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 وال: مدخل عام للموضوع:أ
 

تعتبر اليوية الوطنية في وقتنا الراىن من بين أىم المحددات التي تؤثر عمى توجيات 
لتحقيق أىداف  ،البيئة الداخمية منفعال ناتجة بالدرجة األولى أباعتبارىا ردود  ،السياسة الخارجية

سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، معبرة عن ثقافة رموز وقيم ومثل ومعان وسمات عامة 
منيا ما ىو بما يحممو من مقومات مختمفة -وكون متغير اليوية الوطنية ليذه البيئة،  وخاصة
تحمل رؤى وتصورات  فإنيا كثر تأثيرا، األ دوات القوة الناعمةأأداة من  -ومنيا ماىو متغيرثابت 

  حسب طريقة التوظيف .برى و ختتباين من مرحمة أل نأالتي يمكن لمسياسات والمصالح 
كونيا دولة ذات تاريخ عريق  ،فرد بيا تركيانلى الخصوصية  التي تتمتع وتإوبالنظر         

الجميوري الالئكي، تمثل في االمبراطورية العثمانية، ثم أصبحت بعد قيام الجميورية مثاال لمنظام 
تتقاسميا توجيات نحو الغرب الذي  وية وأوربية، تجمع قيم الشرق و الغرب، يافيي دولة أس

جعمتو مثاال ونموذجا، وتطمعاتيا إلى الشرق الذي تربطيا بو روابط حضارية ودينية وجغرافية ال 
من اليوية عمى ىويتيا الوطنية التي عرفت العديد من التحوالت، كل ىذا انعكس  يمكن إغفاليا.

الكمالية العممانية التي سعت لجعل تركيا دولة غربية بعيدة عن تراثيا التاريخي وىويتيا األصمية، 
 إلىذو الجذور االسالمية  إلى ىوية عثمانية جديدة تدعمت مع صعود حزب العدالة والتنمية 

إلى إحداث تحوالت جادة في السياسة الخارجية التركية  لذي  يرنووا ،2002السمطة في عام 
 لى إالتي تسعى من خالليا تركيا  ،"العمق االستراتيجي"وىي مقاربة  مقاربة جديدة لىإتستند 

أو باألحرى ىوياتيا المتعددة  ،التوظيف األمثلوالثقافية توظيف موروثاتيا التاريخية والجغرافية 
، االسالمي -وخمق نوع من التوليف اليوياتي العمماني ،داخل فضائيا الجغرافي المتعدد اليويات

 فرصة لمتقدم في المجال السياسي واالقتصادي وىو موضوع دراستنا .   الذي ترى فيو 
في اليوية واالقتصاد  لى اجتماع بعديإب العدالة والتنمية ز دى صعود حأفقد  ،وبيذا

، عن البعد السياسي منفصاللن يكون ىنا فالبعد االقتصادي بطبيعة الحال و  ،سة الخارجيةاالسي
طار البحث عن إوفي  .رادة السياسيةمن الصعب تصور نشاط اقتصادي بمعزل عن اإل ألنو
عمى تعددية مناطقية  انفتاحياعادة ا  مام تركيا بعد انتياء الحرب الباردة، و أفرص التي طرحت ال

بو المعروف " حمد داوود اغمو في كتاأسبق وموروثات ثقافية، سعى وزير الخارجية األمجاورة 
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لى سياسة إن توسيع دائرة نفوذ تركيا في تمك المناطق يحتاج أظيار إلى إالعمق االستراتيجي"، 
تركيا ن موقع أ. كما رأى واالقتصادلتي اليوية الثقافية أتعتمد عمى القوة الناعمة، عبر توظيف مس

ن نسمييا مقومات اليوية الوطنية، أو ما يمكن أقراطيتيا واقتصادىا االستراتيجي وحداثتيا وديم
 بعاد.السياسية والمنطقية لسياسة خارجية استباقية ومتعددة األثل القاعدة تم

طار ىذه السياسة الخارجية إموقعا ميما في أيضا السياسة االقتصادية التركية  تحتل
لى تصفير المشاكل مع دول الجوار عبر مبادرات إ والساعية المعتمدة عمى النشاط واالستباقية، 

ن ىذا التوجو الجديد خاصة مع المناطق التي تربطيا بيا أ، كما الحوار والتعاون  نقميمية لتحسيإ
يقوي السياسة التركية ويعزز النيج االقتصادي في السياسة  جغرافية  دينية و ثقافيةروابط 
فجاء التوجو التركي نحو العالم العربي ليعبر عن البعد اليوياتي في السياسة الخارجية  .الخارجية
 المنطقة أن اعتبار الوطنية، والتي من بينيا المصالح االقتصادية  عمى خدمة لمصالحياالتركية  
 ومما .عمييا التركي الطمب يتزايد التي لمطاقة ميما   ومصدرا   التركية، سمعلم سوقا   باتت العربية
دارية سياسية تسييالت تقديم في إيجابيا   تأثيرا   ستؤثر اإليجابية التركية المواقف أن فيو الشك  وا 

 والذي لمواقفيا، الرسمي واالستحسان العربي الشعبي اإلعجاب ظل في خاصة كبيرة، واستثمارية
 األتراك أن كما .العربية األسواق في التركية المنتجات وتصريف ترويج عمى يشجع أن شأنو من

 تبادل مجال توسيع طريق عن إال يتم لن العربية الدول مع عالقاتيم تطوير أن جيدا   يعرفون 
 .االقتصادي بالبعد األساس في ميتمون  فيم المنافع،

تراىن في استراتيجيتيا االقتصادية مع دول العربية عمى غياب العقد فان تركيا   وعميو
بية والواليات المتحدة مع باقي الدول األورو  المنطقةالتاريخية التي تعكر عالقات شعوب 

فاعتناق الدين اإلسالمي من أغمبية مواطني ىذه المنطقة يسعف تركيا المسممة في ، األمريكية
االنفتاح االقتصادي البيني في مواجية تكتالت الدول الكبرى التي  إقناع الدول العربية بضرورة

 .تفرض نفوذىا السياسي واالقتصادي تارة بالقرارات الدولية المجحفة وبالقوة العسكرية، تارة أخرى 
 مع التجارية المبادالت عمى أثرت نا  و  اليوم  العربية المنطقة في الجارية التحوالت لكن

 تطورا شيدت بل األخرى، الدول مع االقتصادية عالقاتيا عمى ثرؤ ت لم فإنيا الحرب بسبب سوريا
 ىذه المرحمة التيوالتي دخمت في مرحمة انتقالية،  انتفاضات  عرفت التي الدول في ممحوظا

قيادات بمدان  عمى نو يجب أ، ترى تركيا جدية عمى حد سواء تحدياتوي فرصا كبيرة و تتح
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السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تمبي متطمبات  االصالحات  بإجراءالقيام المنطقة 
بو  ىعممت تركيا عمى نشر ىويتيا كنموذج يمكن أن يقتد وعميو  العصر وتطمعات الشعوب .

تية والفنية، الديمقراطية وخبراتيا التاريخية والمؤسسا تياجربتفي الدول العربية انطالقا من 
ن نموذجيا ىذا أال إ ،ليات والسياسات والمتبعةاالقتصادي من حيث اآلخاصة في المجال وب

    زمة السورية.عرف تراجعا كبيرا مع بداية األ

 ثانيا: مبررات اختيار الموضوع:
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 عالقة باألحداث الدولية الراىنة، وىــــــــــــــــــــــــــــــي كالتالي: 

 المبررات الذاتية: -1

يعود سبب اختيارنا لموضوع الدراسة إلى رغبتنا في إكمال بحثنا في الموضوع الذي سبق         
لذا وجدنا أنو من األىمية بمكان إكمال البحث  الماجستير، وأن ارتبطنا بجانب منو في مذكرة 

 تقديم اضافة ، كذلك حاولناالمراجع التي تخدم الموضوع و وجود الخمفية العمميةنظرا لفيو 
بالتركيز عمى تحميل متغير اليوية الوطنية التركية ومدى تأثيرىا عمى السياسة الخارجية، خاصة 
وأن جل الدراسات واألبحاث  المتعمقة بالسياسة الخارجية التركية لم  تركز عمى متغير اليوية في 

 التحميل.
 المبررات الموضوعية :  -2

تدخل في التركيبة السياسية  يعتبر كأحد العناصر التي  فتتمثل في كون متغير اليوية      
واالجتماعية لممجتمعات، ومدى حساسيتو وتأثيره في صناعة القرار عمى المستوى الداخمي 

خاصة بعد انتقال   والخارجي . كما وأصبح موضوع اليوية الوطنية أىم المشاكل المطروحة اليوم
افية، تمعب فيو اليويات عمى أسس حضارية وثقالصراع من صراع ايديولوجي إلى صراع قائم 

، قتصادية التي تحتميا تركيا اليومىو المكانة االكذلك  سباب اختيارنا لمموضوع أمن  ز، دور بار 
تفسير العالقة بين  السياسة الخارجية واالقتصاد من جية ومن جية اخرى تفسير  فقد حاولنا

 الدفع بعجمة االقتصاد.التركية في توظيف مقومات اليوية كيف يمكن ل
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 ثالثا : أهمية العلمية للدراسة:
بحثنا تتحدد في تسميط الضوء عمى أحد المتغيرات التي برزت بعد  أهميةوبذلك فإن           

الحرب الباردة، وكان ليا تأثير كبير في توجيو سموكات الدول،  بحيث لم تعد المتغيرات المادية 
ىي وحدىا كفيمة بتفسير السموكات، بل أيضا المتغيرات غير المادية المتمثمة في اليوية والمثل  

 .ت القوة الدافعة والموجية لمصالح الدولأصبح ، والتيوالقيم

 رابعا: أهداف الدراسة:
 ىذه الدراسة إلى تحقيق جممة من الغايات ىي: تهدف
معرفة كيفية تأثير متغير اليوية الوطنية عمى التوجيات الخارجية، كمتغير مستقل وكأحد  -1

 أخرى. محددات السياسة الخارجية، وأيضا كمتغير تابع يدخل في تشكيمو عدة عوامل
الربط بين ثالثة متغيرات والتي تتمثل في متغير كما ونيدف من خالل ىذه الدراسة  -2

ىداف والمصالح أ ك لتحقيق يعتبر موجو لمسياسة الخارجية وذلاليوية الوطنية الذي 
ساسي لسياستيا الخارجية الوطنية، فبالنسبة لتركيا تعتبر اليوية الوطنية الموجو األ

فكانت اليوية  تي تربطيا بيا عالقات ثقافية حضارية وتاريخية، خاصة تجاه المناطق ال
و الوسيمة لتحقيق مصالحيا التي تتباين بين أة بمثابة الدافع كتر شو ىذه السمات المأ

 .دراستنا  رمصالح سياسية لتحقيق النفوذ في المنطقة ومصالح اقتصادية محو 
عطاء تصور عام حول تحوالت اليوية التركية وكيف أثرت عمى إ تيدف ىذه الدراسة إلى  -3

منطقة ذات أىمية متزايدة في  ي، وىالمنطقة العربيةتوجيات سياستيا الخارجية تجاه 
االستراتيجية التركية الجديدة، كما ىي ذات أىمية بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية 

ب التاريخي والحضاري مع شعوب ىذه وأوروبا، لكن مع ميزة تختمف عنيم  وىو التقار 
المنطقة، الذي يمكن أن يسيل  تحقيق مصالح تركيا، أىميا إعطاء صورة تركيا النموذج 

 . في المجال السياسي وكذا االقتصادي، وتحقيق التجارة الثنائية، وضمان تدفق النفط
ي السياسة ردنا من خالل ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى ديناميات التغير والتكيف فأ  -4

ىم أ وماىي  2011الخارجية التركية في ظل االزمات التي تعرفيا المنطقة العربية بعد 
 ثرت عمى مبادئ وثوابت السياسة الخاجية التركية .أالتحديات التي واجيتيا وىل 
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 خامسا: إشكالية الدراسة:
، 2002أما إشكالية دراستنا فتتمثل في أنو  منذ صعود حزب العدالة والتنمية في عام        

بدأت اليوية الوطنية التركية تعرف تحوالت ممحوظة، من اليوية الوطنية الكمالية التي انشئت 
التي  استنادا إلى ايديولوجية عممانية قومية منذ قيام الجميورية، إلى اليوية العثمانية الجديدة

برزت معالميا منذ عيد الرئيس "تورغوت أوزال" من خالل  االصالحات االقتصادية في ذلك 
غير أن في عيد حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت اليوية العثمانية الجديدة تظير  ،الوقت

معالميا أكثر من خالل تطبيق مبدأ "العمق االستراتيجي" الذي صاغو وزير الخارجية التركية 
داوود أوغمو"، حيث تركز ىذه العقيدة عمى أن السياسة الخارجية التركية ال تقتصر فقط  مد"أح

تبني سياسة منفتحة عمى جميع الجيات في محيطيا التركماني، عمى أوروبا وحدىا، و لكن ب
نعكس عمى تحقيق اوىو ما  والسعي إلى لعب دور ريادي في عوالميا ،االسالمي والعربي

ادالت التجارية فتح فرص لالستثمارات والتبمن خالل  ،االقتصادية المصمحة خاصةبا و يمصالح
  الطاقة . لإلمدادات ن تكون مركزاأ  والترويج لمسياحة،

 وعميو يمكن صياغة اإلشكالية كالتالية:
عىىادب بنىىا  الهويىىة الولنيىىة التركيىىة لىىا بلىىورب الم ىىال  ا  سىىاهم بنىىا  و ي مىىد  ألىى  إ -

 ؟  2002 منذاالقت ادية ضمن السياسة الخارجية التركية تجاه المنلقة العربية 

 ولإلجابة عن ىذه االشكالية حاولنا طرح األسئمة الفرعية التالية:
 ؟االقتصادية مصمحةماىي العالقة بين اليوية الوطنية والسياسة الخارجية وال -
ثيرىا عمى السياسة أوت ىم التحوالت أ ماىي مقومات اليوية الوطنية التركية و   -

 ؟الخارجية
لتحقيق المصمحة  العربية–في العالقات التركية  الوطنية  ف بعد اليويةوظكيف  -

 ؟االقتصادية
 ؟وعمى مصالحيا  ثير االنتفاضات العربية عمى السياسة الخارجية التركيةأتمدى  -
ه الدول العربية عمى ضوء المقاربة تركية تجالالسياسة الخارجية ا تحميلكيف يمكننا  -

 وىل ىي المقاربة االنسب لمتحميل؟البنائية 
 المسارات المستقبمية المحتممة لمسياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية؟ماىي  -
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 لرضيات الدراسة:سادسا: 
 تعبر اليوية الوطنية القوة الدافعة لتشكيل المصالح وتوجيو السياسات الخارجية  -
بدون تحميل مالئم  2002 منذال يمكن تفسير تحوالت السياسة الخارجية التركية  -

 لميوية الوطنية وتحوالتيا.
التحول التدريجي في اليوية الوطنية التركية من العثمانية التقميدية إلى الكمالية  -

الجديدة كان لو تأثير كبير في توجيو السياسة  الى اليوية العثمانيةالعممانية وصوال 
 .، وتحديد المصالحالخارجية التركية

يخي االستثمار في مقومات اليوية الوطنية خاصة عمقيا االستراتيجي) التار  -
 .والجغرافي( ساىم في تحقيق المصالح االقتصادية لتركيا في المنطقة

، عمى مدى االستقرار النسبي  في الناعمة القائمة عمى اليويةقوة تركيا  ترتبط  -
 .المنطقة 

كثر فائدة من التحميل العقالني عمى أعتبر التحميل البنائي لمسياسة الخارجية التركية ي -
 . 2015قل قبل األ

 منهجية الدراسة: ا:سادس
يقوم عمى تصور الذي  تحليل النظم مدخلعمى ه الفرضيات، حاولنا االعتماد ولدراسة ىذ       
ثر بجممة من العوامل الداخمية والخارجية التي تشكل أتتمية صنع السياسة الخارجية أن عم

وما تعبر  الوطنيةواليوية  تنتج مخرجات في شكل قرارات وسموكيات معينة، ،مدخالت لمعممية
ثقافة و رموز قيم ومثل ومعان وسمات عامة وخاصة، تعتبر مدخالت تؤثر عمى توجيو عنو من 

 .لتركيا السموكات الخارجية
السياسة الخارجية التركية درسوا  الباحثينمعظم ف :المقاربة البنائيةعمى  كما تم االعتماد      

تركيا وتركيزىا بشكل أساسي لالرئيسي اليدف من منظور عقالني من خالل تحديد األمن باعتباره 
المحدد لمسياسة الخارجية التركية. ىم األعمى الضرورات الييكمية الخارجية باعتبارىا العامل 

التي تعتمد  المقاربة البنائيةأردنا تفسير السياسة الخاريجة التركية من منظور دراستيا في ولكن 
  لمسياسة الخارجيةالموجو باعتبارىا العامل الرئيسي  ..فكار.األ ،، القيممفاىيم اليويةعمى 
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جية راحسن من يفسر السياسة الخأوالمقاربة البنائية هي  .ساس في بناء المصالح والمحدد األ

 تجاه الذول العربية  علي االقل قبل األزمة السورية .التركية 

 
 أدبيات الدراسة :سابعا :
؛ حيث أصبح من رات بموضوع اليوية الوطنية  كمتغيلقد اىتمت العديد من الدراس             

شكاليات إ، لما بات يطرحو من الباردة في حقل العالقات الدوليةأىم المواضيع بعد الحرب 
خاصة بعد ظيور مشكمة االندماج وظاىرة األقميات، ومن بين الدراسات التي كانت في صمب 

وعمى الرغم - السياسة الخارجية التركية في بناء المصالح وتوجيواليوية الوطنية  دور موضوعنا 
د نيا ليست بحجم الدراسات التي تقدم تفسيرات من منظور عقالني والتي تركز عمى البعأمن 

 : وىي    -األمني باعتباره اليدف األساسي لمسياسة الخارجية التركية
 

" السياسة الخارجية " في كتابو  Yücel Bozdagliogluل بوزدغل أغمو، سيدراسة لألستاذ "يو -
Turkish  foreign policy and turkish ،  التركية و اليوية التركية ) مقاربة بنائية(

identity(a constructivist Approach ),"  ،  والتي تعرض فييا إلى عناصر ميمة وىي
ره عمى اليوية الرسمية التركية، تركيا والغرب، أزمة اليوية التركية والبحث عن يالتحديث وتأث

 الخيارات، والعالقات التركية مع الشرق األوسط اإلسالمي، وأخيرا العالقات التركية اإلسرائيمية،
أن يصف ىوية تركيا العممانية بعد  من خالل ىذه النقاط  "Bozdaglioglu "فقد أراد األستاذ 

قيام الجميورية، ثم يذىب إلى تفسير كيف بدأت تركيا تدريجيا في إعادة النظر في تراثيا 
، وأخيرا يشرح كيف أن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور إلسالم السياسياالسالمي مع تصاعد ا

االسالمية يمثل شكال مختمفا عن األحزاب اإلسالمية التقميدية في الماضي، وكيف أن ىذا 
الحزب قد ساعد عمى تعزيز وتدعيم اليوية العممانية ولكنيا في نفس الوقت متكيفة مع التقاليد 

 اإلسالمية، وىو ما كان لو تأثير عمى تغير السياسة الخارجية.
 لممقاربة  الذين اعتمدوا األفكار األساسية نباحثيمن أول ال "يوسيل بوزاداغميوغمويعتبر "   

البنائية في تحميمو لمسموك السياسة الخارجية التركية. قال إن سياسة تركيا الخارجية قد تأثرت 
الجميورية. وعرض نقدا ألدبيات  قيامعمى امتداد تاريخيا الحديث بيويتيا الذاتية التي نشأت بعد 

مى السياسة الخارجية التركية، وقال إن السياسة الخارجية التركية قد تم االختيار العقالني ع
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تحديدىا، وال تزال، من خالل اعتبارات تتعمق باليوية، يتم تحميميا من خالل ثالثة تشكيالت 
وغالبا ما تكون السياسة الخارجية التركية في فترة ما بعد  متنافسة: الغربية واإلسالمية والقومية.

ردة نتاجا ليذه التناقضات الداخمية بين ىويتين اجتماعيتين سياسيتين رئيسيتين في الحرب البا
وبالتالي كتاب بوزداغموغمو ىو إشارة ممحوظة لفيم تأثير  البالد، ىما الكماليون واإلسالميون.

 اليوية عمى السياسة الخارجية التركية.

العممانية واإلسالم السياسي  في كتابو الموسوم ب:" "Umit Cisre وأما االستاذ "إيميت  سيزر،-
"، تناول بالدراسة تطور اإلسالم   Secular and Islamic Politics in Turkey " ،في تركيا

، كما وطرح أىم التغيرات وصوال إلى حزب العدالة والتنمية السياسي في تركيا بداية بحزب الرفاه
والتنمية وىل ىذه التغييرات تتعارض مع الكمالية العممانية والتطورات التي جاء بيا حزب العدالة 
 .االعتدالأم ىي استمرارية في السياسة مع بعض 

من خالل كتابو الشيير "أحمد داوود أوغلو" الدراسة التي قام بيا وزير الخارجية التركية السابق -
والذي تحدث فيو عن الموقع والدور الذي يمكن أن تحتمو تركيا كدولة  العمق االستراتيجا"،" 

 مركز في محيطيا انطالقا من عمقيا التاريخي والجغرافي .
قام أحمد داوود أوغمو، بتقديم بدائل حيث إلى نيج واقعي جديد، د في كتابو ىذا نوقد است       

تركيا عمى حافة مفترق طرق تاريخي، وينبغي أن جديدة لمسياسة الخارجية التركية. ووفقا لو، فإن 
، لالستفادة من المصادر "تجمع بين "عمقيا التاريخي والجغرافي مع التخطيط االستراتيجي الرشيد

المحمية والعالمية لمدينامية ولعب دور أكبر في السياسة الدولية. وادعى أن تركيا ليس لدييا خيار 
مب السياسة العالمية، وبالتالي متجية إلى القيام بدور أن تكون العب محيطي ألنيا تقع في ق

 يامركزي. ودعا دافوتوغمو تركيا إلى "إعادة اكتشاف ىويتيا التاريخية والجغرافية" التي أىممت
" فيما صفر مشاكلسياستيا الخارجية التقميدية، داعيا إلى توجو سياسي مبني عمى "استراتيجية 

. وىذا الكتاب ىو مصدر تكميمي رئيسي لفيم ديناميات السياسة يتعمق بالعالقات مع جيران تركيا
الخارجية التركية. وباالضافة الى ذلك، اقترح دافوتوغمو ىوية جديدة لتركيا تمعب دورا مركزيا فى 

بدال من  ائية نبالمقاربة البالسياسة العالمية. وبالتالي، يمكن فيم مقترحاتو عمى نحو أفضل 
 التي ركز عمييا في التحميل. ة.نظرية الواقعية الجديد
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، تركيا في زمن المتحول قمق اليوية وصراع الخياراتدراسة األستاذ " دمحم نور الدين" بعنوان: -
جعميا  ركز فييا عمى الدوائر الجغرافية لتركيا كونيا دولة تقع بين تجاذبات جغرافية عديدة مما

عموية،  –، سنية عممانية -إسالمية فيي فتركيا تتمتع بسمات عديدةتحظى بتنوع ثقافي وعرقي، 
خاصة مع  تياخمق قمق في ىوي ىذاكل ، أسيوية –محافظة، اوروبية  -ليبراليةكردية،  –تركية 

كمال أتاتروك" قد اختزل اليوية التركية في ف" لتي كانت تتبعيا النخب الحاكمة، السياسات ا
اليوية العممانية التي تنتمي إلى العالم الغربي، بينما " تورغوت أوزال" طرح ىوية تركيا من 

عن صعود الحركات االسالمية الكاتب األدرياتيك إلى سور الصين) العالم الطوراني(، ثم تحدث 
 خاصة حزب الرفاه وتأثيره عمى سياسة البالد.

 ضافة إلى ذلك ىناك عدة مقاالت تناولت مسألة اليوية التركية، منيا: إ

حول: " تاثير العولمة عمى  "   ,Hasan Kosebalabanمقال لألستاذ " حسان كوسبمبان،  -
 The Impact of Globalization on the“ىوية االسالم السياسي، دراسة حالة تركيا"، 

Islamic Political Identity: The Case of Turkey تحدث فييا عن الرؤية العثمانية ، "
الجديدة التي تم تبنييا من قبل الرئيس السابق  "تورغوت أوزال" والتي تقتضي بإعادة  اكتشاف 
إرث اإلمبراطورية  العثمانية والعمل إلجماع وطني لميويات التركية العديدة التي يمكن أن 

 اإلسالمي. -كيتتعايش  مع بعضيا عن طريق التوليف التر 

كية: بعنوان: السياسة الخارجية التر   "Leonard A. Stone مقال لألستاذ " ليونارد ستون،-
المنشورة  ,Turkish foreign policy: four pillars of tradition ”األركان التقميدية األربعة

لمسياسة الخارجية ركز فييا  عمى األركان والركائز التقميدية األربعة في مجمة الشؤون الدولية 
المبادئ الكمالية، الموقع الجغرافي، واالقتصاد كركائز أساسية  التركية وىي: مبدأ البراغماتية، 

في توجيو السياسة الخارجية التركية، وىو الشيء الذي من خاللو يمكن إحداث نوع من المقارنة 
التي تركز عمى اليوية  والتنمية بين ىذه المبادئ التقميدية وبين المبادئ التي تبناىا حزب العدالة

 ىنا يمكن تقصي االستمرارية والتغير في السياسة الخارجية التركية.، و العثمانية الجديدة
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، الذي التركي بين الماضي والحاضر -الحوار العربي بعنوان تيان محجوبيان وأخرون،كتاب ال -
والوطن العربي السياسية واالقتصادية بين تركيا تناول العديد من النقاط حول مجاالت التعاون 

  .وكذا مسألة اليوية بين الطرفين

الذي  ،تحديات الحاضر ورىانات المستقبل(كتاب لمجموعة من المؤلفين حول العرب وتركيا )  -
 العربية. -ي واالقتصادي واالستراتيجي في العالقات التركية خركز عمى البعد التاري

األدبيات عمى أن نياية الحرب الباردة خمقت فرصا جديدة لتركيا. ومع ىذه ىناك إجماع في     
سياستيا الخارجية الموجية  ن تركيا تواصلأذلك، استخمصت معظم النصوص استنتاجا مماثال 

نحو الغرب والتحوالت في النخب السياسية ذات المفاىيم المختمفة بشأن اليوية قد تغير ىوية 
يد الدول تحديد مصالحيا، األمر الذي قد يؤدي إلى سموك مختمف الدولة. وفي ىذا السياق، تع

ن التحوالت اليوية أوىو ما سوف نعمل عميو من خالل دراستنا بتبيان  ،في السياسة الخارجية
صالح التي حددتيا اليوية الجديدة معمى جممة من ال تحدث تغيرا في التوجيات الخارجية بناء  

ىتماميا البعد إ ، خالفا لبعض الدراسات التي جل القتصاديةونحن ىنا ركزنا عمى المصالح ا
 مني و السياسي.األ

 حدود الدراسة: ثامنا: 
طار دراستنا لموضوع البعد اليوياتي واالقتصادي في رسم السياسة الخارجية التركية إفي         

 ; والمكاني. قمنا بحصر ىذا البحث في المجال الزماني 2002حيال المنطقة العربية بعد 
وىي فترة حكم  2012الى  2002تم تركيز فترة الدراسة  من  لا المجال الزمانا: -

 حزب العدالة والتنمية  وذلك بالتركيز عمى سياساتو الخارجية تجاه المنطقة العربية 
 . 2012الى  2011من   2011الى  2002من في فترتين زمنيتين 

لمبحث في المنطقة العربية والتي درسنا : يكمن االطار المكاني لا المجال المكانا -
 اليوية واالقتصاد. نالسياسة الخارجية التركية تجاىيا بالتركيز عمى متغيري فييا
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 : تقسيم الدراسة:تاسعا
الى مابين اثنين فصول قسمت إلى  اربعةتمثل البناء الييكمي ليذه الدراسة في مقدمة و        

 االستنتاجات، فكانت الخطة عمى النحو التالي:ثالثة مباحث تمييا الخاتمة بأىم 
" البناء المعرفي والنظري لمتغيرات الدراسة" الذي عنون ب  ،الف ل األول تضمن           

الثابت فييا ىذا ثالثة مباحث أساسية اين عالجنا فييا اليوية الوطنية مفيوميا ابعادىا والمتغير و 
ىم أ فكان حول تحديد مفيوم المصمحة والسياسة الخارجية و ما المبحث الثاني أ، في المبحث االول

دوات تحقيق المصالحة والتي ركزنا فييا عمى القوة الناعمة والدبموماسية العامة، ليكون المبحث األ
 خير تحديد لمعالقة بين اليوية والمصالح والسياسة الخارجية وفقا لممقاربة البنائية.األ

، تضمن مبحثين نية والسياسة الخارجية التركيةيات اليوية الوطالمعنون ب دينام ،الف ل الثانا
متغيرة  عواملثابة  واملول العوامل المحددة لميوية الوطنية التركية والتي قسمنيا الى عتناول األ
وامل سريعة التغير، أما النقطة الثانية فكانت حول تحوالت اليوية وانعكاسيا عمى نسبيا وع

 . ية السياسة الخارجية الترك
ح االقتصادية في لى دور اليوية العثمانية الجديدة في بناء المصالإتطرقنا فيو  الف ل الثالث،

ة عمى التوجو دول حول كيف اثرت اليوية الجدي، األالمنطقة العربية، قسم ىو االخر الى مبحثين
الثاني: فقد تضمن ما المبحث أ، دواتماىي المحددات المبادئ و األالتركي نحو المنطقة العربية 

التركيز عمى المصالح االقتصادية التي سعت تركيا لتحقيقيا في المنطقة بتوظيف مقومات 
 ىويتيا الوطنية التاريخية الجغرافية وحتى الثقافية .

السياسة الخارجية التركية بعد ديناميات التغير والتكيف في فكان حول  الف ل الرابع، 
ىم التحديات التي شكمتيا ىذه االنتفاضات وبخاصة أ لى إييا تعرضنا ف ،ات العربيةضاالنتفا

) مطالب وىي ثالثةزمة السورية، ثم تقييم ىذه السياسة في المبحث الثاني والذي قسمناه الى األ
القابمية لالنكشاف واليشاشة، العائدية االقتصادية ثم تقييم تحميل السياسة الخارجية التركية عمى 

فضل في تفسير السياسة التركية(، المبحث وىل بالفعل مزالت ىي األ ضوء المقاربة البنائية
 .تجاه الدول العربية لمسياسة الخارجية التركية المحتممة خير، حول المسارات المستقمبية األ
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  عوبات الدراسة:عاشرا: 
معمومـات ىـو صـعوبة الحصـول عمـى  ،ىم الصـعوبات التـي تعرضـت ليـا الباحثـةأ تتمثل          

وقـع الباحثـة ين أيمكـن ذا موضـوع كـتنـاول ىف موضـوعية،الن يكون فيو نـوع مـن التحيـز والأبدون 
ن أىــذا يعنــي  و ياالقتصـادنــب الباحثـة التركيــز عمـى الجا ىفكـان عمــ ، فـي جــدال ال منـاص منــو

 لـى جانـب صـعوبةإيا يـتم تفسـير بعـض السـموكات، ىـذا ساسـأوعمـى  ،رقامة تتحدث بمغة األثالباح
خيـر مـن حيـث حجـم التبـادالت خاصـة مـا تعمـق بالسـنوات األ ،الحصول عمى بعص االحصـائيات

التجاريــة العربيــة التركيــة و عــدد االســثمارات ســواء فــي المواقــع الرســمية لمسياســة الخارجيــة التركيــة 
 حصاء.ولية وغير الدولية لإلدو في المواقع المنظمات الأومراكز االحصاء، 

 
 
 
 
 



 

فصل األول:لا  

البناء املعريف والنظري ملتغريات الدراسة   
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ساسية التي تتصدر النقاشات السياسية األ كاضيعمف المالكطنية  مكضكع اليكيةيعتبر        
خيرة، باعتبارىا القالب الذؼ يجمع أفراد المجتمع بجميع مككناتو المتباينة في العقكد األكالفكرية 

التكافق ك اطنة سماتيا األساسية المك  الدكلة، مشتركة تقـك عمى االنتماء كالكالء لسمطة ةداخل رابط
ك نفيا آخذ في  التزايد مع تزايد التحديات التي أثارة ىذا المكضكع تأكيدا إف أكيبدك المجتمعي،  

سؤاؿ مصيرؼ يحتاج ف سؤاؿ اليكية ىك اليكـ أتفرضيا العكلمة عمى الشعكب، كالميـ مف ىذا 
ساسي كالمؤثر في صبحت المكجو األأخاصة كأف اليكية الكطنية  اليكـ  -لى الدراسة كالتحميلإ

نو ليس أال إجل تحقيق المصمحة الكطنية، أمف   -سياسات الدكؿ سكاء الداخمية أك الخارجية
السبب الرئيسي كاف باعتباره  ،كاالجتماعنة بارزة لدػ عمماء النفس ابل كاف يمثل مكسؤاؿ جديد ب

 .اتكتحديد الذ جل االعتراؼأمف كذلؾ  كركبا الكسطى كالشرقيةألالضطرابات كالصراعات في 

، لنظرؼ لميكية الكطنيةكاكعميو سنخصص ىذا الفصل لمتعرؼ عمى الجانب المفاىيمي  
بعاد لميكية ار متعدد األطإكؿ كالمصمحة االقتصادية كالسياسة الخارجية، فكاف المبحث األ

 ف ليكك ما المبحث الثاني فكاف بعنكاف المصمحة الكطنية كجكىر لمسياسة الخارجية، أ، الكطينة
عمى  :لخارجيةدكر اليكية الكطنية في تحديد المصمحة كتكجيو السياسة ابعنكاف خير المبحث األ

 .ضكء المقاربة البنائية 
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 متعدد األبعاد لميوية الوطنية طارإ األول:المبحث    

 اختالؼ، كالذؼ يختمف حسب الكطنية بد في البداية مف التعرؼ عمى مفيكـ اليكية ال
، كلتكضيع المفيكـ كاف مف كذك أبعاد مختمفة غامض ككاسعككنو مفيكـ لتكجيات المدارس كا

لألمة ك  ستكياتيا فكما لمفرد ىكية فكذلؾ لممجتمع ىكيةفي جميع ملميكية كمفيكـ األجدر التطرؽ 
تتقاطع بالمفاىيـ األخرػ التي  الى عالقتيإ باإلضافة، اليمعرفة العناصر المشكمة  ا، ككذىكية
 .لمنطمقات ك األىداؼفي ا امعي

 ع االصطالحيتنو اللى إ التعدد االشتقاقيمن  :اليوية الوطنية  األول:المطمب     

عميو نظرا لحداثة استخدامو في  اختالفاكثر المفاىيـ أمف  (1)يعتبر مفيكـ اليكية الكطنية   
كجية  كالتاريخية لو، الدراسات األكاديمية، فيك يحدد بناء عمى الدالالت المغكية كالفمسفية كالبيكل

نسككبيديا ،  ككذلؾ في األ"Larousse"في القامكس الفرنسي - الناحية المغويةمف فاليكية 
  ( identity) كفي الفرنسية،  (identité)تقابل كممة  " Encyclopedia universalist -الشاممة

الذؼ ىك ما ك الشيء أ صمي التيني كتعني الشيء نفسو،ف مرجعيا األأفي المغة االنجميزية، حيث 
خر، كما يعني ىذا المصطمح في المغة ف الشيء لو الطبيعة نفسيا التي لمشيء األأؼ أىك عميو، 
 (2). "مجمكع المكاصفات التي تجعل مف شخص ما ىك عينو شخصا معركفا "الفرنسية:

soi) الذات) كؿ مف استخدـ كممةأ"  Grudiak، غركدياؾ"ككبديل عف لفع اليكية  كاف 
(3)  

 مر غير شخصي في الطبيعة االنسانية.أنفسي ليدؿ بو عمى كمصطمح في التحميل ال (id)ك

                                                      

وإلامة أول "دولة  1789ة الفرنسٌة فً عام وٌة الوطنٌة مفهوم حدٌث لم ٌظهر وٌتبلور إال بعد لٌام الثوره  إن مفهوم ال - 1
، حٌث ما لبث هذا المفهوم أن انتشر بعد 1793األمة الفرنسٌة، وذلن فً عام -أمة" فً التارٌخ الحدٌث هً الدولة 

األمة إلى  -انتشار ظاهرة الدول األمة فً أوروبا خالل المرن التاسع عشر، ثم فً مختلف أنحاء العالم بعد تحول الدولة
 لتفاصٌل أكثر أنظر: .دة سٌاسٌة فً نظام عالمً جدٌد بعد انتهاء الحرب العالمٌة األولىوح

 .383 .، ص(2004عمان: دار مجدالوي، )موسوعة العلوم السٌاسٌة، ناظم عبد الواحد الجاسور، - 2

:" ان الذات ٌعرف الذات فً لوله "george heber maidجورج هبرمٌد "عالم االجتماع  وفً نفس االتجاه نجد -3

 للعاللات نتٌجة فرد عندتتطور االجتماعٌة، والنشاط التجربة فً تظهر لكنها ، الوالدة عند موجودتتكون تدرٌجٌا، غٌر 
 عن عبارة دٌم عند فالذات وعلٌه". فٌها المندرجٌن االفراد ومع االجتماعٌة السٌرورات بكل خٌراأل هذا ٌربطها التً
 . االجتماعً علالتفا عن ناتجة اجتماعٌة بنٌة

ٌتحدث عن االنا، لكن االنا حسبه لٌس له هوٌة محددة للشخصٌة، فهم لٌس مهتم  freudكما ونجد العالم النفسانً      

ن ٌعترف بها خصوصا فً مرحلة أبالهوٌة، فاالنا عنده لبل كل شًء هو محاولة تحمٌك الرغبات  التً ال تستطٌع 
 انظر:لتفاصٌل أكثر  الطفولة ، والمراهمة.

Alain de Benoist," Indéracinables  Identités ", Available at : https://bit.ly/2myLXHd  

https://bit.ly/2myLXHd
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كاليكية  -بضـ الياء ككسر الكاك مشددة –في المغة العربية مف كممة ) ىك( ممة اليكيةك    
اتو الجكىرية ك الشيء المشتممة عمى صفأؼ حقيقة الشخص أبمعنى الماىية )ما ىك؟ كماىي؟(، 

  Ipseityك Ipséitéنا" أالمشتق مف " نيةاآلمصطمح بحيانا نجد اليكية كأ (1)،ميزه عف غيرهالتي ت
 altéritéفي كتابو " الحركؼ" في مقابل المفع الغربي  "الفارابي" استعممولمعنى، كما كقد ابنفس 

 (2)كيعني الغيرية، كىك عمى نقيض اليكية. alterityك

ف أكما  (،ك الشخص الذؼ تميزه عف غيرهأيقة الشيء في المعاجـ العربية )ىي حقأما     
ما اليكية الجماعية ألى )ىك(. إىكية االنساف: حقيقتو المطمقة كصفاتو الجكىرية كىك منسكب 

 صالتيا.أفيي معالميا كحقائقيا المميزة ك 

:" عبارة عف نياأعمى  "لمراد وىبةلألستاذ " في المعجـ الفمسفياليكية جاءت كما   
قد تطمق عمى الكجكد الخارجي، كقد تطمق عمى الماىية مع التشخيص، كىي الحقيقة شخص ك الت

 (3)فيكية الحق ىي عينو". ،الجزئية، كقد تطمق عمى ىكية الذات اإلالىية

تناكؿ العديد مف المفكريف كالباحثيف مصطمح اليكية فقد  االصطالحيةأما من الناحية      
 :ميا يتمثل فيأىبالتعريف، ك 

ىنا بمعنى  كاالمتيازغيار"، عف األ امتيازهمر المتعمق مف حيث نيا: "األأب "الجرجاني" يارفع     
-ه232" )ابن خمدون  عبد الرحمن"الخصكصية كاالختالؼ ال بمعنى التفاضل، كلعل 

كثر كضكحا بقكلو في المقدمة:" أف يبرز ىذا المعنى أقد استطاع  م(1401-م1332ه/303
 عمى ىذا فانتفاء خصكصية الشيء ىك انتفاء لكجكده كنفيو.لكل شيء طبيعة تخصو"، ك 

ف إف ـ(1198-ـ1126ق/595-ق520) " ابن رشد أبو الوليد دمحم بن أحمد" عند  ك
كىي مشتقة مف اليك كما تشتق المكجكد،  سـإالذؼ يطمق عميو  سـاإلتقاؿ بالترادؼ عمى  اليكية

باعتبارىا  "رسطوأ"تية في منطق اك الذأليكية لى مفيكـ اإنساف" كىك بيذا يعكد نسانية مف اإلاإل

                                                      

،  (2009بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية، )، لة الجنكب كميددات الكحدة في السكدافأمسعبده مختار مكسى،  -1
 .123 .ص

  19 .، ص( 2012مصر: المجمس االعمى لمثقافة،  )، اليكيػػػػػػػةحسنيف، حسف حنفي  -2
  3- ناظـ عبد الكاحد جاسكر، مرجع السابق الذكر، ص. 7;6
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:" ـ(950-ـ338/874-ق260 " )الفارابي" تماثل الشيء مع ذاتو. كىك ما نراه في تعريف
 شراؾ."إيكية الشيء : عينتو كتشخصو كخصكصيتو ككجكده المتفرد لو كالذؼ ال يقع فيو ف

 Les identités "في كتابو اليكيات القاتمة  "مين معموفأ"االستاذ اليكية عند 

meurtrières"  خر".أؼ شخص  أفيك يقكؿ :"ىكيتي ىي ما يجعمني غير متماثل مع 
 «  Mon identité, c‟est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre 

personne ».
)1( 

الكحيد الذؼ  يالرئيس « l’appartenance » االنتماءف اليكية ىي أ ىإل يضاأ يذىب
ك أخرػ، كقد يككف لدػ البعض ىك الكطف األ االنتماءاتمر في مختمف الظركؼ أقكػ مف يست

لو الغمبة بصكرة  انتماءنو ما مف أك الطبقة، كلكف حيف نتفحص النزاعات القائمة ندرؾ أالديف 
 االنتماءيمانية يرتفع نيـ ميددكف في عقيدتيـ اإلأفعمى سبيل المثاؿ حيف يشعر البعض ب ،مطمقة
بناء دينيـ. أف يكاجيكا أك جماعتيـ األثنية يمكف أكلك تيددت المغة األـ  ،ني مختصرًا ليكيتيـالدي

مسممكف لكنيما مختمفكف  « kurdes » كرادكاأل « les turcs » فاألتراؾ: )يقكؿ معمكؼ أيضا
ىـ مف  « tutsis » كما التكتسي « les hutus » فيل النزاع أقل دمكية؟ اليكتك ،في المغة

 « tchèques » ؟ التشيكيكف القتتاؿاكاثكليؾ، يتكممكف نفس المغة، فيل منعيما ذلؾ مف ال
 .(2) كاثكليؾ ايضًا فيل يسر ذلؾ العيش المشترؾ فيما بينيـ؟ « slovaques » كالسمكفاؾ

 "   Alex Mekshelli ، ليكس ميكشيميأ" اليكية عند المفكر الفرنسي ف االتجاهفي نفس 

مة مف المعطيات المادية كالنفسية كالمعنكية كاالجتماعية تنطكؼ عمى نسق ىي:" منظكمة متكام
مف عمميات التكامل المعرفي، كتتميز بكحدتيا التي تتجسد في الركح الداخمية التي تنطكؼ عمى 

   (3)."حساس باليكة كالشعكر بياخاصية اإل
 ماديةل في العناصر الكحدة المشاعر الداخمية التي تتمثحسب المفكر" ميكشيمي" ليكية اك   

ف اليكية كحدة مف العناصر المادية كالنفسية أ، كىذا يعني كزؼ لمر كالتمايز كالديمكمة كالجيد ا
   ما سكاه، كيشعر بكحدتو الذاتية. لتي تجعل الشخص يتمايز عفاالمتكاممة 

كصاؼ كالسمككات التي تميز الشخص ف اليكية ىي مجمكعة مف األأيمكف القكؿ بكعميو 
كىكية المجتمع تنطمق مف ، مة ىكيةف لمفرد ىكية فكذلؾ لممجتمع ىكية كلألأغيره، ككما  عف 

                                                      

1- Amin Maalouf, Les identités  meurtrières,( France : Edition grasset & fasquelle, 1998),p. 16. 

2- Ibid ,pp 19-20 . 

 .76، ص ( 1993سكريا: دار كسيـ لمخدمات،  )عمى كطفة ، تر.،  ليكيػػػػػػػػػةاأليكس ميكشيمي،  -3
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ساسية بمعتقدات الفرد كمسمماتو الفكرية كبالتالي تحدد سماتو الشخصية أذ لميكية عالقة إ، فرادهأ
 أك المغة، مثلف تشكل ىكية كاحدة يجمعيا الديف أطر سمككو كتصرفاتو، كيمكف لعدة إثنيات أك 

 .سالمية ، كاليكية اإلاليكية العربية

ف ، ألثنية كالثقافةشرة بالحديث عف اإليرتبط بصكرة مبا ىوية وطنيةف الحديث عف إبذلؾ ف    
 االستقالؿكثر ديناميكية كجدال، كينطبق ىذا الكصف عمى الدكلة حديثة أىذاف العنصراف ىما 

ثنيات في بكتقة بات في دمج العديد مف اإلكاجو صعك ، كتال تزاؿ تعاني مشكمة بناء الدكلةكالتي 
 (1) ات الحقيقية لكحدة كطنية مستدامة.شمل تكفر الضمانأ، كثقافة دكلة قكمية كاحدة

ساسيا اليكية السياسية التي تقـك عمى أكالتي -ىي مجمكع العكامل إذا  الوطنية اليوية     
ية، كالمجتمع بصفتو مجمكعة صفتو الفردتمنح اإلنساف، ب التي -المركزيةالكالء لمسمطة ك  االنتماء
 استمراريةكالمصالح كالمصير المشترؾ. ىذا الشعكر يضمف  كاالنتماء، الشعكر بالكجكد ركابط

 . (2)كحينما يختفي ىذا الشعكر تبدأ الجماعة في مكاجية مصير التفكؾ ،الجماعة، كيحمي كيانيا

 المنفصمة لميكيات الفكارؽ  ذابةإ عمى بالتكافق "Syncretism " فكرة التوفيقية أف كما    
 المكاطنة كفكرة المشتركة المصالح كرابطة كذكية، كاعية جماعية دارةإ الفكارؽ  دارةا  ك  المتعددة،

Citizenshipاالجتماعية، كالعدالة كالثركة المكارد كقسمة السياسية عمى المشاركة القائمة كحقكقيا 
 .(3)الكطنية لميكية أساسية شركط جميعيا

 حيف خاصة بالجمع، اليكيات عف الحديث يككف  فأ يجب اليكية مصطمح معنى لتقريبك 
 ىكية خرػ أ، ك Nationalismمة األ بالقكمية صمة ذات ىكية فيناؾ الجماعية، ربطيا باليكية

 Social. اجتماعية ، كىكيةReligiousدينية   ىكية خرػ أ، ك National or Patriotكطنية 
الكطنية عف غيره مف مفاىيـ االنتماء كالكالء المختمفة كالكثيرة، يتميز مفيكـ اليكية حيث 

رادية خالصة، تتسـ بطبيعتيا الجماعية حصرًا، كتقكـ عمى  وفي أن كعف  االتفاؽحالة سياسية كا 
 ،كعي تاـ بيف سكاف إقميـ معيف، عمى العيش معًا في مجتمع سياسي يتمتع بالسيادة الكاممة

                                                      

بيركت: الدار العربية لمعمـك ناشركف،  )،دارفكر : مف أزمة دكلة الى صراع القكػ العظمىعبده مختار مكسى،  - 1
 . 16 .، ص(2009

2- Liah greenfeld & jonathan eastwood ,"national identity", the oxford hand books of political 

science, )New york :oxford,2007( , p 259. 

، (2006بيركت: معيد الدراسات االستراتيجية، )حسني زينو،  تر.، الديمكقراطية التكافقية في مجتمع متعددأرنت لبيارت،  -3
 .  10 .ص
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المعّرؼ كالمحدد، كالحككمة  اإلقميـعمى عناصر أساسية في مقدمتيا  جماعاإل االتفاؽيشترط ىذا 
 (1)الكاحدة كالقانكف الكاحد الذؼ يسرؼ عمى جميع السكاف.

كعي المجتمع لذاتو،  بالتالي يمكف كضع تعريف اجرائي لميكية الكطنية  كالمتمثل في أنيا    
سية بما عنو االيديكلكجية السيا كالتمايز، كما تفصح االختالؼكعي الكحدة كالتماثل، ككعي 

ىداؼ سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافية، ككما أ ، كبما تحدده مف فكار كتصكراتأتنتيجو مف 
نماط أ، كتبرزه كتكشف عنو ةتعبر عنو الثقافة مف رمكز كقيـ كمثل كمعاف كسمات عامة كخاص

مة، الخياؿ الجمعي لمشعب كلأل االنتاج االجتماعية كالمنجزات الحضارية كالتقنية، كما يجسده
مفيـك  الكطنية كبمقدار ما اليكية   لمشتركة.اانطالقا مف التاريخ كالمغة كالكفاح الكطني كالمطامح 

 (2)رادة العامة لبناء الدكلة الحديثة.اجتماعي ىي استراتيجية لتجسيد الكحدة كاإل -سياسي -فمسفي

 
  الوطنيةميوية ل الدالليةالثاني: التقاطعات المطمب 

ف أعمينا  مكضكع دراستنا  يلفيـ اليكية بصفة عامة كاليكية الكطنية بصفة خاصة كى
  كىنا نجد ،حتى ال نقع في خمط كحتى نتمكف مف تحديد مجاؿ كحدكد كل ىكية بعادىاأ نحدد

 :كىي مستقمة دائرة منيا كل قساـأ لثالثة اليكيةيقسـ  " David Miller،ميمر ديفيد" عالـ االجتماع
 تعريف في الحق نفسيا كتعطي االخرػ، اليكيات عمى كتسمك الذات ىكية: كىي المحكرية يكية)ال

 الجماعية اليكية منيا الفرعية اليكيات مف كمجمكعة .االخرػ  الفرعية اليكيات كتعريف نفسيا
 الحضارية(  اليكية كىي /العامة اليكية كاخيًرا .كالكطنية

عنصر  بعادىا فيي تبرزأكعمى اختالؼ  ةيكيال فأيمكف القكؿ بانطالقا مف ىذا التقسيـ       
 ف لوأؼ أف ىكية الشيء ىي ما تجعمو مختمف عف غيره، أ: تميز كاالختالؼ، كحتى يمكف القكؿال

كميما تشابو الناس كاشترككا في الخصائص  ،قياسا بغيره اتميز مك  اختمفم ما تجعموخصائص ال مف
انيـ ال يعبركف عف اف نكعيا عف غيرة مف المخمكقات، فاالنسالحضارية كالثقافية التي تميز 

ىك ما نسميو كتميز بعضيـ عف بعض، شكاؿ فردية شديدة الخصكصية أالؿ ال مف خإانفسيـ 

                                                      

فلسطٌن: الهٌئة العامة )، مجلة رؤٌة"، 1914-1871سالفة حجازي، "ممدمات الهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة واشكالٌاتها  -1
 ، على المولع االلكترونً:  (2001وت ألالستعالمات، 

http://www.sulafahijjawi.ps/Studies.aspx?ID=4:22/02/2016، تارٌخ الدخول. 
 .38 .، ص(1999عمان: دار الشروق للنشر التوزٌع، )، حدٌثة والبحث عن الهوٌةالدولة الدمحم سعٌد طالب،  -2

http://www.sulafahijjawi.ps/Studies.aspx?ID=4
http://www.sulafahijjawi.ps/Studies.aspx?ID=4
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مجمكعة مف الخصائص الجسدية كالنفسية التي يتميز بيا كل انساف  تحمللتي ا باليوية الفردية
قزحية العيف،   حباؿ الصكتيةصابع كاألمات األؿ عممي عمى ذلؾ بصابرز مثأ، ك قرانوأبيف 

مـ، لـ لى األإفراد األذا ما انتقمنا مف إكلكف  ،(1)الحمض النككؼ التي تثبت ىذا االختالؼ عمميا
كىي: ( 2) باليوية القوميةف نسميو أك ما يمكف أبأكمميا،  أمة تعد اليكية خاصة بالفرد، بل ىكية

 األفراد دنى المشترؾ بيف جميعية العامة التي تمثل الحد األك السمات الثقافأ" مجمكعة الصفات 
 خرػ"أمـ أفراد أالذيف ينتمكف الييا، كالتي تجعميـ يعرفكف كيتميزكف بصفات تمؾ عمف سكاىـ مف 

(3). 

ذا إف اليكية القكمية عف اليكية الكطنية، فاألكلى تتعمق باألمة، ك الثانية بالدكلة،تختمف ك 
و التوازي بين الكتمة االجتماعية أو التوافق، أيجاد التطابق إة :" تعني اليوية الوطني كانت 

ديموغرافيا ورقعتيا الجغرافية التي تمارس عمييا نتاجيا االجتماعي، وتعبر من خالليا عن 
بشر في لم( لألنا) السمات المميزة ىيالقكمية  ف اليكيةإف"  نفسيا عبر نمطيا الثقافي الخاص بيا

ده العناصر الثقافية كعناصر مشتركة تخص ىذه الكتمة عف الغير بما تحدالتاريخي نتاج عممية اال
 .البشرية

لقاء  اعتبارىامة دكلتيا الكاحدة، كاف ليا ىكية كطنية يمكف قامت األأذا إعالكة عمى ذلؾ 
ما أمـ، مة متميزة عف غيرىا مف األأنيا أالقكمية تؤكد ب اف ىكيتيأكما  ،مة كالدكلةطبيعيا بيف األ
 ف ىكيتيا تبقى عرضة لمضعف كإالعربية مثال، ف كاألمةلى عدة دكؿ، إمة مقسمة اذ كانت األ

الدعاكؼ القطرية المتمثمة في بسبب ما يخترقيا يكميا مف عكامل التفتت كاليدـ،  االنتكاس
  (4)كالطائفية كغيرىا. كالعشائرية

                                                      

، (5008مة، الجزائر: دار األ)، طروحات العرلٌة وتعدد الهوٌة فً الجزائرالردود العلمٌة على األأحمد بن نعمان،  -1
 . 11  .ص

و مجموعة من الناس الذٌن  أبمعنى الشعب ، فاألخٌرة تستخدم nationمة واأل nationalismفرق بٌن المومٌة  هنالن -2

ن المومٌة هً ذلن الشًء المشترن أ، مما ٌعنً ثقافة وتاريخ ولغة مشتركة ولهم شعور بالوحدة القوميةٌتماسمون 
والذي ٌطلك علٌه بالوعً المومً وبغٌاب هذا الوعً ال وجود لألمم، كذلن ٌفرق االلمانٌون بٌن المصطلحٌن ، بحٌث 

ال فً مفاهٌم سامٌة مثل: إما لفظ لومً فٌستخدم ألمانً فكرة شعب عظٌم ولوي، ل بالنسبة للعمل األن االمة تحمأ
  ن المومٌة تراعً الجانب العاطفً ... للمزٌد من االطالع انظر:أالشرف المومً، الوحدة المومٌة، اللواء المومً، بمعنى 

، (2011مصر: الهٌئة العامة لمصور الثمافة، )الكرٌم احمد،  عبد تر.، المومٌة فً السٌاسة والتارٌخ فردرٌن هرتز،    
 11 .ص

   .10ص  ، المرجع نفسه -3  
     ، (2001لبنان: دار الفكر المعاصر، )شكالٌة الهوٌة )المغرب العربً المعاصر(، إمماربة فً دمحم صالح الهرماسً،   - 4

 . 21 .ص     
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مة في الدكؿ في تكحيد األ مة متعددةأل اليوية الوطنيةكليس مف المكضكعية حصر      
مامنا اليكية القكمية، بالرغـ مف ضعف ألعربية مثال، تبرز امة ية كاحدة، ففي حالة األمدكلة قك 

نيا تبرز كيكية عامة كمشتركة بيف ىذه أال إك حتى غيابيا، أقطار العربية، التعبير عنيا في األ
، كاليكية يكية الكطنية الخاصة بكل دكلةال تبرز كالدكؿ مف حيث المغة كالديف كالتاريخ المشترؾ، 

ـ ليست عالقة ، اليكية السكرية ...، لكف عالقة اليكية الكطنية باليكية القكمية األالجزائرية
     (1)، بل عالقة تفاعل كتكامل بيف العمكمية القكمية كالخصكصيات الكطنية.نفصاؿ كصراعا

عند ىؤالء التنكع داخل  فأل، يةمالقو  اليويةصال كجكد أالتي تنفي  اآلراءىنالؾ مف     
تصبح اليكية ، ك فتتـ التضحية بالكل لصالح الجزء تناقضا بيف الجزء كالكل، يعد اليكية الكاحدة

 اليوية الوطنيةالتعدد داخل ك ف ىذا الطرح ينفي حقيقة كجكد التنكع أال إ، لميكية الكطنية مرادفة
 .(2)اليكيات التي تقع داخميا؟ بمئاتنية في حد ذاتيا فيل يمكف استبداؿ اليكية الكط

ف بعض الباحثيف أفميا ارتباط كثيق باليكية القكمية، حتى  اليوية الثقافيةما في ما يخص أ
 ،كلىف اليكية القكمية ىي ذات سمات ثقافية بالدرجة األأساس أال يفرقكف بينيا، عمى 

ك طمس أعامل خطر  تشكل ات...، الكالميج كالخصكصيات الثقافية داخل الدكلة في حد ذاتيا،(3)
 ذا لـ يتـ تسييسيا.إثراء إ، بل عامل لميوية الوطنية

ف مصطمح القكمية يعني تمؾ الركابط المكضكعية كالركحية كالشعكرية، كالتي أذا سممنا با  ك      
ة ىي محصمة النشاط المعنكؼ كالمادؼ يالثقاف اليكيةف أتجعل جماعة ما تختمف عف غيرىا، ك 

ف اليكية القكمية محققة في التاريخ، كمعطى يكاد يككف جاىز، في أع، فسكؼ نستخمص: لممجتم
ك ايجابا مع غيره مف اليكيات أحيف اليكية الثقافية تغمب عمييا السيركرة كالتطكر كالتفاعل سمبا 

 .(4) الثقافية

نسميو ف أما يمكف  كأ، ةمالتي تقترحيا عمينا العكلاليكية  بعادأمف  آخر بعدلى إ    
ف ىذا المصطمح يحمل في جعبو تناقضيف ىما: العكلمة التي تعمل عمى أال إ، اليوية العولمية

                                                      

 . 22 .، صكرالمرجع السابق الذ، دمحم صالح اليرماسي -1
 .15، ص المرجع نفسو -2
   .23 .، ص(1996الجزائر: دار األمة،  )،اليكية الكطنيةأحمد بف نعماف،  -3

4 -  Liah greenfeld & jonathan eastwood ,Op.Cit,  p.262. 
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ذا كاف المفيكـ العاـ لميكية يعني ذلؾ ا  ماـ الغزك العكلمي، ك أمحك اليكيات، كاليكية التي تقف 
التي  -يةكلمف ينطبق عمى اليكية العأف ىذا ال يمكف إالتنكع كاالختالؼ كالتميز عف الغير، ف

مة عف غيرىا فراد، كاألف الفرد يتميز عف غيره مف األأل -ترفض التميزتنادؼ بسيادة ىكية كاحدة 
مـ التي لـ تستطع حماية نفسيا مف تداعيات أف األإال  مـ، كالثقافة عف غيرىا مف الثقافات.مف األ

دفق مف شأنو أف نجد أف كل ت بحيثالعكلمة تصبحت ضعيفة كيتكلد عنيا القابمية لالختراؽ، 
يعمل في اتجاه تبديد ىكيتيا حتى تتعرػ ىكياتيا الفرعية، ىذه اليكيات يمكف  أف تتفاعل  مع 

ك أ، مناطقية اليويات المحميةاليكيات العالمية دكف كساطة اليكية الكطنية، ما يؤدؼ إلى بركز 
 .(1)اثنية عمى حساب اليكيات الكطنية

ف ما يعرفو العالـ إالخصكصيات، ف كالسمبية عمى اليكيات  كأثارىاكبعيدا عف العكلمة       
كالتفاعل مع  لالنفتاح فتح المجاؿاليائمة،  االتصاليةاليكـ مف التطكرات التكنمكجية كالمعمكماتية ك 

ىوية يجعنا نتحدث عف ما ، كىذا يضفي بعدا جديدا لميكية ىك البعد العالمي، يرثقافات الغ
ف تفقد خصكصيتيا كتذكب في بكتقة أمـ كالشعكب، دكف كثقافات األتتفاعل فييا ىكيات  عالمية

كالمعمكماتية، خمقت لنا  االتصاؿفي تكنمكجية  التطكراتف ىذه أكما ، (2) كاحدة كما تنادؼ العكلمة
مف عناصر كانت متنافرة، غير أف التي قد تتشكل  اليوية اليجينة خر مف اليكية كىي أنكع 

ركبية التي تتكلد اليكـ، ك ف يشكمكا ىكيات جديدة، مثال اليكية األألى إ فالمتنافري الظركؼ تدفع 
كالتي تندمج مع ىذه المجتمعات مككنة ىكية لى المجتمعات الغربية، إيات المياجرة مكذلؾ األق

 .(3)ىجينة بيف ىكية كافدة كىكية متأصمة

، ناىيؾ اخمة فيما بينياتدمخرػ متشابكة ك أبعدة مفاىيـ الكطنية يرتبط مفيكـ اليكية كما ك   
ساعد يف أيمكف  كبعضيافي حد ذاتيا، الكطنية مككنات اليكية صمب ف بعضيا يدخل في أعف 

، كمف بيف ىذه المفاىيـ عمى سبيل كاندثارىا تفكيكيالى إ كأ الكطنية اليكية كترسيخ عمى تثبيت
 :الذكر ال الحصر 

 
                                                      

نجمك المصرية، مصر: مكتبة األ )،األمف القكمي العربي في عصر العكلمة "اختراؽ الثقافة كتبديد اليكية"عمي ليمة،  - 1
  .203 .، ص(2012

  2- دمحم صالح اليرماسي،  المرجع السابق الذكر، ص. 24.
  3- عمي ليمة، المرجع السابق الذكر، ص. 204.
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   الثقافة السياسية: اليوية الوطنية وأوال: 
 (James.S  Kolman ،كما عرفيا )جيمس س. ككلماف (1)الثقافة السياسية عرؼف نأكف يم  
نيا:" منظكمة مف المكاقف كالمعتقدات كالقيـ السائدة  فيما يخص النظاـ السياسي." كىي بيذا أب

كأساليبيا، كالعالقات السائدة بيف  كالسياسية االجتماعيةتحتكؼ جكانب متعددة مثل: عكامل التنشئة 
القيادة كالسمطة كاليكية  لقيـ السياسية كاإلجراءات التي يطبقيا النظاـ السياسي، كالمكاقف مفا

 بمفيكميا الكطنية اليكية تعكسكما ك  ،(2) ك المجمكعاتألألفراد  سكاء )الكالء/االنتماء(السياسية
 لثقافةا خصائص نتاج ىي الكطنية اليكية فأ كبما كتحددىما، األمة أك الشعب سمات العصرؼ 
تبني عمييا حياتيا السياسية، فيذا  أسسا لمدكلة كتضع محددًا، شعكراً  لألمة تعطي كالتي الجماعية
 الكطنية اليكية أف آخر نيا تسعى لتحقيق التماسؾ االجتماعي كالكحدة السياسية، بمعنىأيعني 

 .   (3)ضركرةبال محكىا إلى ذلؾ يؤدؼ فأ دكف  كافة األخرػ  الكالءات تتخطى العصرؼ  بمفيكميا
ثقافة  الدكؿ التي تسكدىاف أفي ما بيف الثقافة السياسية كاليكية الكطنية،  االرتباط لـمعاكتبرز 

سياسية مشاركة نجد أف مكاطنييا الذيف يشارككف في الحياة العامة كيسيمكف في النيكض بمستكػ 
، أما الدكؿ (4)لتمؾ الدكؿمجتمعيـ يتميزكف بكالئيـ الكبير لكطنيـ مما يعزز مف اليكية الكطنية 

التي تسكدىا ثقافة سياسية خاضعة فنجد أف أفرادىا ال يبالكف بالمشاركة في الحياة العامة، 
خريف خارج نطاؽ عائمتيـ، داخل مجتمعاتيـ، ال تتعدػ مسؤكليتيـ تجاه األ باالغترابكيشعركف 

لقائميف بيا، يتميزكف بقمة كالئيـ داة لتحقيق مصالح اأكال يثقكف بالسمطة السياسية التي يركف فييا 
 (5)لكطنيـ مما يضعف اليكية الكطنية لتؾ الدكؿ.

 

                                                      

 وسيدني فيربا "Gabriel A. Almound" غبلاير الموندوتتمحور الثمافة السٌاسٌة حسب التصنٌف الذي اورده  - 1

"Sidny Verbaموضوعات هً : النظام السٌاسً، المدخالت  4انماط تحددها  3افة المدنٌة( حول "فً كتابهما )الثم
أي نشاط االفراد السٌاسً مثل الترشٌح واالنتخاب، والمخرجات أي نشاط الحكومة مثل تمدٌم المساعدة االلتصادٌة 

ت السٌاسة، وهذه االنماط للمواطنٌن، وتنظٌم شؤونهم ورعاٌة مصالحهم، وتصور االفراد لذواتهم كمشاركٌن فً فعالٌا
 هً : الثمافة الضٌمة )التملٌدٌة(، والثمافة التابعة )الخاضعة(، والثمافة المشاركة. للمزٌد من االطالع انظر:

بيروث= مركز دراساث الوحدة ) النظم السياسيت العربيت= قضايا االستمرار والتغير،علي الدين هالل ونيفين مسعد،      

 .457، ص (500العربيت،

مجلة السٌاسة ابتسام دمحم عبد، "دور الثمافة السٌاسٌة فً تشكٌل الهوٌة الوطنٌة فً العراق ما لبل وبعد االحتالل"،  - 2
 . 469.ص ، (5044، 68 ددع)، الدولة

 3- Nazaré Torrão, Culture et Identité nationales dans le monde globalisé, Available at : 
https://bit.ly/2lUKDxM  

 4- Ibid.  
 .>46 .ص ،سابك الذكرالمرجع البتسام دمحم عبد، ا - 5

https://bit.ly/2lUKDxM
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 و المغة: الوطنية اليوية ثانيا: 
 ىي أكؿ ثابت مف ثكابت اليكية عبر األزمنة كالتاريخ، فيي العنصر (1) المغة تعتبر

ة بعاداتيا كاحدة ذات خصائص محددة كمتميز  "جماعة  المركزؼ كالكحيد الذؼ جعل الناس"
المغة كاليكية إلى بيف يا كجغرافيتيا )ىكية(، كمف ىنا كاف ىذا التالحـ تكثقافتيا كطقكسيا كحضار 

 (2).تكاد تجعميما شيء كاحديتـ الربط بينيما كيتماىياف إلى درجة نو أ درجة
يي بيكية اإلنساف، ف  :" ترتبط المغة ارتباطا قكيا" لطيفة إبراىيـ النجار"األستاذة كتقكؿ 

مككف أساسي مف مككنات تميزه عف اآلخريف، كتماثمو مع مف يشارككنو فييا، كىي الكعاء الحافع 
لتاريخو كتراثو، كىي الرابط المتيف الذؼ يربط الفرد بأمتو كأىمو كأرضو، فال شيء كالمغة يعبر عف 

 معيـ". ـ كيتحدثبيالناس عند مف يختمط  ىكية الناس، كلعميا تككف الممحع األكؿ الذؼ يصف

العالقة بيف المغة كاليكية بكصفيا المككف كالكعاء في آف كاحد الذؼ يصكف مككنات  تظير ك
، خرػ ساس اتصالو مع األمـ األأ، ك اليكية القكمية فضال عف ككنيا الرابط بيف الفرد ككطنو كأمتو

 (3)المغة. كىـ مككف لميكية كىأ ال مف خالؿ إف يعرؼ أال يمكف  فاإلنساف

 :  ثنيةاليوية ال و  الوطنية  يويةالثالثا: 

حساس الفرد بنفسو عضكا ك جزءا في جماعة اثنية محدد إلى إ  (4)شير اليكية االثنيةت
نيا مجمكعة  مف أب:" "  Roland Breton ،ركالف بريتكف " حسبتتصف ىذه الجماعة 

ادات رؽ، الع، العمكعة مف الخصائص المعقدة  مف جنسفراد مرتبطيف فيما بينيـ بمجاأل
                                                      

 

       عن ألشٌاء تمٌٌز سمراط ٌمول كما ، (Representation)  والتمثل الغٌر مع التواصل منها وظائف عدة للغة  - 1

   حدناا تلمٌن ماإ التمثل، به ٌمصد البعض بعضها عن االشٌاء تمٌٌز ومنه. ءاالشٌا هذه بعضنا وتلمٌن البعض، بعضها      
  .التواصل فٌعنً االشٌاء هذه     

 االشٌاء تكمن حٌث ،(Expression)االنفعال وأ بالتعبٌر تتعلك اخرى وظٌفة هنان للغة الوظٌفتٌن هاتٌن الى اضافة  
      عن وأ برمتها، اثنٌة عن احٌانا او فرد عن تصدر ما عادة لتًا والنفعاالت والعواطف، المشاعر فً عنها المعبر 

            .  عملٌة عملٌة  ٌمثالن اللذٌن والتوصل التمثل خالف على بالجسد مباشرة مرتبط كله هذا نأ الإ خر،آ تجمع
       من  للمزٌد . الهوٌة ثم نوم ، الفردٌة الذات بتصور عمٌك اهتمام لها االنسان للغة واالنفعالٌة التعبٌرٌة والوظٌفة
 ظر:نا االطالع

 .704 .، ص(5040مصر: مؤسسة شباب الجامعة،)، العرق واللغة والهوٌة المومٌةلداحً، هشام محمود األ      

 ، على الرابط االلكترونً:"العاللات وجدل المفاهٌم إشكالٌات والهوٌة، اللغة" الحفٌان،  فٌصل -2

  http://،www.lukah.net./literature_language/o،                    5049/04/55 : تارٌخ الدخول 

، 466مصر، عدد  )،مجلة المراء والمعرفة صالح النصٌرات وباسم البدٌرات، "الهوٌة واللغة فً البلدان العربٌة"، -3 

 . 508، ص (5046

 

  عل الممٌزات البٌولوجٌة وهً أكثر لابلٌة                هنالن من ٌفرق بٌن االثنٌة والعرلٌة، اذ أن هذه األخٌرة تعتمد - 4
 نفسها.  لالندماج داخل المجتمع،  بٌنما االثنٌة فألل  اندماج، فانتماءها إل ثنٌتها والتعصب لها اي انها منغلمة على      
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راده في بعض المقكمات فأنيا تجمع مف البشر يشترؾ أكالتقاليد كالتاريخ"، كما كتعرؼ عمى 
ك غيرىما مف أك التاريخ، أك الديف، أككحدة المغة ك الثقافية)أالفيزيقية)ككحدة األصل( 

  (1). (المقكمات الثقافية

كثر تعقيد كتشابكا أتبر ليكية الكطنية التي تعاثنية ك كىذا ما يشكل الفرؽ بيف اليكية اإل
حساسيا ا  كىي تتطمب في كجكدىا تكامل ىذه اليكيات ك  ك مككناتياأ سكاء في محتكاىا
كاغتراب ىذه اليكيات بطبيعة الحاؿ  ،جامعةكطنية مة ك لصالح ىكية باالنتماء كالكالء لأل

    .مة كعدـ استقرارىاسيؤدؼ تفكؾ األ

                        : و المواطنة الوطنية اليويةرابعا: 
ف أفي  عمييا، كتشكل تبنى التي كالمحددات  (2) لممكاطنة حديث تعريف المتحدة مـاأل حددت

 االلتزامات، الحقكؽ  مف كمجمكعة كسياسي مدني مجتمع كجكد يفترض لممكاطنة الحديث المفيكـ
 ىيكمية كاقنية بنيةأ عبر يصدر كقانكني، دستكرؼ  تشريع مجالو )مشرعف( خالقيأ نسق عمى يقـك

 .كالتضامف المشاركة عمى يحض كقانكنية رسمية
بالتالي يعتبر مبدأ المكاطنة أحد مداخل إرساء النظاـ الديمقراطي ك أساس عممية االندماج 

المساكاة بيف جميع ككنو مفيكـ يدعك إلى  ،ك القطريةأمة األ –كاالنتماء الى الدكلة  الكطني
ك المغة أسس التي يقكـ عمييا كاألصكلية العرقية ك األأمبرراتو ميما كانت ، دكف تميز المكاطنيف

اليكيات االجتماعية كالقكمية كالعشائرية الركابط ك ، كما يتحدػ العالقات ك (3)ك الثقافة ...أالديف 
تشكيل ىكية الى ، ك كالمذىبية ك االثنية ك يدعك إلى االنتماء إلى الكطف ك الدكلة ك القانكف المدني

ظل في خاصة  (4)حدة جميع اليكيات الفرعية االخرػ،مية كاحدة تجمع في بكتقة كا/ قك كطنية

                                                      

 . 77 .، صالذكر سابكالمرجع المحمود هشام االلداحً،   -1
 

من المفاهٌم و التعرٌفات، فالمواطنة لغوٌا: مأخوذة من الوطن وهو محل اإللامة والحماٌة،   المواطنة كلمة تتسع للعدٌد -2
 .ٌفرضها علٌه انتماؤه إلى الوطن. ًما المواطنة سٌاسٌا: هً صفة المواطن الذي ٌتمتع بالحموق وٌلتزم بالواجبات التأ

اجتماعٌة تموم بٌن فرد طبٌعً ومجتمع سٌاسً  ة وفً لاموس علم االجتماع تم تعرٌف المواطنة: بأنها مكانة أو عالل
)المواطن( الوالء، وٌتولى الطرف الثانً الحماٌة، وتتحدد هذه  ) دولة ( ومن خالل هذه العاللة ٌمدم الطرف األول 

ء ومن منظور نفسً: فالمواطنة هً الشعور باالنتماء والوال. العاللة بٌن الفرد والدولة عن طرٌك أنظمة الحكم المائمة
للوطن وللمٌادة السٌاسٌة التً هً مصدر اإلشباع للحاجات األساسٌة وحماٌة الذات من األخطار المصٌرٌة وبذلن 

 للمزٌد من االطالع أنظر: .مع األرض والبلد فالمواطنة تشٌر إلى العاللة 
 .16 .،ص( 2007مصر: مركز الماهرة لدراسات حموق االنسان، )، المواطنة سامح فوزي، -       

مصر: ب )، 2ط التطور السٌاسً والتحول الدٌمولراطً) الحران السٌاسً وإدارة الصراع(،عبد الغفار رشاد المصٌبً،  -3
 . 104، ص 2006(د ن، 

مصر: المركز الدولً للدراسات المستمبلٌة )، سس العلٌمة للمعرفة( مجلة مفاهٌم) األ  ،"المواطنة"منى مكرم عبد،  -4
 .5 .، ص(2006السنة الثانٌة مارس  ،15واالستراتٌجٌة، ع
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لى بناء كياف سياسي منظـ قائـ عمى إالثقافي تسعى الدكؿ الديمكقراطية الحديثة  االثنيالتعدد 
السياسي كاالجتماعي كذلؾ لتحقيق  االنسجاـ أمبد  اختياررادة العامة المشتركة، كتشجيع ساس اإلأ

 (1).ة التي تضمف ىذا التعدد الثقافيالمكاطندكلة 

   أزمة اليوية: سادسا:
رساء دعائميا عمى أسس  تمعب اليكية الكطنية دكرًا بارزًا في تعزيز الكحدة الكطنية، كا 

متينة كراسخة، فتمنح أبناءىا الشعكر باألمف كالطمأنينة كاالستقرار، فاليكية الكطنية عامل تكحيد 
ممجتمع لتحقيق التكامل كاالندماج الكطني، مما يعّزز فرص المجتمع في تكّفر فرصة حقيقية ل

 التقدـ كاالزدىار كزيادة حجـ مشاركة المكاطنيف في الحياة السياسية.
ىك تعبير عف معضالت أخرػ في كياف الدكلة، فأزمة اليكية   (2)ما أزمة اليكية الكطنيةأ

تكػ المشاركة السياسية، كضعف دليل عمى ضعف مستكيات االندماج الكطني، كضعف مس
الشعكر الكطني، كفي ظركؼ كيذه يصبح الحديث عف اليكية الكطنية الجامعة لغكًا، كذلؾ 

 .)3(لضعف كىشاشة مككناتيا

 :(4)وااليديولوجيةالوطنية اليوية سابعا: 

                                                      

 5/03/2009، 2576، الحوار المتمدن، ع الهوٌة الوطنٌة العرالٌة منظور المخاوف ومسارات البناءٌاسٌن البكري،  - 1
   https://bit.ly/2m17KHdعلى الرابط االلكترونً :

 .15/01/2016تارٌخ الدخول:     
 
برز مفهوم األزمة فً اطار نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة، كمفهوم ٌعبر عن حالة انتمالٌة، تمر بها المجتمعات غٌر  - 2

اوروبٌة، وهً فً طرٌمها الى الحداثة حٌث ان عملٌة التحدٌث تفرز العدٌد من االزمات والمشاكل التً تستوجب تحمٌك 
 التنمٌة للتغلب علٌها. للمزٌد انظر:

   ،     نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة المعاصر) دراسة نمدٌة ممارنة فً ضوء المنظور الحضاري االسالمً(عارف،  دمحم نصر
 .247، ص 1981مصر: دار المارئ العربً،  
      ، صحٌفة  بٌال االخبارٌةعبٌدة الربابعة،" تغٌٌر الهوٌة الوطنٌة باستمرار أدى الى ضعفها وضبابٌتها"،  -3

   تارٌخ الدخول:/http://bellanews.net/index.php ،على الرابط االلكترونً:4/02/2014االردن،
13/02/2016                                

 
 Destutt de Tracyٌعود استخدام مصطلح االٌدٌولوجٌة فً بادئ االمر إلى الفٌلسوف الفرنسً دستٌت دي تراسً  -4

,، وذلن للتفرلة بٌن هذا العلم الجدٌد و االفكار الفلسفٌة science of ideas، للداللة على علم االفكار  1798عام 
المٌتافٌزٌمٌة، وكان علم االفكار نتٌجة معاٌشة الفٌلسوف للثورة الفرنسة ، والتً انتمد من خاللها الطروحات الفلسفٌة 

 لعدم مواكبتها للمتغٌرات ، للمزٌد انظر:

-The Palgrave Macmillan, ( Dictionary  of political thought), 3
ed

 edition,) london ;roger scruton, 

2007(, p. 317 . 
 ولد حدد عبد هللا العروي ثالثة معان لألٌدٌولوجٌة:

 كل ما ٌنعكس فً الذهن من أحوال الوالع انعكاساً محرفاً بتأثٌر غٌر واع من المفاهٌم المستعملة. -1
 حلٌله أو ٌمتنع.نسك فكري ٌستهدف حجب والع ٌصعب ت -2
نظرٌة مستعارة لم تتجسد كلٌاً بعد فً المجتمع الذي استعارها، لكنها تتغلغل فٌه كل ٌوم أكثر فأكثر. وألصك بكل مفهوم  -3

من المفاهٌم التً تدخل فً نسٌج األٌدٌولوجٌة معنى طبمٌاً ناجماً عن أثر البٌئة االجتماعٌة التً نشأ فٌها المفهوم، للمزٌد 
 .61(، ص. 1995، )المركز الثمافً العربً، االٌدٌولوجٌة العربٌة المعاصرةهللا العروي،  عبد انظر:

https://bit.ly/2m17KHd
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فراد مجمكعة مف المضاميف كالتعريفات التي تعكس انتماءات األانطالقا مف ككف اليكية  
ك أخريف تمييزا كميا ال يجكز معو التفاكض فاتيـ كخصكصيتيـ المجتمعية  التي تميزىـ عف األكثقا

خاصة ما تعمق  )أؼ االستمرارية في  السياؽ الزمني(صكليا ثابتة كفركعيا متغيرة أ ألفالنقاش، 
خمق ف تأمجمكعة مف المبادغ المتماسكة التي تستطيع كباعتبار االيديكلكجية جانب الثقافي، بال

شخاص معينيف ضمف ألفكرؼ  كإنتاجنا( ك انسانا جديدا مبرمجا )تممؾ تأثيرا في تككيف األ
 محيف تتمثل في أف طالعالقة بيف المص فأ ، نستشفىداؼ خاصةأ ركؼ محددة بقصد تحقيق ظ

بجميع  مقيدالكاسع غير اليالمي المفيكـ ذات الجزء مف اليكية الكطنية  االيديكلكجية ىي
ىي إنتاج ، بينما االيديكلكجية عـ ألنيا نتاج لتراكـ خبرات انسانيةأ سبق ك أ اليكية أف أؼ ،مالمحيا

حسب  –ض الكاقع بشتى الطرؽ، فيذا الرأؼ ر أرازه عمى بإ تجبحدكد  إنساني خاص مضبكط كلو
اليكية الكطنية  احتكاءديكلكجية مف خالؿ يفسر العالقة بيف اليكية كاإلي -ةحدكد عمـ الباحث

 لكجيا. لإليديك 
ف كثر منو عممي. كذلؾ ألأ يديولوجيأمصطمح  ىك ف مفيكـ اليكيةأ ىنالؾ مف يرػ  إال أف

ك القكمية. ككل أك الدكلة الكطنية أك المغة أك تجسيدىا مف خالؿ الديف أاليكية يمكف التعبير عنيا 
 لذلؾ يمكف لمجتمع كاحد اف يبدؿ ،متغيرة حسب طريقة استخداميا كتكظيفيا ىذه خصائص

 (1).)ىكيتو( حسب المراحل المختمفة تاريخيًا ككفقًا لمظركؼ الحاكمة

 :جنسيا واالنتم  الوطنية  اليويةثامنا: 
في  الحركة البمشفية مثقفكصاغيا  كممة ركسية صل في األىي  "intelligentsias "سيا االنتمجن
كىك  (2)ي المغة الفرنسية ف "intellectual"يقابميا لفع المثقف -مف القرف التاسع عشر  الستينيات
لكاقع السائد مف ابل برفض  فقط ك االختصاصأك الشيادة العممية أال يرتبط بالمؤىل مصطمح 
نتمجنسيا يستخدـ في كصف فئة صبح مصطمح اإلأ. كبيذا الشعب المضطيديف مفمنظكر 

                                                      

  https://bit.ly/2oaAuxKحٌدر ابراهٌم علً، "الهوٌة واالندماج المومً"، على الرابط االلكترونً:  -1
 .11/02/2016تارٌخ الدخول:  

 
يفرؽ بيف االنتمجنسيا كالمثقفكف، حيث يركف أف األكلى تشمل فئة أكسع بكثير مف المثقفيف، أؼ أنيا تشمل كل  ىناؾ مف - 2

عمل ذىني، ابداعي اك تنظيمي اك ميني ) مكظفكف، اصحاب ميف حرة، مدرسيف ، اطباء ...( بينما المثقفكف تمؾ الفئة 
باختراع االفكار اك شرحيا اك اختصارىا كتبسيطيا مف كتاب  التي تعمل عمى كجو التحديد في الكتابة كالخطابة سكاء

 كصحفييف، كالمثقفكف داخل االنتمجنسيا ىك صفكتيا. لممزيد انظر: 
 )ب ب ف: ب د ف ، ب س ف(. سؤاؿ اليكية، اليكية كسمطة المثقف في عصر ما بعد الحداثة،شريف يكسف،  -

https://bit.ly/2oaAuxK
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ك خبراء أ ك صحفييفأ، مدرسيف كانكا في مجاؿ" التفكير" كمينةالمتعمميف كالخبراء العامميف 
ف مف أ، كالذيف يركف ؼ مجاؿ مف مجالت المعرفة كالعمـأك عمماء مف العامميف في أميندسيف 

 (1).مكاقف مف المجتمع كالدكلة كغيرىاكاجبيـ اتخاذ 
كلى ككما يشير معناه القامكسي : ا ال تعني كما قد يتبادر لمذىف لمكىمة األينتمجنسفاإل

اة أد حاممة الكعي الثكرؼ ك بالتعريفنتمجنسيا ىي ف اإلأ، فبما مجمكع المثقفيف في بمد مف البمداف
، فالمثقف ال ال تضـ في صفكفيا سكػ تمؾ الشريحة مف المثقفيف المنتميف الييا فإنياالعمل الثكرؼ 

لى مفاىيـ كتصكرات رافضة لمكضع القائـ كداعية إال عندما ينتيي إنتمجنسيا ينضكؼ تحت لكاء اإل
 .(2)الى تعديمو جذريا 

عمى " manhiem  karl،كارؿ مانيايـ"لماني االجتماع األ كفي ىدا السياؽ ركز عالـ
  "حافع عبد الرحيـاألستاذ "ك كما جاءت بتعبير أ، "intellectual elite "النخبة المثقفة 

نيا مف التبايف بدرجة ال أبل  ؼ حاؿ متجانسة أفيي فئة ليست ب ((intelligentsiaسيا تننتمجاال
 .(3) لكف الرابط الذؼ يجمعيا ىك رابط التعميـ ،كاحدة معيا اعتبارىا طبقة يمكف

تؤثر النخبة السياسية في تفاقـ أك احتكاء أزمة اليكية، كذلؾ تبعًا لتككيف النخبة ذاتيا 
كمدػ ما تحممو مف مؤىالت لمتأثير بما تمميو عميو خصكصيتيا التككينية، فمثاًل إذا كانت النخب 

بقيـ تقميدية معينة فإنيا قد تككف عاجزة عف التعامل مع الحس االجتماعي العاـ  ريفية كترتبط
داخل المجتمع، كىذا يعكد إلى طبيعة النخب ذاتيا  كالتي ال تمكنيا مف تككيف ىكية مكحدة في 

كعمى العكس مف ذلؾ فيما إذا كانت النخبة تتسـ  ،ف كانت تعبر عف طيف مجتمعي محددإالدكلة 
لمستكػ العالي مف الثقافة السياسية المتجددة، فإنيا سكؼ تمتمؾ ما تستطيع  مف خاللو بالتنكع كبا

حد المتخصصيف يمكف أف تتجاكز الثقافة حدكد القكميات أإذ انو كحسب رأؼ  ،بناء اليكية الكطنية
 ،الضيقة المتنازعة في نقطة ما، ك التي يكٌكنيا االقتصاد أك السياسة أك التاريخ الماضي العرقي

كىذا يعكس إمكانية  ،(4)كتتجاكز الصراعات الناجمة عف االنقساـ ،لتقيـ تكازنًا جديدًا بصكرة شاممة
                                                      

، (2013، ماؼ  04المركز العربي لألبحاث كالدراسات السياسية ، العدد )، ، مجمة تبيفعف المثقف كالثكرة"" عزمي بشارة،-1
  138 .ص

 سعيد شبار، "في مفيـك النخبة ... كدكر الكسيط  اك المصادر الثقافي "، عمى الرابط االلكتركني : -2
https://bit.ly/2nv8AfM  ، :12/01/2016تاريخ الدخكؿ،  

، الزابكنية السياسية في المجتمع العربي ) قراءة اجتماعية _سياسية في تجربة البناء الكطني بتكنس(حافع عبد الرحيـ،  -3
  .75 .، ص(2006بيركت : مركز دراسات الكحدة العربية، )

  .127.، ص(1986بيركت: معيد اإلنماء العربي ،)، مجتمع النخبة  ،برىاف غميكف  -4

https://bit.ly/2nv8AfM
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الدكر اإليجابي الذؼ يمكف إف تمعبو النخبة السياسية الحاممة لثقافة كاسعة في إرساء اليكية 
 الكطنية لممجتمع كتقميل اآلثار السمبية لالنتماءات األخرػ .

كلى، فبمجرد قياميا الدرجة األب دكلتية ايديولوجية نخبويةىي  الوطنية اليويةف إف كعميو
تفسيرىا كتطبيقيا عمى قدرة لالنتمجنسيا التي تممؾ كحدىا  تصبح حكرا عمى فكرة معينة فيي 

طياؼ المجتمع مدعككف لتبني اليكية الكطنية كالتضحية بمصالحيـ أرض الكاقع، فمع اف جميع أ
كلكجيتيا ايديكلكجية يبجعل ايد ف السبيل في ذلؾ تحدده االنتمجنسيا القائدةفا ،جمياأالحقيقية مف 

دلجة المجتمع في اطار الدكلة أضركرة ب تقضيجراءات التي ، كذلؾ مف خالؿ العديد مف اإلالدكلة
 . (1)مف خالؿ اليكية الكطنية

ة اليكيعف  "Bill Mcsweeney ،بيل مكسكيني"األستاذ قد تحدث إلى  جانب ذلؾ، ف
: " اليكية الجماعية ليست ىناؾ كتنتظر مف يكتشفيا، ما (2)نتمجنسيا في قكلوالجماعية كربطيا باإل

، الذيف ينخرطكف في قادة السياسييف كالمثقفيف كغيرىـىك ىناؾ ىك خطاب اليكية مف جانب ال
غالبا  التي تككف  –االستجابة لمطمب عف الصكرة الجماعية  تأكيدك أتالعب تفاكض،  ،بناءعممية 

 .(3)-كقات االزمةأغائبة في 

نتمجنسيا حارسة اليكية المقدسة، كالمطالبة بحمايتيا مف ف تككف اإلأخير يمكف كفي األ
خرػ خاصة كنحف في عصر العكلمة باعتبارىا ال تعترؼ تأثير االتجاىات الثقافية األ

ك صراع أ راعية، كبذلؾ فاف بؤرة اليكية الصاليكية كمف ثـ تسعى الى تدميرىا صكصياتبخ
 .التالي يمكف تسييسيا لخدمة مصالح معينةك بنيا ركح نخبكية كسمطكية أتتميز ب (4)اليكيات

                                                      

سؤاؿ ،  نقال عف : كتاب 1996، ماؼ 14/15، عدد الكتابة األخرػ ، "الكداع االخير لمحرس القديـ"، شريف يكسف - 1
 100-97ص . .ص ،(ب ب ف: ب د ف ، ب س ف) اليكية، اليكية كسمطة المثقف في عصر ما بعد الحداثة،

 

2 -“Collective identity is not out there, waiting to be discovered. What  is `out there' is identity 

discourse on the part of political leaders, intellectuals and countless others, who engage in the 

process of constructing, negotiating, manipulating or affirming a response to the demand - at 

times urgent, mostly absent - for a collective image…”    
3- Bill McSweeney, Security, Identity and interests .a sociology of international relations, )

New York= Cambridge University Press, 2004(, p.p 77-78. 

 

كانكارىا، بل بتحدييا إلى كالتي تككف عندما يقـك المضطيديف ليس بمقاكمة السمطة المييمنة التي تريد تيميش ىكيتيـ  - 4
بكسر الياء، كىك ما  -بفتح الياء،  مضطيد لممضطيد -درجة ممارسة  االضطياد االنتقامي منيا، كىنا يككف المضطيد

 . نسميو بصراع األنساؽ
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 المطمب الثالث: الطبيعة المتغيرة و األساس االيديولوجي  لميوية الوطنية 

تشتمل اليكية عمى العديد مف العكامل التي تدخل في تككينيا سكاء أكانت اليكية الفردية 
ماعية )كطنية، قكمية( كعميو يمكف التساؤؿ :  ماىي ىذه المككنات؟ كىل ىكية شعب ما أك الج

ىك الثابت كالمشترؾ بيف أفراد ذلؾ الشعب؟ كىل مفيـك اليكية في حد ذاتو ثابت كغير قابل 
 لمتغير؟

 لميوية الوطنية :  التكوين البنيوي  أوال: 

مى مككنات اليكية الجماعية لمتفريق ك قبل التعرؼ ع اليوية الفرديةإف مككنات كعناصر 
في كتابو اليكيات القاتمة أف ىكية أؼ شخص ىي:" مجمكعة  أمين معموف"بينيما، ك كما قاؿ "

 la » مف العناصر ال تقتصر بالطبع عمى تمؾ المدكنة في السجالت الرسمية أك بطاقة التعريف 
pièce  d’identité »  االنتماء إلى تقميد ديني بل ىناؾ بالنسبة لمغالبية مف الناس

« l’appartenance à une tradition religieuse »  لى أك إلى جنسية كأحيانا جنسيتيف، كا 
لى عائمة أكبر أك أقل  « groupe ethnique ou linguistique »مجمكعة اثنية أك لغكية  ، كا 

لى مينة كمؤسسة ككسط اجتماعي ما ..."   (1)اتساعا، كا 

بأنيا  أمين معموفة لميكية الفردية يمكف أف نقكؿ عنيا حسب ىذه العناصر المشكم
  « innés »بشرط أف نكضح أف معظميا ليس فطريا  « les gènes de l’âme »مكركثات 

 (2) بل فييا ما يتغير بتغير الزمف، كتغير التصرفات.

عديد أيضا ال كحمل ىي ثنائية االتجاه نفسية –وتشكيل اليوية الوطنية عممية اجتماعية 
مف المضاميف، بحيث أف اليكية الكطنية كمتغير غير ثابت يتحدد بمجمكعة مف العكامل التي 

محمية ودولية عمى  عناصر ىعمتشمل تساىـ في تشكيمو كالمتغيرة حسب الزماف كالمكاف كالتي 
 حد سواء.

رات الجماعية  أو التفسي المصادر الداخمية لميوية الوطنية تشير إلى األمة والذكرياتف
األساس المحدد  مف الباحثيف فؾالعديد  حاكؿ في إطار التفسيرات السائدة لألمة، ك"لماض األمة. 

                                                      

1- Amin maalouf, op.cit ,  p. 17  
2 - Ibid, p. 17  
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في تسميط  ىمية أ ثني" لو إ"مفيـك الذؼ قدـ  " سميث انطكني " كمف بينيـ  نجد  ، لميكية الكطنية
ؿ "مجتمع إنساني يدعى أساطير مف أصك فيي حسبو  –الضكء عمى جكىر اليكية الكطنية 

أك أكثر مف عناصر الثقافة المشتركة، بما في ذلؾ  مشتركة، كذكريات تاريخية مشتركة، كعناصر
ة، كالخرافات المشتركة األراضي التاريخي :سميث"يضيف ، كمف ناحية اخرػ " االرتباط مع الكطف

 كمصادر كالحقكؽ كااللتزامات القانكنية كاالقتصاد المشترؾ ، كالثقافة العامة الجماعية،كالذكريات
 .لميكية الكطنية

ىي جماعة سكانية تجمعيـ منطقة تاريخية، كليـ  "حسب انطكني سميث: ذا إ مةاألف
 ساطير ك ذكريات مشتركة، كثقافة عامة عريضة، كاقتصاد كاحد، كحقكؽ ككاجبات يتساكػ فيياأ

عات لى ضرب محدد مف المجتمأف مفيـك األمة يرجع إلى شارة إإالجميع. كفي ىذا التعريف 
 الثقافية كاالجتماعية، كىك مجتمع اقميمي ذك تاريخ كثقافة مشتركة.

لثكرة الفرنسية ، برزت قبل احد ما إلىمة ظاىرة حديثة أف األلي ما الحداثيكف فيميمكف إأ
، كىي نتاجا لمتحديث كمالمح الحداثة، ككثير مف نظريات الحداثييف انما ىي ك خاللياأمباشرة 

لى تمؾ إسميث يقكؿ ال يمكف فيـ القكميات السياسية الحديثة  دكف الرجكع   لكف، (1)مادية الجذكر
ما قبل  عات العرقيةملى اليكيات كالمجتإالركابط كالذكريات العرقية السالفة، كفي بعض الحاالت، 

 (2).الحديثة 

 Rafael "رافائيل نارفيزمصدر الثاني كىك الذاكرة الجماعية فنجد لبخصكص ا 
Narvaez" االجتماعي النظاـ ال تتذكر فقط )الماضي( أك عف الجماعيةالذاكرة "أف يكضح 

                       ." نفسيا نحك المستقبل تطكر المجمكعات االجتماعية ىك حكؿ كيف لعمل )الحاضر(، كلكفكا
الذاكرة الجماعية ىي تصكر شخصي قائـ عمى مجمكعة مف  في إطار ىكيتنا،ك ، ذلؾ عمى بناءً 

ىذا لماذا  .معنى لكجكد المجمكعة كينقل الطمكحات المستقبمية المحتممة ي، مما يعطيالماض
تستند إلى ذكريات عف اإلنجازات  الصكر الذاتية المعاصرة لألمة التي تغذؼ اليكية الكطنية

                                                      

1 - Lorette. C. Salajan ; Discoursing  on European Identity, a study of Romania‟s 

national identity and foreign policy in 1990-1996, )Presa univirsitara clujeana, 2017(, 

p .69.  

 94، ص.  مرجع سابق الذكرادكارد مكرتيمر ك ركبيرت فايف،   2-
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جمع بيف الماضي كالحاضر تمجمكعة الذاكرة لممستكػ الفردؼ، ك مشابو  كالمسارات الماضية
 .تياىكي يدكالمستقبل لتحد

إزاء حاالت سياسية خارجية حرجة  الدكؿ بأنفسيا، كما تؤمف بو، كردكد فعميا تصكر كيف
اليكية  بيف العالقة الكثيقة تشديد عمى ك .تذكر بيا التجارب السابقةت أك أقل، بالطريقة التي

العكس يعتمد عمى فكرة الذاكرة، ك مفيكـ اليكية :" john gellis "جون جيميس يقكؿ  كالذاكرة
الزمف  ألؼ ىكية فردية أك جماعية، أؼ الشعكر بالتأمل عمى مر األساسي المعنى إف .بالعكس

كذلؾ ." قبل اليكية المفترضة ك ما ىك متذكر يتـ تعريفو مف كالفضاء، ال يزاؿ مستمرا بالتذكر؛
رسـ حدكدا ت مة المتباينة معا ،عضاء األأ ربط تيمكف كصف الذاكرة الجماعية بأنيا "قكة متماسكة 

 .(1) " سياقات تاريخية متعددة "مرت مف جيل إلى جيل" ك "تنتقل عبر كاآلخريف ككنيا بيف الذات

العديد مف العناصر  ىتشمل عم اليوية الوطنية يمكف القكؿ أف  طار ما تقدـ إفي     
 (2):يمكف تفصيميا في كالتي  كالعكامل المحمية 

منطمقا أساسيا لتحديد ىكيتيا، بحيث أف لألصكؿ  : يشكل تاريخ الجماعةالعامل التاريخي -1
التاريخية، كاألثار التاريخية مف عادات كتقاليد كأعراؼ انعكاسات عمى تشكيل ىكية  الفرد 

" في دراستو عف )حدكد اليكية القكمية( باف: نديم البيطار"كالمجتمع، كفي ىذا االطار يقكؿ 
ذؼ يشكميا، كىك يعني أال كجكد ليكية خارج "ىكية األمـ ىي ىكية تاريخية كالتاريخ ىك ال

المجتمع كالتاريخ...." ك ىك بيذا يربط اليكية بالمحدد التاريخي، إال أف اليكية ال تتحد 
 بالتاريخ فحسب بل أف ىناؾ محددات أخرػ.

" كىي أساس تشكيل The Borders: أك ما يمكف أف نسميو بالحدكد "العامل الجغرافي -2
كقد ماؿ إليو ابف خمدكف في مبدئو ) العصبية ( فيك يرػ  (3)فاظ عمييا،اليكيات الكطنية كالح

أثر ذلؾ في تشكيل المجتمع مما يجعمو يحمل صفات مكحدة، كيمتمؾ رؤية مكحدة تجاه 
مجمل القضايا التي تحيط بو، كلو رؤية محددة لمعالقة مع الطبيعة كطريقة التعامل معيا، 

 .إلى مجتمعات جبمية كسيمية محددكليذا قسمت األمـ بحسب ىذا ال
                                                      

1 - lorette.C.Salajan, Op.Cit , p.p .76-77  

  2- أليكس ميكشيمي، المرجع السابق الذكر، ص. ص 20-18. 

 3- Mathias albert & others, identities borders orders( rethinking international theory), 

)vol18, London=university of minnesota,2001(,p 129. 
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 المككف  عناصر أك كالمركز( )الدكر كالكظيفة كالمكانة الطبقة حيث مف :االجتماعي العامل  -3
 االنتماء اليكية بطريق عف التعبير يمكف كما الجنس، ك المكف  العرؽ، مف المتشكمة البيكلكجي
 . األسرة العائمة أك أك القبيمة أك اإلثنية كالعضكية كالتبعية

االجتماعية  القيـ ك كالعرؼ كالتقاليد العادات أك المغة أك الديف حيث مف لعامل الثقافي:ا -4
كالتنظيـ  اإلدارة أسمكب نظاـ كالشرب، األكل طرائق كسائل اإلنتاج، الممبس، المشتركة،
 كالتاريخ كالمصير المصالح كحدة فييا يندرج كما المنظـ، كالقانكف  كالسمطة لمقكة الييكمي
 .المشترؾ

 اإلدارة كنظاـ الدكلة كشكل الحكـ كنظاـ القكمية أك الكطنية الدكلة حيث مف :السياسي العامل -5
أك  فييا كالقانكني الدستكرؼ  البناء المكاطنة، الجنسية، الدكلة، إدارة جياز عمى كالسيطرة

 ألحزابالسياسية كا كالتنظيمات كالفرع، الحككمة الرئيسي السياسي لمبناء المكجية األيديكلكجيا
 كاألىمي. المدني كتنظيمات المجتمع

كالذؼ يتعمق بالمكارد كالثركات التي تتمتع بيا الدكلة أك المجتمع، ككذلؾ  العامل االقتصادي:  -6
 .(1)النشاط االقتصادؼ، كالذؼ يحدد طبيعة المجتمع أف كاف مجتمع زراعي أك صناعي 

 international)معترؼ بيا دكليا   ةلفي الصكرة الذاتية لمدك  ما المصدر الخارجي فيتمثلأ   
 recognition  ) ك تنقص بالشعكر بتقدير كاحتراـ الذاتأ، تمؾ الركابط تزيد  self- esteem 

 (2).  (global arena)ك عدـ قبكؿ ىذه الصكر الذاتية في الساحة العالمية أذا تـ قبكؿ إتبعا 

مف قبل اآلخريف لتككف فعالة  عتراؼالتحقق كاالف اليكية الكطنية تتطمب أيضا أىذا يعني 
كيتداخل التحقق مف اليكية مع احتراـ الذات، كىكحافز ىاـ في عممية  . االجتماعية في الممارسة

مف خالؿ ردكد اآلخريف،  إذا تـ التحقق مف اليكيات. اتخاذ القرارات المتعمقة بالسياسة الخارجية
عدـ االعتراؼ يمكف أف يككف ك  ،تراـ الذاتاح زكتعز  ىذه اآللية تزيد في المشاعر اإليجابية

 فس.حتراـ الذات كالنإمف  الفاعل شعكر لمقمق النفسي إلى الحد الذؼ ييدد مصدرا ىاما

                                                      

  1-أليكس ميكشيمي، المرجع السابق الذكر، ص. 24. 
2
 - Lorette. C. Salajan , Op. Cit. p. 12 
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 احتراـ الذات يفسر لماذا تسعى الدكؿ لكسب االعتراؼ الدكلي ليكياتيـ كالسعي لتحقيق 
ذا لـ تكف معترؼ بيا ، خراألك يتـ التفاكض عمى الصكر الذاتية كاليكية الكطنية بيف الذات ك  كا 

إلى استراتيجيات مختمفة لمتأقمـ مثل محاكلة تكييف صكرىا الذاتية أك إعادة  دكليا، فإف الدكلة تمجأ
 (1).ككسب الشرعية كذلؾ إلقناع الجميكر الخارجي بصحتيا تعريفيا،

ثرات ؤ رقية، الم) القيادة، الصراعات العاليوية الوطنية  عمى تغييرالعوامل المؤثرة  ثانيا:
 .الخارجية(

لة ثبكت اليكية الكطنية أك تغيرىا قد طرحت عمى محؾ المسائل كالنقاش، أالكاقع أف مس
 بالمؤثرات الخارجيةرتبط تكأثبتت المجادالت العممية أف ىكية أؼ مجتمع ليست أمرا ثابتا، بل 

كالتي  بيف الجماعات باستمرار بالصراعات العرقية  رتبطتكبالتداكؿ العممي لألفكار كالثقافات، كما 
وتغير  الصراع عمى السمطةكذلك و قكػ عمى تغيير اليكية الكطنية ثير األأف يككف ليا التأيمكف 
 (2)التكازنات. ةنتيجة التأثيرات الخارجية كلعبيمكف اف تككف ، كىذه الصراعات ىي نفسيا القيادة

كر الكقت كبشكل تدريجي، كىذا ظاىرة ديناميكية يمكف أف تتغير بمر  فاليكية الكطنية
كلكف ىناؾ بعض األسباب  ،التغيير ىك ما يدفع  إلى إنتاج أنماط جديدة مف السياسات الخارجية

لميكية كفي فترة قصيرة مف الزمف. تتمثل ىذه  جذريةالالتي تتسبب في التحكالت السريعة ك 
 سباب في : األ

 ملىكيات الدكؿ : فخيبة األ لتحكالت السريعة فيالعسكرية كالدبمكماسية تحقيق الميزائـ يمكف  -1
ف ىناؾ شيء أضعاؼ تماسؾ اليكية الكطنية  كاالعتراؼ بإ كسمبية مخمفات الحرب قد تؤدؼ إلى

 نماط جديدة مف السمكؾ أمراجعتو كفرض  ىلإخاطئ مع النظاـ القائـ يدفع الشعب ك النخب  
 النظاـ الدكلي. تتكاكب مع التصكرات الجديدة لمدكلة عف دكرىا في 

فمثال  'مسخ أك اختفاء مجمكعو 'اآلخر" ىك الدكلة  تغيير ىكيةلالعناصر اليامة مف كاحد  -2
. ىذا الشرقية باك كر أدكؿ أكلكيات ك  تفكؾ االتحاد السكفييتي أثر عمى السياسة الداخمية كالخارجية

"أكركبا اآلخر غير معنى ىك نتيجة طبيعية لت الخارجيةالسياسات التحكؿ في حياتيـ الداخمية ك 

                                                      

1 - lorette.C.Salajan, Op.Cit , p.  6: 

2 -Shibly tehami, Michael barm, „ Identity and foreign policy in the middle East‟ , 

)cornell university press, USA(, p. 169 
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نماذج اصبحت  األكركبية الحديثة القيـ الميبراليةك  الغربية" بالنسبة ليـ خالؿ سنكات الحرب الباردة
'اآلخر'. أدػ تعبر عف عندما كانت ىذه القيـ  لحرب الباردةلسنكات اليذه البمداف؛ خالفا  جذب
 االتحاد األكركبي.حمف شماؿ األطمسي ك في أعضاء  ىذه الدكؿ تككف  فأبىذا 
تبرز  تيديدات  كأ جديدة  مصالحل فرص  جذرية النظامية أك اإلقميمية التي تخمقالتغييرات ال -3
سيا أاالتحاد السكفياتي خمق المجاؿ التركماني في  غير ىكية الدكلة. عمى سبيل المثاؿ تفكؾت

مع قتصادية كالتجارية  الكسطى الذؼ استغمتو تركيا لتحقيق مصالحيا عبر تحسيف العالقات اال
 ىذه الدكؿ .

النظاـ الفترات االنتقالية العالمية مثل االنتقاؿ مف ك أزمات اليكية كخاصة  في أكقات األزمات، -4
إلى جانب األزمات الداخمية مثل الثكرات، االنقالبات كاألزمات  ؛الرأسماليإلى  ياإلقطاع

  فأ أخيرا، يمكف لمتغيرات األجياؿ أيضا  .لةتأثير في تغيير ىكية الدك ليا االقتصادية ىي أيضا 
 (1).اليكية الكطنية لمدكؿير تغ

مشركع متطكر فاعل، مفتكح عمى المستقبل،  نياأ ىعمالكطنية ميكية ل يجب النظر  كما
نما ذات طابع عالئقي متفاعل مع  كىي ليست مف ناحية أخرػ مغمقة عمى ذاتيا مكتفية بيا كا 

يكية ال يمغييا بل يغنييا كيجعميا قيمة فاعمة ال قيمة جامدة راكدة، ليذا غيرىا، إف تطكر كتفاعل ال
ىي بالضركرة في تجدده ال في جمكده، كفي تفاعمو ك كنفس الشيء ىكية الدكلة فيكية اإلنساف 

 (2) تفتحو ال في عزلتو.

طبع لذلؾ تحتاج اليكية إلى إعادة تعريف باستمرار بما يتكاكب مع المتغيرات الحادثة كبال
دراك واع لما ىو مطموب ، وتقدير واضح وواقعي لمحاضر، عميقة بالتاريخ معرفةيحتاج إلى  وا 

، ألنو لكل مرحمة مجتمعية كتاريخية ىكيتيا المعبرة عف مكتسباتيا كمنجزاتيا في المستقبل
تة جامدة كممارساتيا كأفكارىا كعقائدىا كقيميا كأعرافيا السائدة كلكف ليست ثمة استمرارية ليكية ثاب

                                                      

1- Kilinç,  Ramazan  , "The Place of Social  Identity  in turkey‟s  foreign policy options  

in the  Post-Cold  War Era  in the light  of  Liberal and  Constructivist Approaches" , A 

Master‟s Thesis, )Department of International Relations,  Bilkent University, Ankara, 

September 2001(.  P.33 

2- Amin Maalouf, Op.Cit ,  p. 17. 
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نما لكل مرحمة جديدة ىكيتيا التي ىي تطكر متجدد لميكية في المرحمة  محددة طكاؿ التاريخ، كا 
 (1)السابقة، أك انحدار كتدىكر ليا.

أف اليكية عرضة لمتبدؿ كالتحكؿ كالتجدد في  دمحم صالح اليرماسي"كحسب األستاذ "
، كالديف كالمغة. بالمكونات الثابتةسميو مالمحيا، لكف بعض مككناتيا تميل إلى الثبات، كىذا ما ن

كحتى ىذه ال تسمـ مف التغيير البطيء ) تغير فيميا كتأكيميا( كلكنيا أقل تأثرا بالمتغيرات، لككنيا 
تدخل في صمب العقيدة، كبعضيا اآلخر يميل إلى التغير، ألنو أكثر تأثرا بالمتغيرات، باعتباره يقع 

 (2)التقاليد،...(  خارج مجاؿ العقيدة مثل) العادات،

إذا كانت مككنات اليكية معطيات مكضكعية مستقمة، فإف كعييا مجاؿ كاسع لمميكؿ 
كالرغبات الذاتية كالتأكيالت الخاصة، كبالتالي لالختالؼ كحتى لمتصادـ، كيبدك ىنا تأثير 

مقكما مف  حاسما في اختالؼ النظرة ليذه المككنات، فالعممانيكف ال يعترفكف بالديف اليديولوجيةا
 .(3) مقكمات اليكية، بينما يرػ فيو اإلسالميكف المقكـ األكحد

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

فيفرؼ  28-27، "الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ اليكية كالمجاالت االجتماعية"،قف كالعكلمةليكية، المثمخداني ، انسيمة، - 1
2011 . 

 .30 .، صمرجع السابق الذكردمحم صالح اليرماسي، ال- 2
 .31 .ص  المرجع نفسو، -3
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  مسياسة الخارجيةل جوىر كالمصمحة الوطنية  : نيالمبحث الثا  
مجمكعة تحقيق جل أثر السياسة الخارجية ككنيا ذلؾ السمكؾ المكجو نحك الخارج مف أتت

ثيرىا مف دكلة أاخمية كالخارجية التي تتمايز في ت، بجممة مف المحددات الدكالمصالح ىداؼمف األ
ثير أ، كال يخفى  في عصرنا الحالي ما لميكية الكطنية مف تخرػ ألى إنية لى دكلة كمف حقبة زمإ

ننا سنتعرض في المطمب إ، كعمى ىذا فحديد المصالحت ىكحت ىمية في تكجيو ىذه السمككاتأ ذا 
، لنخصص المطمب الثاني لداللي إلى التككيف البنيكؼ : مف التأسيس االمصمحة الكطنية لىإكؿ األ
اف ما المطمب الثالث فبعنك أ ،البنيكية المحدداتإلى  يالمفيكم مف البسط اسة الخارجية :يلمس
 مصمحة الكطنية .ليف اليات السياسة الخارجية في تأمآ

 التأسيس الداللي إلي التكوين البنيوي  : منالمطمب األول: المصمحة الوطنية
إف السياسة الخارجية لكل أمة تصاغ عمى أساس مصمحتيا الكطنية كىي دائما تعمل  

تحاكؿ ىي ك  إنو حق مقبكؿ عالميا لكل دكلة في تأميف مصالحيا الكطنية ،عمى تحقيق أىدافيا
كبالتالي فمف الضركرؼ بالنسبة لنا أف نعرؼ معنى  ياعمى أساسكسمككاتيا دائما تبرير أفعاليا 

 .ة الكطنيةكمحتكػ المصمح
 ممصمحة الوطنية:ل التأسيس الدالليوال: أ
كقد  لمصمحة الكطنية مصطمح غامض يحمل معنى كفقا لمسياؽ الذؼ يستخدـ فيوا

استخدميا رجاؿ الدكلة كصانعك السياسات دائما بطرؽ مناسبة ليـ كليدفيـ المتمثل في تبرير 
كمع .كؿ عالميا لممصمحة الكطنيةريف مقبكىذا الغمكض يعكؽ عممية صياغة تع ،إجراءات دكليـ

 ىـ التعريفات المعجمية :أ يمكف اعطاء ذلؾ، 
ففي القامكس العربي تعني:" التعبير عف حاجة مف خالؿ الكعي بضركريتيا" ىي كذلؾ " 

" le petit Larousse ما في القامكس الفرنسي " أك نتيجة" . أك منفعة تكتسب مف عمل أفائدة 
 (1)ك ما يرتبط مباشرة بتحقيق االفضمية. أيحقق الفائدة ىي كل ما   intérêtكممة 

 

                                                      

، )جامعة باتنة ، اطركحة دكتكراهعبد السالـ قريقة،"تطكر مفيـك المصمحة الكطنية في السياسة الخارجية االمريكية"،  -1
 . 05 .(،   ص2012-2011كمية الحقكؽ، قسـ العمـك السياسية، 
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نيا مفيكـ كاسع،  يختمف أناظـ عبد الكاحد جاسكر" بكما تعرفيا مكسكعة عمـ السياسة ل
خر يحتكؼ عمى تمؾ المظاىر التي تسعى ليا الدكلة مف دكلة الخرػ، متغيرة مف طرؼ دكلي أل

 (1)لثابتة لظركؼ تمؾ الدكلة".ماليا كالتي تحمل الصفة الدائمة كاآلتحقيق 
 في انيا:  تحديد المصمحة الكطنية الباحثيفحاكؿ العديد مف كما 
اليدؼ العاـ كالطكيل األجل كالمستمر الذؼ ترػ  وتعني المصمحة الكطنية: "إن  -1

 "Charles Lerche l"تشارلز ليرش  -الدكلة كاألمة كالحككمة أنيـ يخدمكنو". 
 (...)ا تشعر بو األمة أنو ضركرؼ ألمنيا كرفاىيا المصمحة الكطنية ىي: "م   -2

 -"  المصمحة الكطنية تعبر عف الغايات العامة كالمستمرة التي تتصرؼ بيا أمة
 .  "Brookings Institution "مؤسسة برككينغز

التي تسعى الدكؿ إلى حمايتيا تعني: "القيـ كالرغبات كالمصالح المصمحة الكطنية  -3
فيرنكف  ."مف جانب الدكؿ ذات السيادة  .البعضق ببعضيا أك تحقيقيا فيما يتعم

 "Vernon Von Dyke " فكف دايؾ
حماية اليكية المادية كالسياسية  -" البقاء   Morgenthauكتعني حسب مكرغاتنك    -4

 (2).كالثقافية ضد التعديات مف قبل الدكؿ القكمية األخرػ"
مع طبيعة الدكلة كالتي  يستمـز انسجاميا "صامكيل ىنتنغتكف "كالمصمحة حسب  -5

 تحدد مصمحتيا حسب ىكيتيا "
داة  أفك كمييما،  كيستخدـ مفيكـ المصمحة الكطنية في التحميل السياسي كالعمل السياسي

كباعتبارىا  تحميمية، تستخدـ لكصف أك شرح أك تقييـ مصادر أك كفاءة  السياسة الخارجية لمدكلة
ك  خدـ ككسيمة لتبرير السياسات أك شجبيا أك اقتراحياأداة مف أدكات العمل السياسي، فإنيا تست
كيعتبر ىانس   .الالـز لمتحرؾ نحك تحقيق األىداؼ ىي االدعاء الذؼ غالبا ما يثير الدعـ

ساسو أمكرغانتك مف اشد المدافعيف عف ىذا المفيكـ كيعتبره " المقياس الدائـ الذؼ يمكف عمى 

                                                      

  1- مكسكعة العمـك السياسية، ناظـ عبد الكاحد  الجاسكر، )دار مجدالكؼ، عماف2004(، ص. 332.

2- Hifza Shaheen,  "What do you mean by National interest? "  Available at : 

https://bit.ly/2oguxQ9 , accessed on : 08/04/2018 

 

https://www.quora.com/profile/Hifza-Shaheen
https://bit.ly/2oguxQ9


 البناء المعرفي والنظري لمتغيراث الدراست ول= الفصل األ
 

 
40 

مف االستخداميف، بعبارة أخرػ، إلى ما ىك أفضل  كيشير كل   .تكجيو كتقكيـ العمل السياسي
  (1) .ما ىك أفضل ألمة في الشؤكف الخارجية ، لممجتمع الكطني
تتبع فعند ، ممصمحة الكطنية تاريخ أطكؿ كأداة عمل أكثر مف ككنيا أداة لمتحميلللكف 

محة الكطنية عف المص االستخدامات السابقة لممصطمح، قدـ الفاعمكف السياسيكف ادعاءات نيابةً 
 ،في كقت مبكر مف القرف السادس عشر في إيطاليا كالقرف السابع عشر في إنجمترا في ذلؾ الكقت

كممات القديمة الكبدأت  ،"باسـ "إرادة األمير"، "مصالح االسرة الحاكمةكانت المطالبات التي قدمت 
كمية إلى حيز الكجكد، األخرػ تفقد فعاليتيا كشكل جديد مف التنظيـ السياسي،كظيرت الدكلة الق

كىكذا، تـ استبداؿ المصطمحات  .ككانت بمثابة الكحدة السياسية التي يديف بيا الرجاؿ كالئيـ
ككانت المصمحة الكطنية كاحدة مف تمؾ،  ، القديمة تدريجيا بعبارات جديدة تعكس الكالءات الجديدة

 (2)". كما كاف "الشرؼ الكطني"، "المصمحة العامة"، ك "اإلرادة العامة
عمى أنيا األىداؼ ،المطالب كالمصالح التي ذا إإف المصالح الكطنية يمكف تعريفيا 

 تحاكؿ األمة دائما الحفاظ عمييا كحمايتيا كالدفاع عنيا كتأمينيا في عالقاتيا مع الدكؿ األخرػ.
حسب  ف تتضمف حسب "دانياؿ باب" ايديكلكجيا الدكلة اضافة الى ككنيا زيادة القكةأكالتي يمكف 

 (3)المفيـك الكاقعي،  كيضيف بانيا تتضمف االمف القكمي كاالخالؽ كالثقافة كالقيـ "
المصمحة الوطنية في السياسة مظاىر ضافة الى ىذا يحدد الدكتكر " صبرؼ مقمد" إ
 (4)مف خالؿ أىدافيا االساسية كالمتمثمة في:  الخارجية
مي كالسالمة اإلقميمية لمدكلة، العمل عمى حماية السيادة الكطنية كدعـ األمف القك  -1

كيرتبط ىذا اليدؼ بالحاجة إلى التغمب عمي التيديدات المكجية ضد القيـ 
 كالمصالح الحيكية ألمف الدكلية.

تنمية قدرات الدولة من حيث امكانات القوة وسعييا الدائم لتطوير ترسانتيا  -2
ضارية الثقافية العسكرية، وتنمية قدرتيا االقتصادية واالرتقاء بمنظومتيا الح

 والقيمية إلى مستوى أعمى.
                                                      

1- "National Interest." International Encyclopedia of the Social Sciences. (August 20, 

2017). Available at : https://bit.ly/2mJuOub 08/04/2018 

بٌروت: دار (، مرٌكٌة بعد نهاٌة الحرب الباردة وروبٌة فً السٌاسة الخارجٌة األمن المارة األأ  ،زكىير بكعمامة - 2

  .49، ص )2011، الكتاب
 .7 .، صمرجع سابق الذكرعبد السالـ قريقة، -3

  4- نفس مرجع ، ص. ص 10-9.

https://bit.ly/2mJuOub
https://bit.ly/2mJuOub
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زيادة مستوى القوة االقتصادية من خالل تثمين ثرواتيا الوطنية والبحث عن  -3
،  وىي مؤشر ىام لمكانة الدولة عمى المستوى زيادة مداخيميا وتفعيل انتاجيتيا

ه كالتي ىي محك اىتمامنا في ىذ االقتصاديةكما تتضمن المصمحة الدولي .
تحقيق ، تنمية اقتصاديةليو مف إكل ما تحققو الدكؿ كتسعى لمكصكؿ  األطركحة
ة الدولية في الميدان تعزيز لمتجارة الخارجية والقدرة عمى المنافسك  لمرفاىية

 االقتصادي.
صبحت أالدفاع عف ايديكلكجية الدكلة كالعمل عمى نشرىا في الخارج، كىك ىدؼ  -4

 لسياستيا الخارجية .لى الحرص عميو ليككف عنكانا إالدكؿ تسعى 
خطار الغزك الخارجي، كبكسائل متنكعة كدعـ أمف  حماية الثقافة الكطنية  -5

ؼ غزك ثقافي كفكرؼ أكالقيـ الكطنية مف  كحماية الثكابت  االستقالؿ الكطني 
 ييدد الكيانات الحضارية لمدكلة كالمجتمع، كيشكه خصكصيتيا االجتماعية.

زاعات المدمرة التي ما فتئت تضعف قدرات تحقيق السالـ كتفادؼ الحركب كالن -6
 الدكؿ كتحل بيا الماسي كتستنزؼ الثركات.

 : مكونات المصمحة الوطنيةالتحديد البنيوي ل ثانيا:
عناصر   ) تصنيف مزدكج ياكفي كصف المصالح الكطنية التي تسعى الدكؿ إلى تأمين

 .(ية لممصالح الكطنيةمتغيرة أك غير حيك  عناصر حيكية لممصمحة الكطنية كضركرية أك 
 : أ( المكونات الضرورية أو الحيوية

، فإف المككنات الحيكية لممصالح الكطنية التي تسعى السياسة الخارجية إلى نتككفقا لمكرغ
اليكية السياسية  ،إلى ثالثة أجزاء: )اليكية المادية كىك يقسـ اليكية .تأمينيا ىي البقاء أك اليكية

اليكية السياسية تعني النظاـ السياسي  ،اليكية المادية اليكية اإلقميميةتشمل ( كاليكية الثقافية
كاالقتصادؼ، كاليكية الثقافية تقف عمى القيـ التاريخية التي تحظى بتأييد األمة كجزء مف تراثيا 

كتسمى ىذه العناصر الحيكية ألنيا ضركرية لبقاء األمة كيمكف التعرؼ عمييا كفحصيا  .الثقافي
 .إف األمة تقرر الذىاب إلى الحرب لتأميف مصالحيا الحيكية أك حمايتيابل  بسيكلة

إف  ك فاألمة تصكغ دائما قراراتيا المتعمقة بالسياسة الخارجية بغية ضماف أمنيا كتعزيزه
محاكالت تأميف السمـ كاألمف الدكلييف، التي تقكـ بيا األمـ حاليا، تبذؿ ألف أمف كل دكلة اليكـ 
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كبالتالي فإف األمف عنصر حيكؼ مف عناصر  .يقا بالسمـ كاألمف الدكلييفيرتبط ارتباطا كث
 (1) .كل دكلة تحاكؿ دائما تأميف مصالحيا الحيكية حتى عف طريق الحربف المصمحة الكطنية

 : ب( العناصر غير الحيوية أو المتغيرة لممصمحة الوطنية
ة التي تحدد إما بالظركؼ كالمككنات غير الحيكية ىي تمؾ األجزاء ذات المصمحة الكطني

صناع القرار،  -كتحدد ىذه العكامل مجمكعة مف العكامل  .أك بضركرة تأميف المككنات الحيكية
كالرأؼ العاـ، كسياسة األحزاب، كالمصالح القطاعية أك الجماعية، كالطكائف الشعبية السياسية 

 .كاألخالقية
فاء كلكف ي، دكف شؾ، تكد أف ترػ الر دية التىذه المصالح المتغيرة ىي رغبات الدكؿ الفر "

كعمى الرغـ مف أف كل دكلة تحدد ىذه األىداؼ بطريقة تناسب مصالحيا  .لف تذىب إلى الحرب
في الظركؼ المتغيرة، إال أف ىذه األىداؼ يمكف كصفيا بأنيا مشتركة بيف جميع الدكؿ 

ا يمكف تصنيفيا عمكما إلى كىكذا، فإف المصمحة الكطنية التي تسعى الدكلة إلى تأميني .تقريبا
 (2).ىذيف الجزأيف
التي تسعى الدكلة لتأمينيا، يقدـ تكماس  المصالحككف أكثر دقة في دراسة نمف أجل أف   
 (3): لممصالح التي تحاكؿ الدكؿ تأمينيا ستة تصنيفات Tomas Robinsonركبنسكف 
 :المصالح الرئيسية .1

شمل الحفاظ عمى اليكية تك  أف تكاجييا،لتي ال يمكف ألية دكلة كىذه ىي المصالح ا
كعمى الدكلة أف تدافع  ،المحتممة مف قبل الدكؿ األخر المادية كالسياسية كالثقافية ضد التعديات

 .ميما كاف الثمف عف ىذه عنيا
 :االىتمامات الثانوية 2.

شمل ، كتالمصالح الثانكية حيكية جدا لكجكد الدكلة ،كىي أقل أىمية مف المصالح الرئيسية
 .حماية المكاطنيف في الخارج كضماف الحصانات الدبمكماسية لممكظفيف الدبمكماسييفعمى 

 :المصالح الدائمة .3 
ىي عرضة لتغيرات ك ، كىي تشير إلى المصالح الثابتة نسبيا لمدكلة عمى المدػ الطكيل

  .بطيئة جدا
                                                      

1- https://bit.ly/2o8Af6u , Accessed on : 09/04/2018.  
2- Ibid.  

  .10 .صر، مرجع سابق الذك، سالـ قريقةعبد ال - 3 

https://bit.ly/2o8Af6u
http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487/
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 :المصالح المتغيرة-4
كبيذا  ،في مجمكعة معينة مف الظركؼسالمة الكطنية صالح تعتبر حيكية لمكىذه الم

كتحدد المصالح المتغيرة إلى  ،المعنى يمكف أف تختمف ىذه المصالح عف المصالح األكلية كالدائمة
حد كبير مف خالؿ "التيارات المتقاطعة لمشخصيات كالرأؼ العاـ كالمصالح القطاعية كالسياسة 

 ."الحزبية كالطكائف الشعبية السياسية كاألخالقية
 :المصالح العامة -5

إف المصالح العامة لألمة تشير إلى تمؾ الظركؼ اإليجابية التي تنطبق عمى عدد كبير 
مف الدكؿ أك في عدة مجاالت محددة مثل العالقات االقتصادية كالتجارية كالعالقات الدبمكماسية 

نسبة لنزع كما ىك الحاؿ بال، مـ الدكلي مصمحة عامة لجميع األمـكما إلى ذلؾ. إف صكف الس
 .السالح كتحديد األسمحة

 :االىتمامات الخاصة -6
بقاء عمى كمحاكلة اإل ، كىي مصالح محددة في الزماف ك المكاف مرتبطة بسياسة معينة

 الة التكازف االقميمي مثال .ح
لى جانب ىذه الفئات الست ذات المصمحة الكطنية، يشير ركبنسكف أيضا إلى ثالث  كا 

 .المتماثمة كالمصالح التكميمية كالمصالح المتضاربة المصالح : مصالح دولية
أما الفئة الثانية  ؛دكؿكتشمل الفئة األكلى تمؾ المصالح المشتركة بيف عدد كبير مف ال

ف لـ تكف متطابقة، فإنيا يمكف أف تشكل أساسا لالتفاؽ عمى بعض  فتشير إلى تمؾ المصالح، كا 
 .تمؾ المصالح التي ليست تكميمية أك متماثمة أما الفئة الثالثة فتتضمف المسائل المحددة؛

كيمكف لممصالح التكميمية، مع مركر الكقت، ، غير أف ىذا التصنيف ليس مطمقا كال كامال
كتتضمف  .أف تصبح مصالح متطابقة، كيمكف أف تصبح المصالح المتضاربة مصالح تكميمية

يكية كغير الحيكية ذات األىمية دراسة المصمحة الكطنية ألمة ما دراسة جميع ىذه العناصر الح
كمف الممكف أف يساعدنا البرنامج التدريجي الست الذؼ قدمو ركبنسكف في تحميل  .الكطنية

كيمكف أف تساعدنا ىذه الدراسة عمى دراسة سمكؾ الدكؿ في ، المصالح الكطنية لجميع األمـ
 (1) .العالقات الدكلية

 
                                                      

1 - https://bit.ly/2o8Af6u  , Accessed on : 09/04/2018. 

https://bit.ly/2o8Af6u


 البناء المعرفي والنظري لمتغيراث الدراست ول= الفصل األ
 

 
44 

 إلى المحددات البنيوية يوميبسط المفمن ال :: السياسة الخارجيةالثانيالمطمب   
كالمحددات التي  المتغيراتيتضمف المطمب نقطتيف ىما تعريف السياسة الخارجية ثـ تحديد 

 تؤثر في تكجيو السياسة الخارجية. 
 السياسة الخارجية مفيوم  وال:أ
 ات  مفسرؼ إدراك اختالؼ إلى التعدد ذلؾ كمرجع كتتنكع، الخارجية السياسة دالالتتتعدد       
 كاحد كل يبرز يكاد التي المتنكعة مف خالؿ التعاريف مالحظة ذلؾ ك يمكف المعقدة، الظاىرة ىذه
 إلى كيضاؼ المتغيرات، مف مجمكعة أك متغير التركيز عمى مدػ تظير جكانب أك جانبا منيا

 دكلية إلى دةكح مف تجمياتيا كتعدد كأنماط تشعبات مف الظاىرة تأخذه ما المتضافرة، ىذه العكامل
 المتخصصيف بإدراكيـ العمماء تأثر ككذا تكاجييا، التي كالمجاالت القضايا كتنكع أخرػ،

 .السياسة الخارجية ظاىرة تعريف العكامل ىذه تشابؾ يصّعب حيث كتصكراتيـ،
باإلضافة إلى ما سبق اختالؼ المدارس كالمفكريف المنتميف ليا بحسب رؤية كل اتجػاه 

الخارجية، كما أف بيئة الدكؿ الداخمية ك مكانة الدكلة عمى المستكػ الدكلي كقكة لمكضكع السياسة 
تأثيػرىا ينعكساف بصفة مباشرة عمى أجندة مصالحيا كبالتالي عمى تعريفيا لسمككيا الخارجي، كمف 

 خالؿ ذلؾ يمكف إعطاء التعاريف التالية لمفيـك السياسية الخارجية:
 التي السمطكية األنشطة"عمى أنيا  )James Rosenau" )1" زناك" رك  األستاذ "جيمس يايعرف     
 المرغكبة الجكانب عمى يتعمق بالمحافظة فيما سكاء – ممزمة باتخاذىا ىي أك – الحككمات تتخذىا

     (2) ."المرغكبة غير جكانبيا بتعديل أك الدكلية البيئة مف

                                                      

من األوائل الذٌن لدموا مساهماتهم  فً بداٌة وضع نموذج نظري للدراسة الممارنة للسٌاسة  جيمس روزنو"ٌعتبر " - 1
ت جل الدراسات تركز على دراسة الحالة فً  فهم و تفسٌر السٌاسة الخارجٌة. حٌث ٌهدف  نموذج الخارجٌة بعدما كان

ترتٌب وتصنٌف عوامل التأثٌر فً السٌاسة الخارجٌة للدول حسب درجة هذا لتمدٌم إطار نظري عام  إلى روزنو 
الٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد حالة الصراع بٌن الونموذج روزنو من  نطلكولد ا  .التأثٌر ووزن هذه العوامل.

خالل الحرب الباردة هذه الفترة لها صفات محددة تساعد دارسً السٌاسة الخارجٌة حسب روزنو، وعموما  السوفٌتً
  مً:

كتفسٌر السٌاسة الخارجٌة للدول  ( محددة سٌاسة الخارجٌة لدولتٌن أو أكثر خالل فترة معٌنة ) حمبة زمنٌةالـ  ممارنة 
  خالل مرحلة الحرب الباردة.الكبرى 

تجاه لصٌن مثل السٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة واسٌاسة الخارجٌة لدولتٌن أو أكثر تجاه لضٌة معٌنة الـ  ممارنة 
 . أو دراسة االتجاهات العامة فً السٌاسة الخارجٌة لكل من أمرٌكا وروسٌا نحو الشرق األوسط. ٌةتاٌوانال المضٌة

الشرق األوسط لبل مثل استٌعاب السٌاسة الخارجٌة التركٌة فً واحدة بٌن فترتٌن مختلفتٌن وسة الخارجٌة لدولة معٌنة سٌاالـ  ممارنة 
 وبعده. 2002

2 -  James Rosenau “Comparing Foreign Policy : Why, What How, ” in James Rosenau (ed.), 

Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods, (New York: Sage 

Publications, 1974), p.6. 
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عممية السياسة الخارجية ك  " بيفDaniel pappاالستاذ دانياؿ باب " كمف جيتو يفرؽ 
المقصكد بالسياسة الخارجية، فاالكلى تعني:" مجمكع منتظـ لالفعاؿ التي تتبعيا  الدكؿ في 

االىداؼ المكجية في شكل منتظـ التي "ما السياسة الخارجية فتعني أ، "صياغة سياستيا الخارجية
 )1(بيا الدكؿ مف اجل انجاز اىداؼ سياستيا الخارجية ". ـقك ت
 ىي نسق الخارجية أف السياسة ،"iGeorge Modelsk" "مكدلسكي جكرج"  ك يرػ األستاذ       
 الدكؿ سمكؾ المجتمعات لتغيير تطكره الذؼ األنشطة ك نسق الخارجية، السياسة  التفاعالت مف

 (2)الدكلية. لمبيئة كفقا كتعديل أنشطتيا األخرػ 

عمى أنيا  "Foreign Policy"رجية األمريكية ك في نفس السياؽ تعرفيا مجمة السياسة الخا    
مجمكعة األىداؼ السياسية التي تكضح كيف أف ىذا البمد سكؼ يتفاعل مع سائر بمداف العالـ 

ك أمنيا القكمي كخدمة األىداؼ ( 3)كىي تصمـ لمساعدة الدكؿ عمى حمػاية مصالحيا الكطنػية
عاكف السممي مع الدكؿ األخرػ أك مف خالؿ اإليديكلكجية كاالزدىار االقتصادؼ، كتحدث نتيجة الت

 العنف كالحركب االستغالؿ.
ة مف التكجيػات تتألف مف كما يمكف أيضا تعريف السياسة الخارجية ككنيا مجمكع       

ميز الدكلة في ك التي ت االستراتيجيةدراكات كقيـ تمميػيا الخبػرة التاريخية ك الظركؼ ا  مكاقف ك 
 (4)ػمة في التقاليد  ك الطمكحات الكبرػ لممجتمعات .المتأصالسياسة الدكلية ك 

التي  العمل برامج أنيا عمى الخارجية السياسة إلى النظر يمكف ك بناء عمى ذلؾ،  فإنو      
الفاعل  ىذا كخطط – دكلة يككف  ما غالبا – دكلي لفاعل الرسميكف  السياسة يرسميا صناع

                                                      

 .30 .ص، مرجع سابق الذكرزكىير بكعمامة،  -1
2 - George Modelski, “A Theory of Foreign Policy Action, ” in James Barber and Michael 

Smith (eds.), The Nature of Foreign Policy ,( Edinburg: Holmes Macdougall, 1974), p. 

273. 

مف ما سبق ذكره أنو ال يمكف القكؿ أف كل نشاط خارجي يتضمف بالضركرة سياسية خارجية، فما لـ تكف ىذه األنشطة  -3
مرتبطة بتحقيق أىداؼ عامة لمدكلة، فإنيا ال تصنف عمى أنيا سياسة خارجية، باإلضافة إلى أف السياسة الخارجية ال 

تتضمف البرامج ك األدكار ك األىداؼ ك السياسات باإلضافة إلى األنشطة، لممزيد مف  تتضمف األنشطة كحدىا، ك لكنيا
 اإلطالؽ أنظر:

 .07.، ص)1997القاىرة: مكتبة النيضة المصرية،  (،2، طتحميل السياسة الخارجيةدمحم السيد سميـ،  -      
، مذكرة ماجستيرية في فترة ما بعد الحرب الباردة"، ميمكد العطرؼ، "السياسة الخارجية األمريكية اتجاه أمريكا الالتين - 4

 .10 .، ص )2008جامعة باتنة: كمية الحقكؽ، قسـ العمـك السياسية، (
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 المسرح مصالحو في تحقيق بيا يستيدؼ التي كقراراتو كاستراتيجياتو، كأىدافو، كسمككو، كمكاقفو،
 .( 1)الدكلي

كالمالحع مف ىذه العينة مف التعريفات انيا تنظر الي السياسة الخارجية عمى انيا سمككية     
الشيء الذؼ يؤخذ عمي ىذه النظرة  ىك شكاال مختمفة، أخذ أية، كالتي قد تالدكؿ تجاه بيئتيا الدكل

بتركيزىا عمى الدكؿ كفاعل كحيد، عمى اف نطاؽ كحدات  دكلية غير الدكلةاغفاليا لمكحدات ال
 خريف .آالسياسة الخارجية اصبح يمثل الى جانب الدكؿ فاعميف 

كفي المقابل نجد تعاريف تتجنب التركيز عمى الدكلة فقط في تحديد الكحدة الفاعمة في    
دمحم السيد ىذه التعريف نذكر تعريف ، كمف بيف تت صياغتيا اكثر شمكليةالسياسة الخارجية فأ

عمى أف :" السياسة الخارجية ىي برنامج عمل العمني الذؼ يختاره المسؤكلكف الرسميكف  سميم
 لمكحدة الدكلية مف مجمكعة مف البدائل  مف اجل تحقيق اىداؼ محددة في المحيط الدكلي".

نيا:" جميع صكر أتو عمى السياسة الخارجية عمى المنكاؿ ذا حامد ربيعمف جيتو يعرؼ    
النشاط الخارجي حي كاف لـ تصدر عف الدكلة كحقيقة نظامية، اف نشاط الجماعة اك التغييرات 
الذاتية كصكر فردية لمحركة الخارجية تندرج تحت ىذا الباب الكاسع الذؼ نطمق عميو اسـ السياسة 

 2الخارجية."

تقديـ تعريف اجرائي، فالسياسة الخارجية  مف خالؿ التعريفات التي تناكلناىا حاكلنا         
ىي ذلؾ السمكؾ ك النشاط الخارجي الذؼ يقكـ بو فاعل دكلي في اطار تفاعمو مع باقي كحدات 

 المنظكمة الدكلية  مف أجل تحقيق جممة مف األىداؼ كالمصالح.

 السياسة الخارجية: محددات  ثانيا:

العديد مف دارسي العالقات الدكلية عامة كالسياسة الخارجية خاصة  في تقسيـ ىذه  اختمف       
ساسية بيف متغيرات  مكضكعية مجمكعات أ (3ثالثة )المحددات حيث نجد مف قسميا  الى 

) متغيرات  القيادة، الخصائص القكمية، النظاـ السياسي، كمتغيرات البيئة الخارجية كالتي تشمل
نسق السياسي، المسافة الدكلية، التفاعالت كالمكاقف الدكلية(، المتغيرات النفسية تشمل متغيرات ال

)ادراكات صانع السياسة الخارجية(، كاخرػ متغيرات كسيطة )المرتبطة بعممية  صنع السياسة 

                                                      

("، 1994 -1979دمحم شمبي، "السياسة الخارجية لمدكؿ الصغيرة: األردف ك عممية تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي )  - 1
كمية العمـك السياسية ك اإلعالـ، قسـ العمـك السياسية ك العالقات الدكلية، فرع جامعة الجزائر : (،  أطركحة دكتكراه

 .21،  ص )2006العالقات الدكلية ، 
  2- زكىير بكعمامة،  مرجع سابق الذكر، ص 31.
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ؼ دكلة أمحددات لمسياسة الخارجية في  (3ثالثة )ف ىناؾ أ، كىنالؾ ايضا مف يرػ  (1)الخارجية (
، المكارد القكة تتمثل في ) المكقع، السكاف"كىذه  powerالتي تشمل قكة الدكلة " ، ك معينة

الطبيعية، درجة النمك االقتصادؼ، التكنمكجيا، كالقكة العسكرية(، اىداؼ السياسة 
 Leadership."(2 )"، ك أخيرا محدد القيادة "Objectives of Foreign Policyالخارجية"

ثر في ؤ ياسة الخارجية في محددات داخمية ك أخرػ خارجية التي تجماؿ محددات السإكيمكف    
 تكجيو السياسة الخارجية كىي: 

 المحددات الداخمية:  -1
 تشمل عمى عدة عكامل منيا ما ىك ثابت كمنيا ما ىك متغير كىي كالتالي:  ك
ياسة ىداؼ كطبيعة السأ ساسيا في تحديد أممحددات الجغرافية دكرا لالمحددات الجغرافية:   -

ىمية ما اصطمح أ الخارجية لكحدة سياسية معينة، كتعرؼ ىذه العكامل كما تفرزه مف انعكاسات ك 
عمى تسميتو الجغرافيا السياسية، كيدخل في اطار ىذه العكامل الجغرافية المحددة لمسياسة 

لة المطمة فمثال الدك  (3)(.المناخ، طبيعة كطكؿ حدكد االقميـالخارجية) المكقع الجغرافي، المساحة، 
عمى البحر تختمف عف الدكلة التي ال تمتمؾ سكاحػل بحرية كما أف دكؿ المضػايق كالمسيطػرة عمى 
المداخل البحػرية ليا استراتيجيات معينة كىكذا فمكل مكقػع خصكصيتو كىذه الخصػكصية ىي التي 

 تفرض خيارات معينة دكف غيرىا.
حد المػحددات المجتمعية األكثر تأثيرا في أة : تعتبر الشخصية الكطنيمجتمعيةال المحددات -

الدكلة  مكاطنكالسياسة الخارجية كىي مجمػكعة سمات كصفات عامة كالتي يشترؾ فييا جميع 
كتتككف الشخصية الكطنية مف عدة مصادر كالتنشئة  ثقافية كتككف دينية كمذىبية كلغكية

العػاـ كىذا األخير يختمف تأثيره بيف  االجتماعية كالسياسيػة كاألحزاب كجماعات المصالح كالرأؼ
  (4)الدكؿ المغمقة كالمفتكحة مف حيث نظاميا السياسي.

                                                      

     .138-137ص  .ر، صالمرجع السابق الذكدمحم السيد سميـ ،  - 1

2- Anthony M. Wanjohi , "State's Foreign Policy: Determinants and  Constraints  ",2011, 

available at =    www.kenpro.org/papers 
 

 .  441(، ص 2001عماف: مجدالكؼ، )، األساس في العمـك السياسةحمد سميماف الحمداني، أقحطاف  -3
)الرياض: عمادة شؤكف المكتبات ترجمة: دمحم بف أحمد مفتي، دمحم السيد سميـ،  تفسير السياسة الخارجية،لكيد جنسف،  -4

 . 317(، ص1989جامعة الممؾ سعكد،
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يككف  كمف الجكانب المجتمعية المؤثرة في السياسة الخارجية حجـ السكاف, الذؼ يمكف أف 
فالدكؿ ذات االعداد الكبيرة مف السكاف اكثر نشاطا مف غيرىا في العالقات عامل معزز ايجابي، 

لى الخركج خارج اطارىا االقميمي لمبحث عف مكارد سكاء في إالدكلية، اذ يدفعيا ىذا االعتبار 
ك في عالقات صراعية لتمبية االحتياجات اليائمة التي يفرضيا عدد السكاف، أاطار تعاكف سممي 

ؼ كمف ناحية اخرػ فاف العدد الكبير لمسكاف يشكل مصدرا رئيسيا كقكة عمل ىائمة لتنفيذ اىدا
فالصيف  نتيجة  - (1)السياسة الخارجية كيقترف ىذا باالستعماؿ العقالني ليذه المكارد البشرية

استغالليا ليذه الثركة البشرية استطاعت اف تتغمغل  تقريبا في العالـ بكاممو، كقد حقق ليا ىذا 
ثر كثيرا ؤ ي بينما نجد اف ىنالؾ مف الدكؿ ذات عدد مرتفع مف السكاف لكف ذلؾ ال –مكاسب كثيرة 

ف نسبة التعميـ المرتفعة لدػ السكاف سيككف ليا تأثير أكما  في سياستيا الخارجية ) اليند مثال(.
 مية مرتفعة. ايجابي في السياسة الخارجية عكس عندما تككف نسبة األ

ا ثر كبير فيذا التنكع قد يمعب دكرا سمبيأباإلضافة إلى أف التنكع العرقي داخل الدكلة لو        
كذلؾ بتشكيل جماعات ضغط كلكبيات تدافع عف مصالح اليكيات التي ينتمكف إلييا كما أف 

 . (2) التركيبة العرقيػة المنسجمة تنعكس إيجابا عمى السياسػة الخارجية كتسػاىـ في انسجاميا

في بمكرة السياسة  بارز بدكراالمحدد االقتصادؼ  يحظى  المحدد االقتصادي و العسكري:  -
عمى بركز  دؿألمدكؿ، فالدكؿ اليـك تتحد قكتيا كمكانتيا مف خالؿ ىذا العامل كليس ة الخارجي

كبر الدكؿ كىي الكاليات أالصيف التي كاف يطمق عمييا العمالؽ النائـ، كدخكليا بقكة في مكاجية 
 .حياف تفكقت عمييا في كثير مف األالمتحدة االمريكية كمنافس ليا في المجاؿ االقتصادؼ ك 

ففي عصر  يتمثل المحدد االقتصادؼ في ) الثركات الطبيعية، االنتاج الصناعي كالزراعي(،     
االعتماد المتبادؿ ال تكجد اؼ دكلة مكتفية ذاتيا بصفة كمية في كافة المجاالت، كمع ذلؾ فاف 

دكؿ ىنالؾ دكؿ بحكـ مكقعيا الجغرافي كاحتكائيا عمى مكارد طبيعية ىائمة تتمتع بمزايا عدة تجاه ال
االخرػ مف خالؿ منتجات كخدمات معينة، كبطبيعة الطمب عمى ىذه المكارد كالمنتجات تتحدد 
 الى درجة كبيرة طبيعة تبعية الدكؿ االخرػ لمدكؿ المنتجة، فكمما زادت ىذه التبعية كمما تقمصت

                                                      

 . 443، صالمرجع السابق الذكر قحطاف احمد سميماف الحمداني، -1
(، 2009حناف فكزؼ حمداف، )بيركت: دار مكتبة اليالؿ، جمة،، تر العالقات الدكلية فيميب برايار كدمحم رضا جميل، -2

 .82ص. 
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كارد كبيذا فالم . (1) ، كفي تحقيق اىداؼ سياستيا الخارجيةحرية الدكؿ التابعة في سمككاتيا
، في مكارد كمنتجات خريفف القكمي، فاالعتماد عمى األمىـ دعائـ األأ االقتصادية تعتبر مف 

 مف القكمي كيعيق تحقيق استراتيجية الدكؿ .، يضعف األحيكية

كتسب نكعا مف كذلؾ امتالؾ الدكؿ لمقكة العسكرية كتكنمكجيا خاصة منيا النككية يجعميا ت      
، كتحقيق ؿ ىذه القكة الردعية في المساكمة، كاستعماستيا الخارجيةالردع، كتككف حرة في سيا

 ىدافيا )مثاؿ ككريا الشمالية كمساكمتيا لمكاليات المتحدة في كثير مف القضايا( .أ 

سة ك صانعي قرارات السياأشخصية صانع القرار  كذلؾ تؤثر المحدد الشخصي:  -
ة خصية ليؤالء االفراد تحدد بدرجة كبير ، فالصفات الشجية، في تكجيو السياسة الخار الخارجية

، كمع ذلؾ فاف ىناؾ مجمكعة مف الشركط كالمتغيرات تحدد محتكػ كطبيعة السياسة الخارجية
 المحددات الشخصية عمى السياسة الخارجية كىي: تأثيردرجة كنكعية 

 .مدػ اىتماـ كتركيز صانع القرار بالسياسة الخارجية 
 اقف كالظكاىر الدكلية مكضكع التصرؼ الخارجي، تحددمف ناحية اخرػ فاف طبيعة المك  

، التي تتسـ بنكع مف نسبة التأثير المتغيرات الشخصية، فالمكاقف اك الظكاىر الدكلية
الركتينية اك بمعنى اخر انيا مكاقف غير مستعجمة فاف الفصل فييا عادة ما يمر عبر 

الشخصية، اما المكاقف  داتالقنكات العادية التخاذ القرار، مما يقمل مف دكر المحد
، مما تي تتطمب ردكد افعاؿ كحمكؿ سريعةك ما يعرؼ بحاالت االزمات الأ، المستعجمة

 .( 2) يسمح ببركز المحددات الشخصية
ف قكة النظاـ السياسي تعكس قكة الدكلة كسياستيا أبحيث  محددات النظام السياسي: -

كرية، ديمكقراطية كحرية الشعب في اختيار لى الشرعية الدستإد تنالخارجية، فالنظاـ الذؼ يس
ممثميو، كالتداكؿ عمى السمطة، كتمتع السكاف بالحقكؽ كالحريات العامة، كيتمتع بالفعالية في اداء 
كظائفو، كل ىذا يؤدؼ الى سياسة الخارجية معبرة عمى مصالح الشعب .كالعكس مف ذلؾ في 

خرػ مف عة القرار، تغييب دكر الفكاعل األاالنظمة الشمكلية ايف سيطرت نخبة معينة  عمى صنا

                                                      

  1- دمحم نصر مينا، عمـ السياسة ، )القاىرة: دار غريب لمطباعة، ب س ف (، ص. 525 . 
  2- فيميب برايار كدمحم رضا جميل، المرجع السابق الذكر ، ص. 85 . 
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حزاب كجماعات ضغط كراؼ عاـ، كتفرض ارادتيا بالقكة، كتحتكر كسائل االعالـ لصالحيا، أ
 ( 1).ة تعبر عف مصمحة ضيقة تخص تمؾ السمطة الحاكمة يكبالتالي فالسياسة الخارج

 : المحددات الخارجية -2

في السياسة  ليا دكر محددتفرزىا البيئة الخارجية مجمكعة مف االعتبارات التي  ىنالؾ       
الخارجية كيأتي في مقدمة ىذه المحددات ما اصطمح عمى تسميتو بالفعل كرد الفعل، في تحميل 

ف مجمكعة  كبيرة مف التصرفات الدكلية، يمكف تفسيرىا إالسمككات الخارجية، ككفقا ليذا النمكذج ف
حياف الى التجاكب مع سمككات ف الدكؿ تميل في غالب األطار فرضية الفعل كرد الفعل، اذ اإفي 

ك سمككات ىذه الدكؿ، أفعاؿ أك سممية( أغيرىا مف الدكؿ بردكد افعاؿ تحدد طبيعتيا )عدكانية، 
ك استقبمت الدكؿ سمككا عدكانيا فإنيا ترد عميو بسمكؾ عدكاني مماثل قد يككف بنفس أف كاجيت إف

بو قدراتيا كامكانياتيا، كلذلؾ فانو يصدر عف الدكلة سمككا درجة الفعل كذلؾ كفقا لما تسمح 
عدكانيا اذا كانت مصدرا لسمككات عدكانية مف طرؼ الغير، فالدكؿ تميل الى مبدا المعاممة بالمثل 

مف االمكر اضافة الى مقدرات الدكلة،  يدد، كلكف ىذا المبدأ يتحكـ فيو العفي عالقاتيا الدكلية
 ( 2). كانت تقتضي اف ترد بنفس المعاممة اك تغيرىااف  مصالح الدولةكذلؾ 

ف تحدد السياسة أخر يمكف أف ىناؾ متغيرات إف ، لى فرضية الفعل كرد الفعلإضافة إ   
 الخارجية لمدكؿ كىي: 

ف إمكانات كالقكػ كىك الذؼ يحدد شكل النظاـ بيئة النظاـ الدكلي مف حيث :تكزيع اإل  -1 
دؼ، كطبيعة العالقة بيف كحدات النظاـ اف كانت )تعاكنية، كقائية ك تعدأك ثنائي أحادؼ أكاف 

 .ك عقائدية(أك جامدة، أ طبيعة التحالفات القائمة ) مرنةك  ك صراعية(أ

 ك النظاـ المحيط مباشرة بالدكلةأبنية النظاـ االقميمي النظاـ  -2

ل القكػ الرئيسية ف يعرضيا لمتجاذب مف قبأكذلؾ يمكف لممكقع الجيك استراتيجي لمدكلة  -3
 في النظاميف الدكلي كاالقميمي.

                                                      

  1- قحطاف أحمد سميماف، الحمداف، المرجع السابق الذكر، ص. 444 . 
، 38، مجمد153عدد،، )ة السياسة الدكليةمجمبدر عبد العاطي، "اثر العامل الخارجي عمى السياسات الخارجية لمدكؿ"،   -2

 .  9-8 .(، ص. ص2003نكفمبر 
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نو أف نعرفو عمى أ، كالذؼ يمكف الخارجي االلتزامخر مف المحددات الخارجية كىك أمحدد         
، كتيدؼ سمسمة االلتزامات التي تبنييا الدكلة مع ترتبط بمكجبو الدكلة خارج حدكدىاكل تعاىد 

ىداف والغايات خدمة لممصمحة األيق مجمكعة مف غيرىما مف الكحدات السياسية الى تحق
 ( 1) .الوطنية

ثر في السياسات الخارجية لمدكؿ الممزمة بيا، ؤ ف ىذه االلتزامات يمكف تحدد كتإكبالتالي ف     
ككف لمدكلة الحرية المطمقة في سمككاتيا الخارجية، فمثال الدكؿ التي تككف داخل يلف  كعميو

ف سمككاتيا الخارجية ال تخرج عف اطار ذلؾ التحالف ك ف تكألطبيعي ك تكامالت، فمف اأتحالفات 
ف أك الدكؿ حمف الناتك ال يمكف أك التكامل، مثال سياسات الخارجية لدكؿ االتحاد األكركبي، أ

  تحيد عف مبادئو.

 ب السياسة الخارجية لتأمين المصمحة الوطنية يالمطمب الثالث: أسال
 العامة( ) القوة الناعمة والدبموماسية

 
جعل استخداـ  عصر العكلمة،إف الترابط السياسي كاالقتصادؼ كالمعمكماتي الذؼ يميز          
كاف لمقكة   ،يضر بمصالحيا قد، كفي ظركؼ معينة العسكرية التقميدية مكمًفا لمدكؿالقكات 

أؼ العاـ . كمع ذلؾ ، يديف الر "ثكسيديدس"العسكرية دكر رئيسي في الدراسات الدكلية منذ عيد 
، كما أنو يعرقل عمل االقتصادات الكطنية التي أصبحت  استخدامو في جميع أنحاء العالـ اليـك
مترابطة بدرجة كبيرة. بداًل مف ذلؾ، قد تستخدـ الدكؿ قكتيا االقتصادية لفرض عقكبات عمى 

رة الدكلية ، فإف العقكبات تعرقل التجالمحصكؿ عمى نتائج معينة. كمع ذلؾنظرائيا أك دفع مبالغ 
 أيًضا . كبالتالي، فإف القكة في العالـ الحديث "تعتمد بشكل متزايد عمى قدرة أؼ دكلة عمى خمق ك

كبالتالي، تمجأ البمداف بشكل متزايد إلى أدكات بديمة لمتأثير عمى ، التالعب بالمعرفة كالمعمكمات "
 2) ) .سمكؾ الجيات الفاعمة األخرػ 

                                                      

   . 40-38.ص .صمرجع سابك الذكر، زوهٌر بوعمامة،  -1
2 - Michelangelo Guida and Oğuzhan Göksel, "Reevaluating the Sources and Fragility of 

Turkey‟s Soft Power after the Arab Uprisings",  Chapter 10 from book (Turkey‟s Relations 

with the Middle East, Political Encounters after the Arab Spring, 2018), (Springer International 

Publishing AG 2018) , p 151. 
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، قدـ جكزيف ناؼ 1990ر الشؤكف الدكلية، في عاـ يب في تسييفي سياؽ تحكؿ األسال        
، حيث أشار إلى أف الكاليات "Bound to Lead في كتابو"كثبة نحك القيادة،بعًدا جديًدا لمقكة 

كالقكة االقتصادية )التي أشار إلييا  ،المتحدة كانت أقكػ دكلة ليس فقط مف الناحية العسكرية
 "،القوة الناعمةلكف أيًضا مف حيث البعد الثالث الذؼ عرفو باسـ "مجتمعة باسـ القكة الصمبة( ك 

Soft Power. ، مفارقة القكة األميركية» ثـ أعاد استخدامو في كتابو The Paradox of 
American Power "   2002عاـ. 

 ،Nye بالنسبة إلى ، 2004الذؼ صدر في أكضح المفيكـ الحًقا في كتابو "القكة الناعمة"        
، بداًل مف إكراىيـ جذبالقكة الناعمة ىي القدرة عمى تشكيل تفضيالت اآلخريف مف خالؿ ال

 تستخدـ حيث ، مف أشكاؿ قكة الدكلةشكل القكة الناعمة  تعتبرباستخداـ اإلغراءات أك التيديدات. 
سـ ". كىناؾ فرؽ حاب" الدكلةقدراتيا عمى تشكيل تفضيالت كرغبات كأفكار كمشاعر   "أ" الدكلة

الحككمات ليس الكحيدة التي تسيطر عمى القكة آخر بيف القكة الصمبة كالقكة الناعمة ىك أف 
عمى سبيل المثاؿ، تعتمد القكة الناعمة  .بع مف المجتمع المدنيين ف منيا األ، ألف الكثير الناعمة

يككد أك الثقافية األمريكية إلى حد كبير عمى تصرفات الجيات الفاعمة غير الحككمية مثل ىكل
  Microsoft  (1) …أك Apple جامعة ىارفارد أك

، كالقيـ قافي، كقرارات السياسة الخارجيةالتأثير الث -، فإف ثالثة مصادر Nyeكفًقا لػ     
تشكل الكسيمة الرئيسية الكتساب القكة الناعمة كممارستيا في السياسة  -كالمؤسسات السياسية 

عامل لى حد ما، يحدد بكضكح الدكر الخاص الذؼ يمعبو كل إطاًرا كاضًحا إ Nye الدكلية. يقدـ
 :في ظيكر قدرات القكة الناعمة منيـ

مجمكعة القيـ كالممارسات الجذابة"  ينظر إلى التأثير الثقافي عمى أنو: ثير الثقافيأالت -1
التي يمكف أف يستخدميا أؼ بمد الكتساب تعاطف ك / أك دعـ البمداف األخرػ. يتـ 

ا المصدر لمقكة الناعمة عف طريق تصدير السمع الثقافية مثل األدب الحصكؿ عمى ىذ
كالفف،األفالـ كالمحتكػ التمفزيكني باإلضافة إلى كسائل أخرػ لمتفاعل الثقافي بيف 
المجتمعات مثل السياحة كبرامج تبادؿ الطالب كتبادؿ المعمكمات عبر الككاالت 

                                                      

1 -Joseph S. Nye Jr, soft power : the meaning to success in  the word politics, (Publicaffairs, 

New York, 2004), P.4: 
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أك الجامعات أك غيرىا مف مؤسسات  الحككمية أك كسائل اإلعالـ التي ترعاىا الدكلة
 .البحث 

الدكلة تأثيرًا كبيرًا عمى صكرة  دكؿ تؤثر قرارات السياسة الخارجية لم : السياسة الخارجية -2
خرػ كمكاطنييا سمككيـ تجاه تمؾ الدكلة بناًء عمى تصرفاتيا في الدكؿ األ حيث تغير

ارجية التي يبدك أنيا منافقة أك جميع أنحاء العالـ. عمى ىذا النحك ، "يمكف لمسياسات الخ
متعجرفة أك غير مبالية برأؼ اآلخريف أك تستند إلى نيج ضيق تجاه المصالح الكطنية أف 

عمى الدكؿ إظيار االحتراـ الكاضح لمقانكف كالمعايير  نبغيي ، تقكض القكة الناعمة"
ت كالمؤسسات الدكلية كالتصرؼ ضد العنف الكتساب الشرعية في أعيف المجتمعا

، كتعزيز السالـ لنشطة لمدكؿ في المنظمات الدكليةتعد المشاركة ا ، كمااألخرػ 
 التاييد مف، كسياسة التأشيرة كميا أدكات لكسب كاالستقرار، كالمساعدات الخارجية

  اآلخريف.

العنصر الثالث كاألخير في القكة الناعمة ىك القيـ  القيم والمؤسسات السياسية:  -3
بالديمقراطية كاالستقرار ترتبط في الغالب  كالتي (1) .دكلةي أؼ كالمؤسسات السياسية ف

، حيث يتـ تصكير األنظمة الديمقراطية الميبرالية كاالقتصادات المتقدمة في السياسي
الغرب مثل الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة كفرنسا كألمانيا عمى أنيا بمداف 

 . مةمف القكة الناع بدرجة كبيرةتتمتع 

أساسي لمقكة الناعمة كالتي مف خالليا تظير  صدرمامل ك ع تفمثم الدبمكماسية العامة  أما      
ك ىي باختصار طريقة أة لمقيـ كالمؤسسات، كالثقافة، كالسمكؾ الخارجي لمدكؿ ميالممارسة العم

العامة ألكؿ في الكاقع ، تـ تعريف الدبمكماسية  لتحكيل القكة الناعمة إلى سياسة كمفيكـ شامل.
، كىك  Edmund A. Gullionمف قبل إدمكند أ. جكليكف  1965مرة بمعناىا المعاصر في عاـ 

دبمكماسي سابق كعميد كمية فميتشر لمقانكف كالدبمكماسية عمى النحك التالي: "الدبمكماسية العامة 
 (2) .... تتناكؿ تأثير المكاقف العامة عمى تشكيل كتنفيذ السياسات الخارجية

                                                      
1
 -Ibid, P.P.11-15. 

The Rise and Fall of Soft Power in the Turkish Foreign Policy  ,Muharrem EKŞİ 
2

Lap lanbert  (, During AK Party Era The rise and fall of the turkish model in the muslim world

acadimic publishing , 2016) , P.18. 
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الجيكد الحككمية لمتأثير عمى الجميكر  نياأبُتعرؼ الدبمكماسية العامة الجديدة عمكًما        
تستخدـ الدبمكماسية العامة الجديدة ، مثل  ،كالمفكريف في أؼ بمد الكتساب مزايا في سياساتيا

قنعة، العالقات العامة، كسائل اإلعالـ كالحكار مف أجل ممارسة االستراتيجيات التركيجية كالم
في  الخارجية" بأنيا "... عممية حككمية لمتكاصل مع الجماىير Hans Tuchيصفيا ىانز تكؾ "

، فضاًل عف أىدافيا الكطنية كسياساتيا ُمُثل الدكلة كمؤسساتيا كثقافتيامحاكلة لتحقيق فيـ ألفكار ك 
خبيف مسؤكليف المنتالحالية" ، يركز ىذا النكع مف التعريف عمى الحكار كالتكاصل مع المكاطنيف كال

أكثر لديو فيـ  "Gifford D. Maloneن، جيفورد مالو" ، فإف في البمداف األخرػ. كمع ذلؾ
الؿ التأثير تؤثر عمى سمكؾ حككمة أجنبية مف خ"، ألنو يعّرفيا بأنيا تحديدًا لمدبمكماسية العامة

مكاطنيف أكثر مف سمكؾ ، يؤكد أنو مف الميـ التأثير عمى مكاقف العمى مكاقف مكاطنييا"،  لذلؾ
 (1)مسؤكلي الدكلة. 

كثر أؼ العاـ أدكات السياسة الخارجية كالمكجية لمر أداة مف أالعامة كبالتالي تعتبر الدبمكماسية      
ية قتصر الدبمكماسنال ينبغي أف كما ، ىداؼ كالمصالح الكطنيةجل تحقيق األأمف  مف الحككمات

التي غير الحككمية  ناؾ أنكاًعا أخرػ مف المنظمات، ألف ىالعامة عمى المنظمات الحككمية
  .تشارؾ في أنشطة الدبمكماسية العامة 

التي ُتعرَّؼ  "Propaganda ككثيرا ما  ُتعتبر الدبمكماسية العامة نكًعا مف أنكاع الدعاية "     
ض محدد، بأنيا "المحاكلة المتعمدة لمتأثير عمى آراء الجميكر مف خالؿ نقل األفكار كالقيـ لغر 

، كلكف يمكف اف كمصمـ بكعي لخدمة مصمحة خاصة لمدكؿ، إما بشكل مباشر أك غير مباشر
 بيف الدعاية كالدبمكماسية العامة:  يفف رئيسيياختالفنميز 

ليا إشارات سمبية بسبب الدعاية النازية كالسكفياتية، كصراعات كتكتيكات الحرب الدعاية أكاًل،  -
 الدعاية كانت تعتمد بشكل أساسي عمى اإلكراه. الباردة ألف ىذه األنكاع مف

 ثانيًا، لمدبمكماسية العامة دالالت إيجابية مقارنة بالدعاية ألنيا تعتمد عمى القكة الناعمة.  -
ىذا يعني  اف مصطمح الدعاية يحتكؼ عمى رسائل أحادية االتجاه تخبر الناس بما يجب عمييـ    

ة عمى التأثير عمى الجماىير األجنبية كالتالعب بيا مف فعمو، في حيف تعتمد الدبمكماسية العام
                                                      

1- Emrah Ayhan, The New Public Diplomacy and Soft Power in Developing Countries: The 

Case of Turkey, The Journal of MacroTrends in Social Science (JMSS),( Vol. 4, Issue 1 , 

2018) , p48. 
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خالؿ إقناعيـ بممارسة األىداؼ االستراتيجية. عالكة عمى ذلؾ ، تستخدـ الدبمكماسية العامة 
 الحكار ككسيمة ليبرالية لمتكاصل، ألنيا تدرس ما يقكلو الناس أيًضا، لذا فيي تختمف عف الدعاية.

(1) 
تركز عمى األفراد نيا أ، في  عف الدبمكماسية التقميديةية العامة تختمف الدبمكماس كما     

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف  ، في الدبمكماسية التقميديةالممثميف الرسمييف لمدكؿ كالمجتمعات بداًل مف 
ىك تنفيذ العالقات الدبمكماسية بيف الدكؿ، في حيف  التقميدية اليدؼ األساسي في الدبمكماسية 

سية العامة إلى بناء العالقات المدنية بيف المجتمعات ككذلؾ الدكؿ كتطكير التفاىـ تيدؼ الدبمكما
المتبادؿ كالحكار الثقافي بيف الثقافات المختمفة. كبالتالي، تيدؼ الدكؿ إلى كسب قمكب كعقكؿ 

قكتيـ الناعمة عف  زيادة الدكؿ تحاكؿ األفراد كالمجتمعات مف خالؿ الدبمكماسية العامة. لذلؾ، 
ريق بناء صكرة جذابة. مف خالؿ الدبمكماسية العامة كالقكة الناعمة، تشارؾ الدكؿ في سياسة ط

الصكرة كتصكر ىكيتيا في الدبمكماسية لزيادة جاذبيتيا. ىذه السياسة ىي نكع مف المكاقف لزيادة 
 (2) في السياسة العالمية. دكؿمكانة ال

مف خالؿ تمييز ىكياتيا كصكرىا صعكد كقكة ناعمة لمالدكؿ  سعىفي ىذا اإلطار، ت 
مف يكيتيا الثقافية لكجعميا جذابة لممجتمعات األخرػ. بمعنى آخر، تقـك الدكؿ بسياسة تسكيق 

كالمجتمع الدكلي.  االخرػ أجل جعل ثقافتيا كقيميا كسياساتيا الخارجية جذابة لمجتمعات الدكؿ 
 أدكات كطرؽ الدبمكماسية العامة  لذلؾ ، تفكر الدكؿ في النيكض كقكة ناعمة مف خالؿ استخداـ

 القكةمف  التي تقكـ عمى تحكيميا  اآللية الفعالة لمقكة الناعمةتعد الدبمكماسية العامة  كذلؾ،        
جميع مكارد القكة الناعمة التي ذكرناىا انفا  ف أ، ىذا يعني  (3)ك الممارستية  العمميةقدرة إلى ال

كة الصمبة ألف مكارد القكة غير المممكسة مثل التأثير الثقافي مدعكمة حتما بكاسطة احتياطيات الق
 )4(كالقيـ السياسية ال يمكف أف تنتشر إال مف خالؿ مكارد القكة االقتصادية كالسياسية المممكسة.

 

 

                                                      

1 Emrah Ayhan, Op. Cit.p.4<. 

2- Muharrem EKŞİ, Op. Cit. p.4< 

3- Ibid, p.4< 

4- Michelangelo Guida and Oğuzhan Göksel, Op. Cit. p. 153. 



 البناء المعرفي والنظري لمتغيراث الدراست ول= الفصل األ
 

 
56 

 دور اليوية الوطنية في تحديد المصمحة وتوجيو السياسة الخارجية :المبحث الثالث: 

 عمى ضوء المقاربة البنائية

كل مكضكع بحث في الدراسات السياسية  عدة مقاربات كنظريات تسيل عمينا دراسة ل
السياسة الخارجية  في تحديد المصالح كتكجيواليكية الكطنية دكر المكضكع كتحميمو، كمكضكع 

 يمكف دراستو مف خالؿ  المقاربة البنائية، كىك ما سنتناكلو في المطالب التالية:

 وجية من منظور بنائيلالنطو التحوالت ا ول:المطمب األ 

صبحت أتعتبر المقاربة البنائية مف المقاربات المستحدثة تبمكرت بعد الحرب الباردة، أيف 
لقيـ سمككات كتكجيات الدكؿ ال تتأثر فقط بالمتغيرات المادية بل أيضا بجممة مف المعايير كا

 ،الكسندر كاندت"بات مع كتاظيرت المقاربة البنائية كقد  ،كالعكامل المجتمعية كاليكية
Alexander Wendt " نيككالس أكنكؼ"ك، Nicolas Onuf " إيمانكيل أدلر، "كEmmanuel 

Adler "، ،كذلؾ لما ؼ بعد الحرب الباردة، أ في نياية الثمانيات كبداية تسعينيات القرف العشريف
ة تحكؿ أكاديمية مف نقط -نياية حرب الباردة عمى كجو التحديد  -شكمو ىذا السياؽ التاريخي ي

 ؼفقد ظيرت، مف جية، مدارس فكرية جديدة تناد (1) كمنيجية في حقل عمـ العالقات الدكلية،
ببدء تسميط الضكء عمى عكامل أخرػ في العالقات الدكلية كاليكية، كالنسكية، كاألقميات العرقية، 

ية أخرػ فقد ساعدت كالبيئة كالتغير المناخي، غير ما تقكـ عميو المدارس الكالسيكية. كمف ج
( كالتي انعكست بالتبعية Perestroikaسياسات جكرباتشكؼ اإلصالحية الداخمية )البيريستركيكا 

الحرب الباردة، دفع العديد مف دػ إلى انتياء أعمى ىكية الدكلة كسياستيا الخارجية األمر الذؼ 
 ختمفة. تبناىا األطراؼ الملفكرية التي تفكريف لمتركيز أكثر عمى أىمية اليكية كالمنظكمة االم

كيرجع ذلؾ لما كجده البنيكيكف آنذاؾ مف أف أحد األسباب الرئيسية الستمرار الحرب 
ضادة لألخرػ األمر مالباردة ىك كجكد ىكيتيف متنازعتيف تحمل كال منيما عقيدة فكرية مختمفة ك 

جكرباتشكؼ حكـ الذؼ انعكس عمى بناء مصالح كل منيما الخارجية. كبالتالي فبمجرد تكلي 
، كا عالنو عف سياسات البيريستركيكا اإلصالحية، فقد 1985االتحاد السكفيتي األسبق  في عاـ 

قاـ بكضع حجر األساس نحك تغيير سياسة االتحاد السكفيتي الخارجية مف الدائرة التنافسية كسباؽ 
                                                      

1 - I.J. Benney worth, "The Great Debates in International Relations Theory", E-International 

Relations, 2011, available at : https://bit.ly/2nEsSU0  , Accessed on : 10/2/2017. 

https://bit.ly/2nEsSU0
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كانتياء الحرب الباردة ، 1989ة إلى سقكط جدار برليف بعاـ التسمح مع الكاليات المتحدة األمريكي
أف التغيير الذؼ  بطريقة سممية كىك ما عجزت عف التنبؤ بو النظريات العقالنية، كعدـ تسميميـ

كقع في االتحاد السكفياتي سابقا ىك بفعل تغير األفكار كقيـ النخبة الحاكمة، كىذا ما تنبني عميو 
 (1)البنائية مسممتيا.

 :ساسية لدراسة السمكؾ الخارجي عمى النحك التاليأ راضاتافتتقـك المقاربة البنائية عمى  إذا
 العكامل المجتمعية المؤثرة في السمكؾ الخارجي لمفكاعل: -1

 في تشكيل السمكؾ الخارجي  االجتماعيةدكر التنشئة   -
  .فكار كالمعرفة الى جانب القكة المادية في تشكيل البنيات كالسمكؾ الخارجيىمية األأ  -

ائد في المجتمع الذؼ يعكس كيشكل المعتقدات كالمصالح، كيؤسس أىمية الخطاب الس -2
 المعايير المقبكلة لمسمكؾ الخارجي

، لكف اليكية لكحدىا ال تفسر عمى سمككات الكحدات كمصالحيا دكر اليكيات كتأثيرىا  -3
لى الرغبة إف اليكيات بدكف مصالح تفتقد أكىذا يعني ، مككات الخارجيةالس فعاؿ كاأل

كىك ما سيبينو  ،(2)قيلى الكاجية كالطر إف المصالح بدكف ىكيات تفتقد أا الدافعة، كم
 الشكل أدناه.

 (  The constructivist argumentsافتراضات المقاربة البنائية )( 1الشكل رقـ )

                   

  

 

 

 

Source; Stefano  Guzzini and Anna Leander, Op.Cit, p3. 

                                                      

1- Stefano Guzzini and Anna Leander, Constructivism and International Relations (Alexander 

Wendt and his critics), (London& new york= routledge, 2006),p 2. 

2- Ibid, p. 94. 
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 مكف القكؿ أف : كمف خالؿ ىذا المخطط ي

لبيئات الدكؿ( عمى تشكيل اصر الثقافية كالمؤسسية تأثير المعايير ) المتضمنة العن -1
 مف الكطني أك )مباشرة( السياسات األمنية لمدكؿ.مصالح األ

جية لمدكؿ( عمى ) العناصر الثقافية كالمؤسسية لمبيئات الداخمية أك الخار تأثير المعايير  -2
 .تشكيل ىكية الدكؿ

ك التغييرات في ىكية الدكلة  عمى مصالح األمف القكمي لمدكؿ أ كاالختالفاتاليكية تأثير  -3
 ك عمى سياساتيا.

تأثير ىكية الدكؿ كتككيناتيا عمى اليياكل المعيارية بيف الدكؿ، مثل األنظمة أك أمف  -4
 المجتمعات .

 (1)تأثير سياسات الدكؿ عمى السكاء في بناء البنية الثقافية كالمؤسسية لمدكؿ. -5

لى تمؾ الضكابط المعيارية، التي إعميو ترجع البنائية كمقترب السمكؾ الخارجي لمدكؿ ك 
حدات كك  االجتماعيةذ ترفض البنائية معاممة الفكاعل إ، االجتماعيةتتمقاىا الفكاعل مف بيئتيا 
تتخذ عمى ف قراراتيا أعمى حسابات عقالنية دقيقة، كبدال مف ذلؾ تعتبر  عقالنية تتخذ قراراتيا بناء

كتجارب تاريخية ثقافية كمضاميف مؤسساتية ساس المعايير كالقكاعد، التي تعكس عكامل تذاتنية، أ
ف ىذه الفكاعل مندمجة باستمرار ضمف السياؽ االجتماعي الذؼ يؤثر بشكل حاسـ كال أبحجة 
نحك تحقيق  ف البنائية تناقض نمكذج العقالني الميتـ بمصمحتو كالمتجوإديو، كبالتالي فايمكف تف

ف التكجيات أ، الذؼ يفترض االجتماعي، كتقترح النمكذج (2)ك ما يعرؼ بالرجل االقتصادؼأىدافو أ 
كاف بناء اليكيات  كىكيتو . االجتماعيـ دكره ءالخارجية تخضع ليس فقط لممصمحة بل بما يال

 (3) مبنية بالتفاعالت الطارئة تاريخيًا.كالمصالح ليست معطى خارجي، كلكنيا 

كذلؾ يرفض رّكاد ىذه المدرسة افتراض المدارس الكالسيكية أف حالة الفكضى ماىك إال        
ىي نتاج  –أحد ركاد ىذه المدرسة  -كد ككندت أأمر مسمـ بو في الساحة الدكلية، فالفكضى كما 

"الفكضي ىي نتاج تفاعالت الدكؿ كما يجسدكه مف ىكيات كمنظكمات قيمية تـ بناءىا اجتماعيًا. 
                                                      

1- Ramazan  Kilinç, Op.Cit, p. 37. 
2- Scott Burchill and others, Theories of  International Relations, 3ed edition,( new york: 

palgrave  macmillan, 2005), p. 188. 

3 -  Alexander Wendt, " Collective identity formation and the international state", American 

political science Review ,) 88/2, 1994(, p.385. 
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كبالتالي فإف أفعاؿ الدكؿ عمى الساحة الدكلية ال تعكس فقط مصالحيـ بل  ما تصنعو الدكؿ" 
تشير باألساس إلى ىكياتيـ كىك ما اّكد عميو ككندت: "اليكيات ىي أساس المصالح" 

(Identities are the basis of Interest .)(1)   المنظكر كاذا ما قمنا باألخذ في االعتبار
تتفاعل فيو الدكؿ  "Structure"ا سننظر لمساحة الدكلية كما لك كانت ىيكل فإنن البنائي
نظمات المختمفة كفقًا ليكياتيا كمنظكمتيا القيمية كما يتـ االتفاؽ عميو مف معاف ذاتية متبادلة كالم

بيف األطراؼ المختمفة األمر الذؼ يؤدؼ في النياية إما إلى عالقات تعاكنية تحالفية أك عالقات 
يكلي اىتماـ كبير  البنائيئية قد تصل إلى حركب كنزاعات. كعمى الرغـ مف أف االقتراب عدا

، إال أنو لـ ممارساتيالة كتأثيرىا عمى تحديد مصالحيا ك لصيركرة البناء االجتماعي ليكيات الدك 
بدرجة أكثر عمى تفاعل  ائييفحدد ليكية الدكلة. كيعزك ذلؾ إلى تركيز البنيعط تعريف م

 (2)ات كاألفكار بالساحة الدكلية كتأثيرىا عمى تشكيل المصالح. المعتقد

ضعية ك جسرا رابطا بيف المناىج ال " Wendt "دناه يبيف مكقع البنائية كالتي يعتبرىا أكالشكل 
 . ا بعد كضعية في العالقات الدكليةكم

  : مابعد كضعيةال مكضع البنائية المتكسط بيف االتجاىات النظرية الكضعية ك (02رقـ )الشكل  
                                          

  
          
  
  
 
Source : Toru Oga, From Constructivism to Deconstructivism : theorising the Construction 

and Culmination of identities, available at= https://bit.ly/2nGayKa  

  

                                                      

1 - Alexander Wendt, "Anarchy is what states make of it: The social construction of power 

politics", International Organization,) Vol. 46, N. 2, Spring 1992(, p398, available at : 

https://bit.ly/2opIxXN  , accessed on: 10/2/2017 

2- Alexander Wendt, "Collective identity formation and the International state", op.cit , p.p. 

384-396. 
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، (1) التي نقكـ بدراستيا (Societal Constructivism)البنائية المجتمعيةف إكبيذا ف
المشتركة ضمف المجتمع الداخمي كالتي يمكف  المعايير القيـ ك لىإينصرؼ اىتماميا 

تي دكار الحكؿ ما تمثمو الدكلة لمجتمعيا كاأل، التي تشمل الرؤػ اليوية الوطنيةتمخيصيا في 
كالتي يتـ بناءىا مف خالؿ السياسات  ،ف تضطمع بيا مف خالؿ سياستيا الخارجيةأيفترض 

الداخمية، كالبيئة الخارجية. كالدكلة مف ىذا المنطمق قد يككف ليا عدة ىكيات: فقد تككف دكلة 
ة داخميكما عمد بعض البنائيكف لمتفرقة بيف ىكيات الدكلة ال (2)سيادية، دكلة ليبرالية، إلخ، 
 مجتمعيا الداخمي، كىكيتيا الخارجية التي تتعمق باألساس بمكانتياالتي تتربط باألساس ببنية 

 (3)إلخ.  ظمى عمى سبيل المثاؿ، أك دكلة صغرػ...كسط باقي الدكؿ كأف تككف دكلة ع
لغز اليكية في العالقات الدكلية، مف خالؿ  دخمتأ يةئالبنا نظريةال ف أيمكف القكؿ      

بل ، كغير مشككؾ فييا اضات العقالنية التي تعتبر اليكيات كالمصالح الكطنية ثابتةرفض افتر 
كال تمتمؾ طبيعة ثابتة، كتعرؼ  عمى العكس مف ذلؾ، فإف اليكيات ليا أساس إيديكلكجي

كتشكل التنشئة  .كالعكامل الداخمية الخارجيةالعكامل النظامية عاد تعريفيا تحت تأثير كل مف يك 
 فضال عف السياقات المحمية المحددة مثل القيـ الثقافية كتفسيرات يما بيف الدكؿ،االجتماعية ف

كعمى الرغـ مف طبيعتيا المائعة، فإف اليكية الكطنية تستمد صكرا   .التاريخ، اليكية الكطنية
الماضي التاريخي الذؼ تـ  ذاتية مف المعاني الطكيمة األمد كالمفاصل التي نشأت في

اآلخر، كتعتمد  -عمى الترابط الذاتي  تشكل اليكية الكطنية الذاتية، بدكرىا كىذه الصكر تذكره
 (4) .كالعالقة بيف الذات كاآلخريف ليست معادية بالضركرة، عمى االختالؼ

 
 

                                                      

 societalهذا الن  النظرٌة البنائٌة للسٌاسة الخارجٌة تموم على  تملٌدٌن بحثٌٌن هما: البنائٌة المجتمعٌة  ) - 1

constructivism)  اضافة الى البنائٌة فوق لومٌة،transnational constructivisim)  ) 
التً تهتم بتأثٌر المعاٌٌر المشتركة للمجتمع الدولً او احد مكوناته على توجهات السٌاسة الخارجٌة لدولة ما، بالرغم      

من ان بعض الدول ال تهتم بهذه المعاٌٌر ، فان ذلن ال ٌستثنً حمٌمة انها تبمى منشغلة بها، وال ٌمكن تجاهلها طوٌال، 
 ألنها ستجد نفسها فً معزل  دون مراعاتها. 

 

2 - Alexander Wendt, op. cit, p.p. 398. 
3- V. Kubalkova, N. Onuf & P, Kowert (Eds.), International Relations in a constructed world, 

(New York, M. E. Sharp). 

4 - lorette.C.Salajan, Op.Cit , p.  6:. 
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 "ألكسندر واندت  "اسة الخارجية حسبيلسبااليوية الوطنية عالقة  : نيالمطمب الثا

ية  بالسياسة الخارجية ال يخفي كجكد متغير أخر إف الحديث عف عالقة اليكية الكطن       
 foriegnكسيط يربط بينيا كذلؾ لككنو المؤثر في تكجيو السمككات الخارجية لمدكؿ )

behavior المصمحة الوطنية(، كبانتفائو ال معنى لمحديث عف سياسة خارجية، أال كىك متغير ،
" في المقاربة البنائية Alexander Wendt" الكسندر كاندت،كىذا ما عبر عنو بالضبط 

(Constructivist Approach). 

فالريب في أف لميكية الكطنية بجميع عناصرىا المككنة ليا تأثير في تغيير السمكؾ        
الخارجي لمدكؿ، إال أف الجدؿ ىنا ىك  أؼ مف اليكية الكطنية كالمصمحة لو عالقة سببية في 

" أف المصالح  Wendtلخارجي، فمف جية يرػ األستاذ "التأثير عمى اآلخر مف ثـ عمى السمكؾ ا
، كمنو فإف التحكؿ مف اليكية الذاتية كتككينيا  كالتفضيالت تعتمد عمى اليكية في تحديدىا

)الكطنية( إلى ىكية تعاكنية) مثال االتحاد االكركبي( ىك شرط ضركرؼ لتغيير المصالح كمما 
نحف كماذا -يا إعطاء األكلكية لميكية عمى المصالحيترتب عميو تغيير السمكؾ،  كىنا يبدك منطق

بحيث  كتصبح اليكية متغير مستقل في تحديد المصالح كمف ثـ السمكؾ الخارجي، -نريد أف نككف 
أف سمكؾ الدكؿ يعزك إلى تمؾ الضكابط المعيارية التي تتمقاىا الفكاعل مف بيئتيا االجتماعية، 

لكف ىذا الطرح حسب  عات العامة كالمصمحة المشتركة.كبالتالي تأثره بيا بشكل يعبر عف التطم
 (1)"يضح قيكدا عمى المصالح االنسانية.Wendtاألستاذ"

أف اليكية الكطنية ىي متغير تابع، قابل  "Wendtكمف جية أخرػ نجد حسب األستاذ"  
لح قد نرػ أنو بكجكد مجمكعة مف المصالمتغيير كالتعديل مف خالؿ عممية السياسة الخارجية، ف

الكاجب تحقيقيا، يمكف أف تتسبب في إعادة تعريف اليكية الكطنية حيث يبرز فييا أحد العناصر 
كف في كقت الحق تحكلت سالمية، لكيطغى عمى بقية العناصر األخرػ) كككف دكلة ذات ىكية إ

لتركية كىذا ما ينطبق عمى تركيا بعد انييار الدكلة العثمانية كقياـ الجميكرية ا لى ىكية عممانيةإ
كالتي عممت عمى تغيير اليكية الكطنية بما يتكاكب مع مصمحة الدكلة في أف تصبح دكلة عممانية 

تككف اليكية الكطنية أكثر تفردا كأنانية فتككف سياستيا الخارجية (، كقد تنتمي الى العالـ الغربي 
ف سياسة خارجية حيادية، كيمكف أف تككف أكثر تفتحا كتعاكنية في إطار إقميمي أك دكلي فتكك 

                                                      

1- Bill McSweeney,  Op.Cit,  p.p . 126-127. 
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، مما قد يدفعيا إلى تككيف ىكية مشتركة مع دكؿ، كىنا تتشكل لدينا ىكية متعددة التكجيات
مكتسبة ناتجة عف عممية التفاكض بيف الدكؿ لتحقيق مصالح معينة، تتفق بالضركرة مع ما يميز 

 الجماعة المحمية .

ية الكطنية، كال يكجد أفضل كقد ثبت بالتجربة أف المصالح يمكف أف تحدث تعديال في اليك 
مف نمكذج الكاليات المتحدة فمصمحة الكاليات المتحدة االمريكية في بناء سياسة أمنية مشتركة 

 تحريؾ في حاسما دكرا كعميو تمعب المصمحةدفعيا إلى  خمق ىكية جماعية ) النمكذج الفدرالي(، 
 (1)خارجية.في اليكية الكطنية، كبالتالي تغير السياسة ال التحكؿ عممية

 
كما يمكف أف نستنتجو أف السياسة الخارجية ألؼ دكلة ميما كانت مكانتيا أك حجميا 
تتحكـ فييا مجمكعة مف المحددات كالتي كانت قبل نياية الحرب الباردة تقكـ بالدرجة األكلى عمى 

 ،طاباتالخ، رت في ما بعد، أظير ما لي لألفكاالمحددات المادية فقط، لكف التطكرات التي حصم
 مف تأثير عمى تكجيو سمككات الفاعميف .  ك القيـ اليكيات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1- Ibid,  p.p . 127-128. 
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 :األول الفصل الصةخ

كالسياسة ، المصمحة الكطنية لميكية الكطنيةالمفاىيمي كالنظرؼ مف خالؿ دراسة اإلطار  
   الخارجية يمكف رصد االستنتاجات التالية:

كجيات  اختمفتلذلؾ  ،ظيكر الثكرة الفرنسيةظير بيث ف مفيـك اليكية الكطنية مفيكـ حدإ -
لى درجة إ المصطمحاتمف  العديد يتشابؾ معانو صة ك خاالنظر في تحديد تعريف دقيق 

بعاده مف اليكية الفردية الى اليكية ألى اختالؼ إيضا أنظر ل، كباتصعب معيا الفصل بينيما
كصكال  بمختمف مراحموقتصادؼ النظاـ اال كمما تطكر تتحكؿ فيو اليكية مف بعد آلخرالعالمية 
 لى ىكية اسمى منيا كىي اليكية العكلمية.إ، ة التي تنادؼ بتجاكز ىذه اليكياتالعكلم

ثر عمى تكجيات السياسة ىـ المحددات التي تؤ تبقى اليكية الكطنية في كقتنا الراىف مف بيف أ  -
لتحقيق أىداؼ سياسية اخمية البيئة الد مفكلى فعاؿ ناتجة بالدرجة األأالخارجية باعتبارىا ردكد 

كخاصة ثقافة رمكز كقيـ كمثل كمعاف كسمات عامة  كاجتماعية كاقتصادية كثقافية، معبرة عف
 .ليذه البيئة

لييا كبالتالي تصبح إتحدد مصالح الدكؿ مباشرة بعد تعريف ىكياتيـ كالفضاءات التي ينتمكف  -
 مسياسة الخارجية.اليكية الكطنية ىي المحدد لممصمحة الكطنية ك المكجو ل

 إلى تسعى التي كأداة ميمة لمدكؿ  ،الناعمة القكة في أساسي كعنصر العامة الدبمكماسيةتعتبر  -
 .سياساتيا ممارسة في المزايا مف المزيد كاكتساب الخارجية، سياساتيا تأثير زيادة

 



 

 الفصل الثاني:

 ديناميات الهوية الوطنية والسياسة الخارجية التركية: 
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، فالتغيرات التي وتنفيذ السياسة الخارجية التركيةيحتل متغير اليوية الوطنية مكانة بارزة في صنع         
جراء ىذا التحوؿ  طرأت عميو مف مرحمة إلى أخرػ وتغير مفيـو األمة التركية معو واألزمة التي عرفتيا

الحديث الذؼ يقوـ عمى مفيـو األمة القومية إلى مف المفيـو التقميدؼ لميوية التركية العثمانية إلى المفيـو 
مع المبادغ التي قامت عمييا تركيا الحديثة،  ،ىوية تجمع بيف الموروث التاريخي لتركيا وموقعيا الجغرافي

الوطنية عمى السياسات والتوجيات يطفو عمى السطح ليجمب انتباه العديد مف  كل ىذا جعل تأثير اليوية
 يكوف محل اىتماميـ ودراساتيـ.الباحثيف والمحمميف و 

 ات الهوية الوطينة والسياسةديناميالفصل والمعنون ب انطالقا مما سبق، سنتطرؽ في ىذا      
 ، وهو ما سوف نتناوله في العرض التالي:مبحثين لكل مبحث ثالثة مطالبلى إالخارجية التركية 
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 العوامل المحددة لمهوية الوطنية التركية المبحث االول: 
 

والمتمثمة  ،الميوية التركية والعناصر المشكمة لي ةالعوامل المحدد  نتناوؿ في ىذا المبحث            
وىي عوامل  ، العامل االجتماعي والثقافيوىي عوامل ثابتة نسبيا باألساس في العامل التاريخي والجغرافي

، إضافة السياسي واالقتصادؼ األكثر تغيرا مف بيف عوامل اليوية الوطنية التركية، والعامل متغيرة نسبيا
  .إلى العامل الخارجي وىو االعتراؼ الدولي

 
 ة نسبيا ) العامل التاريخي والجغرافي(تالثاباألول: العوامل  المطمب

إف اليوية المجتمعية نتاج لوعي مشترؾ بالتراكـ التاريخي الذؼ يحمل في داخمو العالـ الثقافي      
والنفسي والديني والقيـ االجتماعية، والذؼ ينعكس في مساحة جغرافية محددة، كما أنيا نتاج لنمط الرؤية 

صورات ىي التي تشكل المحدد التي تحدد وضع ىذا المجتمع بالنسبة لمعالـ ككل، وبالتالي فإف ىذه الت
 األساسي في التأثير عمى توجيات وتشكيل السياسات الخارجية لممجتمعات. 

شاركت العديد مف العوامل مجتمعة في تشكيل اليوية الثقافية والسياسية لتركيا كالخصائص  اذا   
 ىوية أؼ أمة.اإلرث التاريخي، وىما المتغيريف األكثر ثباتا في  الجيوثقافية، الجيوسياسية و

 اإلرث التــاريخي: أوال:
إف أىـ عامل تاريخي  يميز الدولة التركية عف غيرىا مف الدوؿ ىو أنيا كانت مركزا لحضارة         

عممت عمى بناء نظاـ سياسي تمثل في الدولة العثمانية والتي عمرت لمدة طويمة ما يزيد عف الستمائة 
ة داخميا العديد مف مناطق التقاطع الواقعة ضمف القارة  (، متضمن1924-1288عاما( مف )620عاـ )

األساسية لجغرافية العالـ) أوراسيا(، وىو ما يميز  الثقافة السياسية  التركية التي تستند إلى اإلسالـ  
 (1) والثقافة األسيوية والثقافات األخرػ التي شكمت فيما سبق  النسيج العثماني.

و مف خالؿ التعرض لتاريخ الدولة العثمانية ولتطوراتيا فإنو ال يمكف أف نوصف ىويتيا توصيفا      
( انطمقت مف عشيرة بتعبير ابن خمدون واحدا طيمة عمر الدولة، فيي في مرحمتيا األولى عصبية  أسرية) 

بوادؼ الواقعة بيف واحدة مف العشائر التركية التي كاف موطنيا األوؿ في أسيا الوسطى، في ال قايي"" 
لب" إلى أشرقا وبحر قزويف غربا، إال أف ىذه العشيرة نزحت في عيد زعيميا" كندز  الطاي"جباؿ " 

الذؼ  رطغرل"أ" خمفة ابنو سميماف، ثـ حفيده " لبأكندز المراعي الواقعة غربي أرمينيا، وبعد أف توفي " 

                                                           
 .12(، ص. 2013،) دمشك: دار الكتاب العربً، تركٌا من الخالفة الى الحداثة منصور عبد الحكٌم، -1
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، التي كانت مسرحا لمقتاؿ بيف السالجقة والخارزمييف، ونظرا أرزينجان إرتحل مع عشيرتو إلى مدينة
وشجاعتو الحربية إلى جانب السالجقو منحو السمطاف عالء الديف السمجوقي منطقة في  "ارطغرل"لبطوالت 

" سويوت" أقصى الشماؿ الغربي مف األناضوؿ عمى الحدود البيزنطية، في المنطقة المعروفة باسـ
(söğüt)(1)عت مساحتيا مع مرور الزمف لتشمل جميع أقاليـ حضارات العالـ القديـ، عف ، التي اتس
" الذؼ تعود إليو تسمية اإلمبراطورية العثمانية و لبأز سميمان بن كندعثمان بن أرطغرل بن طريق " 
انتصر السمطاف "بايزيد األوؿ" عمى التحالف  1396أوروبا، حيث في سنة  باتجاه فتوحاتالتواصمت 

وفتحت القسطنطينية عاصمة اإلمبراطورية البيزنطية عمى يد  " نيقوبولوس"،األوروبي الصميبي في معركة 
ية، منييا بذلؾ أحد عوامل وجود اإلمبراطورية البيزنط ،1453دمحم الثاني الممقب بػػػػػػػػ دمحم الفاتح عاـ 

، ثـ (2)( اسطنبول حاليالتصبح القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية بعد أف اطمق عمييا إسالمبوؿ ) 
، وبمغت 1514الشييرة عاـ  جالديران"انتصار السمطاف" سميـ األوؿ" عمى الصفوييف في معركة " 

وأكبر إمبراطورية في (، فكانت أقوػ 1566-1520اإلمبراطورية أوجيا في عيد إبنو" سميماف القانوني" )
العالـ، حكمت منطقة تمتد عمى مستوػ قارات العالـ الثالث القديـ في آسيا الصغرػ والحجاز، وبالد 
العراؽ والشاـ، مصر والسوداف، والمغرب العربي، والصوماؿ، البمقاف، النمسا، ايطاليا و رومانيا، وبمغاريا 

 وأرمينية، جورجيا، وأخيرا اليوناف.
في أوج اإلمبراطورية العثمانية كانت ىويتيا تصنف عمى أنيا عصبية عامة لدولة سمطانية) بتعبير       

ابف خمدوف و الماوردؼ( شرعف سمطانيا وأنو تشريع استمر عمى المنطق نفسو، والقانوف نفسو، قانوف 
كبير أو صغير مف التغمب: وىنا التغمب الذؼ يصبح شرعيا باالستقواء بالدعوة الدينية، والقياـ بجزء 

 .ميمات " الخالفة" دوف ادعائيا بالضرورة 
( بتعبير Patrimonialىذه مرحمة ما يمكف أف نسميو مرحمة الدولة السمطانية، أو الدولة التقميدية )      

إلى عاـ  1876ماكس فيبر، أما في مرحمة التنظيمات، ثـ في مرحمة الدستور وأزمتو الممتدة مف عاـ 
(،  وذلؾ بتأثير الفمسفة nation(، ومعنى األمة )patrieعثمانية اكتسبت معنى  الوطف )، فإف ال1908

 (3)الوضعية الوافدة مف كل مف ألمانيا وفرنسا.

                                                           
 .12ص.  ،نفس المرجع -1

 .16(، ص. 2006، )الماهرة: مكتبة االسرة، تركٌا: البحث عن المستمبلٌاسر احمد حسن،  -2
(، ص. 2010، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، التركي بيف الماضي والحاضر -لحوار العربياتياف محجوبياف واخروف، ا -3

351. 
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وبيذا فإف الدولة العثمانية أتاحت إمكانية تحوؿ دولة ذات عصبية عامة عثمانية إلى دولة/أمة      
االنتقالية بيف ىوية عامة جامعة إلى ىوية قومية، قد أحدث عثمانية متعددة القوميات، إف ىذه المرحة 

شرخا كبيرا ومأزقا ىوياتي زاد بإعالف مصطفى كماؿ أتاتورؾ  قياـ الجميورية التركية ذات التوجو الغربي 
الذؼ أنقض تركيا وتمكف مف طرد اليونانييف مف  (1)و الذؼ أعتبر البطل القومي ،1923العمماني 

مف معاىدة سيفر التي وقعيا السمطاف دمحم السادس مع الحمفاء   خمصياو  ،1922ي األراضي التركية ف
تضمف دولة لألرمف في وقد منحت بنود ىذه االتفاقية االستقالؿ لبعض مناطق الدولة حيث  1920في 

وب شرؽ تركيا، حكـ ذاتي لألكراد في جنوب شرؽ تركيا، بينما تتقاسـ اليوناف وفرنسا وانجمترا وايطاليا جن
تركيا وغربيا، ليبقى لألتراؾ سوػ وسط األناضوؿ وشماليا، لكف كماؿ أتاتورؾ بعدما ألغى منصب 

في  معاهدة لوزانوتـ توقيع  السمطاف، وافقت دوؿ الحمفاء عمى عقد اتفاقية سالـ جديدة مع القومييف،
1923  .  (2)التي تحددت بمقتضاىا حدود تركيا بالوضع الذؼ ىي عميو اليـو

 العامل الجغرافي واألهمية الجيوستراتيجية: ثانيا:
يعتبر العامل الجغرافي مف العناصر الميمة في تشكيل اليوية السياسية والثقافية ألؼ دولة وبما أف        

اليوية في أؼ بمد تمثل عنصر ربط بيف المعطيات  الثابتة التي تتدخل في معادلة القوة ليذا البمد وىي 
التكنولوجيا، القدرة  ،السكاف والثقافة والمعطيات المتغيرة وىي النظاـ السياسي، االقتصاد الجغرافيا، التاريخ،

العسكرية، فإف قدرة الدولة عمى استثمار الخصائص الجغرافية بما ينسجـ مع الخصائص السابقة يؤدؼ 
ية ؤدؼ إلى ظيور أزمات ىو يبينما عدـ قدرتيا عمى ذلؾ سوؼ   ،ىذا إلى انسجاـ داخمي وخارجي

 .(3)تنعكس عمى الصعيديف الداخمي والخارجي
                                                           

 

العديد مف المغالطات التي اعتبرت مصطفى كماؿ أتاتورؾ بطال قوميا انقض تركيا مف معاىدة سيفر ومف االحتالؿ اليوناني،  1- 
لكف ىنالؾ مف الحقائق التي اثبتت اف كماؿ اتاتورؾ كاف صنيعة بريطانية بامتياز، والتي ارادت اف تصنع منو زعيما قوميا والذؼ 

ل كامل، فافتعمت حربا بيف الدولة العثمانية واليوناف وساندت بريطانيا اليوناف في ىذه الحرب، ليقود كماؿ بإمكانو اف ينيي الخالفة بشك
اتاتورؾ الجيوش التركية ويحقق انتصارا ساحقا عمى الجيوش ليونانية المدعومة بريطانيا، وبيذا ذاع صيت كماؿ عمى انو البطل 

مت فييا جندؼ واحد مف الطرفيف ( بعد سمسمة الخسائر التي منيت بيا الدولة العثمانية ػ القومي الذؼ حقق انتصارا كبيرا، ) حرب لـ ي
 لتزيد شعبية وشرعيتو في الحكـ. لممزيد مف االطالع انظر: 

 .27(، ص.1999، 4، ط1، )المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، جموسوعة السياسةعبد الوىاب الكيالي،  -
، )بيروت : مركز الدراسات  الجميورية الحائرة ) مقاربات في الديف والسياسة والعالقات الخارجية(تركيا دمحم نور الديف،  -2

  .14(،ص. 1997االستراتيجية والبحوث و التوثيق، 

مركز الجزيرة  ،) قطر:تركيا بيف تحديات الداخل ورىانات الخارج دمحم ثمجي، "أزمة اليوية  طرؽ جديدة لممعالجة"، مف كتاب : -3
 .88ص. (، 2009لمدراسات، 
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و في نفس السياؽ، ساىمت الجغرافيا والخصائص الجيوثقافية المكتسبة مف خالؿ موقعيا في ىذا         
المحور الفاصل بيف عوالـ مختمفة مساىمة فعالة في تكويف اليوية التركية مف خالؿ التفاعالت السياسية 

مقياـ بأدوار إقميمية فاعمة ثقافيا وسياسيا جعميا تتأرجح بيف ىوية أسيوية  وشرؽ والثقافية وا عطائيا فرصة ل
  (1)أوسطية وىوية أوروبية

بناء عمى ما سبق، فإف الموقع الجغرافي لتركيا مف حيث أنيا دولة أسيوية وأوروبية تقع بيف          
تتواجد جنوب غربي آسيا وجنوب ، وىي (2)شماال 43-34شرقا وبيف دائرتي عرض  26-45خطي طوؿ 
يراف عمى طوؿ  610تحدىا كل مف جورجيا وأرمينيا عمى طوؿ  ،شرقي أوروبا كمـ والعراؽ  454كمـ وا 
كمـ، وليا إطاللة بحرية  296كمـ، وبمغاريا عمى طوؿ  212كمـ،  واليوناف عمى طوؿ  331عمى طوؿ 

كمـ، باإلضافة إلى  1577توسط  بطوؿ كمـ وعمى البحر األبيض الم 1695عمى البحر األسود بطوؿ 
 كمـ عمى التوالي. 927كمـ و 2805بحر ايجة و مرمرة بطوؿ 

، حيث تقدر مساحتيا المتواجدة عمى القسـ 2كمـ 779452بمغ مساحة تركيا اإلجمالية حوالي        
. و تعتبر قمة 2كمـ75.688بػأما المساحة المتبقية المتواجدة بقارة آسيا فتقدر ، 2كمـ23.764األوروبي بػ

ـ، كما تقدر أطوؿ مسافة بيف نقطتيف طوليا  5165جباؿ آرارات أعمى قمة فييا والتي يبمغ ارتفاعيا 
 .(3)  2كمـ 550كمـ ومتوسطة العرض  1565حوالي 

 ( : الموقع الجغرافي لتركيا1الخريطة رقم )

 
 C958-www.aljazeera.net/NR/exeres/d31688A9المصدر: الجزيرة نت

                                                           

 .89، ص.المرجع نفسو -1
 .809ص.  المرجع السابق الذكر،عبد الوىاب الكيالي،  -2
 .187(، ص.2002، لبناف: الشركة العالمية لمموسوعات، 6، )جالموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعود الخوند،  -3
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ممـ بالسنة ( بالقرب مف  1000نيا، تمتاز تركيا بمناخ بحرؼ فاألمطار غزيرة )أباإلضافة إلى         
البحر األسود، أما في جنوب البالد وغربيا فيسوده المناخ المتوسطي، أما المناخ الجاؼ والقاسي والتي ال 

ممـ سنويا فيسود المناطق الوسطى مف تركيا، في حيف تتساقط الثموج عمى  400تتعدػ أمطاره معدؿ 
المناطق الجبمية شتاء؛ ولتركيا ثروة مائية ضخمة حيث تنبع منيا مياه نيرؼ دجمة والفرات والتي تستثمر 

 . (1)في الطاقة الكيربائية وتوليدىا قبل دخوليا دوؿ المصب
 :ة( حول معمـومات جـغرافية عام1جدول رقم )

 2كمـ783.562 المساحة

 2كمـ769.632 اليابسة

 2كمـ13.930 الماء

 كمـ2648 الحدود البرية
 كمـ7200 الشريط الساحمي

 االرتفاع عف سطح الماء
 رارات(أـ )جبل 5166 أعمى نقطة

 البحر المتوسط( ـ )0 دني نقطةأ
ستراتيجية"، مف كتاب: تركيا بيف  -عمي حسيف باكير، "تركيا الدولة والمجتمع المصدر: المقومات الجيوسياسية والجيوا 

 .21.، صالمرجع السابق الذكرتحديات الداخل ورىانات الخارج، 
 وبيذا فاف موقع تركيا يمنحيا أىمية جيو استراتيجية ىامة جدا مف حيث أنيا:

% 97وأوروبا مف حيث امتدادىا بيف قارتي آسيا وأوروبا حيث يقع تعتبر نقطة التقاء بيف آسيا  -1
، أما المساحة (2)مف مساحتيا غرب آسيا ويضـ ىذا الجزء العاصمة أنقرة ويدعى األناضوؿ

باإلضافة ، (3) % فتقع جنوب شرؽ أوروبا وتضـ اسطنبوؿ وتسمى تراقيا3المتبقية والتي تمثل 
دوائر البمقاف، القوقاز والشرؽ األوسط،  كما تنتمي إلى دوؿ العالـ اإلسالمي  إلى انتماءىا إلى
وىذا ما يمنحيا القدرة عمى التفاعل مع الوحدات السياسية والعناصر االقتصادية والعالـ التركي 

                                                           

 .810،  ص.الذكر السابق مرجععبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، ال -1
 

ناضوؿ: شبو جزيرة جبمية في غرب آسيا عمى البحر المتوسط تشمل معظـ األراضي التركية وتعرؼ بآسيا الصغرػ، تقدر اال - 2
 .األسود والبحر مرمره، إيجة، بحار اھتحيطب    -2 كمـ 743000 : بػػػ اھمساحت

 
تجاور  .في جنوب شرؽ البمقاف بشرؽ أوروبا، وتتقاسميا بمغاريا، اليوناف، وتركيا األوروبية وجغرافية تاريخية منطقة ؼھ : تراقيا - 3

 .البحر األسود، وبحر إيجة، وبحر مرمره   :تراقيا ثالثة بحار
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ويجعميا ضمف منطقة تتقاطع فييا ىويات ثقافية ، (1)واالجتماعية والثقافية الواقعة في محيطيا
 .(2)ومتعددة فتؤدؼ بيا  إلى أزمات ىوية وانتماء عميقةمختمفة 

" لوجودىا في منطقة  Heartland-تعتبر تركيا دولة وسيطة متحكمة في "قمب األرض  -2
فريقيا  الحزاـ األوراسي، فيي تحتل موقعا متوسطا بيف قارات العالـ الثالث: آسيا، أوروبا وا 

الجيوبوليتيكية وىو ما  Harold Mackinder  "(3)-ىارولد ماكيندر»وذلؾ وفقا لنظرية 
،وليذا فقد عمل سكرتير عاـ جمعية دوؿ (4)يكسبيا دورا محوريا في مجاليا الجيوبوليتيكي

" عمى تحديد مركزىا الجيو سياسي  Peter conterier -كورتيريبي شماؿ األطمسي "بيتر
( eurasienو آسيوي )تطمع فقط إلى مناطق األزمات الرئيسية في المحيط األور  بقولو: "

منذ نهاية الحرب الباردة : القوقاز، البمقان، الخميج، الشرق األوسط وسوف تجد دولة 
 .(5))واحدة( هي تركيا"

دوؿ وىي: إيراف، جورجيا، أرمينيا،  8تعتبر تركيا دولة قارية ذات منافذ بحرية تحدىا   -3
أذربيجاف، اليوناف، بمغاريا، سوريا، العراؽ وىذا ما يمنحيا فرص الختيار سياسات أكثر تنوع 

 .بحكـ مركزية موقعيا ووجود العديد مف الدوؿ عمى حدودىا
ر المتوسط في الجنوب والبحر األسود في الشماؿ ليا ثالث منافذ بحرية حيث يحدىا البح  -4

ويحدىا ايجة في الغرب، كما تشرؼ عمى ممريف مائييف غاية في األىمية ىما مضيقا 
) د وبحر مرمرة ويقع في شماؿ تركياالبوسفور والدردنيل بحيث يصل األوؿ بيف البحر األسو 

نوب الغربي يصل بحر مرمرة كمـ(، أما الثاني  فيقع في الج 1كمـ  وعرضو  30طولو حوالي 
كمـ(  6-1كمـ وعرضو مف  60بالبحر األبيض المتوسط عف طريق بحر ايجة )طولو 

تستعمل كطريق بحرؼ  وتعتبر ىذه المضائق التركية رصيدا استراتيجيا ميما لتركيا حيث(6)

                                                           

 .589ص.(، 1995مركز دراسات الوحدة العربية، لبناف: ، )العالقات العربية التركية حوار مستقبميكولو أغمو وآخروف،  أورىاف -1
 .24ص. (، 1997، )بيروت: رياض الريس لمكتب والنشر، قمق اليوية وصراع الخياراتتركيا في الزمف المتحوؿ: ، دمحم نور الديف -2
 
 يعتبر أحد المؤسسيف لعمـ الجيوبوليتيؾ، و ىو بإجماع المختصيف أبرز ممثمي المدرسة األنجموسكسونية في ىذا المجاؿ. -3
ستراتيجية" -"تركيا الدولة والمجتمععمي حسيف باكير،  -4  .20، ص.مرجع السابق الذكر، ال المقومات الجيوسياسية والجيوا 
 .589،  ص.مرجع السابق الذكرأورىاف كولو أغمو وآخروف، ال -5
ستراتيجية"،  -تركيا الدولة والمجتمع"عمي حسيف باكير، -6  .20، ص. مرجع السابق الذكرال المقومات الجيوسياسية والجيوا 
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الشيء الذؼ جعل مف ،(1)لنقل المواد الطاقوية نحو الغرب عبر البحر األسود وبحر قزويف
تركيا ذات أىمية كبرػ عمى المستوييف اإلقميمي والعالمي فيي تشكل إحدػ القنوات األربعة 

 .(2) التي تصل  بيف المحيطات والبحار الداخمية

ويرػ الخبير السياسي التركي" سينجر ديفتش أوغمو" أف تركيا تقع وسط بنية سياسية جغرافية عمى النحو 
 التالي:

 ف األطمسي إلى األوراؿ الذؼ يشمل أيضًا روسيا وجورجيا وأرمينيا.االتحاد المسيحي الممتد م -
 الجميوريات التركية الجديدة التي ظيرت عقب تفكؾ االتحاد السوفياتي. -
يراف وباكستاف. -  الحزاـ اإلسالمي الذؼ يشمل المشرؽ العربي وا 

ويعتقد أوغمو أنو سيكوف لتركيا بحكـ توسطيا ىذه الدوائر الثالث إمكانية أف تؤدؼ دورًا سياسيًا          
 .(3)واقتصاديًا  ميمًا جدًا 

وليذا، اعتبرت تركيا بمدا باستطاعتو التحرؾ في العديد مف المناطق الجغرافية المحيطة بو وىو ما  
بقولو: " تحتل تركيا مف حيث الجغرافيا مكانا  (4)"أحمد داود أوغمو"  األسبق أكده وزير الخارجية التركي

أوراسيا يمكف أف يتـ تعريفيا عمى  فباعتبارىا دولة مترامية األطراؼ وسط أرض واسعة بيف إفريقيا و ،فريدا
فتركيب أنيا بمد مركزؼ ذو ىويات إقميمية متعددة ال يمكف اختزالو في صفة واحدة موحدة )............( 

تركيا اإلقميمي المتعدد يمنحيا القدرة عمى المناورة في العديد مف المناطق ومف ثـ فيي تتحكـ في منطقة 
 .(5) نفوذ في جوارىا المباشر."

                                                           

1-Tolga Bilener"les détroits atouts stratégique  moyen de la turque", AFRI ,)volume VIII  ,2007( P.P. 

750-754. 
  . 589، ص. مرجع السابق الذكرورىاف كور أوغمو وآخروف، الأ -2
ص. (، 1999، )ب ب ف:  دراسة مف منشورات اتحاد الكتاب العرب، تركيا و قضايا السياسة الخارجيةحسيف دلي خوشيد،  - 3

12. 

 

وزير خارجية تركيا وميندس سياستيا الخارجية عمل رئيسا لقسـ العالقات الدولية في جامعة بايكنت قبل أف يعيف مستشارا  - 4
 .2002لرئاسة مجمس الوزراء اثر تشكيل العدالة والتنمية لمحكومة سنة

5 -" I’m term of geography, turkey occupies a unique space, as large country in the midst of afro-

Eurasia’s vast landmass, it may defined as a central country with multiple regional identities that 

cannot be reduced to one unified character (…………) turkey’s diverse regional composition bends it 

the capability of maneuvering in several regions simultaneously, in the sense it controls an area of 

influence in its immediate environs   " in: 
- Ahmet  Dawtoglu ,"turkey’s foreign policy vision ,an assessment of 2007", insight Turkey , )vol. 10, 

N°1 2008(, P. .08   
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انطالقا مف ىذه المكانة الجغرافية واألىمية الجيوبوليتيكية التي تحتميا تركيا يحاوؿ صناع القرار         
لمزايا لبمدىـ واالستفادة منيا في جعمو بمدا مركزيا في إقميمو وفاعال عمى المستوػ األتراؾ استغالؿ ىذه ا

لمي، وىو عكس ما كانت عميو توظيف العامل الجغرافي قبل نياية لحرب الباردة، بحيث اإلقميمي و العا
كيا إلى كانت تركيا مرتبطة فقط بالغرب وبمؤسساتو، لكف  الحرب الباردة وما تبعيا مف تحوالت دفع تر 

االلتفات إلى دوائرىا الجغرافية األخرػ، وانتياج سياسة فعالة في الشرؽ األوسط وآسيا الوسطى و البمقاف 
العالـ التركي في مجاليا الجغرافي، ولكف ىذه التغيرات أيضا وضعت تركيا  بيف  أوالقوقاز، وبيذا بد

مجموعتيف مف التحديات : األولى تتضمف التحديات التقميدية والمتعمقة باألمف الوطني والتوترات الحدودية  
ات ناجحة، منيا واالستقرار السياسي، أما الثانية فتشمل الكيفية أو الطريقة التي تساعد لموصوؿ الى سياس

لى االسواؽ العالمية، ضماف االستقرار االقتصادؼ، تأميف مستمزماتيا مف الطاقة، وأكبر إكيفية الوصوؿ 
 .(1)تحدؼ ليا عضويتيا في االتحاد االوروبي

 
 :(العامل االجتماعي والثقافي) تغيرة نسبياملاالمطمب الثاني: العوامل 

تحتل تركيا  بحيث ،موازية بأىميتيا لمموقع الجغرافي لمبالديشكل الشعب التركي كتمة بشرية         
مميوف نسمة  81أؼ ما يقارب   نسمة 80810525عالميا مف حيث عدد السكاف والذؼ يبمغ  17المرتبة 
، وىذه الزيادة في عدد السكاف 2018مميوف نسمة مع نياية  82، والمتوقع أف تصل إلى 2017سنة  

مقارنة بالسنوات الماضية راجعة إلى مجموعة مف المحفزات والسياسات التي تبنتيا الحكومة التركية مف 
لكل أسرة، وتعتبر الفئة العمرية الغالبة عمى أطفاؿ  3أجل التشجيع عمى االنجاب بنسبة ال تقل عف 

مما يعني أف تركيا دولة فتية  تركيبة الشعب التركي ىي فئة الشباب، وتتمركز أغمبية السكاف في المدف،
مقارنة بشعوب أوروبا التي تعاني مف انخفاض في الفئة العمرية حتى وصفت قارة أوروبا " بالقارة 

دور ىاـ عمى الصعيد االقميمي والدولي في مختمف المجاالت السياسية  العجوز"، ما يمكنيا ىذا مف لعب
 .(2)واالجتماعية والثقافية والعسكرية والدينية 

 

                                                           
1-Kirisci Kemel, "Turkey’s foreign policy in turbulent times", chaillot paper, ) institute for security 

studies,N  . 92, September 2006), p .07. 

ستراتيجية "، المرجع السابق الذكر، ص. 21.  2- عمي حسيف باكير، "تركيا الدولة والمجتمع- المقومات الجيوسياسية والجيوا 
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 2017(  1)( خاص باإلحصاء السـكاني2جدول رقم )
 بعدد سكان يبمغ: 2017تحتل تركيا المرتبة الثامنة عشر عالميا لسنة 

 مميوف نسمة( 81) بالتقريب  80810525 عدد السكاف
 %92.5 نسبة الحضر 

 في منطقة جنوب شرؽ تركيا أسرع معدؿ لمنمو
 التركيبة العمرية

 نسمة  40535135 ذكور
 نسمة 40275390 إناث
 إناثا( 9264987ذكور مقابل  9769101%)23 سنة 0-14

 إناثا( 27149051مقابل  27732601%)الذكور 67 سنة 15-64
 إناثا( 3861952مقابل 3033433الذكور %) 8.5 سنة فما فوؽ  65

 %1.24 معدؿ نمو السكاف السنوؼ 
 % 99اإلسالمية<  الديانة الغالبة
 %80-70التركي  العرؽ الغالب

%(، الرازيوف )فرع مف األكراد يتكمموف 30-20األكراد ) األقميات
%(، 3-2ليجة خاصة بيـ وىي فرع مف المغة الكردية()

 %(0.5%(، الجورجيوف )0.5)%(، الشركس 2العرب)
أقميات أخرػ : أرمف، يوناف، أشوريوف، آراميوف، كبمداف 
)مع العمـ أف األشوريوف السرياف الكرداف اآلراميوف( ىـ 
شعب واحد وقومية واحدة ينتموف لكنائس متعددة، 
بوسنيوف، ألباف، شيشانيوف، بمغار، اآلريوف وغيرىـ، تعد 

ألذرية، الغاغارية، األوزبكية، األقميات القومية، التتارية، ا
 القرغيرية، التركمانية، الكازانية، أقميات تركية.

ستراتيجية ، ال -عمي حسيف باكير، "تركيا الدولة والمجتمع المصدر: ، مرجع السابق الذكرالمقومات الجيوسياسية والجيوا 
 . )بتصرؼ(25. ص

    

                                                           
1  - Turkish statistical institute , see more in ; 

http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=istgosterge 
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كما تعتبر المغة التركية ىي المغة الرسمية في تركيا التي كانت تكتب باألبجدية العربية إلى أف جاء كماؿ  
أتاتورؾ وفرض كتابتيا باألبجدية الالتينية مف ضمف برنامجو العاـ القاضي بتغريب تركيا، وباإلضافة إلى 

عماؿ وكبار الموظفيف فعادة ما رجاؿ األأ، تنتشر في بعض األوساط المغة العربية و الكردية ،المغة التركية
 . (1)يستعمموف المغة الفرنسية  أو االنجميزية ام

% مف 99أما بالنسبة لمديانة فيديف غالبية األتراؾ بالديف اإلسالمي حيث تمثل نسبة المسمميف          
مجموعات مف الشيعة تقدر ، كما تتواجد  %85مجموع السكاف أغمبيتيـ ينتموف إلى مذىب السنة بنسبة 

ييودؼ  30.0000إلى  25000% منيـ مف األكراد، كما نجد نحو حوالي 30مميوف شخص،  15-20
مف اليوناف  3000وعدة مالييف مف المسيحييف الشرقييف يعيشوف في جنوب شرؽ تركيا وحوالي 

 .(2) األرثودوكس
 ( يوضح : المجموعات الدينية في تركيا01رسم بياني رقم  )

 
; 12/11/2018. accessed on ,https://bit.ly/2SSHBJH : Source 

 

في ىذا الصدد  لـ تقمل عمميات التحديث والتحضر في تركيا، مف مستوػ التديف في البالد،           
فعمى الرغـ مف جيود العممنة والتحديث، فإف القيـ اإلسالمية بقيت صامدة، ولـ تنجح عممية العممنة 

 .أف تحل محل وظيفة الديف الميتافيزيقية والتغريب في

                                                           

 .710، ب ب د: مركز الطباعة الحديث،  ب س ف(، ص. 4، ط1، )جموسوعة السياسةعبد الوىاب الكيالي،  -1
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كما ُيعتبر المجتمع التركي، مجتمًعا أكثر محافظة مف غيره مف المجتمعات مقارنة بالعديد مف         
الدوؿ الغربية، فعمى الرغـ مف أف ىناؾ عمميات تحوؿ ديني مستمر في تركيا، إال أف ىناؾ ازدياًدا في 

رؤػ جديدة تجاه اإلسالـ وقد انتشرت في المجتمع التركي بشكل واسع، نسبة التديف كذلؾ، فقد انبثقت 
 .(1)ويرػ عدد مف الباحثيف أف التديف في تركيا ال يتحدػ عممية الحداثة والتحديث

باإلضافة إلى كذلؾ، تشكل تركيا اليوـ مف ناحية التعدد العرقي والديني والثقافي صورة مصغرة           
كما ىو حجاـ مختمفة، حيث تحتوؼ )كما جاء في الجدوؿ السابق، و أبنسب و  لوو  عف السمطنة العثمانية

دناه( عمى األرمف، اليوناف، األكراد، العرب، الجورجيوف، الشركس، أ موضح ضمف الدائرة النسبية
القوقازيوف والييود، لكف ىذا ال يمنع أف األتراؾ  يمثموف أغمبية  الشعب التركي إلى جانب أكبر أقميات 

 وىما األكراد والعرب.
 ( يوضح: المجموعات االثنية في تركيا02رسم بياني رقم )

 

; 12/11/2018. accessed on https://bit.ly/2NksaUF, : Source 

                                                           

ديسمبر  31، مركز الجزيرة لمدراساتغمزة جوشكف، "التديف في تركيا: اإليماف وأنماط الحياة مف خالؿ التجاذبات االجتماعية"،  -1
 16/01/2016تاريخ الدخوؿ: ،  https://bit.ly/2T8Rimz، عمى الرابط:2012

 

https://bit.ly/2T8Rimz
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تعتبر األقميات المتعددة أىـ المعضالت التي تواجو الدولة التركية مما يخمق ضرورة بناء             
وذلؾ لتحقيق تكامل قومي يقف في وجو أؼ أطماع خارجية الستعماؿ ىذه أسس اجتماعية قوية لمدولة 

 .(1)األقميات كورقة ضغط بيدؼ خمق اضطرابات داخمية لمدولة التركية
حيث  1923إباف إعالف الجميورية سنة  (2)و ىو ما نجح في تحقيقو "مصطفى كماؿ أتاتورؾ"          

ألغى مفيـو األقميات العرقية ليحصره فقط في الجانب الديني، وذلؾ أثناء بناءه الدولة حيث أراد توحيد 
 مف حيث الثقافة والمغة والتراث. األتراؾ عرقيا ليكوف كل الموجوديف في تركيا أتراكا

تعايش الحضارات واألدياف بدال مف صدامو وذلؾ مف في نفس السياؽ، تعمل تركيا عمى تفعيل        
خالؿ العمل عمى ضماف حقوؽ األقميات خاصة األقمية الكردية بشكل يعمل عمى تأسيس الدولة القوية 

 .(3)متعددة األعراؽ واألدياف

 :و الخارجي( االقتصادي ،العامل السياسي ) التغير سريعة عواملالالمطمب الثالث: 

المطمب سيتـ التطرؽ إلى طبيعة النظاـ السياسي التركي وكذا أىـ ما يميز اقتصاده  مف خالؿ ىذا     
ويعتبراف أكثر  باعتبار أف ىذاف المتغيراف أساسياف  في تشكل اليوية الوطنية التركية ومعالـ خصوصيتيا

 .عراؼ الدولياضافة الى العامل الخارجي المتمثل في اإل العوامل تغيرا مف فترة إلى أخرػ 

  النظام السياسي في تركيا:  أوال:

 اعمى أف النظاـ السياسي في التركي -قبل التعديل-  1982نص الدستور التركي لعاـ           
لى ىذا النظاـ مف الناحية النظرية، فإننا ال نجد ما يميزه إجميورؼ برلماني ديمقراطي وعمماني، وبالنظر 

عمى اعتبار أنو نظاـ ديمقراطي محدود األطر، وقواعد المعبة السياسية فيو مضبوطة عمى ايقاع العممانية 
لـ تشيد الحياة السياسية في تركيا أؼ تغييرات جوىرية  2002األتاتوركية التي يحمييا الجيش، لذا فقبل 

                                                           

-ـ621والسياسة في الخبرة العثمانية مف بداية الدولة البنيوية وحتى نياية الدولة العثمانية )األقميات كماؿ السعيد حبيب،  -1
 . 206-205(، ص. ص. 2002،  )مصر: مكتبة مدبولي،  ـ(1908

 

والتي 1920اوت10يعد مؤسس تركيا الحديثة بحيث قاد حركة المقاومة العسكرية والسياسية ضد "معاىدة سيفر" المنعقدة في  -2
دت تركيا بموجبيا مف أراضي واسعة، كما قاـ بإلغاء الخالفة العثمانية وأصبح رئيسا لمجميورية التركية وأسس حزب تركيا الفتاة، جر 

 ولمزيد مف المعمومات عف كماؿ أتاتورؾ أنظر:
 

 .27ص.  ، مرجع السابق الذكرعبد الوىاب الكيالي: موسوعة السياسة، ال -  

 .12.، صالذكر   سابقالمرجع ، ال "املقومات اجليوسياسية واجليوإسرتاتيجية -الدولة واجملتمع تركيا" ر،عمي حسيف باكي -3
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ى توجيات الدولة في الخارج، وحتى بارغـ مف إمكانية التغيير، كاف الجيش يتدخل الجياضو تنعكس عم
 لى نصابيا.إألمور اوا عادة 

في جعل النظاـ السياسي في  2002في مقابل ذلؾ، نجحت تجربة حزب العدالة والتنمية منذ  
" الجميع اليوـ يتحدث عف تركيا نموذجا يمفت اإلنتباه خاصة في الدوؿ اإلسالمية والعربية، وأصبح 

الديمقراطية، الذؼ يجمع بيف ثالثة قيـ أساسية ىي ( The Turkish Model " )النموذج التركي
 (1).العممانية واإلسالم

جرػ نقاش واسع حوؿ طبيعة النظاـ السياسي التركي حوؿ جدوػ اعتماد النظاـ الرئاسي مف وقد       
الرئيس الثامف لتركيا" تورغوت أوزاؿ " والرئيس التاسع سميماف ديميريل  قبل حزب العدالة والتنمية وقبمو 

عمى شاكمة الواليات المتحدة األمريكية، لكف ىذا المسعى لقي رفض مف قبل األحزاب المعارضة ) الحزب 
ف ىذا النظاـ سيفتح عيد جديد لسيطرة حزب العدالة والتنمية عمى أبحجة   ،الجميورؼ والحركة القومية(

الذؼ يتيح انتخاب الرئيس  2007لحياة السياسية في البالد، إال إف النظاـ السياسي وخاصة بعد تعديل ا
-French semiقرب إلى النظاـ شبو رئاسي الفرنسي )أبشكل مباشر عف طريق االقتراع العاـ أصبح 

presidency)(2). 

 تعديالت عمى بالموافقة األتراؾ الناخبيف مف% 48.6 مقابل% 51.4 صوت ،2017 أفريل في      
 نظاـ إلى برلماني نظاـ مف الحكـ نظاـ تحويل بيدؼ أردوغاف طيب رجب الرئيس اقترحيا واسعة دستورية
وىو المشروع الذؼ نجح في  تمريره الرئيس أردوغاف   -وأكبر  أوسع صالحيات الرئيس يمنح رئاسي،

 ىذه حوؿ حادا شيد انقساما التركي الشارع لكف -2016عمى خمفية محاولة االنقالب الفاشمة في جواف 
 حيف في التنفيذية، السمطة فعالية مف ستعزز أنيا أردوغاف مناصرو اعتبر حيث الدستورية، التعديالت

لتدخمت ىذه  .تركيا في الديمقراطية بتقويض كفيمة واسعة صالحيات إردوغاف ستمنح أنيا المعارضوف  رأػ
، ليصبح 2018التعديالت الدستورية حيز التنفيد مع االنتخابات الرئاسية و التشريعية المسبقة في جواف 

 (3)يقوـ عمى: ، نظاـ الحكـ في تركيا نظاما رئاسيا

                                                           
 .15 .ص المرجع نفسه، -1

2 - Omer Faruk Ertürk," Winner Pays It All: Who is Loser Then? The Current Parliamentarism In 

Search of Presidentialism in Turkey" , TJP Turkish Journal of Politics, ) Vol. 2 No. 1 Summer 

2011(,p. 76 

3-https://bit.ly/2BN5p7f  ،-  accessed : 18/12/2018. 

https://bit.ly/2BN5p7f
https://bit.ly/2BN5p7f
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  المؤسسات الدستورية: -1
نو أوالذؼ ينص عمى  -اآلف اوالمعموؿ بي يةالدستور التعديالت يتكوف النظاـ السياسي في تركيا حسب 

 مف: -يقوـ عمى مبدأ الفصل بيف السمطات رئاسينظاـ 

  :أ/ السمطة التشريعية 

"البرلماف"، تمارس صالحية  -أو المجمس الوطني التركي الكبير-الجمعية الوطنية  تمثميا           
 في إقرارىا وتـ ردوغافأ اقترحيا التي الدستورية، التعديالت وقد شكمتمف الدستور،  7التشريع وفقا لممادة 

تـ العمل  التي الدستورية التعديالت وبموجب. التركية السياسية الحياة تاريخ في فارقة لحظة شعبي استفتاء  
 مف البرلماف نواب عدد رفع تـ ،2018جواف   التي عقدت في  والرئاسية التشريعية االنتخابات بعد بيا

. سنة 18 إلى 25 مف االنتخابات لخوض الترشح سف خفض مع بالتزامف عضوًا، 600 إلى 550
 ممارسة لمبرلماف وسيحق. سنوات أربع لمدة كانت بعدما سنوات، خمس لمدة البرلماف عضوية وستصبح

بعدما كاف ىناؾ تشابؾ في النظاـ السابق بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية  -والتفتيش الرقابة في دوره
 اف يدعو دوف  الوزراء، أو نوابو أو الرئيس مع تحقيق فتح طمب عف فضالً   -تمنع البرلماف مف أداء دوره

 في جديدة ريعيةتش انتخابات إلجراء الدعوة البرلماف مقدور في وسيكوف . عامة انتخابات إلجراء الرئيس
 تعيينيـ يتـ الذيف النواب عف البرلمانية العضوية وستسقط. ذلؾ عمى أعضائو أخماس ثالثة موافقة حاؿ
 ( 1).وزير أو رئيس نائب منصب في

 :ب/ السمطة التنفيذية 

 بالتزامف التنفيذية، السمطة عمى ورئيسو الوزراء مجمس أشرؼ الحزبية، التعددية نظاـ إقرار منذ         
 وكاف. التركي الشعب ووحدة لمجميورية ممثالً  باعتباره ”رمزية“ بسمطة التركية الجميورية رئيس تمتع مع

 الممثمة األحزاب أكبر زعيـ كاف ما وغالباً  البرلماف أعضاء مف بتصويت   الثقة عمى يحصل الوزراء رئيس
، أصبح الرئيس ُينتخب مف قبل الشعب عف طريق اإلقتراع 2007. بعد التعديل الدستورؼ في أكتوبر فيو

العاـ باألكثرية المطمقة لألصوات الصحيحة، مف بيف النواب الذيف أتموا األربعيف مف العمر ممف أكمموا 

                                                           
1 -https://bit.ly/2BN5p7f, accessed on : 25/12/2018. 
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ة واليتو خمس سنوات، ويمكف الدراسة العميا أو مف بيف المواطنيف األتراؾ  المؤىميف لالنتخاب نوابا. فتر 
 (1)انتخابو لفترتيف عمى األكثر، عمما أنو يجب أف يتنحى عف عضوية الحزب حاؿ اعتالئو السمطة.

 ريلفأ في الدستورية التعديالت إقرار أعقاب في كبيراً  شيد تحوالً   التركي السياسي النظاـ إال أف       
 تعييف ومنيا لمرئيس التنفيذية صالحياتو ومنح الوزراء رئيس منصب إلغاء عمى ، والتي نصت2017
فالمالحع أنو  في النظاـ السابق كاف ىناؾ نوع مف  -الرئيس ونواب كالوزراء الدولة مسؤولي كبار

التداخل بيف صالحيات الرئيس ورئيس الوزراء وىو ما يفتح دائما مجاال لسوء الفيـ والخالفات، مع األخذ 
لذؼ حدث بيف الرئيس رجب طيب اردوغاف و أحمد داوود اغمو، وبالتالي في االعتبار الخالؼ األخير ا

فإف الييكل المزدوج سوؼ يخمق باستمرار اضطرابات جدية في عمل السمطة التنفيذية،  وكاف ىذا سبب 
 الجيش، قيادة إلغاء منصب رئيس الوزرء، إضافة إلى مياـ أخرػ أنيطت لمرئيس حيث أنو سيتولى

. بحزبو صمتو قطع عميو يتوجب أف دوف  العامة الميزانية وا عداد الطوارغ  حالة إعالف مقدوره في وسيكوف 
 فترة وستمتد. واضح بشكل   القانوف  ينظميا ال التي التنفيذية بالمسائل المتعمقة المراسيـ الرئيس وسيصدر

  (2)  .فقط  واحدة لمّرة تجديدىا يمكف أعواـ 5 إلى واليتو

بالنظر الى الصالحيات الواسعة لمؤسسة الرئاسة استدعت استحداث عدد مف الييئات االستراتيجية        
والسياسية التابعة لمرئاسة التركية، والتي سوؼ تكوف الى جوار الرئيس في ىندسة السياسة الداخمية 

ياسات التعميـ والتدريس، ىيئة والخارجية لمبالد وىي: )ىيئة العمـو والتكنموجيا وسياسات التجديد، ىيئة س
السياسات االقتصادية، ىيئة السياسات االمنية والخارجية،  ىيئة السياسات القانونية، ىيئة السياسات 
الثقافية والفنية، ىيئة السياسات الغذائية والصحة، ىيئة السياسات االجتماعية، ىيئة السياسات االدارية 

ب نشطة مرتبطة برئيس الجميورية وىي : ) المكتب المالي، المحمية(.  وكذلؾ استحداث اربعة مكات
مكتب الموارد البشرية، مكتب التكنموجيا، ومكتب االستثمار(، باالضافة الى تقميص عدد الوزارات ودمج 

وزارة ، وىو ما سوؼ توضحو الصورة  26وزارة بعدما كانت  16بعضيا في بعض، والتي أصبح عددىا 
 .(3)أسفمو

                                                           

1 -Recep Türk," Feasibility of Presidential System in Turkey", TJP Turkish Journal of Politics, )Vol. 2 

No. 1 Summer 2011(, p 35. 
2- https://bit.ly/2BN5p7f, accessed : 18/12/2018. 

 ، عمى الرابط:  الفكر االستراتيجي لمدراساتمركز "تركيا النظاـ السياسي والتوجو الخارجي"،  - 3
www.fikercenter.com   

. 12/12/2018تاريخ الدخوؿ،   

https://bit.ly/2BN5p7f
http://www.fikercenter.com/
http://www.fikercenter.com/
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 (1)التشكيمة الرئاسية لمجميورية التركية( 3شكل رقـ)

 
                                                           

 .المرجع نفسو - 1
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 ج/ السمطة القضائية:

تمارس السمطة القضائية في تركيا محاكـ مستقمة وجيات قضائية عميا نيابة عف الشعب التركي.       
تـ تأسيس السمطة القضائية وفًقا لمبادغ  ،يستند القسـ القضائي في الدستور إلى مبدأ سمطة القانوف 

ويعمل القضاة بشكل مستقل؛ فيـ يحكموف وفًقا  ،استقالؿ المحاكـ وتأميف مدة تولي القضاة لمناصبيـ
لقناعتيـ الشخصية واستناًدا إلى أحكاـ الدستور والقانوف والنظاـ القانوني. يجب أف تنصاع الجيات 

ـ وال يمكنيا تغيير أو تأخير تطبيق ىذه األحكاـ. وبشكل عممي، تبنى التشريعية والتنفيذية ألحكاـ المحاك
فئات ىي: القضاء  3الدستور النظاـ القضائي ثالثي الجيات وتبًعا لذلؾ، انقسـ النظاـ القضائي إلى 

 .وتدخل المحاكـ العسكرية ضمف نطاؽ القضاء العسكرؼ  (1)العدلي و القضاء اإلدارؼ  والقضاء الخاص.

، فيما يخص بالقضاء الدستورؼ المحكمة الدستورية، وبالنسبة لمقضاء العدلي محكمة واعتبر الدستو      
التمييز، وبالنسبة لمقضاء اإلدارؼ المحكمة اإلدارية العميا، وفيما يخص بالقضاء العسكرؼ محكمة التمييز 

ة عف الطرؽ القضائية محكمة العسكرية والمحكمة العسكرية اإلدارية العميا، وبالنسبة لمخالفات الناجم
فصل المنازعات كمحاكـ عميا في الدولة. وىناؾ أيضا ضمف السمطة القضائية ديواف المحاسبة والمجمس 

 .األعمى لمقضاة والمدعيف العاميف

لقد أخذت حكومة العدالة والتنمية "خطوات جادة واضحة محددة نحو إعادة ىيكمة مؤسسات تركيا         
تواءـ مع معايير كوبنياجف؛ تمؾ التي تركز عمى استقرار المؤسسات تستورية والقانونية لوتشريعاتيا الد

 (2) بالشكل الذؼ يمثل ضمانة لمديمقراطية وترسيخ دولة القانوف، واحتراـ حقوؽ اإلنساف وحماية األقميات"
وتقميص دور المؤسسة  تعزيز وترسيخ الحقوؽ والحريات األساسية  وقد تركزت معظـ ىذه التغييرات عمى 

 .وتطوير وتوطيد الكياف الديمقراطي في البالدالعسكرية 

 المؤسسة العسكرية ودورها في الحياة السياسية التركية: -2
المؤسسة العسكرية ىي واحدة مف أبرز مؤسسات النظاـ السياسي في تركيا، وىي األقدـ واألكثر        

تنظيما في تاريخ الدولتيف السمطانية والجميورية، كانت وال تزاؿ عماد الدولة، فمصطفى كماؿ اتاتورؾ لـ 
س عقيدية يكتفي بتأسيس جيش عمى أسس تنظيمية وتقنية حديثة فحسب، وأنما بناه أيضا عمى أس

                                                           

 https://bit.ly/2T8dNIt. نقال عف موقع: 2016ماؼ  5تاريخ الدخوؿ: «. لمحة عف تركيا، البنية القانونية والسياسية» -1
،  تركيا بيف تحديات الداخل ورىانات الخارج، "الجيش و الحياة السياسية_تفكيؾ القبضة الحديدية"، مف كتاب: طارؽ عبد الجميل -2

 .78ص.  ، المرجع السابق الذكر
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، ليكوف بيذا حامي (1)وسياسية تتضمف رؤية لمسياسة العامة ولمدور في بناء الدولة، والحفاظ عمى ىويتيا 
 لممبادغ األتاتوريكة ولميوية العممانية.

يمكف تممس أثر الجيش التركي في مجمل األحداث التي جرت بعد تأسيس الجميورية، لكف ىذا        
عاما، لتغيير حكومات 40ف خالؿ أربعة انقالبات عسكرية خالؿ أقل مفالجيش تدخل بشكل مباشر م

 مدنية منتخبة ألسباب مختمفة في مقدمتيا حماية النظاـ العمماني.
عندما أطاح الجيش بحكومة "عدناف مندريس 1960ماؼ 27كاف أوؿ االنقالبات وأكثرىا عنفا في         

ية بالعمل بحرية كانت الحكومات العممانية السابقة قد "بعدما وجيت لو اتيامات بالسماح لمقوػ الدين
منعتيا تماما، ورغـ أف "مندريس" في األصل إسالميا فإف مجرد محاولتو تخطي شكل العممانية الذؼ 

 .(2)محاكمتو وا عدامو مع ثالثة مف وزرائو بتيـ غير جدية بشرعو أتاتورؾ كاف كفيال 
و ىذه المرة لحماية الحسابات األميركية حيث كانت  ،1971مارساء االنقالب الثاني في ج          

 ( اإلسالمية و القومية البالد تشيد صراعات دموية بيف القوػ اليسارية التي تصدت ليا القوػ اليمينية)
بدعـ مف الدولة المدعومة مف واشنطف التي كانت تتخوؼ لمتيار اليسارؼ أف يتحوؿ إلى قوة جدية في 

، خاصة بعد أف قاـ اليساريوف الذيف تدربوا في مخيمات المنظمات الفمسطينية في لبناف الشارع التركي
 بعمميات مسمحة استيدفت القواعد األميركية، و العامميف فييا وقتموا القنصل اإلسرائيمي في إسطنبوؿ.

ية، حيث وسط ظروؼ داخمية مماثمة لكف ىذه المرة بأبعاد إقميم1980االنقالب الثالث في سبتمبر    
كانت تركيا تعيش ظروؼ التمرد الكردؼ في جنوب البالد باإلضافة إلى صعود القوػ اليسارية، في وقت 

اإليرانية واالحتالؿ السوفياتي ألفغانستاف، و  – شيد إقميميا تداعيات الثورة اإليرانية واندالع الحرب العراقية
  . ضر لبريجنسكي ضد االتحاد السوفياتيكاف كل ذلؾ يجرؼ في غمرة الحديث عف نظرية الحزاـ األخ

اكتفى فييا لجيش بإخراج الدبابات إلى  " نظريا " و كاف انقالبا1997أما االنقالب الرابع فجرػ في      
الشوارع في أنقرة ليضطر رئيس الوزراء نجـ الديف أربكاف إلى االستقالة، قبل أف يصل الجيش إلى مقر 

 .(3) رئاسة الحكومة

                                                           

، )أبو ظبي: مركز اإلمارات ةجدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسية العامعقيل سعيد محفوظ،  -1
 .148(، ص. 2008لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

تر. يوسف ابراىيـ الجيماني، سوريا: دار ) ،الصراع السياسي في تركيا: االحزاب السياسية والجيشدانيموؼ،  فالديمير افانوفيتش  -2
 .21(، ص. 1999حوراف لمنشر، 

   .22، ص. المرجع نفسو - 3



 الفصل الثاًي: ديٌاهياث الهىيت الىطٌيت والسياست الخارجيت التركيت
 

 
84 

تدخالت الجيش التركي، كونيا تتـ عمى خمفية حماية الوحدة الترابية، والحفاظ عمى األسس و ما يميز 
ف تدخالتو ال يتـ مف خالؿ استيالء العسكرييف عمى السمطة أالتي قامت عمييا الجميورية التركية، و 

خالؿ االنتخابات السياسية، بل تتبع بعودة طبيعية إلى واصمة الحياة السياسية عمى أسس ديموقراطية، مف 
والحكـ المدني، وىذا عمى عكس التدخالت العسكرية في بقية دوؿ العالـ الثالث، التي تؤدؼ الى قياـ 

 .(1)دكتاتوريات عسكرية

في نفس االطار، تستمد المؤسسة العسكرية مكانتيا المتميزة، مف قوة الوضع السياسي والمؤسساتي        
 35ركي، فنجد تدخالتيا في السياسة أساسا شرعيا ليا مف خالؿ المادة الذؼ تتمتع بو بموجب الدستور الت

التي تنص عمى أنو مف حقو التدخل في السمطة إذا رأػ خطرا عمى  مف قانوف الميمات الداخمية لمجيش،
عمى -الجميورية أو عمى ديمقراطيتيا، لذا لـ يتجرأ أحد طيمة عمر الجميورية التي شيدت ثالثة انقالبات 

حيانا  ما يتقدـ أف تدخل الجيش في السمطة غير شرعي، بل أعمى القوؿ  -مف الناحية القانونية األقل
، و يتدخل المؤسسة العسكرية في (2)ف لمجيش واجبات دستورية يقوـ بياأالسياسيوف لتذكير المجتمع ب

دارة االزمات، مف القومي، والمكتب الحكومي إلالحياة السياسية التركية مف خالؿ مؤسستيف: مجمس األ
لى حد ما بصالحيات رئيس الوزراء، إمف القومي، وتتساوػ صالحيتو ميف العاـ لمجمس األسو األأوالذؼ ير 

 .(3)كما يممؾ صالحيات اصدار القرارات الممزمة في حاالت الطوارغ 

بتراكـ كل تمؾ السمطات والصالحيات، أصبحت المؤسسة العسكرية التركية قوة تسيطر وتدير        
ساسي ال يمكف تجاىمو عند دراسة وتحميل طبيعة النظاـ أالسمطة السياسية مف خمف الستار، وفاعال 

التغيرات التي خيرة ومنذ صعود حزب العدلة والتمنية لمحكـ، ومع ال أنو وفي الفترة األإالسياسي في تركيا، 
في الحياة السياسة، كنتيجة لحزمة  يتراجع دور الجيشأ قميمية، بدلبيئة الداخمية والخارجية اإلات عمى أطر 

العسكرية وىذا حتى تتواءـ مع معايير كوبنياكف لتحقيق  -مف القواننيف المعدلة والتي تحدد العالقة المدنية
، التي تمس مواد 2010خر ىذه التعديالت في آالشروط الالزمة لمعضوية في االتحاد األوروبي، كاف 

العسكرية والدمقرطة والعالقات االثنية والحريات، لكف -المدنية تخص االصالح السياسي وتطور العالقات
                                                           

، )باتنة: جامعة الحاج لخضر ، كمية مذكرة ماجستير،" توجيات السياسة الخارجية التركية بعد لمحرب الباردة"، حداد شفيعة - 1
 .33(، ص. 2003الحقوؽ، قسـ لعمـو السياسية، 

 .50، ص. مرجع السابق الذكرياسر احمد حسيف، ال -2
(، ص. 1998، جانفي127، )العددالمستقبل العربيجالؿ عبد معوض، "صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية"،  -3 
21. 
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حاكمات، مصوؿ الأعمى والقضاء العسكرؼ، و ىميا شممت مواد ومفردات تتعمق بالمجمس العسكرؼ األأ 
 والنظـ االنتخابية وقانوف العقوبات.

عمى مجمس األ، التي تفضي حصانة عمى قرارات الرمف الدستو  125و بناء عميو، عدلت المادة     
ماـ القضاء، وىذا ألمقوات المسمحة، وتمنع الطعف فييا، جاء التعديل بما يسمع بالطعف في ىذه القرارات 

يضا القضاء العسكرؼ، أالعسكرية في تركيا، وطالت التعديالت –تطور غير مسبوؽ في العالقات المدنية 
ماـ القضاء العسكرؼ أمحاكمة مدنييف ئـ العسكرية، وال تجوز االذؼ اقتصر اختصاصو بعدىا عمى الجر 

 ال في وقت الحرب.إ

كما تبعت تمؾ التعديالت تغيرات نسبية في " وثيقة األمف القومي"، أو ما يعرؼ باسـ " الكتاب      
( إجراء تعديل عبر تحديده لطبيعة التيديدات 2010كتوبرأاألحمر"، فقد قرر مجمس األمف القومي في ) 

سالمية إلى المنظمات الراديكالية االرىابية، كما تغيرت مصادر ي، مف األصولية اإلمف القومالداخمية لأل
ضافة " إسرائيل" إلى قائمة مصادر التيديد  .(1)التيديد الخارجية باسقاط إسـ سورية وروسيا، وا 

وتواصمت حمالت االعتقاالت و المحاكمات التي شنتيا الحكومة ضد افراد مف الجيش عمى خمفية        
" وىما خطتاف انقالبيتاف كانت قد باليوز و ارغنكون اتياميـ بالتحضير النقالب عسكرؼ في قضيتي " 

، 2014عاـ  عممت مجموعة مف ضباط الجيش التركي عمى وضعيما بغية تنفيذىا ضد الحكومة، إال أف
وتحضيرا  2015مارس  31شيد االفراج عف عدد منيـ، ومف بينيـ ضباط مف اعمى المراتب، كذلؾ في 

عسكريا كاف الحكـ  236لالنتخابات البرلمانية، قامت الدائرة الرابعة لمحكمة الجنايات في اسطنبوؿ بترئة 
 (2)عمييـ بالسجف بتيمة التحضير لالنقالب. 

 الرئيس ضد أخرػ فاشمة انقالب محاولة 2016 جويمية شيدت  تركيا فيما  ولكف سرعاف          
 ”خدمة“ وحركة غولف هللا فتح المعروؼ الديف رجل والتنمية العدالة حزب واتيـ. إردوغاف طيب رجب
 بعد ما مرحمة كما شيدت. االنقالب وراء محاولة بالوقوؼ ،”الموازؼ  الكياف”بػ وصفت والتي لو، التابعة
 اتيامات خمفية عمى أفراد الجيش وحتى أفراد خارج القطاع مف اآلالؼ عشرات اعتقاؿ االنقالب محاولة
 .”خدمة“ حركة إلى باالنتماء

                                                           

 .77،  ص. المرجع السابق الذكرالتغيير،   -عقيل سعيد محفوظ،، السياسة الخارجية التركية: االستمرارية - 1
 2 -  Hürriyet Daily News, “236 acquitted in Balyoz coup case”, March 31, 2015. Accessed on : 

31/12/2018, available at: https://bit.ly/2SX5P5T 
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 منظمات المجتمع المدني:  -3
تعد تركيا مف الدوؿ القميمة في العالـ التي تتقدـ فييا حركة المجتمع المدني عمى حركة الدولة، غير       

مزالت تصطدـ في حركتيا بمبادغ الكمالية والتي تحوؿ دوف االنفتاح الكامل  أف المنظمات األىمية
 لممجتمع عمى المفاىيـ المعاصرة في الحرية والديموقراطية وحقوؽ االنساف.

، الحريات والحقوؽ الساسية، مثل االضراب والتظاىر وحرية 1982يحدد الدستور التركي لسنة         
النشاط السياسي مقتصرة عمى فئات محددة، بينما تمنع فئات أخرػ، فال يحق الصحافة، غير أف حرية 

لمنقابات والجمعيات ممارسة أؼ نشاط سياسي، كما يحظر عمى الموظفيف، القضاة، العسكرييف، أساتذة 
 الجامعة، ولطمبة عضوية األحزاب السياسية وال يحق ليـ امتالؾ أؼ فروع نقابية.

في تركيا أالؼ المنظمات األىمية والنقابية والفكرية واالقتصادية، التي تعكس  بالرغـ مف ىذا يوجد      
تنوع المجتمع التركي وغناه العرقي واالجتماعي، ولكف ازمة المجتمع  في غمبة الريف وطابعو، وحتى أف 

مزالوا ما يبدوا مدنا ىي في الحقيقة قرػ كبيرة في نظاميا االجتماعي، ولـ ينزع الناس الى التمدف اذ 
ينتموف ألى مجتمعانيـ التقميدية، أو ىـ في مرحمة انتقالية قمقة بيف الريف والمدينة، وىذا مف أسباب 

 .(1)اإلقباؿ الكبير عمى األحزاب االسالمية في تركيا في رأؼ العديد مف الباحثيف

" بالغاءه غوت أوزالتور وما دعـ قوة المجتمع المدني في تركيا تمؾ اإلصالحات التي اتخذىا الرئيس "     
(، التي كانت تعاقب باإلعتقاؿ كل مف يقوـ بالدعاية 142،141،163بعض مواد قانوف العقوبات )

الدينية أو اليسارية المتطرفة وكل مف يقوـ بانشاء تجمعات فكاف ىذا العامل مساعدا ومطمئنا لمنظمات 
المدني التركي قفزة نوعية في عيد المجتمع المدني خصوصا الدينية منيا، كما وشيدت حركة المجتمع 

كثر أألف جمعية أىمية، و  173حكومة العدلة والتنمية حيث زاد عدد مؤسساتو ليتجاوز في الوقت الراىف 
آالؼ وقفية منتوعة تقدـ خدمات صحية وتعميمية واجتماعية وبيئية ورياضية وتكنموجية، يغطي   110مف 

حزب سياسي، وعشرات الروابط األىمية والنقابية،  50ف نشاطيا كل انحاء تركيا، كذلؾ وجود اكثر م
منظمة مجتمع  88210إلى  2011، ليصل عددىا في سنة (2)واتحادات الطالبية المنتخبة انتخابا حرا 

                                                           

 .67(، ص. 2010، )دار رياض الريس لمكتب والنشر، حجاب وخراب: الكمالية وأزمات اليوية في تركيادمحم نور الديف،   -1

  .189(، ص. 2007، جواف 42، مجمد 169، )عددمجمة السياسة الدوليةابراىيـ البيومي غانـ،" الرؤية العربية لتركيا الجديدة"،  -2
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مدني، إال أنيا تبقى مقارنة بعدد السكاف أقل بكثير مما عميو في دوؿ االتحاد االوروبي، أيف وصل عددىا 
 (1)مميوف منظمة.  1.47ميوف منظمة،  وفي فرنسا إلى م 2.1في ألمانيا إلى 

 النظام االنتخابي واألحزاب السياسية:  -4
في بداية  عيد الجميورية التركية ىيمف نظاـ الحزب الواحد حتى نياية األربعينات وقد اعتمد        

الكامل  لمختمف األفكار الحزب المبادغ الكمالية  التي ترتكز عمى األفكار  العممانية والقومية واإللغاء 
األخرػ وىو ما أدػ إلى  قياـ  ثورات وردود أفعاؿ شعبية معارضة ليذه السياسة كالثورات  الكردية 
وحركات المعارضة  اإلسالمية وقد تعرضت تركيا لعممية انسالخ تاـ عف تاريخيا ودينيا  مف خالؿ حركة 

ما قاـ بو "أتاتورؾ" مف تغيرات كبرػ في ىذا  مع ،(2)التغريب التي بدأت فعميا مع تأسيس الجميورية
المجاؿ لذلؾ فقد عاشت تركيا وضع الدولة  الحائرة عمى مختمف األصعدة فعمى المستوػ الداخمي كانت 
فكرة العممانية وفصل الديف عف الدولة ىي الفكرة الكمية لمحكـ وليوية الدولة، في المقابل نجد أف كل ىذه 

ثوابت تركيا التاريخية دولة وشعبا سواء بالنظر  إلى الدور التاريخي الذؼ قامت األفكار تمثل خروجا  عف 
بو تركيا في العالـ اإلسالمي أو بالنظر إلى االختالؼ بيف الشعب المسمـ والدولة  العممانية المتعصبة 

 .(3) التي تحارب التديف و تحظره
يا تعرؼ نوعا مف االنفتاح الديمقراطي  حيث بدأت ترك 1950واستمرت ىذه األوضاع إلى غاية         

مف خالؿ صعود  الحزب الديمقراطي إلى الحكـ بزعامة "عدناف مندريس" الذؼ فاز في االنتخابات  
العامة عمى الحزب الجميورؼ بأكثرية األصوات وقد أفرز ىذا الصعود لألحزاب الديمقراطية نوعا مف 

"مندريس" إحداث تغيرات جزئية  تخص تقميص سيطرة التغيير في أوضاع البالد السياسية وقد حاوؿ 
بعض قيادات الجيش عمى أجيزة  الدولة  باإلضافة إلى قيامة ببعض اإلصالحات لمحد مف اإلجراءات 

دخاؿ نوع مف المرونة في سياساتو إزاء الظاىرة  الدينية   .(4)األمنية الصارمة وا 

                                                           

(، 2016،) قطر، مركز الجزيرة لمدراسات، ، دراسة مستقبمية2020المكانة االقميمية لتركيا حتى عاـ بكر دمحم رشيد البدور،  - 1 
  . 122ص. 

 .93-92، ص. ص. مرجع السابق الذكردمحم ثمجي، ال -2

 .13(، ص.2009ماؼ  30، 7653، )العدد جريدة الشرؽ األسبوعيطمعت رميح، "ىل حسمت تركيا خيارىا الحائر"،  -3

دراسات ، )مصر: مركز ال األفكار السياسية األسيوية الكبرػ في القرف العشريفسيف الديف وعبد الفتاح  وسيد صدقي عابديف ،  -4
 .455(، ص. 2001األسيوية ،
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نتيجة لما سبق، بدأت التعددية تأخذ مسارىا ، وعرفت السنوات الالحقة والدت العديد مف األحزاب         
( خانات : أحزاب اليسار و أحزاب اليميف و األحزاب 3التي يمكف تصنيفيا في إطار مؤلف مف ثالثة )

 Partisi ;CHP/ Republicanاالسالمية. اليسار احتفع بوجوده عبر " حزب الشعب الجميورؼ" 
People’s Party)Cumhuriyet Halk )  أف  1980لسنوات ثـ ما لبث عقب االنقالب العسكرؼ عاـ

ترؾ موقعو ألحزاب يسارية أخرػ أىميا " حزب الشعب االشتراكي الديموقراطي" و" حزب اليسار 
 (1)الديموقراطي"  و" حزب الشعب الجميورؼ" مجددا.

الديمقراطي" بزعامة " عدناف مندريس" والذؼ تـ حضره بعد  أما اليميف الذؼ مثمو " الحزب         
ترؾ موقعو لحزب " العدالة" بزعامة " سميماف ديميريل" وتاله حزب " الوطف إالـ" بزعامة "  1960انقالب 

 تورغوت أوزاؿ" في الثمانيات وحزب " الطريق القويـ" في التسعينيات.
سالمية مسيرتيا بزعامة " نجـ الديف أربكاف" في مطمع مف جانب آخر، بدأت الحركة السياسية اإل     

ثـ " حزب الرفاه  الستينات تحت إسـ " حزب النظاـ الممي"، واصمت طريقيا مع " حزب السالمة الوطني"
 Party)Saadet/حزب الفضيمة" الذؼ تمخض عنو حزب السعادةاإلسالمي" ثـ "

Partisi ;SP/Felicity  "و " حزب العدالة والتنمية )Partisi Adaletve Kalkınma-   (AK Parti; 
Justice and Development Party)(2) إال أف ىناؾ تيارات أخرػ قومية تـ حضرىا في االنقالبات .

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP; Nationalistالعسكرية وبقي منيا " حزب الحركة القومية" 
Movement Party) ."و" حزب الوحدة الكبرػ 

في نفس السياؽ، يقوـ النظاـ االنتخابي حسب ما ينص عميو الدستور عمى وجوب حصوؿ          
مف األصوات العامة  ليدخل البرلماف، كما أنو منذ إعالف التعددية واالنفتاح  %10الحزب المرشح عمى 

الديمقراطي، لـ يتمكف أؼ حزب مف الحصوؿ عمى األغمبية التي تسمح لو مف تشكيل الحكومة بشكل 
، لكف بعد وصوؿ حزب 1987منفرد بل كانت  جميعيا تقريبا تشكل حكومة ائتالفيو باستثناء انتخابات 

استطاع منذ ذلؾ الوقت أف يشكل حكومتو   2002ذو الميوؿ اإلسالمية في  JDPوالتنمية  العدالة
 ويترأسيا دوف الدخوؿ في ائتالؼ.

                                                           

 .33 .، ص(2013مصر: دار الكتاب العربً، )، تركٌا من الخالفة الى الحداثة منصور عبد الحكٌم،  -1

 

2 -  İsmail Hamdi Köseoğlu, "Is a Two-Party System Possible in Turkey?"TJP Turkish Journal 

of Politics ,(Vol. 2 No. 1 Summer 2011), p.  51. 
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، (1) 1960باإلضافة إلى ذلؾ، كانت ىذه االنتخابات األقوػ مف حيث عدد المقاعد الذؼ يشغمو منذ      
مف األصوات و بالتالي  % 34,22عمى  2002حيث تحصل الحزب في انتخابات الثالث مف نوفمبر 

مقعد، وىذا ما أىمو الستالـ السمطة السياسية في البرلماف كما  550مقعدا مف أصل  356تحصل عمى 
  غوؿ " في الحكومة، و أف يحكـ وحده دوف الحاجة إلى ائتالؼ، كما أف رئيس الدولة التركية "عبد هللا

أنيت عقود مف االنقساـ السياسي  2002الصدد، نجد انتخابات  ىذا ، وفي(2) أحد أعضاء الحزب
ىذا وترسـ  ومناوضعف الحكومات، وميدت لتغييرات جذرية في الداخل والخارج  ال زالت تتفاعل إلى ي

 معالـ الدور الذؼ يمكف أف تمعبو تركيا في إقميميا.

تحصل عمى   2011في ، فمرات عمى التوالي خمسالعدالة والتنمية الفوز بيذا استطاع حزب       
   ( أدناه:03مف نصبة األصوات، كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ ) %50حوالي 

 2011( يبن نسبة األصوات التي تحصل عميها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 03جدول رقم )

العدالة  حزب 
 والتنمية

حػػػػػػػػػػػػػػػػزب الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب 
 الجميورؼ 

حزب الحركة 
 القومية

مستقموف) حزب 
لسالـ والديموقراطية 

 كردؼ(
 %6.5 %13 %26 %50 نسبة األصوات 

 35 53 135 327 عدد المقاعد 
حسيف عمي باكر، "حزمة االصالحات الديموقراطية في تركيا: التفاعالت الداخمية والتوقعات المستقبمية،" المصدر:    

 .6ػ، ص20/10/2013 ،تقارير مركز الجزيرة لمدراسات

مف عدد األصوات  %41فقد تحصل الحزب عمى  2015أما في االنتخابات البرلمانية في  جواف        
 وىو ما يبينو الرسـ البياني أسفمو: 

 

                                                           

1 - UmitCizre, Secular and Islamic Politics in Turkey; The making of the Justice and 

Development Party, (London & new york; Routledge, 2008),  p. 118. 

 

،  151، عدد 38)مجمد  ، مجمة السياسة الدولية"،  جوف ماركو ،"حوؿ انتصار حزب العدالة و التنمية في االنتخابات التشريعية -3
 .158(، ص 2003جانفي 
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 .2015جواف  7(: يبيف نتائج االنتخابات البرلمانية التركية  4شكل رقـ )

 
كاف ىو  2002منذ صعود حزب العدالة والتنمية في  يمكننا أف ننفي أف االستقرار السياسي ال      

االستثناء وليس القاعدة في تاريخ السياسي التركي، الذؼ اتسـ باالضطرابات السياسة واألزمات الحكومية، 
 2015جواف  7إال أف طبيعة نظاـ الحكـ السابق كانت سوؼ تؤدؼ الى عدـ االستقرار بعد انتخابات 

مية البرلمانية المطموبة لتشكيل حكومة أحادية الحزب، وفشمت األحزاب في عندما لـ يحقق أؼ حزب األغ
 01، في مواجية ىذا المأزؽ، اضطرت تركيا لمعودة إلى صندوؽ االقتراع في ( 1)تشكيل حكومة ائتالفية

، والتي استطاع فييا حزب العدالة والتنمية تشكيل الحكومة بشكل منفرد بحصولو عمى  2015نوفمبر 
. )2(مقعد  550مقعدا في البرلماف مف أصل  317ف األصوات، مكنتو مف االسحواذ عمى م 49.5%

 وىو ما يبينو الجدوؿ أسفمو:

 2015نوفمبر في انتخابات  والمقاعد( يبن نسبة األصوات 04جدول رقم )

العدالة  حزب 
 والتنمية

حزب الشعب 
 الجميورؼ 

حزب الحركة 
 القومية

حزب الشعوب 
 الديمقراطية

 %10.8 %11 %25.3 %49.5 نسبة األصوات 
 59 40 134 317 عدد المقاعد

Source ;" MPs Distribution in November 2015 General Election Parliament", Op.Cit. 

                                                           
1 - Fadi farasin," Turkey Needs a New Political System ", Daily Sabah, may 10,2016. 

2 - MPs Distribution in November 2015 General Election Parliament,  available at : 

https://bit.ly/2nFqw7u , accessed on : 14/12/2017 

https://bit.ly/2nFqw7u
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فكانت التحوؿ نحو النظاـ الرئاسي ضرورة حتمية مف أجل الحفاظ عمى االستقرار وتعزيز       
الديمقراطية مف خالؿ التخمص مف الوصاية العسكرية والبيروقراطية وسد الفجوة بيف الشعب والدولة. وقد 

، أيف 2018جواف   24بدأ العمل بالنظاـ الجديد بعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في 
مقعد في البرلماف مف مجموع  295مف األصوات و  %42.6تحصل  فييا حزب العدالة والتنمية عمى 

مقعد بعد تعديل الدستور،  أما عف النتائج العامة لالنتخابات الرئاسية فقد فاز فييا طيب رجب  600
الجميورؼ والذؼ تحصل عمى  متقدما عمى منافسو محـر انجة مرشح حزب الشعب  %52أردوغاف بنسبة 

 ( 1)مف عدد األصوات . 30%

عمى مستوػ آخر مف التحميل، يمعب عامل القيادة دور في تحديد معالـ اليوية الوطنية والتأثير         
عمى توجيات السياسة الخارجية، فقد رأينا كيف أف حزب الشعب  ةعمييا ومف ثـ انعكاس ىذه األخير 

الجميورؼ بقيادة كماؿ أتاتورؾ قد غير ىوية اإلمبراطورية العثمانية إلى ىوية قومية تركية، ثـ ومع 
، ساعد عمى فسح المجاؿ لبروز تيارات ونخب 1950اإلصالحات السياسية واالنفتاح الديمقراطي بعد 

غيير معالـ اليوية الكمالية تدريجيا رغـ محاوالت العممانييف إفشاؿ أؼ خطوة إسالمية عممت عمى ت
إلصالحات اقتصادية  (2)، وتنبي "تورغوت أوزاؿ"1980لمتغيير، لتأتي التغيرات الحاصمة بعد انقالب 

وسياسية سمحت باالنفتاح  عمى الشرؽ األوسط والعالـ اإلسالمية والتي رسمت الطريق لعثمانية جديدة، 
أؼ أكثر مف عقد مف الزمف مف خالؿ حكوماتو  2002قاـ بتدعيميا وترسيخا حزب العدالة والتنمية منذ 

 المتتالية.

 االقتصادي:عامل ثانيا: ال
و فيما يتعمق باالقتصاد التركي فقد كاف يعتمد باألساس عمى الزراعة وذلؾ نظرا لمموقع         

ف أاالستراتيجي الذؼ تحتمو وطبيعتيا المتنوعة التي جعمت منيا بمدا غنيا بالموارد الطبيعية ما مكنيا مف 
ما مورديف تتوقع الدراسات كثر أىمية عمى صعيد المنطقة وىما المياه والغذاء، وىتحتكر المورديف األ

في ظل الشح الذؼ تعاني منو الدوؿ جراء تناقص  اف يتسبب بصراعات دولية لالستحواذ عمييمأالمستقبمية 
 (3)منسوب المياه واالفتقار إلى االكتفاء الغذائي في ظل تنامي السكاف.

                                                           
1  "- Presidential Elections Turkey General Results",  available at : https://bit.ly/2Xk5OqP, accessed 

on : 14/12/2017. 
 

لمة هرم  إلى  تورغوت أوزال، التصادي لٌبرالً، بدأ مهندسا للسدود فً ستٌنٌات المرن الماضً، لبل أن ٌأخذه العمل السٌاسً - 2

الحكم وسط مناخ إللٌمً ودولً الشخصٌة األفضل لتولً  1830السلطة فً الدولة التركٌة بعد أن وجد فٌه لادة انمالب عام 
 راع الهوٌة بٌن االسالمٌٌن والعلمانٌٌن.مضطرب، لٌكون عهده زمن هدنة فً ص

 .24.  ص ،الذكر مرجع السابك حسن علً بكٌر، ال   - 3
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المالحع في البناء االقتصادؼ التركي أنو الوحيد في المنطقة إلى جانب إسرائيل في الشرؽ         
بل أصبحا يشكالف عبئا ثقيال عمى الميزانية إال  ،األوسط الذؼ يفتقر إلى النفط والغاز كمصادر لمطاقة

حت مف الدوؿ المصدرة أنيا شيدت نموا صناعيا كبيرا حيث دخمت المكننة إلى الزراعة في تركيا فأصب
، باإلضافة  إلى قياميا بالعديد مف (1)إلى السوؽ األوروبية المشتركة والدوؿ العربية في المنتجات الزراعية 

في سبيل تطوير اقتصاداتيا ورفع 1980اإلصالحات  التي انتيجيا الرئيس "تورغوت أوزاؿ" منذ 
ذلؾ عف طريق تبنييا لسياسات الخوصصة  و  ،مستوياتيا لجعميا تتكيف مع االقتصاديات األوروبية

وتشجيع القطاع الخاص  واالستثمارات األجنبية والعمل عمى رفع الناتج القومي اإلجمالي عف طريق زيادة 
معدؿ النمو االقتصادؼ، باإلضافة إلى التركيز عمى مشاريع البنى األساسية وتطويرىا لمقطاعيف المالي 

ر التجارة الخارجية، واالنفتاح عمى الشرؽ األوسط الذؼ يمثل سوؽ والمصرفي ودعـ التكنولوجيا وتطوي
 تجارية كبيرة لمنتجاتيا.

بالرغـ مف ىذه اإلصالحات فقد مر ىذا االقتصاد بأزمة أدت إلى انخفاض قيمة الميرة التركية في         
ادة معدالت التضخـ باإلضافة إلى زي، أسعار الصرؼ الدولية انخفاضا ممحوظا مقارنة بالسنوات الماضية

  (2)وتزايد الفقر والبطالة وكذلؾ الديوف الخارجية وعجز الميزاف التجارؼ. 

مر االقتصاد في تركيا  2008والعالمية سنة  2001في مقابل فترة ما بيف األزمتيف الداخمية سنة        
أدت إلى ارتفاع الناتج   -نتيجة لممنيج االصالحي الذؼ أدخمو حزب العدالة والتنمية -بتحوالت عميقة
 6.8أؼ بنسبة  2008 -2002مميار دوالر بيف سنتي  300مميار دوالر بعدما كاف  750القومي إلى 

دوالر، باإلضافة إلى ارتفاع  3300دوالر بعدما كاف  10.000% كذلؾ ازداد معدؿ الدخل الفردؼ إلى 
% مف الناتج 30يث تجاوز ما نسبتو ح 2004حجـ االستثمارات فقد تزايد االستثمار الخارجي بعد عاـ 

وكذا تناقص معدؿ التضخـ، الشيء الذؼ دفع بتركيا إلى احتالؿ  2007-2006المحمي اإلجمالي سنة 
دناه يبيف أوالجدوؿ (3)عالميا في ترتيب أكبر االقتصاديات فيما احتمت المرتبة السادسة أوروبيا. 16المرتبة 

 : 2017ىـ المؤشرات االقتصادية لسنة أ 
 

                                                           

  1- مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية،  ج5، المرجع السابق الذكر، ص. 277. 

  2- دمحم السيد سميـ وسيد صدقي عابديف، آسيا والعولمة،) مصر: مركز الدراسات األسيوية، 1002(، ص. ص. 347-346 . 

 
 .، ص(2882الذار العربيت للعلىم ًاشروى، )قطر: ، 2880-2882التحىالث االقتصاديت التركيت بيي عاهي إبراھين أوزتىرك، - 3

 .53-44 .ص
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   2017( يبين مؤشرات االقتـصاد التركـي حسـب إحصائيات 5جدول)

ستراتيجية"، مف كتاب : تركيا بيف  -عمي حسيف باكير، "تركيا الدولة والمجتمع :المصدر المقومات الجيوسياسية والجيوا 
 ) بتصرؼ( 25،ص المرجع السابق الذكرتحديات الداخل ورىانات الخارج، 

 االقتصـــاد
   المؤشرات الكمية

 مميار دوالر  850.7 الناتج المحمي اإلجمالي 
 واكبر اقتصاد في الشرؽ االوسط عالميا 16 المرتبة

 دوالر 10 .592 حصة الفرد مف الناتج المحمي
 التجارة الخارجية

 مميار دوالر 334                       المجموع الكمي
 %27.2 الواردات مف الناتج المحمي واإلجمالي
 %17.8 الصادرات مف الناتج المحمي اإلجمالي

 %38.9 نسبة الديوف الحكومية
 %39.7 نسبة الديوف الخارجية

 %5.8 التضخـ
 مساهمة القطاعات في الناتج المحمي

 %8.5 الزراعة

 %28.6 الصناعة
 %62.9 الخدمات

 الثروات الطبيعية والقطاعات الرائدة
 أبرز الزراعات

 
 الحمضيات،القطف، الشاؼ، التبغ، الزيتوف، العنب، 

 .الفاكية، الخضروات، الحبوب، الشعير والبندؽ

والمواد الغذائية والمشروبات، الكيربائيات،  المنتوجات أبرز الصناعات
 ،الصناعة المصرفيةالسيارات والكيماويات، المناجـ، 

 السياحة.
األولى في صناعة االسمنت، األولى في الصناعات  تركيا بالنسبة ألوروبا

النسيجية، األولى في تصنيع أجيزة التمفزيوف، األولى 
 في إنتاج األسمدة، الثالثة في تصنيع الفوالذ.
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إلى غاية  1980( أدناه زيادة نسبة الصادرات التركية مف سنة 03رقـ )البياني  كما يوضح الرسـ 
2010. 

 
Source: Henri J. Barley,"Turkish Foreign Policy and The Middle East", CERI Strategy 

Papers, N10,06 juin2011 , p 05. 

يتضح  أف االقتصاد التركي عرؼ نموا متزايدا ابتداء مف   بناء عمى البيانات الواردة في المخطط،      
بالرغـ مف أنيا مرت بمحطات مف التراجع حيث يوضح الرسـ البياني كيف انخفضت الصادرات  ،1980

إال أنيا  لـ يكف ليا وقع كبير عمى االقتصاد  ،2008كنتيجة لالزمة االقتصادية العالمية  2009في عاـ 
ت، معتمدا عمى الذؼ استطاع الخروج مف ىذه األزمة، بل وتحقيق أرقاـ قياسية في كافة المجاال التركي،

عدد مف االجراءات واالصالحات الييكمية التي جعمتو يتفوؽ عمى معظـ االقتصاديات االسالمية الريعية، 
ليبقى سبب النمو االقتصادؼ ىو سياسات االنفتاح عمى الشرؽ األوسط وأسيا الوسطى وبمداف أسيوية 

لعدالة والتنمية الذؼ أعطى أىمية و التي تدعمت أكثر في فترة حكـ حزب اوراسي( ) التوجو األأخرػ 
بالغة في البحث عف أسواؽ جديدة لمتصدير تتجاوز األسواؽ التقميدية التي كانت مرتبطة باالتحاد 

انخفضت حصة االتحاد األوروبي في حيث  ،األوروبي بالرغـ مف أنيا عضو في السوؽ األوروبية
، إال أف السوؽ الشرؽ أوسطية 2010وعاـ  2006بيف عامي % 46إلى % 56الصادرات التركية مف 

وأسواؽ آسيا الوسطى والقوقاز ىي أيضا فرصة ال يمكف تجاوزىا لمرفع مف قيمة  الصادرات، حيث تشير 
مميار دوالر في عاـ 10اإلحصائيات تزايد قيمة الصادرات التركية إلى الشرقيف األدنى واألوسط مف حوالي 
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ل المحدد االقتصادؼ أىـ عامل في تغيير السياسة ، وبيذا فقد شك2009مميار في 19لى إ 2005
 .(1) 2002الخارجية التركية تجاه الشرؽ األوسط والمناطق األخرػ خاصة بعد 

نوع مف التفصيل حوؿ تطور  ومـ المتحدة فيوالمخطط أدناه مف قاعدة البيانات التجارية لأل        
، حيث وصمت الصادرات التركية 2017إلى غاية سنة  1995اجمالي والواردات والصادرات التركية مف 

مميار دوالر، فالرغـ مف  233مميار دوالر في حيف الواردات وصمت في نفس السنة إلى  157إلى 
لمي إلى االنتفاضات العربية، إال أنيا لـ األزمات التي مرت عمى االقتصاد التركي مف أزمة االقتصاد العا

تحدث تحوال تكتونيا في االقتصاد التركي في فترة حزب العدالة والتنمية بل حافع عمى قوتو واستمرارية 
 والمخطط أسفمو يبف ذلؾ :

 )بالمميار دوالر( 2017إلى غاية  1995( يبيف اجمالي الصادرات والواردات مف 4مخطط رقـ )   

 

 

 

 

 

 

UN Comtrade databaseSource: 

ثـ إف الحديث عف االقتصاد التركي، كمحدد مف محددات اليوية الوطنية يدفعيا إلى الحديث عف       
جانب ميـ يعكس حجـ النمو االقتصاد التركي أال وىي البنية التحتية، التي عرفت تطور كبير ومشاريع 

 عاـ نشرت خطط مف مستمدة المشاريع ىذه مف عديدال ضخمة في فترة حكـ حزب العدالة والتنمية . إف
وييدؼ الى  ،2017 عاـ في دوالر مميار 850 بمغ الذؼ لتركيا، اإلجمالي المحمي الناتج لتعزيز 2011

 بأنيا المشاريع ىذه بنفسو أردوغاف الرئيس وصف فقد. 2023 عاـ بحموؿ دوالر تريميوف  2 الوصوؿ إلى
 حوؿ منيا الكثير تتمركز إذ حجميا، حاؿ ىو كما تماما تنوعيا، في ضخمة فالمشاريع.” مجنونة“

                                                           
1 - Ibid , p. 05. 
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 طوابق ثالثة مف ونفق البوسفور، مضيق فوؽ  يمتد ثالثا جسرا تشمل تركيا، وىي مدف أكبر اسطنبوؿ،
 في المترو نظاـ حجـ أضعاؼ ثالثة وىو البوسفور، مضيق أسفل حديدية وسكؾ لمسيارات ممرات يتضمف

 يعزز مما ،%5 بنسبة تركيا اقتصاد مف يعزز أف الذؼ مف المتوقع- العالـ في مطار وأكبر اسطنبوؿ،
 في الموجودة تمؾ لتنافس وقناة -العالمي لالقتصاد كمركز -بالمجمل وتركيا -اسطنبوؿ مكانة مف

 (1)وبنما. السويس

 ( : مشاريع البنية التحتية الضخمة في تركيا2خريطة رقم )

https://bit.ly/2T9Zx1HSource:  

مورد ميـ وأساسي لنمو  الستحضارالحديث عف االقتصاد التركي، يدفعنا بالضرورة  كذلؾ          
دوؿ في  5ترمي تركيا مف خاللو إلى احتالؿ مكانة بيف أوؿ  اقتصادىا  المتمثل في قطاع السياحة، الذؼ

                                                           
1-  "The Pet Projects of a Sultan: Turkey’s Mega Infrastructure Projects" ,  accessed on : 26/12/2018 ; 

available at ; https://bit.ly/2SkyFYu . 

https://bit.ly/2SkyFYu
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التي  -مجاؿ استقطاب السياح عالميا، فيي تأتي حاليًا في المرتبة السادسة في مجاؿ السياحة العالمية 
 .""صناعة بال دخانتوصف بأنو 

، ففي حيف كاف عدد السائحيف القادميف إلى 1980فقد عرفت السياحة التركية تطورًا سريعًا بعد         
. أّما الدخل السياحي 2008ألف عاـ  336مميوف و 26، ارتفع إلى 1980ألف عاـ  288تركيا مميوف و

الر مالييف دو  910مميار و 21، أرتفع إلى 1980مميوف دوالر أمريكي في عاـ  326ففي حيف كاف 
  .(1) 2008أمريكي في عاـ  

وعالوة عمى ذلؾ، أوضح المسؤوؿ في اتحاد وكاالت السياحة التركية "أكيف تشاـ أوغمو"، أف البالد        
( سائحًا خالؿ عاـ 914مميوف( و) 34تحقق تقدمًا في جذب السياح، حيث بمغ عددىـ في تركيا، )

 مميار دوالر 35مميوف سائحا بدخل قيمتو  39.5لى  بالتقريب إ 2018وقد وصل عددىـ في ، 2013

إف ىذا التطور في مجاؿ استقطاب السياح كاف نتيجة  تطبيق وزارة الثقافة والسياحة            
عريفية، إف ىدؼ الحمالت الت«. المفيوـ الجديد في السياحة التركية»استراتيجيات تعريفية جديدة في إطار 

، ىو تعريف تركيا، إلى جانب تنوع منتجاتيا السياحية، بطبيعتيا الفريدة 2008التي بدأت في جانفي 
كإحدػ بمداف البحر األبيض المتوسط، ومنشآتيا السياحية، ووضعيا الجغرافي المتميز ، وميراثيا الثقافي 
ية الغني، فتركيا تعتبر معقل ىاـ لمسياحة الدينية خاصة في منطقة األناضوؿ، الخاصة باإلسالـ والمسيح

 .(2)والييودية، والتي تعتبر مراكز زيارة ىامة 

  العامل الخارجي: ثالثا:

 مف قبل اآلخريف لتكوف فعالة في الممارسة التحقق واالعتراؼأيضا  اليوية الوطنية تتطمب      
حافز ىاـ في عممية اتخاذ القرارات  ويتداخل التحقق مف اليوية مع احتراـ الذات، وىو .االجتماعية 

مف خالؿ ردود اآلخريف، ىذه اآللية تزيد في  إذا تـ التحقق مف اليويات. المتعمقة بالسياسة الخارجية
لمقمق  و عدـ االعتراؼ يمكف أف يكوف مصدرا ىاما الذات،وتحقيق احتراـ المشاعر اإليجابية وتعزز 
 حتراـ الذات والنفس.إمف  شعور الفاعل النفسي إلى الحد الذؼ ييدد

                                                           

 https://bit.ly/2BPNblMلممزيد مف المعمومات انظر:       -1
 2- المرجع نفسو. 
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 كونيا تتبني  -أمريكيا دعما والعربي االسالمي العالػـ في التركي النموذج يقلقد وجد تسو         
وفي نفس الوقت عضو في حمف الشماؿ  نيوليبرالي واقتصاد محافظة، إسالمية ديمقراطية

ا يتجمع المية إس دولة تعد تركيا أف و السيما ،االطمسي وبمد مرشح لالنضاـ الى االتحاد االوربي
قد نجحت تركيا في تبني النموذج و . والعربية االسالمية لالمشتركة مع باقي الدو ـالقواسػ فالكثير م

المتحدة  فالواليات  العربية. لالدو في نجاحو إمكانية يدعـ مما ايجابي بشكل معو علالغربي والتفا
 إلى السمطة صلحزب العدالة  والتنمية الذؼ و  ـى دعمع االبف د جورج بوشيت منذ عمعم االمريكية

 يلالعربية وبد  خل المنطقةدا وتسويق فكالذؼ يقوـ عمى يم حداثي كنموذج ، وتقديمو 2002 أواخر
، وىذا في حد ذاتو يعتبر اعترافا باليوية التركية مف قبل المجتمع ةالمتشدد ولمجماعات المستبدة لالنظمة

الجديد لتركيا القى استحسانا عربيا واعترافا بو خاصة األدوار التي تقوـ بيا في الدولي، حتى أف التوجو 
 منطقة الشرؽ األوسط وسعييا الى تحقيق االستقرار وتجاوز االضطرابات والتوترات في المنطقة.

أستاذ العالقات الدولية بجامعة  (Muharrem EKŞİ وىذا ما أكد عميو محـر اكشي)           
الخارجية فول الموة الناعمة فً السٌاسة أفً كتابه صعود و  (Kerklareli Universityكركالرلي )

 الواليات أف التركية في فترة حزب العدالة والتنمية )صعود وأفوؿ النموذج التركي في العالـ االسالمي(،
 مبادرة عف اإلعالف بعد اإلسالمية لممجتمعات المحكوـ التحوؿ إلدارة استراتيجيتيا بدأت بتنفيذ المتحدة
اإلنمائي، واف مبادرة  المتحدة األمـ برنامج تقرير عمى بناءً  2002 عاـ في الكبير األوسط الشرؽ  شراكة

 في تركيا سياسة شكمت التي األساسية العوامل أحد كانت 2004 عاـ ( فيMEPIشراكة الشرؽ االسط )
 الخارجية السياسة إلى النظر دوف  األوسط الشرؽ  سياسة تقييـ يمكف ال الواقع، في. األوسط الشرؽ 

 المجتمعات لتحويل المتحدة الواليات سياسة فإف ىذه، النظر وجية مف. األمريكية المتحدة لمواليات
 المتطرؼ الجيادؼ اإلسالـ ضد المعتدؿ لإلسالـ كبرػ  إستراتيجية إطار في األوسط الشرؽ  في اإلسالمية

 اردوغاف طيب رجب الوزراء رئيس فإف وبالمثل،. األوسطية الشرؽ  سياسة تركيا  كبير الى حد  شّكمت
 سياسة في نموذجية كدولة تركيا شراكة أنتجت التي في المبادرة،  مشارًكا رئيًسا كاف أنو صراحة أعرب

 (1) .المعتدؿ اإلسالـ أساس عمى المسممة المجتمعات لتحويل المتحدة الواليات

 
                                                           

1- Muharrem EKŞİ, The Rise and Fall of Soft Power in the Turkish Foreign Policy During AK Party 

Era ,The rise and fall of the turkish model in the muslim world, (Lap lanbert acadimic publishing , 

2016), P.15 
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 والخطاب اليوية عمى قائمة األوسط الشرؽ  في لسياستيا مقاربة وىو ما أدػ بتركيا الى تبني    
 نحو لمتوجو لتركيا تيسيرؼ  دور الحاكـ، والتنمية العدالة لحزب اإلسالمية لميوية كاف ا ذإ. اإلسالمي

دعمت  المتحدة ف الوالياتإ نظر محـر اكشي، فمف وجية اإلسالمية. اليوية ذات األوسط الشرؽ  سياسة
 .Graham E) فولر كما  اشار جراىاـ .والتنمية العدالة حزب قيادة تحت اإلسالمية ىويتيا إلظيار تركيا

fuller،) الدور عمى حافظت الحكومة وأف اإلسالمية المكونات إطار في تطورت التركية اليوية إلى  أف 
 (1) .اإلسالمي العالـ في لتركيا التاريخي

األوؿ مف الدراسة  و بعد معرفة مقومات اليوية التركية  مطمببناء عمى ما جاء في عناصر ال     
يتضح جميا بأف البناء اليوياتي لتركيا قد خضع لقانوف التغير في األزمة التاريخية، وفقا لمتوصيف الذؼ 

التاريخي شبو الثابت،  -قدمو األستاذ "فرناند بروديل"، أؼ التفاوت في سرعة التغير بيف الزمف الجغرافي
 .(2)السياسي السريع التغير -الثقافي البطيء التغير، وبيف االقتصادؼ -ف االجتماعيوبيف الزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Ibid.p.15. 

 . 349، ص. المرجع السابق الذكراتياف محجوبياف وأخروف،  - 2
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 السياسة الخارجية تحوالت الهوية الوطنية التركية وانعكاسها عمى  المبحث الثاني: 

ه ىذ واالسالمية،ديناميكية بيف النخب العممانية و  تحوالت عديدة  اليوية الوطنية التركية عرفت       
مف اليوية العثمانية اإلسالمية التقميدية إلى اليوية الكمالية العممانية وصوال لمتحوؿ نحو اليوية التحوالت 

كاف ليا انعكاسات  -في ىذا التحوؿ حيث لعبت النخبة السياسية دورا ميما ومؤثرا -العثمانية الجديدة
 وىو ما سوؼ نفصل فيو في المطالب التالية:، عمى سموكيات وتوجيات السياسة الخارجية التركية

 

 (.1923-1826الفترة العثمانية المتأخرة : السياسات واإلصالحات )  المطمب األول:

مرت الدولة العثمانية منذ تأسيسيا أواخر القرف الثالث عشر وحتى ىزيمتيا في الحرب العالمية       
وكاف الحكـ اإلسالمي ىو الطابع السائد لذلؾ النظاـ و كاف السمطاف العثماني  ،األولى بمرحمة مف التطور

وعمى أثر اليزائـ العسكرية التي منيت  ،يمقى دعما مف قبل عمماء الديف المسمميف باعتباره خميفة لممسمميف
زعزعت كيانيا التي  ،بيا الدولة العثمانية وفساد مؤسساتيا القديمة في القرنيف السابع عشر والثامف عشر

وبنيانيا اإلدارؼ والسياسي، وما توصمت إليو الثورة، وانتشار مفاىيـ جديدة في تمؾ الدولة منيا الوطف 
 والدستور والبرلماف والحرية والقضاء عمى االستبداد.

و في ىذا اإلطار، تنبو أولئؾ السالطيف في القرف التاسع عشر إلى أىمية القياـ باإلصالحات في       
ىذه عمى يد " The First OttomanReformsلعثمانية "ا حاتصالاال ىوىكذا فقد بدأت أول تيـ،دول

و مف أىـ ىذه اإلصالحات تمؾ التي  ،Selim III (1789–1807)العثماني سميم الثالثالخميفة 
اتجيت صوب إعادة تنظيـ القوات المسمحة عمى أسس حديثة تضاىي و تنافس تمؾ التي نيجيا الجيش 

ـ، مع السمطاف العثماني 1826ضحا ابتداء مف سنة ااألوروبي، إال أف ىذه اإلصالحات عرفت نجاحا و 
حيث عرفت ىذه اإلصالحات ذات الطابع الغربي  ،Mahmut II (1808-1839) محمود الثاني

و مف أىـ مظاىرىا بعث الطالب األتراؾ مف أجل استكماؿ تعميميـ العالي Tanzimat) التنظيمات)باسـ
 (1)و إعالف الزؼ األوروبي إجباريا في األعماؿ الرسمية. ،مدارس الغربية، و بخاصة في فرنسافي ال

                                                           
1- Yücel Bozdaglioglu, Turkish  Foreign Policy and  Turkich  Identity (a Constructivist 

        Approach), )New York & London:Routledge, 2003(, p. 38. 
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و التغريب  ،(1)يمكف القوؿ بأنو  بدأت البذور األولى لعممية العممنة  محمود الثانيخالؿ عيد       
عيد السمطاف عبد في تتسرب إلى ىياكل الدولة، ساعد عمى ذلؾ مراحل متعاقبة إلصالحات أخرػ  

( وأعقبيـ 1839سنة (( أبرزىا ما تضمنو مرسـو خطي شريف كولخانو1839-1861المجيد ألوؿ) 
واستيدؼ ىذاف المرسوماف اإلصالحياف  1856سنة( Humayun Hatt-i  -ىما يوف ) خطي رسـو آخر

إصدار سمسمة مف اإلدارة وتحسيف األوضاع االجتماعية و االقتصادية لمسكاف، واألىـ مف ذلؾ ( تحديث
و بموجبو أحدثت محاكـ مدنية ( 1876-1869القوانيف اإلدارية منيا إصدار القانوف المدني الجديد)

موازية في الظاىر لممحاكـ الشرعية ولكنيا في الواقع قمصت نطاؽ أحكاميا، أما في النواحي االجتماعية 
ت عالمات ذلؾ في تنظيـ دوائر المجتمع العثماني يحث الخطى نحو الحياة العصرية وبد فقد صار

 .(2)الدولة، كما حمت البزة الرسمية الغربية والطربوش محل األثواب الفضفاضة والعمائـ

 (1909-1876السمطاف عبد الحميد الثاني )  مف قبل 1876 بمغ اإلصالح ذروتو بإعالف دستور    
معموال بو في اإلمبراطورية العثمانية، الذؼ ارتكز عمى القوانيف األوروبية لتكممة القانوف الذؼ كاف 

والمرتكز عمى الشريعة اإلسالمية بشكل كامل، كما اتخذت تدابير جديدة في اإلدارة ، تمكنت مف إزاحة 
التصور القديـ لمدولة ليحل محمو التصور الفرنسي لدولة مركزية موحدة تدار بواسطة بيروقراطية تمغي ما 

 .(3)انية بالحكومات اإلقميمية و المركزيةكاف معروفا في ظل الخالفة العثم

كنتيجة لذلؾ،  نشأت طبقة متعممة جديدة كانت نتاج المدارس األوروبية، حيث أصبحت ىذه الطبقة      
ومف خالؿ ما سمحت ليا ظروؼ ىذه المدارس وما توافر لدييا مف احتكاؾ بأطرىا أصبح لدييا إلماـ و 

ف خالؿ طرح العديد إدراؾ ألفكار و مبادغ جديدة، و حدثت ليا حالة مف التوتر الداخمي، أعمنت عنو م
مف األسئمة حوؿ محيطيا، و أدػ ىذا األمر إلى حدوث اضطراب داخمي نبع مف حاجة ىذه الفئة إلى 
إثبات الذات، و قد أفرز ىذا الوضع ظيور ثالثة توجيات أو ثالثة تيارات داخل المجتمع العثماني إلى 

لتي تشير إلى أف عمى السمطة صياغة جانب التيار التقميدؼ الذؼ عرؼ باسـ " الرابطة العثمانية"  ا
عالقات وارتباطات مع شعوبيا، بعيدا عف النظر النتماءاتيا الدينية أو العرقية أو المذىبية بحيث يصبح 

                                                           
 

ٌذهب بعض المؤلفٌن العرب إلى أن العلمانٌة ترتٌب للحٌاة العامة تأمر به المسٌحٌة عمال بالعبارة الشهٌرة التً   :العلمانية - 1

  ٌنسبها اإلنجٌل إلى السٌد المسٌح، والتً ٌذهب فٌها إلى ضرورة إعطاء ما هلل هلل، و ما المٌصر لمٌصر ،أي الفصل بٌن الدٌن
العلمانً ) بفتح العٌن( وهو غٌر  أي  laicمن   laicisme، وبالفرنسٌة secularشتمة من م secularismو العلمانٌة السٌاسة، و

 وغٌر الالهوتً. -الدٌنً
2- Yücel Bozdaglioglu ,  Op.Cit, p. 39. 

3- Ibid.p. 39. 
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جميع ىؤالء " عثمانييف" يتساووف في الحقوؽ والواجبات أماـ الدولة بما يحوؿ دوف محاوالت االنشقاؽ أو 
 .(1)ناس بيف الحيف واألخراالنفصاؿ، التي تنشب مف ىذه األج

صحابيا أف السبب الحقيقي في تدىور أحواؿ السمطنة ىو أ: "الرابطة االسالمية" يرػ التيار األول -
ف منع ا  ل والشعوب التي تعيش داخل حدودىا، و محكاـ اإلسالـ بحذافيره عمى المأابتعادىا عف تطبيق 

اإلسالمي لمدولة، و المحافظة عمى الديف  انييار الدولة في ضرورة التشبث والمحافظة عمى الكياف
 اإلسالمي كأساس لمحياة في مختمف مناحييا و مستوياتيا.

: وسمي "بالرابطة الطورانية"  و ىـ تيار تزعـ الدعوة إلى القومية التركية، رأػ أف الدولة التيار الثاني -
فراد المجتمع في الجنس أشراؾ إالعصرية المتقدمة تبنى عمى فكرة الدولة/ القومية، التي تتأسس عمى 

نو يتعيف االىتماـ فقط ببناء دولة تركية،  أخرػ مثل الديف، و أوالمغة والثقافة بأكثر مف تأسيسيا عمى روابط 
 تحاد الشعوب الطورانية في جسـ واحد.إ، كما سعى ىذا التيار إلى صديق لمتركي إال التركيشعارىـ ال  

الدولة العثمانية أو  (2)وىـ تيار تعرؼ عمى األفكار الغربية سواء في ديار: سمي الغربيوف التيار الثالث -
وقد كاف لمرحالت العممية لبعض الطالب العثمانييف دور كبير في االحتكاؾ المباشر  في ديار الغرب،

 ، فوّلد لدػ الكثير منيـ قدرا مف اإلعجاب بيا، بل و الدعوة إلى اعتمادىا، و نتج عف ذلؾرليذه األفكا
وتقميد اليوية  االندفاع الكامل مف أصحاب ىذا التيار نحو مقاطعة التقاليد اإلسالمية و االلتحاؽ بالغرب

 .االوروبية 

باإلضافة إلى ذلؾ، فإف التيار الثالث الذؼ سيشتد صراعو مع التياريف األوليف، و بخاصة مع          
تبناىا مف النخبة المثقفة المدنية و مف النخبة التيار اإلسالمي، برزت األفكار العممانية و وجدت مف ي

 .(3)العسكرية

(، تفاعل فييا ما العممانية الهوية و في نفس السياؽ، ىناؾ عدة عوامل سيمت تحقيق ىذا اليدؼ)       
نييار داخمي في أواخر عمرىا كما سبق اإلشارة إلى ذلؾ، إىو ذاتي مرتبط بما حل بالدولة العثمانية، مف 

و ما نتج عف ذلؾ مف ضعف في سيطرتيا عمى مجموعة مف األراضي الداخمة تحت حكميا، و ما ىو 
                                                           

 .22-21ص. ص.مرجع السابق الذكر، ال ياسر أحمد حسف،  -1
 .23ص. ،المرجع نفسو -2
         .23، ص.السابق الذكر مرجعأميف حسف عمر، ال -3
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خارجي مرتبط بالنفوذ األوروبي المطرد، و الذؼ اكتممت لو شروط االنقضاض عمى الرجل المريض، و 
 .(1)تقسيـ تركتو

ف الخطوات التي جرت في العيد األخير لمدولة العثمانية مثمت أى كل ما سبق والشاىد عم       
وىي التنحي عف اليوية االسالمية وانتياج اليوية  المقدمات األولى لعممية التغيير الشاممة والجذرية

 في جميوريتيا الجديدة، بل واعتبرت مثمما يصفو 1923، التي أطمقتيا النخبة الكمالية بعد االوروبية
 لبعض" األصوؿ العثمانية الكمالية".

  (1980-1923)إلى الهوية الكمالية العممانيةمن الهوية العثمانية اإلسالمية  تركيا المطمب الثاني:

، 1923إف الخطوات العممية لعممنة الدولة التركية لـ تكتمل إال في أعقاب إعالف الجميورية في         
لتأسيس دولة قومية تركية تكوف بديمة حرص مف خالليا "كماؿ أتاتورؾ"  وقد جرػ ذلؾ بطريقة تدرجية،
و تكوف ىذه الدولة حديثة وعصرية ترتقي إلى مصاؼ الدوؿ الغربية  لمخالفة و لميوية اإلسالمية،

المتقدمة، وأخذ يؤكد مسألة ميمة وىي أف الوقت قد حاف ألف ينظر األتراؾ القومييف إلى مصالحيـ و 
 .(2)بالشعوب اإلسالمية التي عاشوا معيا قرونا طويمة  يقطعوف صمتيـ

بناء عميو، فإننا نذكر بأف النخبة الكمالية عممت عمى إعادة تشكيل اليوية التركية لتكوف ىوية و         
 عدة إجراءات نقف عند أبرزىا وىي:عممانية بحتة و دعمت ىذا الخيار ب

 : العممنة الرمزية – 1
 : وقد حممت بعدا ىاما في اإلصالحات الكمالية، وبرزت في خطوتيف  
 و تمثمت في : :الخطوة األولى -

، انطالقا مف كوف الخميفة كاف يرمز لوحدة 1924إلغاء الخالفة سنة -
ورمزا لمشرعية، كما كانت مؤسسة الخالفة تحمل داللة وقيمة   المسمميف 

 امة. رمزيتيف بالغتي التأثير عمى المسمميف ع

                                                           

 .  39، ص.المرجع نفسو -1

، تحرير: لقاء  مكي، تركيا وصراع اليويةإبراىيـ خميل العالؼ، "القومية بديال لمخالفة )تغيير مفيـو االمة في تركيا("مف كتاب،   - 2

 .7(، ص. 2006)قطر: مركز الجزيرة لمدراسات والبحوث، أكتوبر 
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حل في العاـ نفسو منصب شيخ اإلسالـ وجميع األجيزة المرتبطة بو سواء  -
 كانت شرعية أـ قضائية .

إلحاؽ المدارس الدينية بوزارة مدنية كما أغمق جميع المحاكـ الدينية وتوقف  -
 .(1)العمل بالقضاء الديني

 
 : في عممية اإلصالح التي بوشرت عبر مجموعة مف اإلجراءات مف أىميا تمثمت :الخطوة الثانية -

وبدأت تركيا  1926إلغاء العمل بالتقويـ اليجرؼ اإلسالمي وذلؾ مع بداية  -
 العمل بالتقويـ الميالدؼ.

وألـز استخداـ 1928لغاء استخداـ الحرؼ العربي في المغة التركية في عاـ إ -
 الحرؼ الالتيني. 

 (2)ترجمة القرآف إلى المغة التركية وكذلؾ تالوة الصالة بالمغة التركية  -
تبديل يـو العطمة األسبوعية مف يوـ الجمعة الذؼ لو قدسية في الديف  -

 .(3) 1935اإلسالمي إلى يوـ األحد في عاـ 
إلغاء الطربوش العثماني و القمبق الشركسي والعمة الكردية واستبدليا بالقبعة  -

حيث كاف أتاتورؾ يعتقد أنو قادر عمى تبديل كل شيء مف البناء  األوروبية،
 .(4)المؤسسي لمدولة إلى الممبس الخارجي لرجل الشارع 

مف بيف اإلجراءات التي اتبعيا لعممنة وتغريب المجتمع التركي عمل عمى باإلضافة إلى ذلؾ، ف      
 اتخاذ مجموعة مف االجراءات والتدابير مف بينيا : 

 تعدد الزوجات وفرض المساواة في الحقوؽ والواجبات بيف الرجاؿ والنساء.حظر  -
 بناء المدارس التي تعمـ فف الرقص و الرقص مف الشرؽ والغرب.  -
 حظر الحجاب وتحرير المرأة عمى العمل في أؼ مكاف. -

                                                           

. ، ص(1224لبٌاى: هركس دراساث الىحذة العربيت، ) ،والتحذيج هي العثوٌت إلى العلوٌت االًبعاثالعرب واألتراك، سيّار الجويل،  -1

151. 

 .19(، ص. 1999، )دراسة مف منشورات اتحاد الكتاب العرب، تركيا و قضايا السياسة الخارجيةحسيف دلي خوشيد،  - 2
 .154، ص. مرجع السابق الذكرسّيار الجميل، ال -3

 .20، ص. مرجع السابق الذكرحسيف دلي خوشيد، ال -4
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 تغيير مسجد آيا صوفيا و آؿ الفاتح إلى متحف. -
ويحظر عمى المسمميف األتراؾ مف أداء  ،الدينيةإزالة عيد الفطر و عيد األضحى مف األعياد   -

 .فريضة الحج
  : العممنة الدستورية – 2
زاحتو         دور فيما عف أف يقوـ بأؼ صمـ ىذا الشكل مف العممنة إلزالة القوة الدستورية لإلسالـ، وا 

 يخص الشؤوف الدستورية لممجتمع التركي، وذلؾ مف خالؿ:
الخطوات، ونص دستور اإلصالحات الكمالية عمى استمداد  كأولى 1922إلغاء السمطنة عاـ  -

 شرعية السمطة الدستورية مف مفيـو السيادة القومية و ليس مف اإلرادة اإلليية..
   1928التي كانت تذكر بأف اإلسالـ ديف الدولة سنة 1924حذؼ المادة الثالثة مف دستور  -

 : العممنة السياسية – 3

 بدت جمية وواضحة مف خالؿ:
 القضاء عمى دور السمطاف الديني في مجاؿ القضاء والتعميـ.  -
 .تغيير جممة مف المراسيـ القديمة بأخرػ جديدة يممس منيا النمط الغربي -

 :      العممنة القانونية – 4
بدأت منذ فرض نظاـ التنظيمات، ورغـ ذلؾ استمرت بعض النصوص القانونية المستمدة مف        

الشريعة اإلسالمية سارية المفعوؿ إلى جانب ما أقررتو الحكومة الكمالية مف تبنى لمقانوف المدني 
خفيفة ال تؤثر عمى  السويسرؼ، والقانوف الجنائي اإليطالي، والقانوف التجارؼ األلماني، مع إدخاؿ تغييرات

 (.1)القوانيف المستوردة 

أراد أتاتورؾ بناء دولة معصرنة عمى غرار الدوؿ األوروبية والنمط الغربي، منطمقًا في ذلؾ مف    
 -الثورية -الدولتية -الشعبية -الوطنية التركية -أيديولوجيتو التي تركزت عمى مبادئو الستة )الجميورية

إلى تحقيق قطيعة تاريخية مع الماضي اإلسالمي سعيًا إلى إبعاد تركيا عف ، ىادفًا (2)العممانية( 
 .(3)المجموعة العربية واإلسالمية )بوصفيا متخمفة( وتحقيق الحضارة الغربية

                                                           

، ص. المرجع السابق الذكر، تركيا وصراع اليويةإدريس بووانو، "مف القطيعة اإليديولوجية إلى التقارب الديمقراطي"، مف كتاب،   -1
31 . 

 .119 -118ص. ص.  مرجع السابق الذكر،سّيار الجميل، ال -2

 .121، ص.المرجع نفسو -3
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 وبذلؾ، فإف األفكار المؤسسة لأليديولوجية الكمالية ىي: 

 العثماني( بالنظاـ الجميورؼ.الفكرة الجميورية: أؼ اف يستبدؿ النظاـ الممكي ) السمطاني  -1
ف يستبدؿ بالرابطة السياسية الدينية ) اإلسالمية ( أالفكرة القومية الممية )القومية(: أؼ  -2

 بالرابطة السياسة الوطنية التركية )القومية (.
الفكرة الشعبية: والتي كاف معناىا ضرب االرستقراطية السمطانية  والمالؾ اإلقطاعييف ورجاؿ  -3

 الديف .
كرة الدوالتية: أؼ أف تكوف الدولة أداة عممنة وتغريب وتحديث تركيا في جميع المياديف الف -4

 االجتماعية  و االقتصادية والسياسية .
االنقالبية: أؼ الثورة مف أعمى عمى األفكار والمؤسسات و األوضاع التي اعتبرت تقميدية  -5

 ومتخمفة.
الدولة عمى المجاؿ الديني وليس  العممانية: التي عنيت في السياؽ التركي عمى سيطرت -6

 .(1)فصل الديف عف الدولة
تقوـ الدولة التركية الحديثة عمى ىذه المبادغ والتي مف بينيا عممانية الدولة، بحيث تعتبر الدولة      

المسممة الوحيدة في العالـ التي ال ينص دستورىا عمى أف اإلسالـ ىو ديف الدولة، بينما ينص دستورىا 
عمى ذلؾ  1982العممانية ىي مبدأ مف مبادغ نظاـ الحكـ. و تنص المادة الثانية مف دستور عمى أف 
 ف:" الجميورية التركية، ىي دولة ديمقراطية عممانية اشتراكية محكومة بقواعد القانوف )...(".أبوضوح ب

الغربي، التي تعني  يعد مبدأ العممانية كما طورتو الثورة الكمالية أكثر شموال وجدلية مف نظيره       
العممانية عنده فصل الدولة عف الديف، وبالرغـ مف أف الدوؿ الغربية تتبنى نظاما قانونيا عممانيا، إال أنيا 
ال تعتبر الفصل الصاـر بيف الدولة والديف شرط ضرورؼ لنمو الديمقراطية، كما وال تعرؼ نفسيا عمى أنيا 

في أوروبا، المتاف تنصاف عمى الالئكية بشكل دستورؼ ىما فرنسا دوؿ عممانية، باستثناء دولتيف الوحيدتيف 
جل حماية الحريات الدينية واالعتقاد، أوالبرتغاؿ، وينظر إلى الالئكية فييما عمى أنيا شرط ضرورؼ مف 

وىي السبيل الوحيد لضماف المساواة بيف األدياف، والرؤػ السياسية والفمسفية، و الالئكية بيذا متقيدة 

                                                           

،  )مصر:  دار السيف واليالؿ تركيا مف أتاتورؾ الى أربكاف: الصراع بيف المؤسسة العسكرية  واالسالـ لسياسيرضا ىالؿ،   - 1
 .87(، ص .1999الشروؽ ، 
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د تجاه جميع األدياف، وال تسمح بأؼ شعارات دينية في األماكف العامة، وال تقدـ الدولة أؼ دعـ أو بالحيا
 .(1)مساعدة لممجموعات الدينية

قصاء جميع الرموز        أما بالنسبة لمعممانية في تركيا فيي سعت إلى خصخصة العامل الديني وا 
واستنباط القوة السياسية مف المبادغ األخالقية الدنيوية، والسمطات والمنظمات الدينية مف الحياة العامة 

نما حرصت الجميورية الكمالية أنيا شأوىي ال تعني فصل الديف عف الدولة ش ف باقي الدوؿ الغربية، وا 
مثل الالئكية في  فرنسا إلى تأكيد خضوع الديف لسمطة الدولة ومؤسساتيا،  ويعتقد بعض العممانييف أف 

ذورىا إلى مراحل متأخرة مف  اإلمبراطورية العثمانية، وحتى بداية الدولة الحديثة، التي العممنة تعود بج
   نيما في تبعية متبادلة. أولكف نظرت إلييما عمى  فكانت قد عرفت بأف الديف والدولة فضاءاف منفصال

دولة في تركيا وىي مف ثمة ليس بدعا في الجميورية الحديثة التي أسسيا مصطفى كمل أتاتورؾ. وتدير ال
الديف وشؤونو مف خالؿ وزارة الشؤوف الدينية، والتي تتمتع بميزانية تفوؽ أحيانا غالبية ميزانيات الوزارات 
األخرػ، ولكف ىذه المؤسسة الدينية كما يقوؿ دانكورت روستو:" لـ تكف أبدا منفصمة عف الدولة... 

بدا في تركيا الحديثة، فاف كاف تحرير الدولة مف وعممية فصل الديف عف الدولة بمفيوميا الغربي لـ تتـ ا
 .(2)الديف فاف العكس لـ يتـ وبقيت العالقة القائمة ىي "تبعية وخضوع" الديف لمدولة وسيطرتيا

اإليديولوجية الكمالية، فضال عف عممانتييا الصارمة، لـ تترؾ ولو ىامشا ضيقا لمتعدد والتنوع         
ى صير كل ىذا التنوع في بوتقة واحدة وىوية واحدة والتي اعتبرىا أتاتورؾ القومي الموجود، اذ عمدت عم

لة قومية أو عرقية، ويرجع تعريف اليوية ألة جغرافية ) تتحدد باالنتماء إلى جغرافية تركيا( وليست مسأمس
ية، التركية بيذا الشكل وبحسب كماؿ أتاتورؾ إلى مقتضيات تاريخية فرضيا تفكؾ اإلمبراطورية العثمان

وجد فييا أتاتورؾ نفسو أماـ تحدؼ لحماية ما تبقى مف األراضي التركية المتعددة اإلثنيات والعرقيات 
والثقافات والديانات، وىذا ما فرض عميو تبني رؤية توحيدية صارمة، أساسيا فقط االنتماء إلى األرض، 

 متصديا ألؼ عامل مف شانو تيديد  أو زعزعة الوحدة القومية .

                                                           
1- Gemal Karakas, Turkey :"Islam and Laicism Between the Interests of state and Society", PRIF 

Reports ;) Peace Research Institute Frankfurt, No 78, 2007(, p.8. 

، )بيروت: الدار العربية لمعمـو ناشروف، (لحركة االسالمية التركية ) معالـ التجربة وحدود المنواؿ في العالـ العربيجالؿ ورغي، ا - 2

  .30-29(،  ص. ص. 2010
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فمف ىذه الزاوية المتعمقة باألمف القومي التركي، فقد  نجح كماؿ أتاتورؾ في حماية الكياف             
الجغرافي التركي في عالـ تتكالب فيو القوػ الكبرػ عمى الييمنة، وتتصارع عمى بسط سيطرتيا عمى 

فع المستشرؽ البريطاني "برنار أوسع رقعة جغرافية ممكنة، وبالتالي استطاع بناء تركيا الحديثة، وىذا ما د
إلى القوؿ :" أف تركيا ىي الدولة الوحيدة المنيزمة التي فرضت شروطيا  "bernard lewisلويس" "

 عمى المنتصريف".  

وعميو فإف اإليديولوجية الكمالية متمسكة بأطروحة الوحدة وعدـ قابمية الدولة لالنقساـ، جغرافية        
ف الشعب التركي أي مثمت المنطق الذؼ تقوـ عميو تركيا الحديثة، تؤكد عمى وشعبا، وىي األطروحة الت

ثبتو أ أشعب واحد، ويشكل مواطني تركيا، يتمتع جميعيـ بنفس الحقوؽ وعميو نفس االلتزامات، وىو مبد
 .(1)1982نوفمبر  7الدستور الذؼ صدر في 

قد تـ  و أيديولوجية الجميورية التركية، في نفس االتجاه، تعتبر مبادغ الكمالية ىي ىوية و كذلؾ 
بناء عالقة  اعتمدوا في السياسة الخارجية عمىإتباع ىذه المبادغ مف قبل النخب السياسية الكمالية الذيف 

قوية مع الغرب، وخاصة مع االتحاد األوروبي  عمى حد سواء االقتصادية والسياسية والعسكرية وتركز 
غربي  مف خالؿ التزاميا التعامل مع المنظمات الدولية مثل األمـ المتحدة تركيا في عالقتيا مع العالـ ال

أنيا مف  الدوؿ األعضاء في مجمس أوروبا  ومنظمة التجارة العالمية، منظمة التعاوف والتنمية، فضال عف
وكانت مف أوائل الدوؿ التي اعترفت  ،1952، وىي عضو في حمف شماؿ األطمسي منذ 1949منذ عاـ 
 1959عاـ  جواف، وفي كوسيمة لتأكيد الطابع العمماني الغربي لمدولة التركية 1949ل في عاـ بإسرائي

في توقيع اتفاقية  1963تقدمت تركيا بطمب العضوية إلى السوؽ األوروبية المشتركة، ونجحت في عاـ 
الوحيدة التي دخمت ، وتركيا ىي الدولة اإلسالمية 2005عاـ  ومنذأنقرة لمشراكة االقتصادية مع أوروبا، 

مجموعة العشريف  G20 ىي أيضا مف األعضاء في األمـ الصناعية ،أوروبا في  التفاوض مع االتحاد
 .(2)وىي البمداف األكبر اقتصاديا في العالـ 

 

                                                           

 24-23، ص. ص. المرجع نفسو - 1

، " البعد االقميمي لمساسة الخارجية التركية في ظل المعطيات االمنية الجديدة "،  - 2 ، )جامعة الحاج  مذكرة ماجستيرعبد المالؾ محـز
 .79 (، ص.2009-2008لخضر، باتنة: كمية الحقوؽ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولة، 
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و يعتبر أىـ أىداؼ السياسة الخارجية في الفترة الكمالية، كسب تأييد الغرب مف خالؿ االنضماـ إلى      
االتحاد األوروبي، ألنو ينظر إلى العضوية في االتحاد األوروبي كخطوة إلى االعتراؼ بيوية 

اتاتورؾ تركيا عف ، لكف مف جانب أخر، عزؿ التركية واألوروبية (westernization identity)التغريب
الدوؿ العربية واالسالمية، فقد كاف يؤمف ايمانا راسخا بأف حركة التغريب التي يقوـ بيا، مف متطمباتيا 

 قطع الروابط بين تركيا والعرب خصوصا.

 :الى غاية اليوم( -1980)الهوية العثمانية الجديدة   المطمب الثالث:

والتغيرات التي عرفتيا، أيف  1980التركية كانت في فترة ما بعد إف نقطة التحوؿ في اليوية الوطنية     
برز خطاب جديد فيما بيف النخب التركية التي مثمت أكبر مرجعية لمطابع االسالمي التركي، ىذا الخطاب 

" إلى التركيز عمى اليوية Kamalism- Secularالعممانية" " –الجديد الذؼ تحوؿ مف "الكمالية 
دورا ىاما في التنمية السياسية و ، في ىذه المرحمة أصبح لإلسالـ (1)ؾ وأىمية الديف والقيـاإلسالمية لألترا
 Turgut،  بفضل اإلصالحات التي أقدـ عمييا الرئيس التركي "تورغوت وزاؿ، قتصاديةاالجتماعية واال

Ozal," بعد فوز حزبو الوطف األـ "The Motherland Party التي كانت في "في االنتخابات البرلمانية
 .1983خريف 

حتى وفاتو  1989( ثـ رئيسا لمبالد مف عاـ 1989-1983رئيسا لموزراء مف  ) وخالؿ فترة حكمو     
، كاف لو دور مساعد في فتح الطريق أماـ تأكيد اإلسالمييف لحضورىـ في الساحة 1993في عاـ 

الصوفية والذيف ساىموا كثيرا في فوزه  السياسية، وىذا ما  اكتسبو مؤيديف إلى جانب حزبو مف ذوؼ الطرؽ 
وقد شمل مف بيف قياداتو وجوىا إسالمية معروفة، وقد زادت في مرحمتو المدارس  ، 1987مرة ثانية سنة 

 1970في سنة  72مف  ,imam-hatip schoolsالدينية) مثال زيادة عدد   مدارس اإلماـ الخطيب 
لى  1980في سنة  374إلى  والتي  561وعدد ىذه المدارس اليوـ  (2)1992مدرسة في سنة  389وا 

غمب ىؤالء الطمبة قد توجيوا إلى الجامعات لدراسة أحد أ وأف ( 3) 492.809يصل عدد طالبيا حوالي 
 التخصصيف العمـو السياسية واإلدارة العامة، حيث شكل طمبة مدارس اإلماـ الخطيب في جامعة أنقرة في 

                                                           
1- Dov Waxman," Islam And Turkish National Identity: A Reappraisal", The Turkish Yearbook, VOL. 

XXX, p. 16 , available at; arsiv.setav.org/ups/dosya/24678.pdf 

2- Sami Zubaida, "Turkish Islam and National Identity", Middle East Report, April-June, 1996, p. 13. 

3- Dov Waxman ,OP. CIT, p. 15 
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 1992والتي ارتفعت في سنة   % 40 (  public administration department) قسـ اإلدارة العامة
 (1).و ىذا ما خمق جيل جديد بعقمية متشبعة بالديف  %60إلى 

 ":2))صراحة عمى أف اإلسالـ عنصر ال يتجزأ مف اليوية الوطنية التركية في قولو  أوزال"كما أكد "      
ما يحممنا معا، أو باألحرػ ما يجمعنا معا، وحدتنا وتماسكنا، ىو في الحقيقة أننا جميعنا مواطني 
الجميورية التركية، وىذه ىي النقطة األساسية، كل شخص يعيش في ىذه األرض، كل شخص ولد ىنا، 

ف يحدث ىناؾ كل شخص داخل حدود الجميورية التركية ىو مواطف في ىذه الدولة بالدرجة األولى دوف أ
متنا أ، لكف ما يجمع أمتنا معا، ما يخدميا في الغالب  كوسيمة قوية لتماسؾ  دولتنا هي عممانيةتمييز، 

 .(3)"اإلسالموما يمعب الدور األساسي ىو 

لتجسيد اليوية  -الطريقة النقشبنديةالسياسي الكردؼ والعضو -وزاؿ"  أعالوة عمى ذلؾ فقد حاوؿ "       
البراغماتية السياسية مع التقاليد الدينية وبناء جسور جديدة  بيف الدولة  جمع  بيف التقدـ والتركية  ال

ويمكف أف   والمجتمع، ما فتح الباب أماـ اإلسالـ والتراث العثماني ليمعبا دورا في الحياة العامة مف جديد.
ف أف تكوف مسمما أف أىداؼ الدولة التركية العممانية ال تتعارض مع أنو محاولة لمبرىنة أنفيـ ىذا عمى 

 (4)ف يكوف لؾ مواقف ايجابية تجاه الحياة الحديثة او الغربية.أو 

والخارجية انفتاحا اقتصاديا في نفس السياؽ، عرؼ عيد أوزاؿ  في سياساتو الداخمية منيا        
، خاصة بعد التغيرات التي شيدتيا المنطقة بعد الحرب يةواجتماعيا وثقافيا عمى الدول العربية اإلسالم

الباردة التي وفرت لتركيا مجاؿ جديد لمنفوذ و التموقع وتعويض تقمص قيمتيا االستراتيجية بالنسبة لمعالـ 
أدػ ظيور جميوريات آسيا الوسطى و القوقاز اإلسالمية عمى أنقاض فقد  ، الغربي في أواخر الثمانينيات

االتحاد السوفياتي السابق إلى أف تجد تركيا نفسيا فجأة محط أنظار شعوب كاممة ناطقة بالتركية و تعتنق 
                                                           

1- Jeremy Salt, "Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey", Middle Eastern 

Studies, Vol. 31, No. 1, January 1995, p. 19. 

 

2 " -  What holds together, or rather brings together, our unity and  our cohesiveness is the fact that we 

are all citizens of the Turkish Republic. This is the first point. Everybody who lives in this land, 

everybody who was born here and everybody within the boundaries of the Turkish Republic who is a 

citizen of this country is a first-class citizen of this country with no distinction being made. Our state is 

secular. But what holds our nation together, what serves in a most powerful way in our national 

cohesiveness and what plays the essential role is Islam " 

3- Dov Waxman, Op.Cit, p. 17 

4 - Ibid, p. 17. 
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ـ التركي و تجعل منيػػػػػػػػػػػا المركػػػػػػػز الطبيعػػػػي لمعال ،ترتبط معيا بعالقات تاريخية و عرقية اإلسالـ،
انييار منظومة ىذا مف جية ، ومف جية أخرػ  .الطوراني و جسرا مميدا إلى الغرب و الواليات المتحدة

مداداتو إالذؼ أعاد تذكير الغرب الحريص عمى  1990األمف القومي العربي إثر غزو العراؽ لمكويت 
يا في موقع المستفيد أو كما وصفيا وبيذا كانت ترك ،(1)النفطية، بأىمية أنقرة الحيوية بالنسبة إلى أمنو 

 (2)".نعمة من هللا عمى تركيا"تورغوت أوزاؿ" حرفيا بأنيا "

سالمية لدخوؿ السوؽ        كل ىذه المعطيات االيجابية، فتحت الباب أماـ رؤوس أمواؿ عربية وا 
المناطق الميمشة التركية، كما شيدت البالد صعود طبقة جديدة مف الصناعييف والتجار ورجاؿ أعماؿ في 

" والذيف شكموا   Anatolian tigers–السيما في منطقة األناضوؿ اطمق عمييـ تسمية " نمور األناضوؿ 
 ىذه الطبقة عبرت عف( 4)((Musiad) الموصياد،  3)) المستقميف رابطة الصناعييف ورجاؿ األعماؿ

الدولة في الشأف االقتصادؼ واالجتماعي، التي مف مقتضياتيا تخفيف تدخل برالية االقتصادية و يارتياحيا لم
وأيضا السماح بحرية أكثر في مستوػ الحريات الدينية، وقد ساعد قانوف البنوؾ الذؼ أصدره "أوزاؿ" في 

، عمى تمكف ىذه الطبقة اإلسالمية مف دخوؿ عالـ الماؿ والمشروعات الضخمة، حيث تأسس بنؾ 1983
الكويتي"، وىو ما عزز مف النفوذ -السعودؼ"، و" بنؾ  التركي" البركة التركي"، وبنؾ " فيصل فينانس 

المالي والتمويمي لمحركات اإلسالمية، فأقاموا العديد مف المشروعات الصناعية والتجارية واستطاعوا النفوذ 
 .(5)إلى العالـ العربي و اإلسالمي مف الباب االقتصاد

 الخارجية "ألوزاؿ"  بالنزعة "العثمانية الجديدةمف جانب آخر، عرفت توجيات السياسة الداخمية و       
"neo-ottomanismكاف "جنكيز تشاندر  1992" وىي مبادرة أطمقيا في ديسمير– cengiz 

                                                           
، (1020بٌروت: الدار  العربٌة للعلوم ناشرون، ) عودة تركٌا الى الشرق) االتجاهات الجدٌدة للسٌاسة التركٌة(،مٌشال نوفل،  - 1

 .10 .ص

 : االلكترونً الرابط على ، مركز دراسات االستمالل خالد المعٌنً "المرن التركً الجدٌد"، - 2

cnt.com-www.istiqlal  : 15/05/2016تارٌخ الدخول. 

 

 The Association of the Independent Industrialists)الصناعٌٌن ورجال األعمال المستملٌن لموصٌاد، رابطةا - 3

and Businessmen) ًوالهادف إلى خلك "  لإلسالممن عدد من الشباب المؤٌد  فً اسطنبول 1880ماي عام  5، تأسست ف
 : انظرمن االطالع عن "النظام الرأسمالً" الموجودة فً تركٌا. للمزٌد  إسالمً" كبدٌل لتصادياالنظام 

-  Middle East Review of International Narh, "The Rise of the Islamist Movement in Turkey",  Nilufer 
                                              ).1999Vol. 3, No. 3, September (, Affairs    

4-Ibid, p. 40. 

 :االلكترونً، على الرابط "لراءة فً كتاب الجمهورٌة التركٌة الجدٌدة تركٌا .....العب إللٌمً متنامًعبد الجلٌل طارق: " -5

http://www.aljazeera.net/nr/exeres                                                              12/06/2016تارٌخ الدخول: 

http://www.istiqlal-cnt.com/
http://www.istiqlal-cnt.com/
http://www.aljazeera.net/nr/exeres
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candar  "- "بفكرة تركيا من  "أوؿ المنظريف ليا، إف ىذه النزعة أو ما يعرؼ -وىو مستشار "أوزاؿ
والتي حاولت أف تطور سياسات تتماشى   "األوسطلى بحر األدرياتيك مرورا بالشرق إسور الصين 

وعممت عمى تكويف ىوية سياسية وثقافية جديدة   ،والوضع الدولي القائـ لمرحمة ما بعد الحرب الباردة
ومحاولة خمق  ثقافة سياسية جديدة  توازف بيف  ،تقمص مف دور النزعة القومية  التي أصبحت تيدد الدولة

القيـ الغربية والقيـ التاريخية ومحاولة التكامل مع النظاميف األوروبي واألمريكي،  بمعنى تحقيق توليف 
 (1)بيف الغرب واإلسالـ إلنياء أزمة اليوية .

أو  يكف فقط مع أوزاؿإف التركيز المتزايد عمى اإلسالـ كمكوف رئيسي لميوية الوطنية التركية لـ  
النخب الجديدة ذات التوجو اإلسالمي، بل في الواقع كاف قبل ذلؾ ، ففي أعقاب االنقالب العسكرؼ في 

، الذؼ وضع حدا لعيد مف االستقطاب األيديولوجي وارتفاع العنف السياسي، دعت النخب 1980سبتمبر 
"الذؼ Turkish- Islamic synthesisاإلسالمي" " -العسكرية إلى ما كاف يسمى " التوليف التركي

، Turkish nationalism  (2)و القومية التركية Sunni Islamييدؼ إلى الجمع بيف اإلسالـ السني 
أنه من خالل :"  "yavuzوتعزيز الدولة التي محورىا الوعي اإلسالمي التركي حيث يقوؿ األستاذ "يفيز ،

شكل جديد من الثقافة اإلسالمية التركية غير المسيسة يسعى قادة االنقالب لهندسة ، أسممة المجتمع
  التي من شأنها توحيد المجتمع".

"Through islamization of society, the coup leaders sought to engineer a new   

form of depoliticized Turkish-Islamic culture that would reunify society..."
(3)

 

 
مف قبل مجموعة مف  1970وائل أاإلسالمي وضعت ألوؿ مرة في -إال أف فكرة التوليف التركي       

، وىي «The Hearth of Enlightened »اليميف التركي المثقفيف الذيف كانوا أعضاء في منظمة 
، شعرت بالقمق إزاء انتشار األيديولوجية اليسارية في تركيا، خاصة 1970ماؼ  14منظمة تشكمت في 

 والجامعات و أنيا سعت لمواجية ىذا االتجاه مف خالؿ تعزيز القومية اليمينية، وبما أف تركيا بمد ذ في
أغمبية مسممة فإنيـ يعتقدوف  أف ىذا يمكف أف يتحقق مف خالؿ تأكيد دور اإلسالـ في الجميورية التركية 

                                                           
 .58 .، ص،المرجع السابك الذكرعبد المالن محزم،  - 1

2- Banu ElIgür, The Mobilization of Political Islam in Turkey, (New York; Cambridge University 

Press, 2010), p. 85. 

3 - Hakan M. Yavuz, "Political Islam and the Welfare (Refah) Party inTurkey", Comparative Politics, 

(Vol. 30, No. 1, October 1997), p. 68. 
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نو جوىر الثقافة والرقابة أعمى  لمدينينظر  االعممانية ودمج ذلؾ مع القومية التركية، التوليف إذ
 .(1)  (Not Politized)االجتماعية، وبالتالي تعزيزه في نظاـ التعميـ وليس تسييسو  

تغمغل ، ردا عمى 1980حيث اعتمد ىذا اليدؼ في ما بعد مف قبل قادة الجيش في انقالب       
كذلؾ لمتصدؼ  بة الدولة،رقا، ونمو التعميـ الديني خارج  1970-1960في الجامعات خالؿ الماركسية 

، فكاف التعميـ ىو المجاؿ الرئيسي الذؼ طرحو التوليف التركي لقيم الثورة اإليرانية ومنع امتدادها لتركيا
جل تعزيز الوحدة أاإلسالمي، حيث اقترح قادة الجيش إعادة إدماج القيـ اإلسالمية في التعميـ العاـ مف  –

إجبارؼ في المدارس االبتدائية والثانوية، وتكرس ذلؾ الدستور التركي الوطنية، مف خالؿ جعل تعميـ الديف 
، وبالتالي كاف النظاـ العسكرؼ ييدؼ إلى ضماف سيطرة الدولة عمى تعميـ اإلسالـ ، بيذه  1982الجديد 

" بدال مف الرجعية Official islam الطريقة حسبيـ سوؼ يتعمـ الشاب التركي اإلسالـ الرسمي "
"Reactionary"واألصولية "Fandamontalist عالوة عمى ذلؾ ومحاولة لمواجية االنقسامات ،"

، أكد قادة الجيش عمى أف 1970-1960السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي ظيرت خالؿ 
د اإلسالـ ىو الطابع المشترؾ بيف المجموعات المختمفة في الدولة وبالتالي كانت نخب الدولة وسياستيا ق

 .(2)ساعدت عمى إحداث التحوؿ والتركيز عمى اإلسالـ كعنصر أساسي لميوية الوطنية التركية 

كل ىذه المتغيرات الداخمية و المتمثمة في تراجع اإلرث الكمالي، وا عادة اكتشاؼ و إحياء العادات      
جانب مسار الديمقراطية  والتقاليد وانتشار شبكة مف المدارس والمعاىد الدينية ) مثل مدارس النور(، إلى

(democratization وصعود طبقة متوسطة متدينة ومنفتحة، كما ساىمت في ىذه الصحوة الدينية )
موجة النزوح الكبيرة خالؿ العقود األخيرة باتجاه المدف، وما صاحبيا مف تقاليد وقيـ جديدة في غالبيا 

المتمدنة بيا، عمى الرغـ مف كل الجيود التي متشبعة بالديف، ال عيد لألتراؾ في المناطق الحضارية 
وصوؿ التيار اإلسالمي إلى الواجية السياسية التركية ، أدت إلى (3)بذلتيا السياسة الكمالية لتحييد الديف

بعدما ظل ينظر إليو طواؿ العقود الماضية عمى أنو تيار ىامشي ال وزف لو في العممية السياسية 
 .(4)التركية

                                                           
1- Dov Waxman, Op.Cit, p. 10. 

2-  Ibid , p. 19. 

 3 - جالؿ ورغي، المرجع السابق الذكر، ص. ص. 22.23
 .94ص.  مرجع السابق الذكر،دمحم ثمجي، ال  - 4
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حيث استطاع حزب  1996اإلطار، ظيرت انعكاسات النزعة اإلسالمية في انتخابات  في نفس        

الوصوؿ إلى الحكـ بزعامة نجـ الديف أبركاف الذؼ ألف  "the islamist welfar party" الرفاه اإلسالمي
 ، وقامت ىذه الحكومة  بالعمل  عمى"the thrue path party" حكومة ائتالفية مع حزب الطريق القويـ

ترسيخ اليوية اإلسالمية لممجتمع التركي وسعت إلقامة سوؽ إسالمية  مشتركة وبناء عالقات جيدة مع 
لكف الجيش قاـ بإجبار  ،عارضت االنضماـ  لالتحاد األوروبي  وحمف شماؿ األطمسي ،الدوؿ اإلسالمية

تجميد نشاطات أعضاء قاـ بكما  ،ستقالة  بحجة حماية أمف الدولة و عممانيتياالحكومة عمى تقديـ اإل
سـ أخر ىو حزب الفضيمة الذؼ انقسـ  إلى تياريف األوؿ تقميدؼ إنو ظير تحت أالحزب بعد ذلؾ، إال 

بزعامة رجب طيب أردوغاف الذؼ أسس حزبا جديدا تمثل في حزب العدالة   اصالحي والثاني تجديدؼ
 . (1)والتنمية 

     the " وصل حزب العدالة والتنمية  الساحة السياسية،ومع تزايد قوة اإلسالمييف في تركيا عمى        
Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, JDP)  إلى سدة الحكـ

لو رؤية عصرية ألىـ   كونو حزبا إسالميا متطورا أو منفتحا عمى اآلخر،  وقدـ الحزب نفسو، ،2002 عاـ
وجاءوا بفيـ  القضايا األمنية والمجتمعية التي تواجو تركي وتيـ قطاعات عريضة داخل المجتمع التركي، 

  وقدموا أدوات جديدة في التعامل مع القضايا الشائكة في المجتمع التركي،  واع لقضايا المرأة واألقميات،

                                                                                                                                                                                                                                                                       خاصة قضايا األقميات.

واتخذوا   في التعامل مع قضية األكراد، الديمقراطية المفتوحة"  إلى ذلؾ فقد تبنوا سياسة "باإلضافة      
وسياسيا،   كما اتخذوا خطوات و إجراءات جادة اقتصاديا،  خطوات ثقافية وسياسية لضماف مشاركة األكراد،

جيت هي أجل الوسيذ هي هستغليي الضغىطاث الخار  وتشريعيا لالنضماـ إلى االتحاد األوروبي،  ومؤسسيا، 

كما أعاد الحزب   إسالمية متطورة أكثر ليبرالية وانفتاحيو، ةوقدموا رؤياالصالحاث وفق هعايير كىبٌهاغي، 
 .(                                                                                                                                                                                                                                                                     2)اكتشاؼ منطقة الشرؽ األوسط كمنطقة ذات خصوصية في السياسة التركية في إطار العالـ اإلسالمي

                                                           

  1- المرجع نفسو، ص. 95.      
 ليوية االسالمية عمى العممانية التركية" ، عمى الرابط االلكتروني : اجيني وايت، "االتراؾ الجدد: تأثير صعود  - 2

  https://bit.ly/2mGjmjf                                  15/04/2016تاريخ الدخوؿ: 

https://bit.ly/2mGjmjf
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 عمى العممانييف ػتركيا تعريفا بديال لمفيوـ األمة القائـ لدفي نفس االتجاه، وضع اإلسالميوف في       
  التركي، العثماني الماضي إلى العودة في   اإلسالمييف لألمة مفيـو وتمثل  التركي، والقومي العرقي النقاء

 ولـ  اآلخر، عمى انفتاحا أكثر مفيـو إلى الدـ رابطة عمى القائـ التقميدؼ المفيـو مف االىتماـ حولوا حيث
 الديف أف الناشئ لمجيل بالنسبة األمر وأصبح  عممانية، دولة اإلسالميوف  يقود أف في تعارض أؼ يروا

فقد أدت اليوية اإلسالمية   لتعبيرات الشخصية،ا مف وصورة ختيار، القومية أصبحا أمرا مف اإل واليوية
كما دعـ اإلسالميوف   الصاعدة في المجتمع التركي إلى طمس الخط الفاصل بيف العمماني واإلسالمي،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وقبوؿ اآلخر.  و االنفتاح االقتصادؼ،  والميبرالية السياسية،  العولمة،

بيذا انتقل اإلسالميوف األتراؾ مف مرحمة "المدرسة اإلخوانية" الميووسة بفكرة " الدولة اإلسالمية"          
و "تطبيق الشريعة" إلى مرحمة يصفيا حزب العدالة و التنمية بػػػػػ :"الديمقراطية المحافظة" التي تفصل مف 

السياسة و تحاوؿ مف ناحية ثانية تأسيس تجربة "اليميف اإلسالمي الديمقراطي ناحية المسجد عف 
وفي كمتا الحالتيف، تشكل  .المحافع"، عمى غرار تجارب األحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية المحافظة

 .(1)تمؾ األحزاب القيـ االجتماعية والعائمية السائدة إطار عاما لمبرامج السياسية و االجتماعية التي تتبناىا 

والتي تحتوؼ عمى خصائص متداخمة مف  -بمعنى آخر، يمكف القوؿ إف "الديمقراطية المحافظة"      
نيا تحتوؼ عمى أسموب سياسي تشكل أالممارسات المحافظة الموجودة في عامة العالـ، باإلضافة إلى 

ىذه  -الثقافية التركية – جتماعية بواسطة الديناميكية المحمية وعمى محتوػ تشكل بواسطة المميزات اال
لى اليوية السياسية لتركيا والتي قاـ بتطويرىا حزب العدالة والتنمية الى مؤسسة إالديموقراطية قد تحولت 

صبحت بمثابة أحد مصادر االلياـ التي يمكف أف تشكل نموذجا أنيا أتحظى بمركز سياسي كبير، كما و 
 لدوؿ المنطقة.

بق، فإف اليوية العثمانية الجديدة التي دعميا حزب العدالة  والتنمية تعتبر مزيج تأسيسا عمى ما س      
مف اليوية الكمالية التي تركز عمى النظرة الغربية و مجد الماضي التركي في عصر االمبراطورية 

يا حتى العثمانية  دوف أف تنوؼ استبداؿ اليوية الكمالية و ىو وارد أصال في الدستور و األيديولوجيا ترك
تغيرت السياسة الوطنية الذؼ كاف نتيجة لعوامل داخمية وخارجية،  اآلف، ونتيجة ليذا التحوؿ في اليوية

                                                           

)فمسطيف: جامعة بيرزيت،  التيار االسالمي والعممنة السياسية:  التجربة التركية وتجارب لحركات االسالمية لعربية،خالد الحروب،  - 1
 .9(، ص.  2008معيد إبراىيـ أبو لغد لمدراسات الدولية  
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حزب اعتمد الخارجية التركية " ليتبيف أف اليوية  تمعب دورا ىاما في وضع وتنفيذ السياسة الخارجية، فقد 
عمى سياسة خارجية متوازنة استندت إلى عقيدة  2002منذ تسممو لمسمطة في نوفمبر  العدالة والتنمية

قيدة تأتي في الواقع مف الكتاب الذؼ كتبو وزير الخارجية أحمد داود أوغمو، "العمق االستراتيجي "وىي ع
حيث   2001( "، والذؼ نشر في ةالعمق االستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في الساحة الدولي بعنواف  )
وروبا والواليات المتحدة، أالسياسة الخارجية التركية لـ تكف متوازنة نتيجة تركيزىا المفرط عمى " : قاؿ بأف

ولى عاما األ 80نو ولمدة أخرػ خاصة في الشرؽ االوسط، وىو يزعـ بوتجاىل مصالحيا مع الدوؿ األ
البمداف التي كانت تشكل سابقا ، تجاىمت تركيا معظـ 1923بعد تأسيس الجميورية التركية في عاـ 

مقاطعات مف االمبراطورية العثمانية في المشرؽ والمغرب العربييف، وأنيا تحتاج إلى االضطالع بدور 
 (1)أكبر في ىذه الدوؿ".

الذؼ يتبعو حزب العدالة والتنمية يختمف نوعا ما عف  العثماني الجديديتضح أف ىذا التصور          
والذؼ اعتمد عمى إقامة حمف إسالمي واضح  يات،ذلؾ الذؼ تبناه "نجـ الديف أربكاف" في سنوات التسعين

لكف حزب العدالة والتنمية فقد أراد  ،لمتواصل مع الدوؿ اإلسالمية كبديل عف العالقات تركيا مع الغرب
مع الدوؿ العربية واإلسالمية الستكماؿ عالقاتيـ  مع الغرب، وذلؾ عف طريق إعادة إقامة ىذا التواصل 

اكتشاؼ إرثيا التاريخي ومحاولة تحقيق إجماع قومي جديد يمكف اليويات المتعددة فييا مف التعايش، إف 
رثيا اإلسالمي ىذا التشديد عمى اكتشاؼ اإلرث التاريخي يتعمق بإرادة الموازنة بيف اليوية الغربية لتركيا  وا 

في الوقت الذي يتحدث فيه الناس " : يمي الرئيس التركي السابق عبدهللا غوؿ ماالتاريخي حيث يقوؿ 
عن صراع الحضارات تعتبر تركيا جسرًا طبيعيًا بين الحضارات، كمما نحاول عممه هو استخدام موقفنا 

، مف خالؿ ىذا االستعداد التركي لمرجوع  إلى اإلرث التاريخي تسعى تركيا ليس بين اإلسالم والغرب"
قامة سياسة حيوية في الخارج تعتمد  إلقامة نظاـ إسالمي بل إلى التقميل مف العممانية  المتشددة داخميا وا 

تطمب إعادة " تجاه الدوؿ المنفصمة عف الدولة العثمانية وىو ما ي-The soft Power الناعمةعمى "القوة 
 .(2)تعريف ليوية تركيا القومية واالستراتيجية 

 
 

                                                           

1 -Hakan Yavuz,  Secularism  and Muslim Democracy in Turkey, )Cambridge University Press, New 

York, 2009(, p  82–99. 

2  - Umit cizre, Secular and Islamic Politics in Turkey( The Making of Justice and Development Party) 

, )London & new york:routledge,2008(, P. P.86-87. 
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إف فكرة "العثمانية الجديدة" التي تعمل وفق عممية التصالح مع أجزاء الدولة العثمانية سابقا ستفسح      
المجاؿ أماـ تغيير حوؿ مفيوـ "المواطنة" ليعبر عف االنفتاح عمى مفيوـ التعددية الثقافية أكثر مف 
اعتماده عمى البعد القومي، لذلؾ فالعثمانية الجديدة تفضل التعايش مع األقميات التركية وكذا مطالبيـ فيما 

 .(3 ) يخص الحقوؽ الثقافية والسياسية بدؿ العمل عمى  تذويبيا داخل المجتمع التركي

تحوؿ في اليوية الوطنية التركية قد نشأت مف تغيير نخمص مف خالؿ ما سمف ذكره، أف ال       
تاتورؾ وخمفائو العممانييف منذ عاـ أالحكومة في تركيا أؼ عامل القيادة، مف الحكومة السابقة بقيادة كماؿ 

حيث برزت اليوية الكمالية التي تركز سياستيا الخارجية عمى الغرب، وخاصة االتحاد األوروبي،  1923
كثر في فترة حكـ حزب أية في اليوية الوطنية في تركيا في عيد تورغوت أوزاؿ دعمت ثـ حدثت نقمة نوع

ساعدتيا عمى التكوف عوامل خارجية  - لتبرز لنا اليوية العثمانية الجديدة  2002العدالة والتنمية في عاـ 
ط متمثمة باألصل في تغير النسق الدولي واالقميمي إضافة إلى الضغوطات الخارجية خاصة شرو 

كوبنياغف لالنضماـ إلى االتحاد االوروبي والتي استغمتيا القيادة إلحداث مزيد مف االصالحات بما فييا 
التي ال تتعارض مع اليوية   -تحييد المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسيا حامي العممانية في البالد 

األبعاد بيف الشرؽ االسالمي  الكمالية لكف مع تمجيد الماضي العثماني و انتياج سياسة خارجية متعددة
والغرب العمماني الحداثي والذؼ تريد أف تكوف جزءا منو   و ثقافية والذؼ يربطيا بو عالقات تاريخية

 أيضا.
كنتيجة لذلؾ فإف، تنوع النخب التركية كاف لو تأثير عميق عمى اليوية الوطنية التركية،            

وجو اإلسالمي في المستويات العميا في الحكومة، والمجاالت فالتسمسل التدريجي لنخب جديدة ذات الت
ثرت ليس فقط عمى سياسات الدولة، ولكف أيضا في التعبير عف اليوية الوطنية أاالقتصادية والثقافية 

 التركية.

 

 

                                                           
  

،  سبتمبر 10العدد)، ، مركز الشرؽ األوسطفي الشرؽ األوسط: بيف الكمالية و العثمانية الجديدة"،  سياسات تركياعمر تشيبتار، " - 3 
 .17-16، ص. ص. (2008
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المناقشة و إجراء الدراسة في  مف العرض السابق يتبيف أف ىناؾ ظاىرة جديدة تستدعي            
، وىي وجود تحوؿ في اليوية الوطنية الخارجيةالسياسة  نشأ مف تغير الحكومة في تركيا  التركية اليـو

وىذا ما وكذا ادراكاتيا لميوية الوطنية، ما شكل عامال جوىريا في تغيير توجيات السياسة الخارجية ، 
 )1( يمكف اف نبينو في المخطط أدناه :

 

 والسياسة الخارجية التركيةية  الهوية الوطنية ( :  دينام5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Restu, Dianty, Op. Cit, p. 13 

 

 

                                                           

1-  Restu, Dianty. “the dynamic national identity and the foreign policy in turkey under the AKP 

government“.(2011). P. 13, Available  at : https://bit.ly/2SiwZin 
 

 

 الكمالية  العثمانية اجلديدة حتول اهلوية الوطنية

 تغيري السياسة اخلارجية
 البنائية 

الخارجية()العوامل   

 تغيير السياسة العالمية

لبنائيةا  

(العوامل الداخلية)  

 الجوانب الثقافية والبيئة

والنخب السياسية المحلية 
 الجديدة

 تغريات احلكومة مقاربة النخبة ) قاعدة احلزب(

https://bit.ly/2SiwZin
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 مف خالؿ ىذا المخطط فانو يمكف قوؿ :

 لمبنائية بجوانبيا الداخمية والخارجية تأثير عمى التحوؿ في اليوية الوطنية التركية.  -

تغير النخب كمقاربة مساىمة في تحريؾ تحوؿ اليوية الوطنية وىنا فإف تغير الحكومة وصعود  -

جمع بيف كل مف المثل العممانية و حرية حزب العدالة والتنمية ذو الجذور االسالمية  والذؼ 

دفع بتحوؿ اليوية التركية الى اليوية العثمانية التعبير عف اليوية الخاصة، وخاصة اإلسالـ، 

الجديدة، كما كاف فيما سبق لمنخب الكمالية دور في تحويل اليوية االمبراطورة العثمانية الى 

 اليوية العممانية التركية ومف ثـ تغيير توجياتيا نحو الغرب.

السياسات الخارجية تنفيذ  وبيذا فإف تغيير نمط الحكـ سيكوف لو تأثير بما ال يدع شؾ في رسـ -

    ومف ثـ عمى توجياتيا .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاًي: ديٌاهياث الهىيت الىطٌيت والسياست الخارجيت التركيت
 

 
120 

 

  الفصل الثاني:  ةصالخ

كاف التحوؿ في اليوية الوطنية التركية مف اليوية االسالمية العثمانية الى اليوية الكمالية بعد قياـ       

الجميورية التركية والغاء الخالفة االسالمة ، التي ركزت عمى العالقات مع الغرب وتحييد الدوؿ العربية 

بيف الشرؽ تجمع بيف قيـ الغرب و  ،نية جديدةماثخر، ثـ  تحوؿ اليوية الى ىوية عواالسالمية واعتبارىا اآل

عدد االبعاد مت سياسةالديمقراطية والعممانية واالسالـ المحافع ىذا التوليف اليوياتي جعل مف تركيا تنتيج 

، ولكف عمينا اف نعمـ اف ىذا التحوؿ في اليوية لـ يكف نتيجة عوامل داخمية فقط ؼ طرؼأال تقصي فييا 

ساعدت عمى تكويف  ايضا بل ىناؾ عوامل خارجية ،المية الى سدة الحكـمتمثمة في صعود نخب اس

ىوية جديدة متمثمة في تغير النسق الدولي واالقميمي و حالة الفراغ االقميمي والتي حتمت عمى تركيا 

التدخل الحداث حالة مف التوازف في المنطقة اختيرت فييا تركيا كدولة نموذج بحكـ تقاربيا التاريخي 

لي كاف التوجو التركي نحو المنطقة العربية خدمة لمصالحيا الوطنية بما اي مع دوؿ المنطقة . وبالتوالثقاف

نطقة وىو ما ىدافيا في المأ عمى ىويتيا الوطنية التي سوؼ تساعدىا في تحقيق  فييا االقتصادية بناءً 

 .ةالتالي نقطةسوؼ نتطرؽ لو في ال



 

 الفصل الثالث: 

 دور الهوية  العثمانية الجديدة في بناء المصالح االقتصادية

 في المنطقة العربية 
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 -المنظور البنائيحسب  -عوامل داخمية وخارجيةالناتجة عف -لطالما كاف لتحوالت اليوية          
مف اليوية الكمالية العممانية الخارجية وبناء المصالح، فتحوؿ اليوية التركية  التوجيات عمى كبير  تأثير

 ،تعريف ىويتيا الشرقية كما الغربية عادأ و يف تركيا بالنسبة لعوالميا، تعر  عادأ الى اليوية العثمانية الجديدة 
ػ عف أبعاد بحكـ تعدد ىوياتيا، والدوؿ العربية ليست بمنوقد تجسد ذلؾ في سياسة خارجية متعددة األ

عادت تركيا روابطيا التاريخية مع ىذه المنطقة بناء عمى مجموعة مف المصالح مف أ ىذا التعريف، وعميو 
سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصل الى نقطتييف ففي المبحث االوؿ نتحدث  اليوبالتبينيا المصالح االقتصادية، 

لى ثالثة إسياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ العربية وقسمناه العمى تأثير ىذه اليوية الجديدة عمى 
 البعد االقتصادؼ لمسياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ العربية ما المبحث الثاني فنتناوؿ أ، مطالب

   .لى ثالثة مطالبإر خمقسـ ىو اآل ،(2002-2018)
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  التركية الخارجية السياسة توجهات عمى الجديدة  العثمانية تأثير الهوية : ولال  المبحث
 العربية الدول تجاه

ا يفي مبادئ التالسياسة الخارجية التركية تحو  شيدت والتنمية العدالة حزب لمنذ وصو            
أفكار أحمد  مستميمة مف ا، بحيث قامت حكومة العدالة والتنمية بإتباع سياسة خارجية يوأساليب ياتياوتوج

 اإلقميمي ووزنيا وية تركيا وتاريخياىمع  ـتتناغػ سياسة ،"االستراتيجي مقصاحب كتاب "الع موداوود أوغ
مع  السيماالخارجية  القاتياعنجاحات كبيرة في  السياسة بفضل ىذها الحيوية. وقد حققت تركيا يومصالح

 داخميا.قتصادؼ االو  الديمقراطي نجاحيا مع بالتزامف وذلؾ الدوؿ العربية،

سنتطرؽ في البداية خاصة وأف الفترة التي ركزنا عمييا وىي بعد  مبحثوعميو فإننا في ىذا ال          
أؼ بعد صعود حزب العدالة والتنمية عمى رؤية ىذا األخير لمسياسة الخارجية ولممرتكزات الجديدة  2002

محددات السياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ  معرفة الثاني طمبالتي تقوـ عمييا حتى يتسنى لنا في الم
 . ة، لتكوف النقطة األخير أدوات واستراتجيات التركية تجاه الدوؿ العربيةالعربي

 أسس ومبادئ السياسة الخارجية التركية الجديدة :المطمب الول: 
، العديد مف التغييرات في 2002تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عاـ عرفت          

"، Strategic  Depthاتجاىات السياسة الخارجية، والتي استندت عمى عقيدة " العمق االستراتيجي " " 
لتي تقتضي تورغوت أوزاؿ" وا"فبالرغـ مف أف الرؤية العثمانية الجديدة تـ بناؤىا مف قبل الرئيس السابق  

إعادة  اكتشاؼ إرث اإلمبراطورية  العثمانية والعمل إلجماع وطني لميويات التركية العديدة التي يمكف أف 
، وفتح أبواب تركيا لمنظاـ (1)اإلسالمي -تعيش  مع بعضيا جنبا الى جنب  عف طريق التوليف التركي

رة الخارجية، إال أنو في نطاؽ السياسة نظاـ التجا تاالقتصادؼ العالمي، فأطمقت بذلؾ حرية السوؽ وحرر 
الخارجية، استمر تأكيد انتماء تركيا إلى العالـ الغربي، خصوصا طمب االنضماـ إلى األسرة األوروبية، 
وذلؾ عمى الرغـ مف توثيق الروابط االقتصادية بالعالـ العربي و اإلسالمي، وبذلؾ اعتمد "تورغوت أوزاؿ" 

 .(2)الدولية عمى رؤية اقتصادية لمعالقات 

                                                           
1- Hasan Kosebalaban, “The Impact of Globalization on the Islamic Political Identity: The Case of 

Turkey,” World Affairs, )Vol. 168, (p. 27. 

  .20، ص المرجع السابق الذكرميشاؿ نوفل،  -  2
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 أف تركيا " بقيادة حزب العدالة والتنمية يعتقدوف  neo-Ottomans " إال أف العثمانيوف الجدد   
ثـ  " the regional subsystem اإلقميمي " الفرعي النظاـ في" center "  المركز تكوف  أف يمكف
، وذلؾ مف خالؿ تبني رؤية واسعة لمسياسة the international system“" الدولي النظاـ في  

الخارجية والتي تتطمب استحضار إرث " القوػ العظمى" العثماني وا عادة تعريف ىوية البالد االستراتيجية 
والقومية، مع االعتماد عمى القوة الناعمة سياسيا واقتصاديا في الواليات العثمانية السابقة وفي المناطق 

ح قومية واستراتيجية، مع التمسؾ بيدؼ االنفتاح عمى الغرب عمى غرار ما األخرػ حيث لتركيا مصال
وروبا وآسيا، ومممحيف إلى االبتعاد أكانت تفعمو اسطنبوؿ في العيد االمبراطورؼ، مراعية موضعيا بيف 

اـ والتي وضع أسسيا كماؿ أتاتورؾ منذ قي (1)عمى السياسة الخارجية االنعزالية السابقة ذات البعد الواحد
 ، والتي كانت تستند عمى: 1923الجميورية التركية في عاـ 

 عدـ التدخل في الشؤوف الداخمية لدوؿ منطقة الجوار -1
 .تجاه األزمات  دعدـ التدخل في النزاعات بيف دوؿ المنطقة وقوؼ عمى حيا -2
 العمل عمى استمرار انقساـ العرب دوف التدخل في النزاعات العربية العربية  -3
 األوسط عف دور تركيا في التحالف الغربي.فصل الشرؽ  -4
 .1949توازف دقيق في موقف تركيا مف القضية الفمسطينية بعد اعترافيا بإسرائيل   -5

 باإلضافة إلى ىذه المبادغ انتيجت تركيا بعد الحرب الباردة المبدأيف التالييف:

ت إلى أف تجد ملء الفراغ: وىذا المبدأ يعني أف تركيا بعد حسميا في الخيار الغربي سع -1
محيطا أخر في انتظار عضوية االتحاد األوروبي بحيث سعت إلى تكويف تحالفات مع دوؿ 
أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى ودوؿ البمقاف خاصة بعد انييار االتحاد السوفياتي، وذلؾ 

 (2)لتعويض الفراغ في أوروبا الشرقية، أسيا ومحيطيا العربي في الشرؽ ألوسط.
ة: لطالما اعتمدت تركيا في سموكيا السياسي الخارجي عمى مبدأ المساومة سياسة المساوم -2

بحيث يحق لمدوؿ أف تنتقي  "حكمة سياسية"لتحقيق أىدافيا باعتبار أف فف المساومة ىو 

                                                           
1 -Yucel Bozdaglioglu, “Modernity, Identity, and Turkey‟s Foreign Policy,” Insight Turkey, )Vol. 10, 

No. 1, 2008(, p. 70. 

 

المركز الديمقراطى ، ":المحددات واالبعادالسياسة الخارجية التركية تجاه المشرؽ العربي بعد الحرب الباردة "دمحم عربي الدمي،  - 2
 .15/02/2017،  تاريخ الدخوؿ:  https://democraticac.de/?p=41433، عمى الرابط، 2016ديسمبر .   العربى
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، وىذا ما اعتمدت عميو مف (1)الوسائل التي تحقق عف طريقيا أىدافيا في التعامل الخارجي
 لمضغط عمى الدوؿ العربية خاصة سوريا والعراؽ.خالؿ استخداميا لورقة المياه 

ركزت تركيا مف خالؿ سياسة البعد الواحد عمى تحقيق عضوية االتحاد األوروبي، وذلؾ مف  
ثمف ىدية أخالؿ توطيد عالقاتيا بو ومحاوالتيا باإليفاء بشروطو واقامة تحالف استراتيجي مع إسرائيل ك

جديدة في مقاربة  ت تركياداعتم ا مع التحوالت الجيوسياسية،وتكيف .(2)مقابل اكتسابيا عضويتيا فيو
توظيف موروثاتيا  عمىتقوـ  –حتى تتمكف مف لعب دور ميـ في دوائرىا الجغرافية - سياستيا الخارجية

التوظيف األمثل أو باألحرػ ىوياتيا المتعددة داخل  والثقافي ) عمقيا االستراتيجي( التاريخية والجغرافية
فضائيا الجغرافي المتعدد اليويات، فتركيا بنسبة لعالميا الجغرافي نسخة مصغرة منو فيي  تحتوؼ عمى 

 .(3)جميع مكوناتو

و  ، تبنت تركيا سياسة خارجية ذات رؤية2002منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السمطة سنةف     
جديدة، تقتضي أال تكوف دولة طرفا في أؼ محور، بل تسعي لتكوف دولة مركزا بيف كل المناطق  ىوية 

المحيطة بيا، وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف موقعيا الجغرافي وأصوليا التاريخية بمعنى آخر االستفادة مف 
أحمد داوود أوغمو،  "عمقيا االستراتيجي" وتوظيفو التوظيف األمثل حسب تعبير وزير الخارجية التركية 

لذا فإف ىذا األخير يضع عدة مبادغ أساسية يتعيف عمى تركيا االلتزاـ بيا حتى يتسنى ليا تطبيق سياسة 
خارجية ايجابية و فعالة، وىذا بدوره يقتضي مؤىالت وأدوات دبموماسية واقتصادية وثقافية يرػ داوود 

  .ية في رؤيتو الجديدة أوغمو أف تركيا تممكيا لتحقيق أىداؼ السياسة الخارج
أوجز فيو المبادغ  أوغمو داوود. أ مقاال بقمـ Foreign policy مجمة نشرت ،2010 ماؼ في     

 داوود ذكر. "تنفيذية"  مبادغ "منيجية" وستة ثالثة منيا الحديثة،  التركية الخارجية لمسياسة التأسيسية 
 اإلعالـ لوسائل" التركية الخارجية السياسة عمى نظرة" مقابمة في 2004 عاـ في المبادغ نفس أوغمو
 .التركية

 

                                                           

: الصادرة عف مركز            المجمة العربية لمعمـو السياسية: "المساومة في السياسة الخارجية التركية "،  لسامرائًا محمود سالـ -1
 .77، ص  2007،  شتاء 13دراسات الوحدة العربية،  العدد  

 .مرجع سابق الذكردمحم عربي الدمي،  -2
3- Ahmet Davutoglu, “Turkey‟s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007,” Insight Turkey,) 

Vol. 10, No. 1, 2008 (,p 80. 
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 : )1(التركية الخارجية لمسياسة المنيجية المبادغ  -1
مف اختزاؿ المشاكل التي  بدال ،" مقاربة رؤيوية" إلى يستند الدولية لمقضايا متكامل : نيجالمبدأ الول 

واجيت تركيا خالؿ الحرب الباردة في مشكمة واحدة كالمشكمة الكردية في الشرؽ االوسط فقط، عمييا  
والظواىر االقميمية بما في ذلؾ العالقات مع ايراف اسرائيل  ف تتبنى رؤية شاممة تغطي جميع القضاياأ

 وسوريا ...

 أال يجب والمتسقة، المترابطة واألفكار اآلراء مبدأ إلى رجيةالخا تركيا سياسة : تستندالمبدأ الثاني
 .الوسطى آسيا أو البمقاف سياسة مع األوسط الشرؽ  ونيج سياسة  تتعارض

 تأثيرىا" بنشر لتركيا يسمح مما الدبموماسية، وأساليب الجديدة الخطابات استخداـ المبدأ الثالث:
 .قوؼ  جيش وجود مف الرغـ عمى المنطقة، في" الناعـ

 :قبل االنتفاضات العربية الخارجية الجديدة المبادئ التنفيذية لمسياسة  -2
الخارجية الجديدة التي صاغيا وزير الخارجية التركية "أحمد داوود  أما المبادغ التنفيذية لمسياسة
 مبادغ أساسية:  6فيي   (2)أوغمو"  والتي عرفت بالعثمانية الجديدة

 األمف  السميـ بيف الحرية و: التوازف المبدأ الول   
إذا لـ تستطع دولة تحقيق توازف بيف الحرية واألمف بداخميا، فإنيا بال شؾ لف تكوف قادرة عمى         

التأثير في ضواحييا،  كما أف شرعية أؼ نظاـ سياسي تتأتى مف قدرتو عمى توفير األمف إلى مواطنيو 
د،  ما يمكف أف نقوؿ أف كما ال يجب أف يكوف ىذا األمف عمى حساب الحريات والحقوؽ اإلنساف في البال

الدوؿ التي تحد مف الحريات عمى األقل جوىرىا مقابل توفير األمف تتحوؿ مع الوقت إلى أنظمة 
استبدادية، وفي نفس الوقت فإف الدوؿ التي تضحي باألمف مف أجل منح حريات أكثر تصاب بنوع مف 

 (3).االضطرابات الداخمية التي ستنعكس سمبيا عمى وضعيتيا الخارجية 

                                                           
1- Davutoğlu Ahmet ,  Turkey‟s Zero-Problems Foreign Policy , Foreign policy.  

available at : https://bit.ly/2GEAxKa  

2- M. Hakan Yavuz, “Turkish Identity and Foreign Policy in Flux: The Rise of Neo-Ottomanism,” 

Middle East Critique (7, iss. 12, 1998),p. 19. 

1-  Gulbahar Yelkan Aktas,   Turkish  foreign  Policy: New Concepts and Reflections, A Master‟s 

Thesis, )The  Department of international  Relation, Middle East  Technical University, Ankara, 

December 2010(, p. 60. 

https://bit.ly/2GEAxKa
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أدركت تركيا أىمية توفير الحريات المدنية بدوف تفويض األمف في عممية االرتكاز  2002منذ  و     
سبتمبر أيف اتجو العالـ إلى تغميب االعتبارات  11وىذا األمر جدير بالمالحظة خاصة بعد أحداث 

 األمنية عمى ما عداىا.
المتمثمة في الكفاح ضد اإلرىاب وتيديداتو، إال  2001ورغـ التحديات التي تعرضت ليا تركيا في        

قاـ  2007أنيا حرصت عمى حماية الحريات المدنية، و العمل عمى عدـ تضييق مجاليا، ففي خريف
ىذا السمطات  الجيش التركي بعممية عسكرية ضد التشكيالت اإلرىابية في العراؽ لعدة أسابيع، ورغـ

التركية لـ تعمف حالة الطوارغ، كما أف االنتخابات أيضا لـ تتأثر، ىذه التجربة بينت أف الميزاف بيف 
الديمقراطية واألمف مستقر في تركيا، وأنيا البمد الوحيد الذؼ نجح في التقدـ عمى صعيد اإلصالح 

 (1).وذجا لمبمداف األخرػ السياسي دوف التفريط بالمتطمبات األمنية وىو ما جعل تركيا نم

 : تصفير المشكالت مع دوؿ الجوارالمبدأ الثاني    
وىو مبدأ تتضح نتائجو اإليجابية بجالء لكل متابع، فعند مقارنة وضع تركيا اآلف بما كانت        

عميو قبل سنوات سنجد أف عالقاتيا مع كافة الدوؿ المجاورة باتت عالقات وطيدة، وأبرز األمثمة عمى 
نشاء أو تعميق العالقات التجذلؾ عالقاتيا  ارية السياسية وانفتاحيا المثير عمى العالـ العربي، وا 

 واالقتصادية عمى حد سواء مع لبناف، العراؽ، األردف، ليبيا، السعوية، مجمس التعاوف الخميجي، وكذلؾ
سوريا التي توجت بإبراـ عدد مف اتفاقيات التجارة الحرة بيف البمديف، وفتحت الطريق أماـ عالقات 

أصبحت نموذج يحتذػ بو في المنطقة اقتصادية ضخمة، وقد ارتقي مستوػ عالقة تركيا بسوريا إلى حد 
، وقد اقامت تركيا ايضا عالقات مع الفمسطنييف، مع كل سنوات 10قبل الثورة، مقارنة بما كانت عميو قبل

مف حماس وفتح، وتقيـ الدوؿ غير العربية في المنطقة، مثل اسرائيل وايراف، عالقات جيدة مع انقرة عمى 
 (2)األىمية في سوريا . األقل قبل حادثة سفينة مرمة و الحرب

وعمى النحو ذاتو طورت تركيا عالقاتيا مع جورجيا، فأصبح مف الممكف لتركيا استخداـ مطار " بتـو      
- Batum ( ،باكو " كما لو كانت تستخدـ أحد مطاراتيا الداخمية، وأيضا إنشاء مشروع سكة حديد

. باإلضافة إلى ذلؾ عززت تركيا عالقاتيا مع أرمينيا بالتوقيع عمى اتفاقيات تطبيع معيا تبيميسي كارس(
بعدىا كانت العالقة بينيما تتسـ بالعداء عمى خمفية اتياـ أرمينيا تركيا بارتكاب جرائـ إبادة ضد األرمف 

                                                           

  .  216ص. ، الذكر  سابقالمرجع ، الحمد داوود أوغموأ- 2

، بيروت: 2،)ط2006السياسة الخارجية التركية تجاه القوػ العظمى والبالد العربية منذ عاـ  مورياؿ ميراؾ فايسباخ و جماؿ واكيـ، -2 
 .54ص. (، 2014شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، 
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عالقاتيا مع روسيا حيث أياـ الدولة العثمانية، وىذا يعتبر إنجازا ميما لتركيا وكذلؾ الشأف بالنسبة ل
أصبحت عالقات تعاوف وشراكة بعدما كانت عالقات تنافس عمى مناطق النفوذ ويتضح ذلؾ في اشراؾ 

 باكو تبيميسي جيهان(.روسيا في مشروع أنابيب نقل النفط )
وفي منطقة البمقاف عززت تركيا عالقاتيا مع بمغاريا بعد انضماـ ىذه األخيرة إلى االتحاد  
وىذا ما يبرز بشكل واضح مدػ النجاح الذؼ تحققو تركيا في تطبيقيا مبدأ تصفير المشاكل مع  األوروبي،

دوؿ الجوار، وفي ظل حالة التوتر الدولي تجاه إيراف بسبب الممف النووؼ، حافظت تركيا عمى عالقاتيا 
كبير وممموس، إذ  مع إيراف دوف أف يعترييا أؼ اىتزاز، أما عالقات تركيا مع العراؽ فقد تطورت إلى حد

تـ تشكيل مجمس استراتيجي رفيع المستوؼ مف كال الدولتيف يستيدؼ عقد اجتماعات مشتركة يشارؾ فييا 
 (1)الوزراء المختصوف بقيادة رئيسي وزراء الدولتيف.

وعميو يمكف القوؿ أف مبدأ تصفير المشكالت يحاوؿ الخروج بتركيا مف صورة البمد المحاط       
الدخوؿ في البمد ذو العالقات الجيدة مع الجميع، وىذا إف تحقق يمنح السياسة الخارجية بالمشكالت، و 

 (2) .التركية قدرة استثنائية عمى المناورة

 : سياسة خارجية متعددة األبعاد ومتعددة المسالؾ المبدأ الثالث 
مازالت مستمرة رغـ ىذه السياسة كانت ناجحة بشكل كبير، حيث أف العالقات التركية األمريكية 

المشاكل التي اعترتيا، والتي كانت متوقع انييارىا بسبب التطورات المتعمقة بالقرار األرميني والحالة  
كما وحافظت عمى عالقاتيا مع إسرائيل برغـ التوترات الشديدة التي شابت العالقات في ( 3)العراقية،

أسطوؿ الحرية، إال أف العالقات  ما زالت  السنوات األخيرة، المتزامنة مع الحرب عمى غزة  وضرب
مستمرة ومؤكدة عمى أف تركيا ال تبني عالقات أخرػ عمى حساب عالقاتيا التقميدية، وكذلؾ الشأف 
بالنسبة لالتحاد األوروبي الذؼ ما زاؿ يراوغ إلى اآلف في قضية انضماـ  تركيا لو، ومع ىذا تحافع تركيا 

 واء في الشرؽ أو في الغرب، و الجنوب أو الشماؿ، إسالـ أو غرب.عمى عالقاتيا مع جميع األطراؼ س
 مبدأ عمى ذلؾ في معتمديف المتعددة تركيا ليوية األتراؾ اسةيالس استغالؿ لمحاولة جاء المبدأ ىذا

 األساس في ىي االجتماعي والتواصل والقيمي والديني الثقافي البعد أف تعتبر التي البنائية النظرية

                                                           

-1  Gulbahar Yelkan Aktas, OP.CIT, p. 66. 

 .138 .، صالذكر سابكالمرجع ال مرتكزات، ودمحم نور الدٌن، السٌاسة الخارجٌة التركٌة أسس  -2

-3  Ahmet Davutoğlu, Op .Cit, p.82  .                                                                                               
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 التوجيات، المتعددة التركية النخب بيف كبير داخمي صراع بعد  الخارجية، ولقد أعتمد لمسياسة محددات
 الحضارة بحكـ متعددة التركية اليوية) والوطنية اإلسالمية ،(األوربية اليوية وىي واحدة ىوية)العممانية
 (. والتاريخ

 التأثير في األقاليـ الداخمية و الخارجية لدوؿ الجوار المبدأ الرابع:
يمكننا ىنا الحديث عف تأثير تركيا في البمقاف والشرؽ األوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، وقد كاف  

لمخارجية التركية في عقد التسعينيات اىتماـ جاد ومؤثر في البمقاف، السيما في أزمة البوسنة و اليرسؾ 
اـ يرتكز عمى أسس راسخة، وقد ظمت قدرة تركيا عمى النفوذ إلى الشرؽ األوسط وكوسوفو، وىو اىتم

محدودة في فترة التسعينات، مقارنة بما تتمتع بو مف تأثير داخل البمقاف والقوقاز، وذلؾ لعدة أسباب منيا: 
يل النفوذ التركية التي قد لعبت دورا كبيرا في تعط -مشكمة حزب العماؿ الكردستاني، واألزمة السورية 

باإلضافة إلى وجود  صورة سمبية متبادلة عمى كال الجانبيف، وتتجسد ىذه  ،التركي في الشرؽ األوسط
ذلؾ اتياـ العرب األتراؾ بأنيـ احتموىـ ألربعة كالصورة في اتياـ األتراؾ العرب بالخيانة لمدولة العثمانية، و 
 فيف عمى اآلخر.قروف،  ووقف ذلؾ حاجزا نفسيا أماـ انفتاح كل مف  الطر 

، الذؼ اتبع سياسة أكثر انفتاح  2002لكف ىذه النظرة السمبية مع وصوؿ حزب العدالة والتنمية        
وتأثير في منطقة الشرؽ األوسط، قضت عمى بعض مف ىذه الموانع، كما وأصبحت تركيا تمتمؾ قدرات 

 في الشرؽ األوسط  ساعة بساعة وقنوات اتصاؿ تجعميا قادرة عمى متابعة كافة التطورات التي تحدث
(1). 
وال تنحصر القدرة التأثيرية التي حازتيا تركيا في بعض الدوؿ فقط، بل تشمل كافة الالعبيف         

برز الفاعميف في لبناف، وقد كانت أحد أاآلخريف في داخل الشرؽ األوسط،  فعمى سبيل المثاؿ  تعد تركيا 
إلى لبناف، عندما كاف وزيرا لمخارجية، الزيارة األولى التي  2004غوؿ" عاـ الزيارة التي قاـ بيا "عبد هللا 

ومثل ىذه المبادرات ىو ما وفر لتركيا دورا مؤثرا في   سنة، 25يقـو بيا وزير خارجية تركي لمبناف منذ 
 .(2) الساحة الدبموماسية في الشرؽ األوسط 

 
 

                                                           
-1 Ibid ,p. 83.                                                                                                  

  .615، ص. مرجع السابق الذكرأحمد داوود أوغمو،  ال  -2
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  : الدبموماسية المتناغمة :الخامس مبدأال
واستغالؿ تركيا لمكانتيا في مختمف ، وتعني تنسيق السياسات مع مختمف األطراؼ والكتل الدولية      

والعمل عمى توثيق الروابط مع الدوؿ األعضاء في  المنظمات الدولية واإلقميمية لتفعيل العمل الدبموماسي،
 .تمؾ المنظمات

 
 أسموب دبموماسي جديد :سادسالمبدأ ال
فبعدما كانت تركيا في نظر العالـ دولة جسرية ليس ليا رسالة سوػ أف تكوف معبرا بيف األطراؼ  

الكبرػ، أؼ جسرا بيف طرؼ وآخر دوف أف تكوف فاعال بيف الطرفيف، بدت تركيا لدػ الشرقييف دولة 
تجعميا  غربية و لدػ الغربييف دولة شرقية، لذا كاف مف الضرورؼ إعادة رسـ سياسة خارجية جديدة

مرشحة ألداء دور مركزؼ وفعاؿ في المنطقة و أف تصبح دولة قادرة عمى إنتاج األفكار و الحموؿ في 
محافل الشرؽ و منتدياتو رافعة ىويتيا الشرقية دوف امتعاض، ودولة قادرة عمى مناقشة مستقبل أوروبا 

 .  (1) داخل محافل أوروبا، ومنتدياتيا مف خالؿ نظرتيا األوروبية
بوصمة الفكرية لموقع لمحمد داوود اغمو، حدث توجيو أسس والمبادغ التي وضعيا ونتيجة ليذه األ       
جعميا منسجمة مع عمقيا التاريخي والحضارؼ والثقافي المتمثل في العالـ االسالمي والعربي، و يا كتر 

لى إف تتحوؿ أف ال تكوف تركيا دولة طرفا في اؼ محور، بل يجب أف السياسة الجدية تقتضي إوبالتالي ف
ىداؼ حيوية، وىي : انتقاؿ أ دولة مركز بيف العوالـ المحيطة بيا، ومف خالليا حاولت تحقيق خمسة  

حداث السياسية، زيادة فرص االستقرار ة وجعميا دولة فاعمة في مركز األملى مصاؼ الدوؿ المتقدإبتركيا 
دـ االقتصادؼ في تركيا، تعزيز الوزف االستراتيجي لالتحاد االوروبي، المساىمة في بناء السياسي والتق

قامة عالقات جيدة مع محيطيا دوف إلى إخيرا توجو تركيا أسيا، و آبا و و ور أتوازف استراتيجي بيف 
 (2)استقطابات. 

 

 

 

                                                           
 . 616.، ص المرجع نفسه -1

، ، مجمة العمـو السياسية والقانوف المخرجات، األدوار"بف عمي لقرع، "السياسة الخارجية التركية والثورات العربية، المراجعات،  - 2
  .183(، ص. 2018، أفريل 08، عدد 2)المانيا: المركز الديمقراطي العربي، مجمد،
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 مبادئ السياسة الخارجية التركية تجاه االنتفاضات العربية:   -3
 مف أفرزتو ، وما2011 سنة منذ العربية لالدو ففي العديد م االنتفاضات الشعبية  ـ قيا فإ       
 في الخارجية لسياستيا بمراجعات تقوـ التركية الحكومة األوسط، جعل  قمنطقة الشر عمى تداعيات
لسياسة ا رسـ معالػـ في ضل الف ول فكا مثمما . و شيدت قياـ ىذه االنتفاضات التي لالدو مع تعامميا

 فقالعربية و  االنتفاضاتالتركية بعد  السياسةو صياغة مراجعات مالتركية الجديدة، تولى أحمد داوود أوغ
 المبادغ اآلتية: 

 :التوازن بين تعزيز القيم الديمقراطية والدفاع عن المصالح الوطنية المبدأ الول:  -
دعا أحمد داوود اغمو إلى جعل تركيا مف الدوؿ التي ال تكتفي بالدفاع عف مصالحيا الوطنية،          

 االنساف، قحقواإلنسانية العالمية ) ـالقيػ فالدفاع عبل تتبع سياسة خارجية عمى أساس القيـ، وذلؾ ب
شعوب التي تنتفض مل ف العو . وضرورة مد يد ف(، الشفافية، وسيادة القانو الراشد الحكػـ الديمقراطية،

ا في أوقات السيممائية االنالمساعدة  ـمنع الصراعات والوساطة وتسوية النزاعات وتقديػ ـذه القيػيمطالبة بمل
تنامي خطاب الكراىية لالجانب مف  دبع خاصة الخارج، في ناالترا قحقو ف والدعوة إلى صو ، زماتاأل

 (1)طرؼ بعض الدوؿ الغربية و األوروبية . 
 :لية السياسة الخارجية التركيةل استقالمبدأ الثاني:  -

ي التي تقرر ىالقوػ العالمية  ف تصور شائع بكو  فتركيا تعاني م فو أمأشار أحمد داوود أوغ         
 ىذا مف التخمص إلى بحاجة فتركيا ذلؾالمنوطة بيا فقط.  األدواروتركيا تؤدؼ  االقميمية السياسة 
 فشرائح واسعة في المجتمع التركي. إ فالنخب السياسية وبي فالنفسي بالنقص الذؼ يسود بي االحساس

ا القومية بغض النظر يولوياتألا، وتنفذ سياستيا الخارجية وفقا يدافىا، وتحدد أ يي التي تقرر رؤيتىتركيا 
 لكف مخططاتيا، مف جزءا وليست االخرػ، القوػ  مف التعميمات تتمقى  ال فتركيا. شلالنجاح أو الف عف
 تراه حسبما الغربييف ايشركائ سياسات مع يقر في التنسستستم تركيا أف بالتذكير أوغمو قاـ بلالمقا في

 .(2) الجوار لبدو عالقاتياالتأثير في  ف ودو   مناسبا
 
 

                                                           
1- loannis N. Grigoriadis", Learning from the „Arab Spring‟: Turkish Foreign Policy in Flux", 

Working Paper, (No 32/2013), p 7.  Available at : https://bit.ly/2lDHjXr , accessed on : 14/01/2018. 
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دارة الرؤية: -  المبدأ الثالث: التوازن بين إدارة االزمات وا 
 الوقت، نفس في العربية والثورات العالمية االقتصادية األزمة لظروؼاستجابة  وذا التوجىجاء          

ى م. فعاألبعاد متعددة دبموماسية وفق العربي السياسي نالحرا في لدور فعا ألداءت تركيا متدخ حيث
تعكس المطالب  ثيميةسياسية ديمقراطية وتم ـى نظػمعـ يقو  ميمي إق ـتريد تركيا إقامة نظا االقميميالصعيد 

 حفتطم العالمي، الصعيد عمى أما. الحقيقي االقتصادؼ ملى التكامشعوب العربية، وتساعد علمالمشروعة 
 ى الحوار مع ـسياسية تقو  ـثة أبعاد; نظػالى ثمع ـدولي جديد يقو  ـمة في بناء نظاىتركيا إلى المسا
 (1). والتوافق االدماج أساس يقوـ عمى ثقافيونظاـ  والمساواة، لى العدمعـ اقتصادؼ يقو  ـوالتعددية، نظا

 المبدأ الرابع: التنسيق مع الشركاء االقميميين والدوليين:  -
ويظير ىذا جميا مع األزمة السورية، والتي لـ تستطع تركيا معالجتيا بشكل فردؼ، وأما تفاقـ األزمة      

و تداعياتيا السمبية عمى األوضاع الداخمية في التركي، فكاف عمييا التنسيق مع القوػ االقميمية والدولية 
 مف أجل معالجة ىذه األزمة.

 نية: المبدأ الخامس: الدبموماسية االنسا -
، 2013تأتي المراجعة الثانية لثوابت السياسة الخارجية التركية مف قبل أحمد داوود اغمو سنة       

 لمبعد األولوية إعطاء ىو األولىى ثالثة أبعاد; مع ـنسانية التي تقو االوماسية مداعيا إلى تبني الدب
 ويركز. والخارج الداخل فيلدييـ  الفرص حل مشاكل المواطنيف األتراؾ و إيجاد أجل مف المحمي
 وفي الالجئيف، وتدفق قوالعرا سوريا في األوضاع تأـز بسبب االغاثة لبأعما ـى القيامع الثاني البعد
 ثلتم ىار باعتبا والبمقاف، الوسطى وآسيا إفريقيا لنسانية لدواإلالمساعدات  ـيجب تقديػ الوقت نفس
فيتجمى في العمل مع األمـ المتحدة والمنظمات  األخيرالبعد  أمامصالح التركية. مل حيوية قمناط

 .قضايا العادلة، إضافة إلى تسوية النزاعاتما وحشد التأييد ليالتأثير في قرارات  ومحاولة األخرػ،
 المبدأ السادس: إحياء دور تركيا:-

 تنظيػـ وتمدد قسيما في سوريا والعراالفي المنطقة العربية  االقميميةزمات ـ األى إثر تفاقمع      
 فمخاو وظيرت تركيا، عمى لالجئيف كبير تدفق إلى أدػ لمحاربتو، دولي تحالف يلوتشك "داعش"

 أحمد قدـ ،فالظرو ىذه لظ في. سوريا لكردؼ في شما فكيا ـ قيا لإحتما مف األتراؾ لدػ كبيرة
وقد  ،"استعادة تركيا" فتحت عنوا 2014سياسة الخارجية التركية سنة مالثالثة ل ومراجعت أوغمو داوود

                                                           
1 - Ahmet Davutoğlu, Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring, Third 

Edition , )Ankara: International Policy and Leadership Institute , 2012), P.7 
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 الثاني المرتكز ويتمثل وحمايتيا، داخميا الديمقراطية ترسيخ ىو األوؿمرتكزات;  ثالثة عمى ركز فييا
 توزيع في العدالة الؿخ فى المجتمع ممقتصادية إيجابا عاالقتصاد وانعكاس التنمية اال ديناميكية في

، فتركيا بتاريخيا ـحترايبة واالليا فالتي تضموماسية النشطة مالدب يوف الثالث المرتكز أما الدخل،
وماسية مذا أصبحت الدببيا ودوليا، و إقميميى لعب دور رئيسي ما القدرة عيا السياسية لدييوجغرافيت

 ـواسعا وعد االنشطة سمة أساسية لحزب العدالة والتنمية وفي نفس الوقت اكتسبت بعدا إنساني
 (1).قميمياال ى الجوارمقتصار عاإل

العربية،  نتفاضاتا مع االيرؤية التركية في تعاممقا أساسيا لمت المبادغ السابقة الذكر منطممث         
، ودعميا لمتحوالت والحرية والديمقراطية الشعوب العربية في التغيير  إرادة  إحتراـ في تجسدت والتي 

 االستثمارات مقدمتيا وفي لتركيا، الوطنية المصالح رعاية مع دولة كلالخاصة بالداخمية بحسب الظروؼ 
استقرار ى موالدعوة إلى الحفاظ ع ، ـوممتمكاتيػ نترااألى أرواح الرعايا موالحفاظ ع قتصاديةااال والمصالح
فال بديل عف   سمميا، يحصل التغيير أف وضرورة  وأمنيا و التخفيض مف التوترات الطائفية، الدوؿ 

كوف  العربية الدوؿ في األجنبي العسكرؼ  التدخل البداية في تركيا رفضت وقد. والحرية الموازنة بيف األمف
 أو االحتالؿ  لخطر وتجنبا ،ق لتكرار مأساة العرا أف مستقبل ىذه  المنطقة يجب أف يقرره شعبيا،  وتجنبا

واقتصار دورىا عمى إلى جانب تأكيدىا عمى عدـ توجيو سالحيا الى أيا مف الشعوب العربية ، التقسيـ، 
 (2). المياـ االنسانية والمياـ غير قتالية والقياـ باعماؿ االغاثة.

 الالعربي،  فالشعبية في الوط نتفاضاتاال والمراجعات التي جاءت استجابة لما أفرزت إف ىذه         
نما ا الخارجية. يحكومة العدالة والتنمية في تركيا قامت بتغيير جذرؼ لسياست ف تعني بالضرورة أ وا 

، فالواحد والعشري ف ا منذ بداية القر يا الخارجية الجديدة التي بدأتيساسية لسياستاألالمبادغ حافظت عمى 
 تجنب مف أجل ا المنطقة العربية ىديت الجيوسياسية التي تشالا مع التحو يوفي نفس الوقت حاولت تكييف

 .وتعزيز دور تركيا كدولة مركز السمبية إنعكاساتيا
يا سياسة خارجية متعددة األبعاد الى تحقيق جممة مف جايومف خالؿ كل  ىذا تسعى تركيا بانت      

األىداؼ  أوليا : ىي أىداؼ لتحقيق كل شروط العضوية واف تصبح دولة عضو في االتحاد األوروبي 
جل تحقيق االندماج أ، ثانيا: ىي ستواصل النضاؿ مف 2023وروبي حتى وليا تأثير في االتحاد األ

                                                           

  .187، ص. مرجع سابق الذكربف عمي لقرع،  -1
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االقميمي في شكل تعاوف أمني واقتصادؼ، ثالثا: السعي لمعب دور مؤثر في حل لنزاعات االقميمية، رابعا: 
 .(1) اقتصاديات في العالـ ، و التحوؿ الى واحد مف اقوػ عشرةلعب دور محدد في المنظمات الدولية

 

 المطمب الثاني: محددات السياسة الخارجية التركية  تجاه الدول العربية 

لى إ، مف خالؿ التطرؽ العربيةبراز المتغير والثابت في السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة إيمكف      
وكذا بعد االنتفاضات  ثناء الحرب الباردة وبعدىاأوىي  فترات مختمفة محددات الداخمية والخارجية خالؿ 

       : العناصر التالية، وىو ما سنبينو في العربية

 :ثناء الحرب الباردة أمحددات السياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية  أوال: 

ف الحديث عف فترة الحرب الباردة ىو إلبراز وتحديد المتغيرات التي كانت تتحكـ في السياسة إ     
الخارجية التركية، والتي تغيرت بعد الحرب الباردة ، لتتغير معيا معالـ السياسة الخارجية التركية. ففي 

حيث المحددات  الحرب الباردة كانت السياسة الخارجية التركية محكومة بعدة عوامل ومحددات فمف
 الخارجية :   

يف كانت فيو أؼ االستقطاب القطبي، أالذؼ كاف يقوـ عمى الثنائية القطبية  ،شكل النظاـ الدولي -
تركيا جزء ال يتجزأ مف المنظومة الغربي، وكاف ليا دور ميـ كدولة مواجية ضد المد الشيوعي، 

، 1953سنة NATO) االطمسي ) بحكـ موقعيا الجيو استراتيجي بعد االنضماـ الى حمف لشماؿ
ف تتماشى وسياسات الحمف والتوجو الغربي لتحقيق ألتزامات يجب إوبالتالي كاف عمييا 

، وروبي والذؼ كاف الشغل الشاغل لياتحاد األلى اإلإنضماـ لى  اإلإمصالحيا، خاصة تطمعيا 
ف أىـ محددات العالقات وبالتالي عالقتيا بالغرب االوروبي والواليات المتحدة االمريكية تعتبر م

العربية، فمنذ قياـ دولة تركيا الحديثة، بدأت تركيا باتخاذ العديد مف المواقف السياسية  –التركية 
واالقتصادية الموالية لمغرب، وقد تصورت أف إنفصاؿ تركيا عف محيطيا العربي واإلسالمي، ىو 

                                                           
1- Omair Anas, "Turkey‟s Soft Power Challenges in the Arab World", available at : 

https://bit.ly/2GXjxya ,  accessed on: 12/11/2018. 

https://bit.ly/2GXjxya
https://bit.ly/2GXjxya
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جو السياسي واالقتصادؼ بمثابة جواز مرور لتركيا نحو الغرب التي أعمنت تمسكيا بني
 (1)والثقافي.

، في مقابل عالقاتيا والتعاوف معيا في مجاالت مختمفةسرائيل إكذلؾ التحالفات االقميمية مع  -
المشوبة بالتوتر مع دوؿ المنطقة خاصة الصراع مع سوريا عمى لواء االسكندروف، وغيرىا، 

 يجابي تجاىيا .  إ العربية وبالتالي لـ يكف موقف دوؿ 
بحث كاف العرب ينتقدوف التوجو الراديكالي لتركيا الكمالية،   النظرة السمبية لمطرفيف تجاه اآلخر، -

وكانوا يمقوف الموـ عمى االمبراطورية العثمانية بأنيا سبب تخفميـ، في المقابل إتيـ األتراؾ العرب 
في عممية التحديث،   بأنيـ سبب إنييار الدوؿ االعثمانية بتحالفيـ مع الغرب، وبانغماس االتراؾ

اصبحت الطبقة المسيطرة غير مبالية بالعالـ العربي، واتجيت نحو االبقاء عمى الوضع االقائـ، 
وىكذا فاف شعورا بالبغضاء والالمباالة سيطر عمى العرب واالتراؾ حتي نياية الحرب العالمية 

 (2)الثانية وخاصة السورييف واألتراؾ. 
 برزىا: ألداخمية والتي كاف ما بالنسبة لممحددات اأ    

محدد القيادة: الذؼ كاف لو تأثير بالغ في توجيو السياسة الخارجية التركية، كأؼ دولة مف دوؿ  -
المؤسسة العسكرية توجيات عممانية، تخمت فييا عف اليوية  اتتوج تغير الديمقراطية، حيث كان

اذ غمب عمى النخبة التركية السياسية والحاكمة توجو  ،اليوية العممانيةسالمية مقابل تبني اإل
عنوانو: اف تكوف عممانًيا يعني أف تتوجو أكثر نحو أوروبا والغرب واالبتعاد عف المحيط العربي، 

 بحجة أف ىذا المحيط ىو محيط غير عمماني، محيط ذو جذور دينية  وغير حداثية.
 
 
 
 
 
 

                                                           

الحوار  تياف محجوبياف وآخروف،أفاؽ العالقات االقتصادية بيف العرب وتركيا" ، أمنير الحمش، "وجية نظر عربية في واقع و  -1
   .220، ص. (2010سات الوحدة العربية، ، ) بيروت: مركز دراالتركي ببيف الماضي والحاضر -العربي

2 -  Yucel bozdaglioglu, op.cit. p. 126. 
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 بعد الحرب الباردة . الدول العربيةتجاه  محددات السياسة الخارجية التركيةثانيا: 

مف فراغ بل تبمورت كاستجابة لتأثيرات  الدوؿ العربيةالسياسة الخارجية التركية تجاه منطقة  لـ تأت    
رسـ ىوية جديدة لسياستيا الخارجية، وتتمثل ىذه ف كبير أالمحددات الداخمية والخارجية، والتي كاف ليا ش

 المحددات في: 

ىوية تركيا ومف ثـ  العديد مف المتغيرات الخارجية كاف ليا تأثير عمى الخارجية : حدداتالم  -1
 برزىا : أتوجيو السياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ العربية كاف  عمى

  نييار وتفكؾ االتحاد السوفياتي إنتياء الحرب الباردة بعد إتغير بنية النظاـ الدولي : حيث أدػ
ىمية تركيا أ لى بروز نظاـ دولي جديد بزعامة الوأـ ، تراجعت معو إ، 20في التسعينات مف القرف 

، وتركت فراغا ىوياتي كبير في السياسة الخارجية التركية كدولة مواجية ضد المد الشيوعي
  (1) في ظل نظاـ دولي جديد. مركز جديد لتركيا، يجعميا تبرزىوية و وبالتالي ضرورة ايجاد 

الطموحات الجيوبوليتيكية لنخبيا فالتغيرات في بينة النظاـ الدولي ساعدت تركيا عمى تفعيل 
ومنحت ليا حرية فعل أكثر في سياستيا الخارجية لمعب دور محورؼ عمى المستوػ االقميمي 

 و العثماني االمبراطورؼ تاريخيا  توظيف عمى تعمل ثقافية-جيو مقاربة والدولي. وذلؾ بصياغة
 سياسية جديدة نظرية بناء عادةإ  مرحمة في إيجابي كرصيد المحورؼ  سياسي الجيو موقعيا ميزات
 .لمدولة

 طمسي بالرغـ مف زواؿ حمف وارسو، وتبدؿ استراتيجياتو مف مواجو استمرارية حمف الشماؿ األ
لمتيديدات التي تستوجب استمرار الحمف وىى االىتماـ بمفاىيـ جديدة لى إلتيديدات المد الشيوعي 

قضايا عدـ االستقرار السياسي، قضايا اإلرىاب، التطرؼ، المخدرات، اليجرة غير المشروعة، 
و مسؤولية الحماية التي طرحت في إطار مستوجبات األمف االنساني المتعمقة  وحقوؽ اإلنساف

ف تتكيف مع أتركيا حتى تبرز دورىا . فكاف لبحماية االفراد وجماعت السكاف مف أؼ تيديدات
نيا عضو في حمف الناتو، والمشاركة في تحركات الحمف منيا التدخل في أىذه المستجدات بما 

، والحرب عمى 1991ولى ، كذلؾ المشاركة في الحرب الخميج األ1999زمة كوسوفو أالبمقاف في 
 2006اليونفيل في جنوب لبناف ، والمشاركة مع قوات 2001فغانستاف وقيادة قوات االيساؼ في أ

                                                           

مجمة المستقبل  غيموفي، ظاىره و حدوده ("، ترجمة: اليادؼعبد هللا تركماف،"تعاظـ الدور اإلقميمي لتركيا )مقوماتو و أبعاده و م -1
  . 15(، ص. 2011،  فيفرؼ 384،  عدد33،  )السنة العربي
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  .2011ة، والمشاركة في اطار مسؤولية الحماية في ليبيا عمى إثر الحرب االسرائيمية المبناني

 تجعميا ىامة مكانة فييا واكتسابيا واإلقميمية الدولية المنظمات مف لمعديد تركيا انضماـ كذلؾ
األطمسي، تنتمي  شماؿ إلى حمف الخارجية، فباالضافة سياستيا مستوػ  عمى فاعل بدور تقوـ

 اإلفريقي االتحاد في مراقبا عضوا أصبحت أنيا كما اإلسالمي، المؤتمر منظمة تركيا إلى 
 سياستيا في الجديد توجييا تحقيق في تركيا ساعد العربية، وىذا الدوؿ جامعة في مراقبا وعضوا

 الخارجية.
 مف سقوط  اوما نتج عني 2003العراؽ في ف الحرب عمى إما وعمى صعيد النظاـ االقميمي : فأ

في شماؿ  مستقل لألكرادقميـ إوقياـ  ، قميمية بارزةإلنظاـ صداـ حسيف الذؼ كاف يمثل قوة 
ما جعميا تغير وجيتيا نحو المنطقة، التي  ،العراؽ، كاف مف شأنو أف يمس األمف القومي التركي

عالقاتيا مشوبة بالتوتر مع دوليا خاصة الصراع مع سوريا عمى لواء االسكندروف، وغيرىا، كانت 
فالمشاكل الحدودية بيف تركيا والدوؿ العربية ايجابي تجاىيا. العربية دوؿ الوبالتالي لـ يكف موقف 

واء قضية لبالرغـ مف تراجع حدتيا منذ اعتالء حزب العدالة والتنمية السمطة، عمى غرار ممف 
إال أف ىذه القضايا تبقى مف  الموصل) ىاتاؼ( الذؼ لـ يفتح رسميا، وقضية االسكندرون 

المحددات الرئيسية إلقامة عالقة صحية بيف سوريا وتركيا،  ونفس الشيء بيف العراؽ التركيا 
اليا اضافة الى ذلؾ  حالة الفراغ الكبير التي تشيدىا المنطقة  ح( 1)وبالتالي بيف العرب وتركيا .

جراء االنتفاضات العربية وىو فرصة لتركيا لمقياـ بأدوار وفرض نموذجيا السياسي، زد عمى ذلؾ 
ظيور ايراف كقوة اقميمية شكل تحديا  لبعض دوؿ المنطقة و ما فاقـ مف مخاوفيا تدخالتيا في 

مغل يعد نقطة الشؤوف الداخمية ال سيما في العراؽ، البحريف، اليمف ولبناف، وبالتالي فاف ىذا التغ
 ميمة في التحرؾ التركي في المنطقة وذلؾ بتشجيع مف دوؿ المنطقة والقوػ الدولية.

 األخيريف العقديف في عربية قضايا عدة مف مواقفيا بعد تركيا اكتسبتيا التي اإليجابية الصورة 
 المسبوؽ  غير الترحيب في وتجمت األوسط، الشرؽ  منطقة في األغمبية يشكموف  العرب أف باعتبار

 ،1923 عاـ الجميورية قياـ منذ مرة ألوؿ المنطقة في تركي بدور العربية القطاعات أوسع مف
 مف العربية الدوؿ في تطبيقو إلى الدعوة إلى التركي بالنموذج اإلعجاب بمغ فقد ذلؾ مف أكثر بل

ف الدور الذؼ تمعبو في المنطقة أكما  . الديمقراطية العممية في اإلسالمية التيارات إدماج خالؿ

                                                           

 .مرجع سابق الذكردمحم عربي الدمي،  -  1  
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يضا تأييدا كبيرا مف قبل الدوؿ االسالمية والعربية أالقى تأييدا ودعما مف قبل الدوؿ الكبرػ، و 
 . 2008خاصة بعد الحرب االسرائيمية عمى غزة في 

ف المحددات الخارجية والمتمثمة في تغير النظاـ الدولي والتيديدات إمف خالؿ ىذا العنصر ف       
، أثرت منياأمنية في المنطقة بعد قياـ اقميـ كردستاف، والرغبة في لعب دور اقميمي لحماية مصالحيا و األ

 كثيرا في صياغة سياسة خارجية جديدة .

االداخمية، فإننا بصدد مجموعة مف العوامل الداخمية التي  حدداتأما عف الم المحددات الداخمية:  -2
 برزىا:أرجية التركية ، كاف تؤدؼ دورا مؤثرا  عمى السياسة الخا

 2002لى الحكـ في إ: وىو صعود حزب العدالة والتنمية   هوية النخب السياسة الحاكمة ،
والذؼ يمثل االسالـ المعتدؿ، وتغيير نظرتو لدور تركيا مف دولة جسر ومواجية في الحرب 

خاصة الموروث -ىـ مقومات الدولة دراكو ألا  لى دولة محورية ومركز في محيطيا، و إالباردة 
صالحات التي ستثمارىا لمعب دور عمى الساحة الدولية، كذلؾ اإلإوكيفية  -التاريخي والجغرافي

ولويات السياسة أعادة ترتيب ا  قاـ بيا الحزب عمى جميع النواحي السياسية واالقتصادية ...، و 
اسة الفعمية مف أجل الذؼ يممؾ النية واالرادة السيىداؼ المرجوة، الخارجية التركية وتسطير األ

إحداث التغيير،  وتحقيق ىذه األىداؼ بما فييا تحقيق التنمية االقتصادية والمصمحة االقتصادية 
التي ال ترتبط فقط بالغرب بل بآسيا وأفريقيا، وىي محاولة إلحياء المحاور الجيوبوليتيكية التي  -

فيو المنطقة العربية أداة ووسيمة ليصبح التوجو نحو الشرؽ بما   -تمركز فييا االتراؾ تاريخيا
 .لتحقيق ىذا اليدؼ 

وبالتالي شيد الموقف التركي بعد صعود حزب العدالة والتنمية تحوال تدريجيا نحو تعزيز   
ساعد عمى ىذا التحوؿ صعود نخب اقتصادية جديدة متمثمو  العالقات مع العالـ العربي ولقد

نمور االناضوؿ) رجاؿ االعمل مف مناطق وسط تركيا ذو التوجيات االسالمية(.  و نخب جديدة 
مف البرجوازييف االسالمييف )الذيف يمثموف اليوية الميبرالية( و الذيف أرادوا عالقات تجارية مع 

االوروبي، ىذا الموبي كاف قريب جدا مف حزب العدالة والتنمية، الدوؿ العربية وليس مع االتحاد 
 و كل ىذه الظروؼ ىي التي خمقت التقارب مع الدوؿ العربية .

واتضح ذلؾ بشكل ال  تعتبر اليوية محددا أساسيا في السياسة الخارجية التركية،بيذا و        
إذ تحولت السياسة الخارجية  ـ،يمكف الشؾ فيو بعد صعود حزب العدالة والتنمية وتوليو الحك
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الغرب إلى توجو متعدد األبعاد نحو الدوؿ اإلسالمية والعربية ذو بعد واحد نحو التركية مف توجو 
 . ودوؿ آسيا الوسطى والقوقاز

 وما ساعد عمى التقارب التركي ودوؿ العربية ىو ذلؾ التاريخ والثقافة  : المحدد التاريخي والثقافي
منطقة الوالديف المشترؾ، ىنا برز العامل الحضارؼ في توجيات السياسة الخارجية التركية في 

ف أدراؾ قادة الحزب ألىمية المنطقة بوصفيا مجاال جغرافيا يقع بالقرب مف تركيا يمكف ا  ، و العربية
 اقميميا محورؼ دوف االصطداـ بالقوػ الكبرػ .تمعب فيو دورا 

فقد ارتبط الجانبيف بعالقات تاريخية منذ عصر ما قبل اإلمبراطورية العثمانية، كما أف       
فتاريخ العالقات بيف المذىب السني الذؼ تتبناه تركيا ىو المذىب الذؼ تتبعو الدوؿ العربية، 

الخطاب، عندما بدأ أوؿ اتصاؿ مباشر بيف القوميف بعد الترؾ والعرب يمتد إلى عيد عمر بف 
. وقد شيدت الفتوحات اإلسالمية في عيد عمر بف (1) 642 فتح إيراف إثر معركة نياوند في سنة

 ،قازو الخطاب حروبا عديدة بيف األتراؾ وبيف الفاتحيف العرب في خراساف وما وراء النير والق
وفي العيد األموؼ تـ فتح معظـ المدف التركية مف أمثاؿ بخارػ، سمرقند، فرغانا، طاشقند، 

 قاشقار، مما يشير إلى أف عددًا كبيرًا مف األتراؾ عرفوا اإلسالـ في عيد األموييف. 

-ـ813فكػػػاف فػػػي عيػػػد الخميفتػػػيف العباسػػػييف المػػػأموف )  ،أمػػػا اعتنػػػاؽ األتػػػراؾ اإلسػػػالـ كجماعػػػات 
(. وال شػؾ أف سياسػة عػدـ التفرقػة والحػرص عمػى وحػدة الجماعػة، التػي ـ842 -ـ833معتصـ )( وال833

اتبعتيا الدولة العباسية، لعبت دورًا ىامًا في اعتناؽ األتراؾ اإلسالـ، فضاًل عف العالقات التجاريػة والدينيػة 
 .المتزايدة آنذاؾ بيف الترؾ والعرب

رب التي توثقت بشكل مكثف فػي العيػد العباسػي األوؿ، أصػبحت بيد أف العالقات بيف الترؾ والع         
، ثػػـ وصػػمت ىػػذه (2)أكثػػر وثوقػػًا فػػي فتػػرة السػػمطنة السػػمجوقية، التػػي سػػيطرت عمػػى أغمػػب الشػػرؽ العباسػػي

العالقػػات ذروتيػػا فػػي العيػػد العثمػػاني، الػػذؼ سػػيطر عمػػى كػػل المجػػاؿ النػػاطق بالعربيػػة، واسػػتمر فػػي أغمػػب 
( والحجػػاز 1517( ومصػػر )1516سػػنة، ضػػـ العثمػػانيوف بػػالد الشػػاـ ) 400مػػف  الواليػػات العربيػػة ألكثػػر

( والعػػػػػػراؽ 1551( وطػػػػػػرابمس الغػػػػػػرب )1538( والػػػػػػيمف )1534( وتػػػػػػونس )1518( والجزائػػػػػػر )1517)
(1534.) 

                                                           
 1- Ahmet  Serdar Akturk," Arabs in Kemalist Turkish Historiography", Middle Eastern Studies, )Vol. 

46, No. 5, September 2010(, P .638. 

2 - Ibid, P.643. 
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وبيذا دخمت معظـ البالد العربية تحت الحكـ العثماني في النصف األوؿ مف القرف السادس         
 .(1)ية حتى بداية القرف العشريفعشر، وظمت عثمان

وبالرغـ مف تأثر العالقات بعد تفكؾ االمبراطورية العثمانية، وانتياج كماؿ اتاتورؾ لمنيج الغربي، 
ات وتدعيميا في فترة حكومة حزب العدالة والتنمية، نيإال أف مالمح تشكل العثمانية الجديدة في الثماني

 في العالقات التركية العربية.  أعادت  مكانة األساس التاريخي والديني

 حدود االمبراطورية العثمانية توضح (3رقم ) خريطة

 
Source : https://bit.ly/2U3jzYX  

 :إف قوة النظاـ السياسي تعكس قوة الدولة وسياستيا الخارجية، فطبيعة  محدد النظام سياسي
التركي جعل منيا تسوؽ نفسيا إلى المنطقة كنموذج سياسي عمماني بخمفية  النظاـ السياسي 

إسالمية معتدلة،  يمكف أف يمثل حال لمعالقة المتوترة بيف الديف و السياسة في كثير مف البالد 
العربية، وكذلؾ تمثل تركيا نموذجا لمتناوب عمى السمطة بيف األحزاب المختمفة وادماج التيار 

تونس، عمى سبيل المثاؿ، يمكف أف تحتذؼ بالنموذج كلعممية الديموقراطية ، فدولة االسالمي في ا
التركي لتقوية الضمانات الدستورية والمؤسساتية لمعممانية، واألحزاب اإلسالمية مثل حركة 
النيضة، واإلخواف المسمموف في مصر أيضا، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، في المقابل، 

مف االستراتيجيات السياسية واالنتخابية التي انتيجيا حزب العدالة والتنمية التركي،  يمكف يستفيدوا
                                                           

قطر: الدار العربية  ،)تركيا تحديات الداخل ورىانات الخارج:  " تركيا والعرب شروط التعاوف المثمر"، مف كتاب،مصطفى المباد - 1
  .214( ، ص.  2009ناشروف،   لمعمـو

https://bit.ly/2U3jzYX
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كما يمكف أف تكوف نموذج بالنسبة لمعالقات المدنية العسكرية في الدوؿ التي يمعب فييا الجيش 
دورا سياسيا رئيسا، فإف تطور العالقات المدنية العسكرية في تركيا )خاصة في اآلونة األخيرة 

المقارنة مع ما كاف في المرحمة السابقة ( يمكف أف يميـ الديمقراطييف في شماؿ افريقيا وخاصة ب
 .(1)في دوؿ مثل مصر والجزائر

وأيضا ىي نموذجا لمتوفيق بيف الحداثة والمعاصرة ومقتضيات المجتمع المدني مف ناحية              
وقد أوضح رجب  (2)والدينية في إطار مقبوؿ دوليا واقميميا،ومسألة اليوية بجذورىا الثقافية والتاريخية 

طيب أردوغاف إلى أف بالده أصبحت " نموذجا" لمدوؿ االسالمية منذ أف زاوجت بيف المعطييف الديني 
وسط، فيي بمد تتعايش فيو الثقافة االسالمية والثقافة والسياسي، في قولو:" تركيا نموذج لمنطقة الشرؽ األ

بسالـ، ومف الطبيعي أف تبرز اليوية االسالمية بشكل طاغ، وأف تبرز كيوية بديمة، وعمينا  الديموقراطية
نيا أيضا بالنسبة إلى القوقاز وآسيا الوسطى  أف نؤمف بذلؾ، ليس فقط بالنسبة إلى الشرؽ األوسط، وا 

 .(3)وشماؿ افريقيا "

  :جند سياستو أخذه حزب العدالة والتنمية ضمف أىمية وقد أ خر ال يقل أعامل  المحدد االقتصادي
الخارجية ىو عامل التنمية االقتصادية، وانتياجيا سياسة االنفتاح االقتصادؼ، فتركيا دولة سريعة 

سواؽ جديدة، صحيح أف دخوليا لمسوؽ األوروبية ميـ أف ىذا التطور يدفعيا لمبحث عف إالنمو، 
باإلضافة  .يضا، ألنيا  ال تحظى فييا بالتنافسيةأ وسط ميمةلكف أسواؽ الجوار خاصة الشرؽ األ

ولوية مف أولويات  السياسة الخارجية التركية أميف الطاقة أسواؽ جديدة، تعتبر قضية تألى فتح إ
تمثل منطقة جذب لما تتمتع بو مف طاقات   العربية منطقةالبسبب تعاظـ قدرتيا االقتصادية، و 

كيا التي يتزايد الطمب عمى ىذه الموارد الحيوية لضماف ىائمة مف البتروؿ والغاز بالنسب لتر 
سرائيل في المنطقة غير منتجة إلى جانب إفتركيا ىي الدولة الوحيدة  ،استمرار النمو االقتصادؼ

وروبا بما يعزز مف وضعيا ألى إمدادات الطاقة ف تصبح معبرا إل، ثـ رغبة تركيا أل( 4)لمطاقة

                                                           
 ، " تركٌا والربٌع العربً: االثار المترتبة على السٌاسة الخارجٌة التركٌة من منظور عبر اطلسً"، على الرابط: ناتالً توتشً  -1

http://www.nama- center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=79 

  .612 .، ص مرجع السابق الذكرالمصطفى اللباد،  -2

  3 - عمٌل سعٌد محفوض، مرجع سباق الذكر، ص. 121.

،  45مجمد   ،182، ) العدد مجمة السياسة الدوليةالسياسة الخارجية التركية،  وقضية تأميف الطاقة"،   "بشير عبد الفتاح،  -4
 .118(،  ص. 2010أكتوبر 

http://www.nama-/
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االستراتيجي وبالتالي استغالليا لمعامل الجغرافي ولوقعيا المتميز الذؼ تحتمو في قمب منطقة 
  .وراسياأ
 محددات السياسة الخارجية التركية تجاه الدوؿ  ىـأ محدد المياه مف كما يعتبر :  محدد المياه

راضييا و يمداف العراؽ أمياه نيرؼ دجمة و الفرات  المذاف ينبعاف مف العربية الستحواذ تركيا عمى 
" لنقل المياه إلى الخميج العربي، و بتأسيس أنابيب السلمو سوريا بالمياه، إضافة إلى مشروع "

"، وأيضا يمثل النموذج االقتصادؼ الذؼ تقدمو تركيا باعتبارىا المياه مقابل السلمعمى مبدأ  "
وارد الطاقة عمى عكس مف غالبية أكبر اقتصاد في الشرؽ األوسط في الوقت الذؼ ال تمتمؾ فيو م

 الدوؿ العربية.
 ويعتبر مف  كبر جيش في حمف شماؿ األطمسي،أتتوفر تركيا عمى ثاني  :المقدرات العسكرية

جندؼ 1.206.700وتقدر القوة العددية لمقوات المسمحة التركية ب أقوػ الجيوش حجما وكفاءة،
لف مف القوات شبو أ 180حتياطي ولف في اإلأ 387لف مف القوات العاممة وأ 639 منيـ 

لف جندؼ في قبرص الشمالية، واكتسب تركيا ىذه القوة أ 30و عسكرية)درؾ وحرس وطني (
سرائيل خاصة خالؿ فترة إالعسكرية المميزة  ثر تحالفيا االستراتيجي مع الواليات األمريكية وا 

وقد  إلى الشرؽ األوسط.الحرب الباردة وما كاف لتركيا مف دور أساسي في ردع المد الشيوعي 
 استعممت تركيا جيشيا في خدمة سياستيا الخارجية خاصة بعد حسـ توجييا نحو الغرب،

 (1). حد أىـ أركانوأوالذؼ أصبحت  لى الحمف األطمسي،إفانضمت 
كثر تأثيرا عمى توجو السياسة الخارجية التركية في ؼ مف ىذه العوامل كاف األأولإلجابة عف سؤاؿ        

ف السياسة الخارجية التركية ما كاف ليا أعامة والدوؿ العربية خاصة، يمكف القوؿ  وسطمنطقة الشرؽ األ
ف ىناؾ تفاعل بيف عدة مف المحددات والعوامل الداخمية والخارجية، فال أف تتغير تجاه الدوؿ العربية لوال أ

رئيسي في التحوؿ، فحزب العدالة نو ىو المتغير الأف صعود حزب العدالة والتنمية بأيمكننا الجـز ب
التحوالت العميقة التي طرأت عمى خريطة والتنمية ما كاف لو العمل دوف الظروؼ الخارجية المالئمة)

مف خالليا  تيدؼ، المنطقة العربيةدوار محورية في أوالتي مكنتو مف لعب  ( سياسية الدولية واالقميمية
ح، لوال صعود حزب العدالة والتنمية ذو التوجو االسالمي ىدافو ومصالحو، وكذا العكس صحيأ لى تحقيق إ

وتبني مشروع العمق المعتدؿ، وانتياجو لمديمقراطية المحافظة، والواعي بإمكانيات و مصالح البالد 
 نيا لـ تتغير.أممكف االستراتيجي ليكوف المرشد والموجو لتركيا نحو سياسة خارجية أكثر استقالية، 

                                                           

 . مرجع سابق الذكردمحم عربي الدمي، -1
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كل ىذه المحددات كاف ليا تأثير عمى رسـ ىوية تركيا الجديدة والتي عمى اساسيا تـ تحديد وعميو         
وتتمثل المصالح التي تـ ، وبالتالي توجيو السياسة الخارجية التركية نحو المنطقة العربية المصالح 

تطرؽ ليا تحديدىا إضافة إلى المصمحة االقتصادية التي تحدثنا عنيا في المحدد االقتصادؼ وسوؼ ن
 :  -نيثابشيء مف التفصيل في المبحث ال

كراد تركيا أثر عمى ؤ خرػ لألكراد مستمقة، مما يأقاليـ أمنيا القومي والحيمولة دوف قياـ أحماية  -1
كثر عددا في المطالبة باالنفصاؿ، لذا بنت تركيا عالقات جيدة مع الدوؿ التي الذيف يمثموف األ

وسوريا، لمنع تكرار ما حصل في العراؽ. ومحاربة حزب العماؿ فييا االقمية الكردية وىي ايراف 
 (1)الكردستاني . 

حدثة سقوط نظاـ صداـ حسيف، كما أأما وعف المصالح السياسية فيي ممئ الفراغ  السياسي الذؼ  -2
ف تمعب فييا تركيا دورا ميما يكوف موازيا أف منطقة الشرؽ االوسط ىي المنطقة التي يمكف أ

  (2) لى االتحاد االوروبي .إنضماميا إلمدور االيراني واالسرائيمي وبسط نفوذىا، خاصة بعد رفض 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ص. (، 6553نوفمبر  15، 1503العدد ) ،مجمة الرأي سالـ بوؿ: "سقوط النظاـ العراقي قدـ لتركيا مجاال أرحب لتوسيع نفوذىا "، -1
82.  

2- نتالي توتشي :" أبعاد الدور التركي في الشرؽ األوسط"، مجمة السياسة الدولية، )عدد 126،  مجمد 50،  أكتوبر 6515(، 
. 156.ص  
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 تجاه الدول العربية استراتيجيات و أدوات السياسة الخارجية التركيا المطمب الثالث:
  :القوة الناعمة والدبموماسية العامة( )

     
تقوـ عمى تفعيل القوة الناعمة  تجاه الدوؿ العربيةتتبعيا تركيا  جديدة وأدوات  جيات تيىناؾ استرا    

 القائمة عمى اليوية والدبموماسية العامة والتي يمكف تمخيصيا في النقاط التالية: 
 االنسانية حقوق االنسان،، خطاب انساني قيمي) الضوابط و القيم صياغة سياسة حضارية جديدة أوال:

 الديمقراطية(
المفتاح لمولوج إلى ف القضية الفمسطينية ىي جيدا أتركيا تعي  : انتقاد الممارسات االسرائيمية -1

لى إفالطريق  ،ؼ العاـ العربيأتمعب دور كبير في تشكيل الر العالـ العربي واالسالمي، وىي 
 ـقدملذا عممت تركيا عمى ت ،خالؿ غزة و الشعوب تمر مفأعقوؿ الدوؿ العربية واالسالمية 

فالخطاب التركي ال يناػ في كل مناسبة عف ، نيا صوت غزة وفمسطيف في المنطقةأنفسيا عمى 
، ويمكننا ذكر  ،ذكر القضية الفمسطينية والتذكير بأنيا قضية الجميع ال تخص الفمسطينييف فقط

 اتيا لمممارسات االسرائيمية كالتالي: أىـ  المواقف التركية تجاه القضية الفمسطينية وانتقاد

مواقف رئيس الوزراء األسبق " رجب طيب أوردغاف"  الداعمة لمقضية الفمسطينية   الموقف األوؿ: -
و المنددة بسياسات إسرائيل بدًء بوصف أعماؿ إسرائيل في فمسطيف باإلرىابية بعد اغتياؿ" الشيخ 

 ; 2004في سنة   (2). و " عبد العزيز الرنتيسي"(1) أحمد ياسيف"
وىو انسحاب رئيس الوزراء السابق  : 2009في مؤتمر دافوس االقتصادؼ سنة  ثانيالموقف ال -

لعدواف االسرائيمي با تنديدا رجب طيب اردوغاف مف المؤتمر بعد أف قدـ انتقادات شديدة الميجة
ردوغاف لشيموف أوالخطاب الذؼ وجيو  ، واستعماليا لالسمحة البيولوجية 2008غزة في  ىعم

 العدواف أف ، وبأف السياسات اإلسرائيمية سياسات عنصرية و ارىابية، دفع ايضارىابيإنو أبيراز ب
" فييا تشارؾ التي" االناضوؿ نسر" مناورات الغاء إلى 2008 ديسمبر في غزة عمى االسرائيمي
بينيما، ىذا  العالقات تاريخ في مرة ألوؿ سويا مع مناورات باجراء تركيا قياـ مقابل ،"اسرائيل

                                                           

 لممزيد مف المعمومات انظر:  2004مؤسس حركة المقاومة اإلسالمية ) حماس (،  قامت إسرائيل باغتيالو سنة  ىو-1
  . 362(، ص. 2003، )األردف: أسامة لمنشر و التوزيع، الموسوعة السياسية و العسكريةالبيطار،  فراس       

 قطاع  ( فمسطيني أحد مؤسسي حركة المقاومة اإلسالمية حماس،   وقائد الحركة في 2004ابريل  17 – 1947اكتوير  23) - 2
 غزة قبل اغتيالو.
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الموقف حظي بإشادة جماعية في انحاء العالـ العربي كافة، وخصوصا أف الطابع اليجومي 
 ; لمدبوماسية التركية كاف يكشف العجز  والصمت لدػ زعماء الدوؿ العربية

، الذؼ حاوؿ 2010إدانة اليجوـ االسرائيمي الذؼ استيدؼ أسطوؿ الحرية في الموقف الثاني:  -
 .( 1) الحصار المفروض عمى غزة وتقديـ المساعدات االنسانيةكسر 

غير التركية االسرائيمة الدبموماسية توتر العالقات  ىلفي كثير مف األحياف إىذه المواقف أدت           
أنيا رفعت مف الرصيد الشعبي ألردوغاف الذؼ أطمقت عميو الصحافة العربية لقب زعيـ العرب وعبد 

 .الناصر الجديد 
توازؼ بيف في التمثل مكثر عدال أ (Promote A New Order)و ترويج  نظام جديد  أتعزيز  -2

أف مكمف تحوؿ النظاـ السياسي  أيضا ونستطيع أف نقوؿ ، كماخالقيةالمصالح و المبادغ األ
 ( عمى الصعيد اإلقميمي ىو أنو: Soft Powerالتركي إلى أداة مف أدوات " القوة الناعمة" )

نموذجا لإلسالمييف لمعرفة كيف يتعامموف مع األوضاع الداخمية في بمدانيـ مف خالؿ نيج يمثل  -
 الواقعية والبراغماتية واإلعتداؿ.

يمثل نموذجا لمديموقراطية اإلسالمية المعتدلة التي تسعى الواليات لمتحدة االمريكية تعميـ  -
 تجربتيا.

تقدير القيـ األساسية في المجتمع مع حرية يمثل نموذجا لقدرة اليوية االسالمية عمى التكيف و  -
 (2)وحكـ القانوف وعدالة واصالح وشفافية.

 الخطابات ذات البعد القيمي والديني:  -3
ناىيؾ عف الخطابات شديدة الميجة التي ىاجمت بيا تركيا السياسات االسرائيمية تجاه            

فمسطيف، ووقوفيا الداعـ ليا، ففي كل مناسبة يتـ التذكير بمآسي ومعاناة الشعب الفمسطيني، إىتمت 
أيدت ذات بعد قيمي تركيا بالقضايا العربية األخرػ خاصة بعد االنتفاضات العربية، فكانت خطاباتيا 

مف خالليا مطالب الشعوب بالتغيير منادية باحتراـ إرادتيـ و تحقيق الديمقراطية واحتراـ حقوؽ 
 االنساف.  

                                                           

، 92عدد ، )الفمسطينيةمجمة الدراسات عادة توجيو السياسة التركية"، ميشاؿ نوفل، "تركيا في العالـ العربي:  االطار المفاىيمي إل -1
  . 36(، ص. 2012خريف 

ستراتيجية" ) -تركيا الدولة والمجتمععمي حسيف باكير، "2 - ، تركيا بيف تحديات الداخل ورىانات الخارج(المقومات الجيوسياسية والجيوا 
 .27ص. (، 2009)قطر: مركز الجزيرة لمدراسات، 
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ففي االنتفاضة المصرية دعا رجب طيب الرئيس المصرؼ إلى التنحي واالستجابة لرياح        
مق مف تصور التغيير، المالحع  أف ىذه الخطابات قد إنطوت عمى صيغ ذات صبغة دينية تنط

العقيدة االسالمية لمحياة عموما بأنيا مؤقتة وأف الدنيا لف تدوـ الحد، ولعل أبرز ىذه العبارات قولو، " 
إرحل فكمنا بشر زائموف.. عميؾ أف تستجيب بدوف تردد لصيحات التغيير، إف مصر بمد الحضارة قادر 

التأجيل"، وأضاؼ أردوغاف مخاطبا  عمى تمبية المطالب المشروعة والمبررة والممحة بحيث ال تحتمل
الرئيس المصرؼ:" سيد حسني مبارؾ، أريد أف أقدـ توصية خالصة لمغاية، كمنا سنموت وسنسأؿ عما 
تركناه وراءنا"، وأردؼ قائال " نحف كمسمميف سنوضع في حفرة حجميا ال يزيد عف متريف مكعبيف" 

التركية وباألخص أردوغاف قد انعكست في خطاباتو ، والجدير بالذكر أف اليوية االسالمية لمنخب (1)
واستطاع مف خالليا التأثير عمى مواقف وحتى سموكات الدوؿ العربية تجاىيا، حتى أنو استعمل المغة 
العربية في كثير مف المناسبات، ففي خطاب لو بالقاىرة بعد االطاحة بحسني مبارؾ أكد عمى حرص 

تراح مرددا بالمغة العربية : "مصر وتركيا يد واحدة.. مصر بالده عمى دعـ مصر في األفراح واأل
وتركيا شقيقتاف كما أف القاىرة واسطنبوؿ شقيقتاف" ... كما ونوه بمقولة الخطاطيف الشييرة " القرآف 

 .  (2)نزؿ في مكة ، وقرغ في مصر وكتب في اسطنبوؿ"
رات ذات صبغة دينية في سياؽ وفيما يتصل بالمسألة السورية  عاود أردوغاف استخداـ عبا      

نا إليو  نا هللا وا  دعوتو الرئيس السورؼ إلى التنحي، إذ وجو إليو خطاب قائال:" نحف فانوف جميعا .. وا 
راجعوف" .. وتساءؿ :" ىل بقيت الدنيا لفرعوف.. ويجب أال ننسى أف قدرة هللا التي حمت موسى عميو 

ب عمينا أف ننتبو لذلؾ فنحف لف نبقى في ىذه السالـ في قصر فرعوف قادرة عمى كل شيء.. ويج
 (3)الدنيا". 

بدأت في استخداـ خطاب ذو ليجة اسالمية  لفتح مساحة لنفسيا في يا المالحع اف ترك       
في المنطقة . كذلؾ تـ استخداـ  المنطقة العربية. ىذا ييدؼ إلى كسب تعاطف الشعوب اإلسالمية

 ؼ العاـ العربي.أأجل كسب قموب وعقوؿ الر سياسة الخطاب الشعبوؼ بالفعل مف 

 

                                                           
  

، ) صراع اليوية و البراجماتية والمبادغ الكمالية –تجاه منطقة الشرؽ االوسط  السياسة الخارجية التركيةأحمد دمحم وىباف،  - 1
 . 37(، ص. 2013الجمعية السعودية لمعمـو السياسة، 

 . 36، ص. المرجع نفسو -2
  3- المرجع نفسو، ص. 38. 
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 ثانيا:االنفتاح االقتصادي والثقافي:   
 مع الناعمة القوة سياسة أيًضا اتبعت بل ، فحسب كخطاب الناعمة القوة تركيا تستخدـ لـ                

خصوص االنفتاح األداتيف اإلقتصادية والثقافية. فب استعممت اإلطار ىذا ضمف. أخرػ  إجراءات
تتـ مع كانت معظـ التعامالت االقتصادية التركية االقتصادؼ التركي عمى الدوؿ العربية، المعموـ أف 

روسيا الشريؾ التجارؼ  مثمت ، كما %52االتحاد األوروبي، حيث كاف حجـ تجارتيا الخارجية يقدر بػ 
 8خالؿ حكومة حزب العدالة والتنمية بمقدار العربية  الدوؿ حجـ التجارة التركية معزاد األوؿ ليا، لكف 

 الحرة التجارة اتفالٌات خالل ، من6512فً  دوالر ملٌار 2546 إلى دوالر ملٌارات 2 مناضعاؼ

 (1) األعمال. ومجالس
 

االستراتيجية التي وقعت وقعت تركيا اتفاقيات تعاوف مع العديد مف الدوؿ العربية كاالتفاقيات كما      
وسوريا وقد ألغى البمداف تأشيرات التنقل بينيما، باإلضافة إلى عشرات االتفاقيات االقتصادية و بيف تركيا 

 وفمسطيف تونس مع الحرة التجارة اتفاقيات توقيع وفي ذات السياؽ، تـ (2األمنية التي وقعتيا مع العراؽ)
. 2011 عاـ في األردف ومع 2007 عاـ في ومصر سوريا مع( 2006) والمغرب ،2005 عاـ في

 في التجارة خالؿ مف الناعمة القوة لزيادة استراتيجية الحاكمة الحكومات استخدمت ذلؾ، إلى باإلضافة
 عاـ لبناف في األعماؿ مجالس تأسيس تـ كما. المنطقة دوؿ داخل أعماؿ مجالس إنشاء و المنطقة العربية

 عماف ، الكويت ، قطر ؛ 2005 عاـ في والبحريف ، 2003 عاـ في السعودية العربية والمممكة ، 2002
سرائيل ، ليبيا2006 في التي وقعتيا  تفاقيةإ، و بعض المنظمات اإلقميمية العربية ك2007 عاـ في وا 

 اعترف وبالمثل، ،التعاوف الخميجي " مع دوؿ مجمس" اتفاقية إطار التعاوف االقتصادؼ2005تركيا في 

و سوؼ نفصل في ىذه النقطة في  (3)،6552 عام فً استراتٌجً كشرٌن بتركٌا الخلٌجً التعاون مجلس
 مف ىذا الفصل.  نيالمبحث الثا

 
 

                                                           
-1 Muharrem EKŞİ , Mehmet Seyfettin EROL, "The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public 

Diplomacy", journal of gazi acadimic view, )Vol. 11, Issue 23, Winter 2018(,  p. 9, available at : 

https://bit.ly/2nF5uWD  
 .مرجع السابق الذكرالقوة الناعمة التركية تتمدد أفقيا باتجاه العالـ العربي، ال -2

-3 Muharrem EKŞİ , Mehmet Seyfettin EROL,Op. Cit. p.9  

https://bit.ly/2nF5uWD
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 ; أما االنفتاح الثقافي فتمثل من خلل أداتين مهمتين هما التعميم و اإلعلم        
 turkey burclarبرنامج جديد يدعى   2004التعميـ:  فمف خالؿ التعميـ  أنشأت تركيا في  -1

(turkish scholairship)  طالب مف العالـ العربي   1100، وقد استفاد مف ىذا البرنامج
 معهد إنشاء تم 2007، كذلؾ في الكويت ( ،لبناف االردف ،قطر ،االردف ،سوريا ،العراؽخاصة )

 الثمافً المركز تعادل ثمافٌة ودبلوماسٌة ناعمة لوة ذات مؤسسة وهو،  (YEI)  إٌمري ٌونس

لممعيد األساسي  المانون ٌنص جوته، ومعهد البرٌطانً الثمافً والمجلس األمرٌكًالفرنسً، و 
عمى أف ىدؼ المؤسسة ىو "الترويج لتركيا ولغتيا وتاريخيا وثقافتيا وفنونيا ... وتنمية الصداقة 
مع البمداف األخرػ لزيادة التبادؿ الثقافي وتقديـ المعمومات والوثائق ذات الصمة داخل البمد 

جو استخداـ العالـ ، وتزويد األشخاص الذيف يرغبوف في التدريب عمى المغة التركية والثقافة وخار 
ىذا  ،يدرس المغة التركيةطالب   33000واليوـ يوجد أكثر مف  .(1)والفف بالخدمات في الخارج "

ومف جانب أخر  في العالـ العربي.  ( turkofone / turkofailنخب تركوفونية )كمو يخمق 
ىتماميا عمى متابعة إ كاديمية ينصب أقامة وتطوير مراكز بحثية ومعاىد إعممت تركيا عمى 

وتقديـ التصورات و السيناريوىات بقصد  ،وتقييـ التطورات االقميمية وخاصة في المنطقة العربية
(2)التعامل معيا.

 

نقطة ميمة وجب التركيز عمييا وىي  تعمـ المغة العربية وأىميتيا كأداة لمتقرب مف الشعوب           
العربية، حيث أف التقدـ في العالقات التركية مع الدوؿ العربي،  دفع تركيا إلى إحياء المغة العربية 

 واالىتماـ بتدريسيا بمختمف المراحل التعميمية.

سنوات األخير أف العالقات الثقافية بيف تركيا والدوؿ العربية ازدادت بشكل المالحع في ال         
قامة المعارض، وما شابو ذلؾ مف ا  كبير، وذلؾ بتنظيـ االجتماعات والحفالت والعروض الفنية و 

زيادة التعاوف العممى بينما، مف  الزيارات العممية وعقد الندوات  ناىيؾ عف  نشطة الثقافية.األ
 (3)وتبادؿ الطمبة واألساتذة . والمؤتمرات

ما أف أظيرت تركيا اىتماميا  اإلعلم و المواقع االلكترونية كأداة من أدوات القوة الناعمة: -2
بالدوؿ العربية في إطار سياستيا الخارجية الجديدة التي تقوـ عمى العمق االستراتيجي، حتى 

                                                           
1 -Ibid, p. 30 

2-Jana Jabbour," Turkey in the middle East",  available at : www.youtube,com/ watch ?v=c636y44 
fr.feature=youlu.be. Accessed on : 14/05/2018 

  3 - بدر دمحم رشيد البدور، مرجع سابق الذكر، ص. 235.
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فمف المسمسالت واألفالـ )التي تسعى  أخذت تعزز أدواتيا اإلعالمية لمتأثير في الشعوب العربية.
و محطات  إلى نشر الثقافة التركية الشعبية والتعريف بتاريخ تركيا العريق وتحسيف صورتيا (،

التمفزيونية ووكالت االنباء، إلى العديد مف المواقع االلكترونية الناطقة بالمغة العربية والتي 
التوجو السياسي حد التطابق مع رؤية حزب معظميا ذات توجو إسالمي،  و معظميا يتشابو في 

العدالة والتنمية الحاكـ في تركيا، حيث نجد مثال موقع " ترؾ برس" يفرد بشكل دائـ ممفات خاصة 
" و " الدولة العثمانية" " الدراسة في تركيا" وغيرىا. 1915لقضايا متنوعة، ؾ" االرمف واحداث 

ي، تركز بمعظميا عمى قوة تركيا االقتصادية كما يعمد إلى بث صور" انفوغرافية" بشكل يوم
والعسكرية، كما منحيا االجتماعية الكبيرة لالجئيف السورييف، وىي توجيات يسعى الحزب الحاكـ 

 الى إبرازىا بشكل دائـ في وسائل اعالمو المحمية، العربية والعالمية .
الذؼ ينشر اخبار تتعمق بالشؤوف  -" 2023مواقع الكترونية أخرػ عمى غرار موقع "تركيا نيوز       

وموقع اخبار  -الدينية العربية والتركية، فييا خطابات ونشاطات رئيس الجميوية رجب طيب اردوغاف
العالـ الذؼ يقدـ صورة مثالية عف واقع تركيا الحالي، كما يقدـ دعما اعالميا لممعارضة السورية و حركة 

الصحف التركية، انتقاد ست" يتميز بمقاالتو المترجمة عف االخواف المسمميف المصرية، موقع "تركيا بو 
سياسة ايراف اليدامة في الشرؽ االوسط، اضافة الى تحفيز السياحة في تركيا واظيار صورة براقة لشؤونيا 
الثقافية والفنية واالدبية." ال معنى لمعالـ بدونكـ، واآلف عمينا أف نعي أف جذورنا متشابكة". ىذه 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف إلى العالـ العربي أثناء إطالقو النسخة العربية  وجييا الجممة
 .التابع لمتمفزيوف التركي الرسمي(TRT) تي آر تي لموقع

     ما  يعكس تزايد االىتماـ التركي بالدوؿ العربية،ارتفاع عدد هذه الموالع والصفحات العربٌة هو          
منبريف قبل الربيع العربي جرػ تدشيف العديد مف الصفحات بالمغة العربية، فبعد أف كانت محصورة في 

فضاًل عف اىتماـ الرئيس التركي بزيادة التوجو إلى العالـ العربي عبر وسائل التواصل االجتماعي، مطمقًا 
 (1) وتويتر. فيسبوؾ حسابات خاصة بو بالمغة العربية عمى موقعي

لتنمٌة أهمٌة توظٌف االعالم التركً للصفحات العربٌة وغٌرها كأدوات أدركت حكومة العدالة وا        

إلى عقوؿ وقموب العرب، الغاية منيا خدمة اليدؼ األوؿ واألخير لتركيا:   2004تـ توجيييا منذ فعالة 

                                                           

،  تاريخ  https://bit.ly/2EoViHF: ، عمى الرابط "أداة تركيا الختراؽ العالـ العربي العربية" الصفحات "،  مجدؼسمٌر  -1 
 .11/07/2018الدخوؿ: 
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 تغٌّرات من صاحبها وما االنتفاضات العربٌة  عمب خاصة (1)زيادة التأثير والنفوذ في المنطقة العربية .

 .واجتماعٌة سٌاسٌة

 قوة المبادرة الدبموماسية:ثالثا: 
في ظل التحوالت الدولية واإلقميمية الخطيرة، خصوصا الواقعة في إقميـ تركيا والتي تؤثر فييا         

حتالؿ األمريكي لمعراؽ كاف مثاال عمى مدػ التأثير  والتأثر المتبادليف، فقد كاف "أردوغاف" بيا فاإل ،وتتأثر
دائما شعارا أف تركيا ال يمكف أف تجمس في المدرجات وتتفرج عمى المعبة، بل يجب أف تكوف العبا يتبع 

لذلؾ فقد اتجيت تركيا إلى انتياج آلية " القوة الناعمة " حتى تتكمف مف الدخوؿ  (2) عمى أرض الممعب،
مستفيدة مف األوضاع اإلقميمية و وىدوء دوف إثارة حساسيات القوػ الدولية واإلقميمية  في إقميميا بسالسة 

الدولية، وكذا التوازنات القائمة، واعتمدت عمى سياسة تصفير النزاعات مع دوؿ الجوار الجغرافي لترقى 
 .(3) عالقاتيا مف القضايا الحساسة إلى المصالح، وىو ما يجعل تركيا دولة مركزية فاعمة في إقميميا

فقد اختارت تركيا أف تضطمع بدور المبادر ال المتفرج عمى ما يحدث أو ما سيحدث، وأوؿ ىذه   
حتاللو وتواصمت ىذه إقبل  2003المبادرات ىي فكرة اجتماع دوؿ الجوار الجغرافي لمعراؽ في فيفرؼ 

الساحة الشرؽ إف ىذه الفكرة مثمت أوؿ دخوؿ لتركيا في ، (4) االجتماعات الدورية حتى بعد االحتالؿ
أوسطية بطريقة لـ تعتمد مف قبل بتبنييا دور الوسيط الذؼ يسعى لحل المشكالت عف طريق الحوار 

بعدما كانت تعتمد القوة العسكرية تجاه األكراد المسمحيف في  ،والتعاوف بيف األطراؼ المتنازعة  والمختمفة
وعمى الرغـ مف أف األحداث  .(5) وؿ الجوارالعراؽ والتوجو نحو التحالف مع إسرائيل في إطار تيديدىا لد

الالحقة جمدت تقدـ بعض المبادرات، فقد بذلؾ محاوالت جادة لمتغمب عمى الخالفات أو بدء المفاوضات 
بيف حماس وفتح وسورية واسرائيل والسنة والشيعة العراقييف، تعاولت تركيا مع جامعة الدوؿ العربية، 

وؿ دولة تتوسط في حل أنيا فشمت. كذلؾ كانت ، لك2012وسعت لموساطة في النزاع السورؼ منذ عاـ 
 (6) ، وىو ما أظير إمكانات ىذه الدبموماسية الجريئة.2010ممف النووؼ االيراني 

                                                           

 الرابط:. عمى 31/12/2018،  تـ التصفح يـو جريدة المدف االلكترونية" االعالـ التركي بالعربية.. اردوغاف" ،   جو حمورة، - 1
https://bit.ly/2T8w9sR   

 .139. ص، الذكرسابك المرجع الالدٌن،  السٌاسة الخارجٌة أسس و مرتكزات، نور دمحم  -1
 العالم العربً، مركز الحمٌمة الدولٌة للدراسات، على الرابط اإللكترونً: باتجاهالموة الناعمة التركٌة تتمدد أفمٌا  -2

 details.aspx?id140 www.facejo.com/studies: //  http .22/04/2016تارٌخ الدخول: 
 .139. ص ، الذكر سابكالمرجع الدمحم نور الدٌن،  السٌاسة الخارجٌة التركٌة أسس و مرتكزات،  -3
  ،على الرابط اإللكترونً:"الموة الناعمة "وائل محً التمامً،  -4

http://www.youm7news.asp?news                                                            04/2016/  23تارٌخ الدخول:  

 . 00، ص. الذكرمرجع سابك مولاير مٌران فاٌسباخ و جمال واكٌم،  - 6

https://bit.ly/2T8w9sR
http://www.facejo.com/studies
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 ىدؼ تركيا مف لعب دور الوسيط في  منطقة الشرؽ االوسط واالزمات العربية بصفة خاصة فعمى      
 ىما عمأ، بما يسيل التعاوف و تحقيق المصالح وسط المستوػ االقميمي تحقيق السالـ في الشرؽ األ

نيا تستطيع أوسط و ف ىناؾ مشاكل عديدة في الشرؽ األأغرب لم تبيفف تركيا أوػ الدولي تريد تالمس
 اقميمية.غمب ىذه المشاكل فقط ينبغي االعراؼ بيا كقوة أ مساعدتيـ لحل 

 :split diplomacyتقسيم دبموماسي ال رابعا:
قدرة تركيا عمى خمق عالقات قوية مع الدوؿ العربية، وفي ذات  نقصد بالتقسيـ الدبموماسي              

كما  ، طراؼالوقت خمق عالقات جيدة مع الدوؿ الغربية، عالقات متنوعة وعمى مسافة واحدة مف األ
ف تكوف جسرا بيف العالـ االسالمي ألى إضافة إف تكوف تركيا مركزا لمحوار بيف الحضارات أيقصد بيا 

دت تركيا دورا في الحوار بيف منظمة المؤتمر االسالمي واالتحاد االوروبي في أوالغربي، وفي ىذا 
فقد مثمت مبادرة تحالف الحضارات  (1) .2009، وحوار تحالف الحضارات سنة 2002اسطنبوؿ سنة 

"The Initiative of Alliance of Civilizations "(2)  فرصة لتركيا لتمعب  دبموماسية عالمية  لمحاولة
 خالؿ مف الجديدة ىويتيا بناء سياسة اتبع حزب العدالة والتنمية وىكذا   اف تصبح قائدا لمعمـ االسالمي،

 المتعدد العثماني بتراثيا المختمفة الحضارات ميد تاريخياً  كانت تركيا بأف القائمة الفكرة عمى التركيز
 والعالـ الغرب مف لكل كنموذج اإلسالمية الديمقراطية ىويتيا الحكومة قدمت السياؽ، ىذا في. الثقافات

                                                           

، العرب وتركيا تحديات دمحم السيد سميـ، " األدوار التركية الجديدة في الوطف العربي: البديل والنموذج االستراتيجي" ، مف كتاب -1
 .  501(، ص. 2012،) بيروت: المركز العربي لالبحاث والدراسات السياسية، الحاضر ورىانات المستقبل

 ورئٌس ، أردوغان والرئٌس عنان، كوفً المتحدة لألمم العام األمٌن رعاٌة تحت 6550 عام فً الحضارات، تحالف مبادرة بدأت-2

 أصبحت التً" الحضارات صدام" منالشات إلى للمبادرة التارٌخً السٌاق استند. زاباتٌرو رودرٌغٌز لوٌس خوسٌه األسبانً الوزراء
  ممالة بموجب الدولً الراي العام على الحضارات صراع حجة طرح تم. التسعٌنٌات خالل الدولً العام الرأي أجندة فً الزاوٌة حجر

 الثمافات بٌن الصراعات ستكون الباردة الحرب بعد للصراع األساسٌة الدٌنامٌات أن افتراض على واعتمد ، هنتنغتونصاموٌل 
. األخرى الحضارات جمٌع من بدالا  واإلسالم الغرب بٌن الصراع حول أساسً بشكل حجته هنتنغتون أسس. جدٌد كتهدٌد واألدٌان

 عام 6555 عام و 1332 عام فً المتحدة لألمم العامة الجمعٌة أعلنت ، الحضارات صراع بشأن والمخاوف المتصاعد للجدل نتٌجة

 ولعت التً اإلرهابٌة الهجمات بوش إدارة صنفت فمد ، ذلن ومع. خاتمً اإلٌرانً الرئٌس التراح على بناءا " الحضارات بٌن الحوار
 تصور فً تسبب الذي" اإلسالمً" اإلرهاب ضد حرباا وبدأ" إسالمً إرهاب" أنها على 6551 سبتمبر 11 فً المتحدة الوالٌات فً

  الحضارات تحالف مبادرة بدأت ، 6555 عام مدرٌد فً اإلرهابً الهجوم بعد. الظهور فً بدأت الحضارات صراع نبوءات أن
(IAC) ًبرزت ، وهكذا. 6550 عام ف( IAC )الحضارات وصراع اإلرهابٌة للهجمات كنمض. 

 التارٌخٌة والبٌئة والغرب الشرق/  والمسٌحٌة اإلسالم الستمطاب الحل اٌجاد هً للمبادرة الرئٌسٌة والغاٌات األهداف كانت     
 ، المبادرة هذه إطار فً. بٌنها التوفٌك خالل من والغربٌة اإلسالمٌة المجتمعات بٌن االرتباط وفن والخوف والشن المتبادل للتحامل
 حموق انتهاكات من وغٌره االسالمو فوبٌا لمحاربة ندوات  وتنظٌم ، اإلنسان وحموق اإلسالم مؤتمرات مثل لمشارٌع تركٌا خططت
 تم لتكون الدٌنٌٌن للمسؤولٌن التدرٌبٌة والدورات الخاصة والندوات ، الحضارات لتحالف التعلٌمٌة والندوات ، والحرٌات اإلنسان

 لدور عمل ورشة ، الحضارة لتحالف عمل ورشة - األجنبٌة البلدان فً العالمٌٌن والشباب للثمافات الكبٌر األناضول اجتماع تعٌٌن
وعلٌه  ،.تركٌا إلى وبًاألور الشباب ٌسافر ، الثمافات بٌن الحوار ضمان وفً ، ونمله الثمافً التراث على الحفاظ فً اإلعالم وسائل

، المبادرة فً الكبٌر االستثمار خالل من العالمً الجمهور أمام لتركٌا النموذجٌة البلد صورة عكس أن الحزب الحاكم  حاولفمد 
 ,pOp. CitMuharrem EKŞİ , Mehmet Seyfettin EROL .10.:  للمزٌد انظر
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 مشاكل حل يمكنو الذؼ الممثل دور لعب العدالة والتنية  الحزب قادة أراد ذلؾ، إلى باإلضافة. اإلسالمي
 (1)الوساطة. باستخداـ الثقافات

المنظمات اإلقميمية في الحفاظ عمى االستقرار والتعاوف أدركت تركيا أىمية دور ومن جهة أخرى،         
في المحيط  اإلقميمي، لذلؾ فقد ركزت عمى تفعيل منظمة المؤتمر اإلسالمي نظرا لألوضاع و التطورات 
الميمة في المنطقة اإلسالمية خاصة بعد غزو أفغانستاف والعراؽ بالرغـ مف عضويتيا في منظمات 

اميا بالمنظمة مف خالؿ سعييا النتخاب أميف عاـ ليا يكوف تركيا وىو ما غربية أخرػ، وقد اتضح اىتم
حصل مع " أكمل الديف إحساف أوغمو " وقد كاف ىذا األخير يحمل رؤية تشبو الرؤية التي يتبناىا حزب 

كذلؾ تـ انتخاب رئيس الجميورية التركية  العدالة و التنمية مف حيث تفعيل دور المنظمة وأىميتيا.
 ) عبد هللا غوؿ( رئيسا لمجنة الدائمة لمتعاوف االقتصادؼ والتجارؼ في منظمة المؤتمر االسالمي . السابق

حصمت أيضا عمى مقعد غير دائـ في مجمس األمف، ومركِز مالحٍع في االتحاد اإلفريقي وجمعية 
عضاء و باإلضافة إلى ىذا فإف تركيا أصبحت مف بيف األدوؿ الكاريبي ومنظمة الدوؿ األمريكية 

المراقبيف في جامعة الدوؿ العربية كما ساىمت في تأسيس ممتقى تحالف الحضارات بالشراكة مع إسبانيا، 
 .(2) وشاركت في مشروع " االتحاد مف أجل المتوسط" الذؼ دعا إليو الرئيس الفرنسي " نيكوال ساركوزؼ"

، وفعمت في 2003السعودؼ لمعمل عبر اتفاقية وقعت في  –مف جانب أخر تـ تشكيل المجمس التركي 
، وتشكيل مجمس التعاوف االستراتيجي عالي المستوػ مع سوريا والعراؽ  العطاء طابع ىوية 2004

 مؤسساتية لمعالقات بيف االطراؼ.
وقد عممت تركيا ألف تكوف مف بيف الفواعل الحاضرة في بعض مناطق التوتر، حيث كانت مف      

، كما كانت تستعد إلرساؿ قوات سالـ إلى 2006المشاركيف في قوات اليونيفيل في لبناف بعد حرب تموز 
ة اإلرىاب تشارؾ تركيا في عمميات مكافح، كما 2009ذلؾ في فيفرؼ  ىالصوماؿ بعدما وافق البرلماف عم

 .(3) في أفغانستاف مع قوات حمف األطمسي

                                                           

 
1-Muharrem EKŞİ , Mehmet Seyfettin EROL,Op. Cit. p.11 

 على الرابط اإللكترونً: ، ترجمة: الطاهر بوساحية ، "داود أوغلو والسٌاسة الخارجٌة الجدٌدة لتركٌا" ،بولنت أراس  -2

C958-www.aljazeera.net/NR/exeres/d31688A9   :12/01/2016. تارٌخ الدخول                  ،      

 .141،  ص الذكر سابكالمرجع الدمحم نور الدٌن، السٌاسة الخارجٌة التركٌة أسس و مرتكزات،  -3

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/d31688A9-C958
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الثنائي في الفترة المتأخرة مف حزب العدالة والتنمية  والذؼ  ضافة إلى تزايد النشاط الدبموماسيإ     
ال التقمبات في إ .يمكف تفسيره بعوامل محفزة مثل العالقات التجارية والقرب الجغرافي واليوية المشتركة

يمكف أف تقترف بردود فعل مفاجئة وغير محسوبة عمى  اإلقميمية لمسياسة الخارجية التركيةالتوجيات 
 حاالت األزمات السياسية الدولية أو المحمية والتي سوؼ نفصل فييا في الفصل الثالث.

 خامسا: الدبموماسية االنسانية: 
 المتزايد النفوذ تعتبر المساعدات االنسانية عنصر أساسي في الدبموماسية العامة وقد ساىـ        

 الوكالة  وأىميا الخارج، في التركية الناعمة لمقوة الترويج في في اطاار الدبوماسية العامة  الدولة لوكاالت
 لمدبموماسية تبر كمنظمة(الذؼ اعTRC) الصميب االحمر التركي و (TIKA ) والتنسيق لمتعاوف  التركية
 الرأؼ في لتركيا إيجابية صورة خمق في أساسًيا دوًرا المذاف يمعباف ، الناعمة تركيا قوة في تساىـ العامة
إلى أف تركيا   2013نسانية لسنة شار التقرير العالمي لممساعدات اإلفي ىذا السياؽ، أ الخارجي.  العاـ

ا، الواليات المتحدة االمريكية والمؤسسات االتحاد االوروبي وبريطانيقد إحتمت المرتبة الرابعة عالميا بعد 
 3.3مميوف دوالر الى  73مف   2013و  2002بيف عامي قيمتيا  زادتفي تقديـ المساعدات التي 

ـ يستخداـ قوتيا الناعمة مف خالؿ تقدإ، ومنذ االنتفاضات العربية عمدت تركيا عمى (1)مميار دوالر
لى مناطق شرؽ ليبيا التي تعرضت لمقصف، كما عمدت عمى نقل المصابيف إنية المساعدات االنسا

رسمت تجييزات أزمة العمالة المصرية في ليبيا، وفي نفس السياؽ أوالجرحة الى تركيا، وساىمت في حل 
ف ف تركيا تستضيف اآلأيواء المواطنيف السورييف، ناىيؾ عمى إجل أعمى الحدود المشتركية مع سوريا مف 

ىذا ولـ تكف اليمف استثناء مف االىتماـ   (2)مالييف مف الالجئيف السورييف عمى أراضييا . 3كثر مف أ
التركي بدوؿ االنتفاضات العربية، حيث حرصت تركيا عمى المشاركة بمؤتمر المانحيف )أصدقاء اليمف( 

 ميوف دوالر. سبتمبر بنيويورؾ، وقدت مساعدات إقتصادية لميمف قدرىا مائة م 27الذؼ عقد في 

ومف األحداث بالغة الداللة بصدد التغيير الكبير الذؼ طرأ عمى السياسة الخارجية التركية إزاء      
لموقوؼ عمى األوضاع  2011أوت  19المنطقة العربية مبادرة رئيس الوزراء التركي بزيارة الصوماؿ في 
مت مع كازاخستاف والسعودية  والسنغاؿ و المتردية التي تعاني منيا الصوماؿ، كما يشار أف تركيا قد شك

                                                           
1 - Emrah Ayhan, "The New Public Diplomacy and Soft Power in Developing Countries: The Case of 

Turkey", The Journal of MacroTrends in Social Science (JMSS), )Vol. 4, Issue 1 , 2018( , p58 

 

 مجمة العمـو السياسية والقانوف ، "السياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعات، المخرجات، االدوار"، لقرع بف عمي - 2
 .186برليف(، ص. -تصدر عف المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –  02مجمد -2018أفريل/نيساف 08)العدد
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منظمة التعاوف االسالمي مجموعة خاصة مف أجل متابعة الوضع في الصوماؿ وتنسيق حمالت 
المساعدات، كما قامت بحممة انسانية ودبموماسية لمتصدؼ لمجفاؼ في الصوماؿ، إلى جانب تقديميا 

   (1)الشعب الذيف يعانوف والفقر والمجاعة.لعشرات األطناف مف المواد الغذائية والدوائية ألبناء 
 

 الثقافي التعاوف  استخداـ خالؿ مف تركيا في الناعمة القوة أصوؿ عمى والتنمية العدالة حزب أكد          
 أقميا وليس - والتجارة واالستثمار اإلنمائية، والمساعدة التأشيرات، وتحرير العامة، والدبموماسية والتعميمي،

 الناعمة لمقوة الترويج في متزايد بشكل نشطت وقد ، والوكاالت الفاعمة الجيات مف متنوعة مجموعة -
مف الغزو العراقي الى المواقف  ءالمجاورة ) اضافة الى قرارات السياسة الخارجية ابتد البمداف في لتركيا
 العدالة حزب يولييا التي األىمية مف ويتضح. ددة لمكياف الصييوني  التي زادت مف شعبية الحزب (نالم

 التركية الوكالة مثل الرئيسية لموكاالت خصصيا التي المتزايدة الموارد خالؿ مف الجيود ليذه والتنمية
 . (2)والدينية الثقافية الدبموماسية في أيضا نشطة الحكومة ، كانتوالتنسيق الدولي لمتعاوف 

 تعمل تركيا عمى تقوية التركية والثقافة لمغة يرويج الذؼ "الثقافية أمري  يونسفعمى غرار مركز "          
 التي اإلصدارات مف كبيرة مجموعة الثقافي التعاوف  ىذا يشمل الدوؿ العربية مع خاصة الثقافية الروابط
طالؽ البمداف، ىذه في التركية المدارس افتتاح خالؿ مف التعميمية الخدمات تصدير بيف تتراوح  الحكومة وا 
 الثقافية السمع نطاؽ وتوسيع منح دراسية لجميع المستويات، البمداف ىذه مف األكاديمييف لمطالب التركية
(، والتي بات ليا تاثير كبير عمى Soap Operaالتركية  و اوبيرا الصابوف ) التميفزيونية البرامج مثل

 كذلؾ فإف  .ىـ عامل جذب لمثقافة والتعريف بصورة تركيا وبيويتيا المتميزة أ الشارع العربي واصبحت 
 السممي لمحل فعالة أدوات إلى لتحويميا ومطمبيا الدولية المنظمات في وجودىا لزيادة تركيا محاوالت
 (3) .الناعمة القوة الستخداـ ميمة أبعاد أنيا عمى أيًضا إلييا ُيشار لمنزاعات

                                                           

  .43 -42، ص.ص.مرجع سابق الذكراحمد دمحم وىباف،  - 1

2- Tozun Bahcheli," Turkey Under the AKP: Axis Change or Pragmatic Activism?", Chapter in, The 

International Relations of the Contemporary Middle East:Subordination and Beyond , by Tareq Y. 

Ismael and Glenn E. Perry (eds),)Routledge, slated for publication in fall 2013(.p 10. 
 

3 - Aylin Aydın Çakır & Gül Arıkan Akdağ, "An empirical analysis of the change in Turkish foreign 

policy under the AKP government", Turkish Studies, 2016, p.6,    Available at : 

http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2016.1261021,  accessed on : 12/04/2018 

http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2016.1261021
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 ىي واالستثمار التجارة مثل االقتصادية األدوات أف يبدو ، ىذه الناعمة القوة أدوات جميع بيف مف        
 لإلغراءات المكثف العدالة والتنمية، اضافة الى االستخداـ حكومة ظل في استخداًما األكثر األدوات
 .الدوؿ العربية مع الدبموماسية والعالقات الخارجية المساعدات مثل اإليجابية

 التي الصمبة القوة أدوات عمى التأكيد في مؤخًرا الباحثيف بعض بدأ ذلؾ ، كل عكس ولكف عمى          
 الذؼ البحث ىو ذلؾ عمى مثاؿ وأفضل. المنطقة العربية  في والتنمية العدالة حزب حكومة تستخدميا

 وليبيا أفغانستاف في تركيا مواقف بيف يقارف  والذؼ "Özpek and Demirağ وديميرؼ" أوزبؾ أجرتو
 مف واضح تحوؿ مع في السياسة الخارجية التركية، األمننة  إعادة الباحثوف  يذكر. وسوريا والعراؽ
 االنتفاضات العربية إلى انتشار بعد العسكرؼ  التدخل إلى الدعوة إلى العسكرية التدخالت معارضة
 (1).سوريا

يضا لمدوؿ أبل  ،ليست بخاصية لتركيا فحسب  كل ىذه االستراتيجياتما يمكف اف نقولو ىو أف        
تحوؿ االستراتيجة التركية نحو الدوؿ العربية بما يخدـ كذلؾ، و  ياالصاعدة كدوؿ البريكس يمكنيا استعمال

تركيا ىوية صبحت فييا أالمصالح التركية بما فييا االقتصادية التي سوؼ نتحدث عنيا في النقاط التالية، 
نموذج لمعالـ  حافظة و القيـ الميبرلية، وعالقتيا مع الغرب،مقراطية االسالمية الالتي ترتكز عمى الديم

العربية شكمت تحديا لتركيا في عالقتيا  تجاه الدوؿ العربية وفرضت واقعا  االنتفاضاتالعربي ولكف 
 .رابعمغايرا لما كاف متوقعا وىذا ما سوؼ نفصل فيو في الفصل ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Loc.Cit. 
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 البعد االقتصادي لمسياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية  :انيالمبحث الث

(2002-2018. ) 

 قوة تكوف  ألف تبحث فتركيا ،في العالقات التركية العربية ىامة مكانةيحتل البعد االقتصادؼ          
 مركزه، ىي إقميمي اقتصادؼ نظاـ وتأسيس إنتاجية، قاعدة إلى يحتاج وىذا المنطقة، في فاعمة إقميمية
 المحمية البيئة عمى انعكست الدولي االقتصاد وتحوالت العالمي النظاـ في التحوالت أف تماًما تعي وىي

 عمى تطرح تركيا بدأت ىنا مف .المتبادؿ واالعتماد المصالح تبادؿ عمييا ففرضت والدولية، واإلقميمية
 وبناء أسواقو، مف واالستفادة ،المنطقة العربية عمى االنفتاح خالؿ مف الجديدة االقتصادية توجياتيا العمف

 المائية ثروتياعمقيا التاريخي وتقاربيا الثقافي إضافة  إلى   توظف وىي واسعة، اقتصادية مصالح
نتاجيا العمالقة، الزراعية ومشاريعيا  دولي ترانزيت كخط الجغرافي وموقعيا السياحية وبيئتيا الصناعي، وا 

 .المنطقة في قائدا اقتصاديا شريكا لتكوف  مسعاىا لتعزيز
      

 المطمب الول: تطور البعد االقتصادي في السياسة الخارجية التركية حيال الدول العربية

لى دراسة اىتماميا بالمنطقة          عندما ينظر إلى التغيرات السريعة في السياسة الخارجية التركية، وا 
االقتصادؼ، فنظرا لمتقدـ الكبير والتطور السريع الذؼ حققتو العربية اصبح مف الضرورؼ التطرؽ لمبعد 

تركيا عمى المستوػ االقتصادؼ، أضحت حاجتيا لمطاقة تزداد سنة بعد سنة، لتصبح مف أىـ المستورديف 
لمطاقة في المنطقة، فيذا النمو السريع القتصادىا ونظرا ليدؼ تركيا الذؼ رسمتو لسياستيا الخارجية 

تصبح مف الدوؿ العشر األولي اقتصاديا عمى المستوػ العالمي ، لذا أصبح لزاما عمييا والمتمثل في أف 
تأميف مصادر الطاقة، والبحث عف أسواؽ لصادراتيا، وىذا ما دفع تركيا الى تبني سياسة خاصة تجاه 

ا موظفة بذلؾ كل مقومات ىويتي 2002المنطقة العربية لتعزز تركيا عالقتيا بالدوؿ العربية بعد  
يظير جميا مدػ األىمية  2002الوطنية، ومف خالؿ مالحظة السياسة التركية في الوطف العربي بعد 

ث اتيجت سياسة ذكية تعتمد عمى القوة الناعمة عمى األقل حتى قبل يالتي تولييا تركيا لمدوؿ العربية، بح
لحيا في المنطقة،  والتي االنتفاضات العربية، بتركيزىا عمى العامل االقتصادؼ والثقافي لتحقيق مصا
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تربطيا بيا  روابط تاريخية وثقافية، ىوية مشتركة و القرب الجغرافي وىو ما يساعد في تحقيق التعاوف 
 (1)االقتصادؼ  .

، وىي %30وىذا ليس بالغريب إذا عممنا أف الوطف العربي يعتبر أكبر منتج لمطاقة في العالـ بنسبة      
مف إجمالي احتياطي البتروؿ العالمي، كما أف احتياطي الغاز بيذه المنطقة يقدر ب  %57.8تشكل 

مف االنتاج العالمي  وعميو يعتبر  % 14مف االحتياطي العالمي. وتنتج المنطقة ما قدره   28.9%
الوطف العربي مصدرا استراتيجيا لمطاقة في العالـ، كما أف سعر انتاج البتروؿ والغاز في المنطقة 
منخفض مقارنة بدوؿ مناطق أخرػ في العالـ، ومف جية أخرػ يجد الوطف العربي الذؼ يصل عدد 

(2) مميوف نسمة، وتصل ضخامة اقتصاده إلى تريميوني دوالر تقريبا. 340سكانو أكثر مف 
يشكل  بالتاليو  

مميار  37إلى  2017ميف حاجياتيا مف الطاقة التي وصمت فاتورتيا سنة أالعالـ العربي فرصة لتركيا لت
 .الواسعة الستعاب منتاجاتيا ميف أسواؽ أدوالر، باالضافة الى  ت

إف تركيا دولة نامية  يوصف اقتصادىا عمى أنو مف بيف العشريف األوائل بإحتالليا المرتبة السادسة       
االتحاد عشر، لقد ادركت تركيا أف تحقيق المكانة ولعب أدوار ميمة، مما يسيل عمييا االنضماـ إلى 

جراءات و كذا إصالحات ىامة  االوروبي،  ال يتـ إال باقتصاد قوؼ ومتقدـ ما دفعيا إلى اتخاذ تدابير وا 
في منظومتيا االقتصادية في بداية الثمانينيات، حيث انتيجت سياسة االنفتاح التي كاف ليا فوائد كبيرة 

، %7.5نسبة  2017بمغ  في سنة عمى االقتصاد التركي،  فتركيا لدييا أسرع معدالت النمو حيث 
متفوقة بذلؾ عمى االتحاد االوروبي والعديد مف الدوؿ،  فقد لعبت سياسة االنفتاح في االنتقاؿ باالقتصاد 

، 2017مميار دوالر سنة  850مف وضع الفتور إلى إزدىار ونمو ىائل، حيث بمغ اجمالي الناتج المحمي 
مميار دوالر، ونسبة الصادرات سنة  10.9لنفس السنة نحو  وقد بمغت االستثمارات األجنبية المباشرة 

، واستطاعت تركيا أف تقفز الى )3(مميار دوالر 233مميار دوالر، وبالمقابل بمغت نسبة الواردات  157
عاـ، كما وظفت السياسة الخارجية في تحقيق التنمية االقتصادية، لقد أدركت القيادة وخاصة  16المرتبة 

                                                           

الماضي الحوار التركي العربي بيف غوفيف صاؽ، "وجية نظر تركية في واقع وافاؽ العالقات االقتصادية بيف تركيا و العرب"، مف كتاب،  -  1
 .205(، ص. 2010، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، والحاضر

تحديات  العرب وتركياية"، مف كتاب الترك –"وجية نظر عربية في واقع العالقات االقتصادية العربية منير حمش،  -  2
 .322ص. ، 2012الحاضر ورىانات المستقبل، بيروت، المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات، 

.UN Comtrade database - 3 
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تنمية خالؿ ىذه المرحمة أىمية االنفتاح عمى العالـ الخارجي وضرورة توفير بيئة سممية حزب العدالة وال
 لتحقيق مصمحتيا االقتصادية وتعظيـ مكاسبيا.

و بالعودة تاريخ العالقات االقتصادية بيف تركيا والدوؿ العربية ،عمينا معرفة أنو قد كاف لمواليات         
العربية الخاضعة لالبراطورية العثمانية، عالقات اقتصادية وثيقة فيما بينيا،  وبيف المركز االمبراطورؼ، 

رية في ذلؾ الوقت، ولكف مع نياية القرف وفق ما تسمح بو ظروؼ وطبيعة االقتصادات المكونة لالمبراطو 
الثامف عشر، بدأت ىذه العالقات تضعف نتيجة تغمغل رأس الماؿ االوروبي والنفوذ االوروبي في 

أصبحت الواليات العثمانية تخضع عمى نحو أو ضعف االمبراطورية وبداية تفككيا المنطقة، مع  تنامي 
، بحيث أدػ ذلؾ إلى تخصص اقتصادات االمبراطورية اخرلمقتضيات تطور واحتياجات الغرب االوروبي

في والياتيا المختمفة، بانتاج المواد األولية والمنتوجات الزراعية، بما يمبي حاجة اوروبا واحتاجات 
مصانعيا لممواد االولية، وبحث تظل سوؽ لممنتوجات االوروبية الصناعية،  في اطار مصالحيا وبما 

 الى نتيجتيف ىامتيف:يخدـ ىذه المصالح وادػ ذلؾ 

األولى: اضعاؼ التكامل االقتصادؼ فيما بيف الواليات العثمانيية المختمفة، بما في ذلؾ عالقاتيا  -
 مع المركز العثماني.

 الثانية: ارتباط اقتصادات الواليات العثمانية، بما فييا دولة المركز بالدوؿ االوروبية فرادػ. -

 ثمانية، سعت الجميورية التركية الى اتباع سياسة اقتصادية تقـو عمى وبعد تفكؾ االمبراطورية الع         
االكتفاء الذاتي، في حيف زاد ارتباط البمداف العربية بحكـ وقوعيا تحت االحتالؿ االوروبي باالقتصادات 

 (1)االوروبية فرادػ. 

وبعد الحرب العالمية الثانية، نالت البمداف العربية استقالليا السياسي تباعا،  ولكنيا بقيت عمى         
ارتباطاتيا االقتصادية مع الغرب االوروبي ثـ مع الواليات المتحدة و أوروبا، ولـ تتمكف البمداف العربية مف 

ية، مما زاد  مف تبعيتيا االقتصادية تحقيق التكامل االقتصادؼ العربي، فضال عف اخفاقيا في تحقيق التنم
 –لألسواؽ الخارجية التي تسيطر عمييا الدوؿ الصناعية المتقدمة. وبقيت العالقات االقتصادية العربية 

التركية  في أدنى المستويات حتي مطمع السبعينيات مف القرف الماضي، حيث طرأت بعض المتغيرات 

                                                           

العربي بيف الحوار التركي منير الحمش، "وجية نظر عربية في واقع وافاؽ العالقات االقتصادية بيف العرب و تركيا"، مف كتاب،  - 1
 .235(، ص. 2010، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الماضي والحاضر
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تمثمت ىذه المتغيرات في االرتفاع الحاصل في أسعار النفط،  التي لعبت دورا في دفع تمؾ العالقات. وقد
بيف العرب واسرائيل، وكاف مف نتائج ارتفاع اسعار النفط،  ارتفاع قيمة الفاتورة  1973بعد حرب عاـ 

لى البمداف  النفطية التركية، فظيرت الحاجة التركية إلى زيادة صادرات الى البمداف العربية عموما، وا 
تجة  لمنفط عمى وجو الخصوص، بيدؼ السيطرة عمى العجز التجارؼ التركي مع ىذه البمداف، العربية المن

 خاصة أف المنتجات التركية كانت تعاني صعوبات في االسواؽ االوروبية.

مف خالؿ البرنامج االقتصادؼ  1980وعمى إثر تطبيق تركيا سياسات اقتصادية جديدة عاـ           
ديد لقيمة العممة، تقييد نمو السيولة النقدية، إلغاء تثبيت األسعار، خضوع الذؼ يقوـ عمى تخفيض ج

بالمئة مف حقوؽ السحب  625مشاريع الدولة االقتصادية لصندوؽ النقد الدولي، منح تركيا مبالغ تعادؿ 
وىي تبسيط اجراءات العممة، انياء الحظر عمى سفر  1983الخاصة، اضيفت ليا بنود جديدة في عاـ 

طنيف الى الخارج ، وتحفيز لالستثمار االجنبي، وأخيرا فتح الباب أماـ العمميات النقدية لمبمداف الموا
االسالمية والخدمات المالية الغربية، كل ىذا ساعد تركيا ألف تتجو نحو خمق مناخ استثمارؼ مناسب 

نجـ عف البرنامج لتشجيع رأس الماؿ االجنبي،  ومنو رأس الماؿ العربي، لالستثمار في تركيا، كما 
االقتصادؼ في البمداف العربية المنتجة لمنفط، الحاجة الى المزيد مف المستوردات السمعية االستيالكية، 

لى المزيد مف اليد العاممة، فكانت ىذه فرصة مناسبة لمصادرات التركية والعمالة التركية في أف واحد.  (1) وا 

لكف مع االصرار التركي عمى أولوية العالقة مع االتحاد االوروبي، وفي ظل التقسيـ العالمي         
لمعمل،  ومع استمرار األوضاع المتخمفة في البمداف العربية وعدـ تحقيقيا لمتنمية، ومع استمرار العالقات 

ا،  فإف نتائج محسوسة لتطور بيف االقتصادات العربية واالوروبية وباقي دوؿ العالـ مف حيث طبيعتي
التركية لـ تتحق إال في السنوات االخيرة، وفي ظل مجموعة جديدة مف  –العالقات االقتصادية العربية 

المتغيرات االقتصادية العالمية، أىميا إحداث منظمة التجارة العالمية، والدعوة إلى العولمة و تحرير 
التنافسية، والتطورات الحاصمة في التكتالت االقتصادية التجارة الدولية، وتصاعد العوامل المتصمة ب

االقميمية، لكف أىـ المتغيرات الجديدة تمؾ المتعمقة باالوضاع الداخمية في تركيا، وتصاعد الدعوة الى 
التوجو نحو العالـ االسالمي و البمداف العربية عمى وجد الخصوص، وتزايد التفاعل التركي مع مشكالت 

 (2)خاصة بعد االخفاقات المتوالية النضماميا إلى االتحاد االوروبي. المنطقة العربية

                                                           

 .227-226، ص. ص مرجع سابق الذكرمنير الحمش،  - 1
 .236، ص. ص. المرجع نفسو - 2
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غوت أوزاؿ" في عقد الثمانينيات ىو ر إف مرحمة االصالحات التي بدأ بيا رئيس الجميورية "طو       
الموضوع الميـ الذؼ يجب أف نتحدث عنو، فعندما ينظر إلى تركيا قبل عقد الثمانينيات نرػ أف الصناعة 

في مناطق معينة مف األناضوؿ، وبالضبط في اسطنبوؿ، أزمير، أضنة و بورصة، لكف التصدير متجمعة 
 أصبح عنصرا ميما بالنسبة إلى تركيا بعد دخوليا مرحمة سوؽ التجارة الحرة بسرعة، وذلؾ بعد تطوير

رأت الجيات المختصة أف التجارة المتحررة  وقد، سياستيا االقتصادية بشكل شامل في عقد الثمانينيات
 ضرورة وذات فعالية ىامة الكتساب تركيا عممة صعبة، لذلؾ تـ التركيز عمى التحرر في ىذا المجاؿ.

ىذا التحرر لـ يقتصر فقط عمى زيادة الصادرات في تركيا، بل أدػ إلى انتشار وتطور الصناعة         
حوؿ ميـ في البنية الصناعية أيضا، مف خالؿ التحوؿ مف في عدة مدف تركية صغيرة، كما حدث ت

 لبسة الجاىزة، الى قطاعات جديدة كالمكننة وصناعة السيارات .القطاعات التقميدية كالنسيج واأل

اذا يرجع اىتماـ تركيا بمحيطيا االقميمي والعربي خاصة إلى مرحمة التحوؿ االقتصادؼ الذؼ            
ثمانينيات، وىو ما أفرز تحوال ميما في السياسة الخارجية التركية  موظفة بذلؾ شيدتو تركيا في عقد ال

 مقومات ىويتيا الوطنية  والتي ساعدتيا عمى االنفتاح االقتصادؼ .

و الجدير بالذكر أف الشرؽ الوسط  ىو النقطة األساسية لصراعات السيطرة في النظاـ الدولي. وىو      
يع التوترات األساسية،  وقد تنعكس التوازنات الدولية عمى العالقات، وأف األرضية االقميمية لظيور جم

ىذه التوازنات تحدد السياسة الدولية بشكل مباشر في المرحمة الجديدة، إف المقارنة بيف انعكاس التوازنات 
يد ما بعد العربية بيف المش -الدولية لمرحمة الحرب الباردة عمى العالقات االقتصادية والسياسية التركية

تقدـ لنا معطيات تكفي لفيـ واقع العالقة ، مثال عدـ تطور العالقات مع سورية بشكل مالئـ  2000عاـ 
حتى نياية الحرب الباردة لو عالقة مباشرة بتوازنات تمؾ المرحمة،  وىي عالقات أخذت شكميا في إطار 

 )1(نقط حدودية لمعسكريف خالؿ الحرب الباردة..

                                                           

لحوار واخروف، اغوفيف صاؽ، "وجية نظر تركية في واقع وافاؽ العالقات االقتصادية بيف تركيا والعرب"، في اتياف محجوبياف  - 1
 .213(، ص 2010)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، التركي بيف الماضي والحاضر،  -العربي
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ما يمكنا قولو ىو أف التحوؿ السياسي الذؼ حدث نتيجة وصوؿ حزب العدالة والتنمية الى          
 ا يعطينا إجابة لماذا التوجو نحوالسمطة في الوقت الحالي نتيجة طبيعية لمتحوؿ االقتصادؼ، وىو م

االتراؾ  منطقة الشرؽ االوسط وباالخص المشرؽ والمغرب العربي موضوع دراستنا، ىو أف رجاؿ االعماؿ
)الطبقة البرجوازية( نشيطوف الى أبعد الحدود في ىذه المنطقة ويعمموف بكثافة ، ونرػ أنيـ يمكنيـ العمل 

 )1(  .أكثر في حاؿ تـ فتح الطريق أماميـ، خاصة إذا ما اقترف ذلؾ بالقرب  الجغرافي واليوية المشتركة

مف خالؿ  الدوؿ العربيةمع معالقات االقتصادؼ لأىمية البعد  وبالتالي يوضح العديد مف الباحثيف      
ودوائر األعماؿ التركية ودورىا في زيادة حجـ التجارة بيف تركيا  حزب العدالة والتنمية  تحميل العالقة بيف

صبحت تعرؼ عمى أنيا أف تركيا ألى تزايد ارتباطيا مع جيرانيا، حتى إدػ أالمنطقة العربية، وىذا ودوؿ 
ـ الفرص االقتصادية واالعتماد اسخدباستعالوة عمى ذلؾ ، تتولى تركيا إطاًرا وظيفًيا  "دولة تجارية"   بأنيا

المتبادؿ إلضفاء الطابع المؤسسي عمى عالقاتيا مع البمداف المجاورة وتخفيض القوة العسكرية لصالح 
 (2)االقتصادية.-التفاعالت االقتصادية

  :وتفعيل العلقات االقتصاديةالمطمب الثاني: التقارب الهوياتي 

بعد الحرب الباردة، بدأت اليوية الكمالية لتركيا التي انفصمت عف المنطقة العربية لعقود طويمة،        
(، الذؼ وصل AKPتفسح المجاؿ أماـ ىوية عثمانية جديدة، خاصة في ظل حكـ حزب العدالة والتنمية)

المشاكل، تيدؼ الى تسييل الصادرات المتنامية لنمور ، واتبع سياسة تصفير 2002إلى السمطة في 
 االناضوؿ، وتصدير مشروع السالـ الميبرالي.

في فترة حكـ حزب العدالة  وعميو، فقد ازداد الحضور التركي  في العالـ العربي بشكل متسارغ            
د عمى ذلؾ عدة عوامل أىميا  عاد بناء األواصل بيف الشعوب العربية والتركية، وقد ساعأ والتنمية، الذؼ 

يتعمق بالقرب الجغرافي، االرتباط التاريخي، االرث الديني والثقافي المشترؾ الذؼ ال يمكف تجاىمو، وىو ما 
فرض تقوية العالقات بيف الطرفيف لتحيقيق المصالح المتبادلة، فاالنفتاح التركي عمى  المنطقة العربية 

دراكات ىوياتية ترتبط باالرث العثماني في المنطقة  وبعوامل أخرػ تتعمق بالقيـ  تتحكـ فيو تصورات وا 
والمعايير وىو ما يشكل اليوية التي تحدد المصمحة كما يرػ البنائيوف الذيف يروف أنو ال يمكف النظر الى 

                                                           

 .197،  ص. نفس المرجع - 1
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المصمحة كمعطى مسبق وانما ىو معطى يتـ بناءه.  وبالتالي، احتل البعد االقتصادؼ مكانة ىامة، 
لزيادة الكبيرة في المبادالت التجارية واالستثمارات. فقد استطاعت تركيا زيادة حجـ التبادؿ خاصة مع ا

مميار  6.7التجارؼ مع الدوؿ العربية مف ال شيء تقريبا في بداية الثمانينيات مف القرف العشريف إلى 
دوالر عاـ مميار  29.5، الى 2007مميار دوالر عاـ  22.3ومف ثـ الى  2002دوالر أمريكي عاـ 

، مف اجمالي التبادؿ التجارؼ مع العالـ يقدر ب 2017مميار دوالر عاـ  48.9، ليصل الى 2010
مف اجمالي التبادالت  %12.5مميار دوالر أمريكي، أؼ أف التبادؿ التجارؼ التركي العربي يمثل  390.8

 (1)التجارية التركية . 

وقد رافق ىذا االنفتاح االقتصادؼ العمل عمى التأسيس لمحرية التجارية بيف تركيا والدوؿ العربية     
وتوسيعيا مف خالؿ اتفاقيات تجارة حرة ثنائية وصوال الى السعي نحو انشاء منطقة تجارة حرة عربية 

 . اتفاقيات تجارة حرة مع دوؿ المشرؽ والمغرب العربييف  6تركية. ولدػ تركيا 

سوؼ نتناوؿ في النقاط التالية حجـ التبادؿ التجارؼ بيف تركيا والدوؿ العربية كل عمى حدة مف       
 خالؿ الجدوؿ أسفمة ثـ في النقطة األخيرة نحاوؿ عرض حجـ االستثمارات بيف الجانبيف.

 الواردات التركية من الدول العربية:   -أوال

 الدوؿ العربية ونسبتيا الى اجمالي الواردات التركية مف العالـ: يبيف الجدوؿ أدناه الواردات التركية مف

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.2018 

 

http://comtrade.un.org/
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 و العالـ ) الوحدة : باأللف دوالر امريكي( (: تطور الواردات التركية مف الدوؿ العربية6جدوؿ رقـ )
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Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.2018 
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 واردات التركية  مف دوؿ المغرب العربي: ال( : 7رقـ ) ؿجدو 
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Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.2018 
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  ( لقيمة الواردات التركية مف دوؿ المغرب العربي: الوحدة / الف دوالر 5بياني  رقـ ) ـرس

 

 : مف اعداد الباحثة بناء عمى الجدوؿ اعاله.المصدر

مف خالؿ ىذا الجدوؿ يتبيف أف ىناؾ تطور ممحوظ لمواردات التركية مف الدوؿ العربية والتي وصمت     
 7.9(، بعد أف كانت حوالي 14.499.207.000بالتحديد )  2017مميار دوالر سنة  14إلى اكثر مف 

ار ممي 3.6كانت حوالي  2002(، وقبميا في 7.962.576.000) بالتحديد  2007مميار دوالر سنة 
دوالر،  ولكف رغـ ىذه الزيادة إال أف نسبة الواردات التركية مف الدوؿ العربية بالنسة الجمالي الواردات 

بمعنى  . فقط مف إجمالي الواردات التركية  % 6.2التركية مف العالـ تبقى منخفضة جدا أؼ أنيا تمثل 
دات التركية مف العالـ التي وصمت في أف الدوؿ العربية لـ تستطع االستفادة مف التطور الحاصل في الوار 

مميار دوالر، وذلؾ ألف  أف اغمب صادرات الدوؿ العربية لتركيا مف المنتجات النفطية  233الى  2017
، 2005مف إجمالي الواردات التركية مف الدوؿ العربية خالؿ سنة  %89حيث تستحوذ عمى نحو 

ف الدوؿ العربية نرػ أف ىناؾ تركيز جغرافي شديد حيث وبالنظر الى التوزيع الجغرافي لمواردات التركية م
مف إجمالي قيمة الواردات  %80تستحوذ كل مف االمارات، السعودية،  الجزائر، العراؽ ومصر عمى نحو 

 .  وىو ما يبينو الجدوؿ اعاله.2017التركية مف الدوؿ العربية خالؿ عاـ  

 5.5مارات المركز األوؿ في التوزيع الجغرافي لمواردات التركية مف الدوؿ العربية بقيمة احتمت اإل 
مميار دوالر، في حيف تراجعت كثيرا حصة  2.1، تمييا السعودية بحصة 2017مميار دوالر لسنة 
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يا بقيمة صادراتيا لترك 2007مميوف دوالر، بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية سنة  766الجزائر الى 
مميار دوالر،  1.9ب  2017مميار،  ودخمت مصر واحتمت المركز الثالث خالؿ عاـ  2أكثر مف 

 مميار دوالر لنفس السنة.  1.5لتمييا في المرتبة الرابعة العراؽ بقيمة صادراتيا 

الصادرات التركية لمدول العربية : -ثانيا  

 و العالـ: تطور الصادرات التركية لمدوؿ العربية يبف  :(8جدوؿ رقـ )

 (امريكي الوحدة: ألف دوالر) 
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العالـ و التركية لدوؿ المغرب العربي الصادرات تطور يبف : (9) رقـ جدوؿ  

 (امريكي دوالر ألف: الوحدة) 

ل 
و
لد

 ا

2
0

0
2
 

2
0

0
3
 

2
0

0
4
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

ب 
ز
مغ

 ال
اد

ح
ات

ي
زب

لع
 ا

9
4

2
,2

6
1
 

1
,2

3
2

,8
3

1
 

1
,7

3
4

,5
4

4
 

1
,8

6
6

,9
8

0
 

2
,3

9
5

,1
3

7
 

3
,1

3
7

,7
3

7
 

4
,4

3
8

,9
7

2
 

4
,8

3
9

,4
3

6
 

4
,8

1
1

,9
9

3
 

4
,0

1
6

,9
2

9
 

5
,8

7
4

,8
5

8
 

6
,9

4
4

,6
4

8
 

6
,5

5
2

,1
9

0
 

5
,4

9
9

,8
9

9
 

5
,0

9
5

,3
4

0
 

5
,2

5
6

,6
7

4
 

ز
زائ

ج
 ال

 

5
1

0
,8

3
7

 

5
7

3
,0

0
2

 

8
0

6
,1

1
5

 

8
0

7
,1

3
8

 

1
,0

2
0

,6
9

6
 

1
,2

3
1

,7
2

5
 

1
,6

1
3

,6
4

4
 

1
,7

7
7

,1
9

8
 

1
,5

0
4

,5
9

0
 

1
,4

7
0

,5
4

7
 

1
,8

1
3

,0
3

7
 

2
,0

0
2

,6
8

9
 

2
,0

7
8

,8
8

9
 

1
,8

2
5

,9
8

8
 

1
,7

3
6

,3
7

1
 

1
,7

1
3

,1
6

9
 

ب
ز
مغ

 ال
 

1
3

6
,8

7
5
 

1
8

0
,7

7
9
 

3
3

0
,0

5
9
 

3
7

0
,8

2
5
 

5
5

1
,3

7
7
 

7
2

1
,5

9
5
 

9
5

7
,7

6
9
 

5
9

8
,5

4
1
 

6
2

3
,9

5
7
 

9
2

0
,8

9
6
 

1
,0

1
4

,9
0

6
 

1
,1

9
2

,9
0

0
 

1
,4

0
6

,5
6

6
 

1
,3

3
7

,5
7

1
 

1
,4

6
9

,0
4

3
 

1
,6

6
0

,5
8

7
 

س
ىن

 ت

1
1

9
,8

3
2
 

2
2

0
,0

1
5
 

2
5

5
,6

3
7
 

2
9

4
,7

8
5
 

3
2

4
,8

9
3
 

5
3

0
,2

7
7
 

7
7

8
,0

9
8
 

6
4

5
,7

6
7
 

7
1

3
,6

3
2
 

8
0

2
,3

0
2
 

7
9

6
,7

3
8
 

8
9

2
,1

5
7
 

9
1

5
,0

4
1
 

8
1

9
,0

9
4
 

9
1

0
,6

1
3
 

9
1

5
,2

1
5
 

يا
يب
 ل

1
6

3
,0

8
1
 

2
5

4
,7

4
1
 

3
3

7
,2

0
4
 

3
8

4
,1

6
7
 

4
8

9
,2

6
1
 

6
4

3
,1

5
0
 

1
,0

7
4

,2
8

8
 

1
,7

9
5

,1
1

7
 

1
,9

3
2

,3
7

0
 

7
4

7
,6

2
9
 

2
,1

3
9

,4
4

0
 

2
,7

5
3

,0
9

6
 

2
,0

5
9

,8
9

8
 

1
,4

2
0

,0
8

7
 

9
0

6
,1

0
7
 

8
8

0
,8

6
8
 

يا
ان
يت
ر
مى

 

1
1

,6
3

6
 

4
,2

9
4
 

5
,5

2
9
 

1
0

,0
6

5
 

8
,9

1
0
 

1
0

,9
9

0
 

1
5

,1
7

3
 

2
2

,8
1

3
 

3
7

,4
4

4
 

7
5

,5
5

5
 

1
1

0
,7

3
7
 

1
0

3
,8

0
6
 

9
1

,7
9

6
 

9
7

,1
5

9
 

7
3

,2
0

6
 

8
6

,8
3

5
 

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.2018 

 

 

 

 

http://comtrade.un.org/


 الفصل الثالث: دور الهىيت العثمانيت الجديدة في بناء المصالح االلتصاديت في المنطمت العزبيت
 

 
170 

 ( لقيمة الصادرات التركية  لدوؿ المغرب العربي : الوحدة: بألف دوالر6بياني رقـ ) رسـ

 

 أعاله. (09رقـ ) : إعداد الباحثة مف الجدوؿالمصدر

ف تركيا أتطور الصادرات التركية لدوؿ العربية والعالـ، فمف خالؿ الجدوؿ تبيف  يفيبيف الجدول        
سواؽ العربية  سواؽ العربية، حيث ارتفعت حصتيا في األىداؼ مف األاستطاعت تحقيق العديد مف األ

 عاـ  % 8.8اجمالي الصادرات التركية الى العالـ  مففبينما كانت نسبة صادراتيا الى الدوؿ العربية 
في  %21.9، إلى أف اصبحت 2010في  %20.1، ثـ 2007في عاـ  %13.4صبحت أ، 2002
 مميار دوالر.  157مميار دوالر مف إجمالي   34.3، أؼ ما يعادؿ بالتقريب 2017

المالحع مف خالؿ الجدوليف أعاله أف الصادرات التركية تتركز حوؿ مجموعة محددة مف الدوؿ        
 % 80تستحوذ عمى  2017- 2010اؽ التي تحتل المراكز األولى خالؿ فترة العربية، حيث أف األسو 

مف إجمالي قيمة  الصادرت التركية الى االسواؽ العربية، فنجد أف االمارات تحتل المرتبة االولى في 
مميار دوالر، أما المرتبة  9، تمييا لعراؽ بقيمة 2017مميار دوالر وىذا في سنة  9.1صادرات تركيا بقيمة 

مميار دوالر، لتحتل مصر المركز الرابع بقيمة وارداتيا  2.7الثالثة لنفس السنة فكانت لمسعودية  بقيمة 
مميار دوالر، وىنا فقد استفادت تركيا مما وقعتو مف اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع مصر،  2.3مف تركيا 
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مسة لمجزائر بقيمة وارداتيامف تركيا حيث أصبحت  مف أىـ االسواؽ استيرادا مف تركيا. لتكوف المرتبة الخا
 مميار دوالر . 1.7تصل الى 

المالحع كذلؾ مف خالؿ الجدوليف تراجع واردات بعض الدوؿ مثل سوريا الى المرتبة السابعة بعد       
 2.1بقيمة تصل الى  2012، لتعود الى االرتفاع بعد 2010المغرب، وحتى ليبيا تراجعت وارداتيا بعد 

أنو في السنوات االخيرة تراجعت نسبيا وىذا ما سوؼ نتناولو بالتحميل في الفصل التالي مميار، إال 
 بالتعرض الى االنتفاضات العربية وتأثيرىا عمى العالقات التركية العربية في بعدىا االقتصادؼ.

تتميز الصادرات التركية إلى الدوؿ العربية بالطابع الصناعي المتنوع مف منسوجات الى       
فقد ساسي، أصناعة البناء كالعب في الفترة األخيرة  كما برزت االكترونيات الى صناعة الدفاع، 

ظل الطفرة  استفادت دوؿ الخميج مف مواد البناء التي تقوـ تركيا بانتاجيا بمختمف أنواعيا، خاصة في
العمرانية التي تشيدىا منطقة الخميج، ذلؾ أف تركيا ىي ثاني أكبر منتج لصفائح الزجاج في العالـ، 

كبر منتج لالسمنت، عالوة عمى كونيا تحتل المرتبة الثالثة ضمف افضل الئحة المتعيديف أسادس 
 (1)لالنشاءات عالميا، بعد الواليات المتحدة والصيف.

 العربية:  -التركية  االستثمارات -ثالثا

تعتمد العديد مف دوؿ العالـ في مصادر تمويميا لمشاريع عمى رؤوس  االمواؿ االجنبية كسبيل لدعـ       
التنمية فييا بالمجوء الى االنفتاح عمى العالـ الخارجي، سواء في مجاؿ التجارة الخارجية او االستثمار 

يمعبو ىذا االخير في التمويل الالـز القامة المشاريع االنتاجية وكذلؾ  االجنبي، وذلؾ  نتيجة لمدور الذؼ
نقل التكنموجيا والمعرفة ورفع مستوػ معيشة االفراد، وما زاد مف اىمية االستثمارات االجنبية انيا تسيـ في 

يـ في توطيد العالقات االقتصادية بيف الدوؿ وتساعد عمى انعاش المستوػ العاـ لالقتصاد الوطني، وتس
تحويميا الى استثمارات، وىذا عمى العموـ يتطمب بيئة ببعض الحاالت في معالجة ازمة الديوف  الخارجية 
   .استثمار مواتية وحوافز وضمانات تعمل عمى جمبيا

الستقرار السياسي االمني يمعب دورا ميما في جذب اف افاو أؼ دولة في العالـ وبالحديث عف تركيا      
االجنيبية المباشرة، حيث وفر استقرار الوضع السياسي واالمني بيئة مواتية جاذبة لالمواؿ االستثمارات 
سفمو تزايد االستثمارات االجنيبة بشكل تدريجي حيث أ، وتعكس االرقاـ في الجدوؿ 2002االجنية منذ 

                                                           

 .314ص  مرجع سابق الذكر،رائد مصباح ابو داير،  - 1
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 22.047الى  2007مميار دوالر امريكي وتزايدت الى اف وصمت في  1.082بحدود  2002كانت في 
تراجعت ارقاـ االستثمارات االجنبية حتى وصمت في  2008مميار دوالر ، وبسسب االزمة المالية العالمية 

،  2018مميار دوالر امريكي في  13.024مميار دوالر امريكي، ثـ الى  12.868الى  2013عاـ 
يار بسبب  مم 19.274حيث وصمت الى  2015تراجعت عما كانت عميو في ىذه االرقاـ  بالرغـ مف اف

 (1) محاولة االنقالب العسكرؼ الفاشمة.

  (2018الى  2002( حوؿ االستثمار االجنبي المباشر في تركيا مف )  10جدوؿ رقـ )

 ) بالمميار دوالر امريكي(

 االستثمار االجنبً المباشر فً تركٌا  

6556 14526 

6558 14156 

6555 64120 

6550 154581 

6552 654120 

6551 664551 

6552 134126 

6553 24263 

6515 34502 

6511 124111 

6516 184665 

6518 164222 

6515 184881 

6510 134615 

6512 184305 

6511 114052 

6512 184565 

 

Source: Foreign Direct Investment In Turkey. available at : https://bit.ly/2k4iKT2 

إف االنفتاح التركي عمى الدوؿ العربية مف جديد جاء بعد انفتاح تركيا عمى الدوؿ التركية التي       
استقمت  بعد انييار االتحاد السوفياتي. ولدػ تركيا سياسة متمرسة ومستقمة، لذا رأت مف المصمحة 

لى حاجة المشاريع العربية إلى االنفتاح عمى المنطقة العربية التي تمثل سوقا استيالكية كبيرة، باالضافة إ
رجاؿ االنشاءات التركية، ليـ القبوؿ االفضل، نظرا إلى تماثل التجربة التاريخية، وبخاصة العقيدة 

  االسالمية التي تجمعيـ  مع العرب.

                                                           

حمد النداوؼ،" التحوالت السياسية والتطورات االقتصادية التركية المعاصرة الخمفيات و التجميات والضمانات أخضير عباس  - 1
 .361(، ص 2016، 88العدد  22، )مجمد مجمة العمـو االقتصادية واالداريةالمستقبمية"، 

https://bit.ly/2k4iKT2
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 جوارىا االقميمي، أنحاء جميع في صادراتيا مف العالية التنافسية القدرة ذات التركية الشركات زادت       
 أضعاؼ ستة" العربية الدوؿ في التركية االستثمارات نمت ، الخميج دوؿ مف استثمارات تركيا تمتمس بينماف

 دوالر مميار 20 حوالي قيمتيا تبمغ بعقود التركية الشركات وفازت ،"عقد في دوالر مميار 30 مف أكثر إلى
 الدولي النقد صندوؽ  مف قروض عمى تركيا اعتمدت لقد الخميج، في اإلنشائية المخططات أكبر بعض في

 عاـ في وافقت حيث مانحة، جية أصبحت األدوار، تبادؿ في ولكف،. الماضي في اقتصادىا عمى لمحفاظ
 (1) .لمصر ائتمانات شكل في دوالر مميارؼ  تقديـ عمى 2012

إلقاء الضوء ونظرا لعدـ توفر أرقاـ دقيقة عف حجـ اإلستثمارات التركية في الوطف العربي فسيتـ        
 : عمى اإلستثمارات التركية مف خالؿ استثماراتيا في بعض الدوؿ العربية

مميار دوالر، و فاؽ عدد  3.1ففي مصػػػر بمغت االستثمارات التركية المباشرة في السوؽ المصرؼ       
نيا مصنعا تركيا تحت االنشاء مؤكدا ا 60شركة في السوؽ المصرؼ، و ىناؾ  423الشركات التركية 

مستيمؾ في أرجاء العالـ المختمفة بما فييا بمداف  600تصدر منتجاتيا لمخارج لسيتفيد منيا مميار و 
بالغزؿ و النسيج و المالبس الجاىزة و الصابوف و   االتحاد االوروبي . وتعمل ىذه الشركات و المصانع

اعات الزجاجية و الحافالت و المنظفات و الكيماويات والدىانات و الزيوت و المواد الغذائية و الصن
  . مصرؼ   ألف عامل 70ويعمل بيا أكثر مف   اإلسمنت،

 20مميار دوالر أمريكي تقـو بيا  8سمطنة عماف فيبمغ حجـ االستثمارات التركية في السمطنة   و في     
ف دوالر ماليي 10شركة في مجاؿ البناء و التشيد، كما أف االستثمارات العمانية في تركيا ال تتعدػ 

أما في ليبيػػػا فتنشط  شركة في مجاؿ التعديف و االستيراد و التصدير والعقارات. 11أمريكي تقـو بيا 
 16شركة تركية في مجاللت متعددة  خاصة في التشييد والبناء تبمغ حجـ استثماراتيا نحو  120حوالي 

ل السوؽ الميبي السوؽ الثاني ألف مواطف تركي. كما يشك 25مميار دوالر ، كذلؾ يوجد ليبيا قرابة 
 لممتعاقديف األتراؾ في الخارج بعد روسيا.

ألف فرصة عمل حتى  37استثمارًا تركيًا ناجحًا في األردف وفرت   22حوالي  ىناؾو في األردف       
إقامة مشروع مشترؾ إلنتاج األسمدة لمسوؽ   و يتدارس رجاؿ األعماؿ األردنييف واألتراؾ  اآلف،
شركة جاما التركية ضمف إئتالؼ دولي بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي إلى عماف و   كذلؾ تقـو  التركي

                                                           
1- Tozun Bahcheli, "Turkey Under the AKP: Axis Change or Pragmatic Activism?", Chapter in, The 

International Relations of the Contemporary Middle East:Subordination and Beyond , by Tareq Y. 

Ismael and Glenn E. Perry (eds),)Routledge, slated for publication in fall 2013(,p. 13. 
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مميوف دوالر و عمى نظاـ البناء والتشغيل . كما يجرؼ العمل في األردف عمى إنشاء منطقة  600بكمفة 
تي ستصدر إلى إلقامة المصانع التركية ال  صناعية حرة في منطقة المفرؽ ومنطقة تجارة حرة في العقبة

منطقة الخميج وشرؽ إفريقيا، و قد تـ توقيع عدد مف اإلتفاقات اإلقتصادية و تبادؿ اإلستثمارات خالؿ 
  . 2013ماؼ  شير

ومف جانبيا  تكشف غرفة التجارة والصناعة القطرية أف الشركات التركية متواجدة بكثرة في          
وـ الشركات التركية اآلف في تنفيذ مشاريع في مجاؿ بناء قطر، وتعمل في مجاؿ البناء واالنشاءات، وتق

، وبناء الجسور، وليا حصة كبيرة في االستثمار بقطر، مؤكدة عمى أف ، ومد أنابيب الغاز والمياهلطرؽ ا
و حسب معمومات  فيناؾ   أكبر الشركات التي تعمل في قطر في الوقت الحالي، ىي  شركات تركية

مميار  20، وأف حجـ األعماؿ التركية في قطر بمغ نحو في قطر اليوـ تعملشركة تركية  25أكثر مف 
 (1) .دوالر أميركي

ف تركيا تعتبر  دوؿ الخميج أحد المداخل الرئيسية لمخروج مف كبوتيا االقتصادية، ألى جانب ا  و         
حيث االستثمارات الجديدة ومصادر الطاقة الرخيصة والمتوافرة، وتأسيسا عمى ذلؾ، عمدت تركيا إلى 

ركيا، جذب االستثمارات الخميجية، فالرغـ انو ليس ىنالؾ ارقاـ دقيقة عف حجـ االسثمارات الخميجية في ت
و لكف األرقاـ التي أعمنت في الممتقى الخميجي التركي األوؿ لإلستثمار و التطوير العقارؼ في أولى 

مميار دوالر تستحوذ  175جمساتو عف حجـ اإلستثمار الخميجي في تركيا تشير إلى أنو بمغ 
 إستثمارات  منيا  دوالر مميار 30 أف  عف كشف  كما ، اإلستثمارات هذه% مف  68  عمى  السعودية
يعد مف القطاعات الواعدة والجاذبة لالستثمارات العربية بعد إدخاؿ ، فالقطاع العقارؼ (2) خميجية عقارية

الحكومة تعديالت قانونية سمحت بموجبو لمواطني الدوؿ العربية و بالذات الخميجية بالتممؾ المباشر 
والحر لمعقارات بعدما كاف التممؾ مقصورا عمى مواطني الدوؿ التي تتعامل مع المواطنيف االتراؾ بالمثل، 

 .أخرػ  قطاعات الى اإلستثمارات جذب عمى  يشجع وىذا

  

 

                                                           

 اإلستثمارات البينية بيف تركيا و العالـ العربي، عمى الرابط االلكتروني: - 1
https://bit.ly/2lFvDU2     : 01/09/2019تاريخ الدخىل  

  .المرجع نفسو- 2
 

https://bit.ly/2lFvDU2
https://bit.ly/2lFvDU2
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 والسياسات الريعية  لتركيا المطمب الثالث:  الهوية الجيوبوليتيكية

تعرؼ تركيا أىمية االستفادة مف ىويتيا الجيوبوليتيكية التي تركز عمى البعد الحضارؼ والتي تتميز       
نيا مركز العالـ بسبب ىويتيا الثنائية ) االسيوية واالوروبية( والتي تجمع بيف الروابط الثقافية أب

واالستراتيجية، ىذه اليوية أتاحت ليا فرصة توظيفيا مف حيث الثروات المائية او الموقع االستراتيجي أو 
صادية وزيادة الروابط ما تشتمل عميو مف مقومات لمسياحة، لمباشرة السعي لتحقيق مصالحيا االقت

 لعربية باعتبارىا أىـ أداة مف أدوات قوتيا الناعمة تجاه دوؿ المنطقة. ااالقتصادية مع الدوؿ 

 أوال: تركيا و جيوبوليتك الطاقة      

-تقع  تركيا في قمب المدػ الجغرافي لمبادراتيا في السياسة الخارجية ، فيي تقع فيما يسمى "افرو     
و " أوراسيا" مف جية اخرػ، ومف ثـ فيي في " قمب العالـ" النشط والفاعل، وليس أسيا" مف جية، 

ىي: العمق  المنعزؿ و الخامل، ويحدد أحمد داوود أوغمو مفيومو لمدولة المركزية بأرع سمات رئيسة
 (1)الجغرافي، االستمرارية التاريخية، التأثير الثقافي المتبادؿ، الترابط االقتصادؼ المتبادؿ.

 (: مفيـو الدولة المركزية حسب احمد داوود اغمو6شكل رقـ)
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وىي سمات ال تنطبق عمى تركيا وحسب بل دوؿ أخرػ مثل المانيا، روسيا، ايطاليا، ايراف، و        
مصر كذلؾ، يقوـ احمد داوود أغمو:" تركيا ليست دولة أوروبية وحسب، بسبب موقعيا المركزؼ، بل ىي 

واقعة ضمف دولة أسيوية أيضا، وليست آسيوية وحسب، بل ىي دولة أوروبية أيضا، وىي ليست دولة 
حوض البحر األبيض المتوسط وحسب، بل ىي واقعة في حوض البحر األسود أيضا، كما يوجد أجزاء 
مف تركيا في البمقاف والقوقاز والشرؽ األوسط فتركيا، والحالة ىذه، تمتمؾ القدرة عمى التأثير و التأثر 

ذا ما ألقينا نظرة تاريخية، نجد أف تركيا تق ع وسط المكاف الذؼ تكوف فيو تاريخ بالدوؿ المحيطة بيا، وا 
الحضارات الموجودة في المنطقة. وعندما نمقي نظرة عمى حضارة  مابيف النيريف والحضارات المصرية 
واليونانية واالسالمية والرومانية والعثمانية، نجد أف تركيا ليست دولة أطراؼ، بل ىي دولة تؤثر في 

يي دولة مركز مف الناحيتيف التاريخية والثقافية،ىذا مف حضارات عدة، وتتأثر بيا في الوقت نفسو، ف
جية، ومف جية اخرػ،  فاذا ما ألقينا نظرة إلى خطوط تدفق الطاقة، نجد أف ىذه الخطوط تتوه وتضيع 
طريقيا إذا ما حذفتـ تركيا عف الخريطة، إذ أنو يمر مف تركيا خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، 

    (1)يمورتالؾ، وخطوط أخرػ"  -جيياف، وخطوط أنابيب كركوؾ -يتبميس-وخطوط نفط باكو

 طرؽ  مفترؽ " عمى اآلف األتراؾ يجعل الذؼ النحو عمى موقعيا مف االستفادة تعممت قد إذف، تركيا    
 كنقطة الموقع ىذا األحياف مف كثير في ترػ  الماضي في كانت التركية القيادة أف حيف في". الحضارات
 وأكثر أقوػ  قوة جعميا ىذا. ىذه االلتقاء نقطة لفكرة  أكثر قبوال  تبدو اليوـ لكف تركيا ، طريقافتفصل بيف 

 بػ يانيؾ ليرنا وصفتو لما األساس أيًضا شكمت وقد ."التركي النموذج" لفكرة األساس وشكمت جاذبية،
 مف الرغـ لتركيا، عمى والتاريخي الجغرافي"  Hybridity " التيجيف عمى تؤكد والتي ،" التركية االستثنائية"

 في اآلف أصبح فقد ، التركية السياسة في تماًما جديًدا ليس والتيجيف الثقافية التعددية عمى التركيز أف
 (2) .الخارجية لمسياسة وأداة العالمية السوؽ  في وسمة تركيا   وسيمة نفسو الوقت

وبالتالي فإف العمق التاريخي والجغرافي فتح لتركيا فرص عديدة لمعب دور مركزؼ واالستثمار في         
 بالطاقة، يتعمق مقومات ىويتيا االستثمار األمثل لتحقيق مصالحيا بما فييا المصالح االقتصادية.  ففيما

 مضائق وىي والدردنيل، البوسفور مضيقي عمى تركيا ُتسيطر حيث األساسية، األمور أحد الجغرافيا تعتبر
 مالييف 3 معدلو ما عبور خالليما مف تـ حيث المتوسط، األبيض والبحر األحمر البحر بيف تربط تركية

                                                           

 .59-58، ص.ص.مرجع سابق الذكرعقيل سعيد محفوض،  - 1
2
 -Rebecca Bryant and Mete Hatay, "Soft Politics and hard choices An Assessment of Turkey‟s New 

Regional Diplomacy", PCC Report 2/2013, p. 7. 
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 أحد عمى يقع الذؼ المضيق عمى تركيا سيطرة ىذا يعني وبالتالي ،2013 عاـ اليوـ في النفط مف برميل
  .روسيا في الخاـ لمنفط الثالث البحرية التصدير طرؽ 

يراف العراؽ مع البرية حدودىا تركيا مشاركة حقيقة فإف ذلؾ، عمى وعالوة     وجورجيا وأرمينيا وسوريا وا 
 في الموارد مراكز ربط عمى فريد بشكلٍ  تعمل البالد أف تعني الغرب مف واليوناف وبمغاريا الشرؽ، إلى

التي تحتاج ليا بشدة بحيث يمكف ليا أف تقمل مف اعتمادىا  .أوروبا في الطاقة بأسواؽ األوسط الشرؽ 
 عمى الغاز الروسي مقابل زيادة العامل العربي .

 الغاز نقل أنابيب لخطوط بديل لمتصدير أنابيب خط نظاـ المطاؼ نياية في تركيا توفير فإمكانية     
 في لتركيا البارزة المكانة االحتماؿ ىذا يضمف. العالمي الطاقة مسرح عمى كبير بشكل يعتمد الروسي
والخريطة ػسفمو تبيف أىـ مشاريع خطوط انابيب نقل الطاقة  .الشحنات وعبور والطمب العرض مجاالت

 المتنافسة والمارة عبر تركيا: 

 (: مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي المتنافسة والمارة عبر تركيا 4خريطة رقـ)

 

Source : Pyotr  Iskenderov , "Balkans and Geography of Turkish Stream ", Strategic Culture 

Foundation online Journal,  21.03.2015 . available at : https://bit.ly/2Jl8QIB , accessed on : 14/12/2018 

https://bit.ly/2Jl8QIB
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العربي عمى صعيد الطاقة ىو مجاورة تركيا لدولة غنية  -ف التركيمف المميزات الجغرافية لمتعاو         
بالنفط وموارد الطاقة مثل العراؽ، كما تختزف سورية إمكانات كبيرة في ىذا المجاؿ.و تتطمع تركيا إلى أف 
يكوف نفط العراؽ مف المصادر األساسية لرفد خط نابوكو لمطاقة المزمع انشاؤه، فضال عف وجود خط 

بيف الدوؿ العربية  (1)مورطاليق، إنشاء خطوط لربط الطاقة بما فييا مشروع شبكات الغازيو  -كركوؾ
وأوروبا يشكل تحديا  تتطمع تركيا لتجسيده، الذؼ يمكف أف يحاكي الربط الموجود في قطاع آخر وىو 
شبكة الربط الكيرائية بيف مصر واألردف وسورية ولبناف وتركيا التي تعد مف المشاريع النموذجية لمعالقات 

 ( 2)العربية. -التركية

لتركيا ساعدىا في أف تكوف جسر برؼ بيف البمداف العربية وآسيا و أوربا، إذا الموقع االستراتيجي     
لتسييل مرور خطوط الطاقة مف جوارىا الجغرافي الغني بالنفط والغاز، فضال عف تجارة النقل والترنزيت، 

و عائدات الترانزيت، إضافة إلى السياحة، و أمقابل دفع جباية رسوـ العبور أو تحصيل ايرادات 
 مار في الثروة المائية التي سوؼ نتكمـ عمييما في النقاط التالية. االستث

 ثانيا: الشبكة الهدروغرافية:  

إلى جانب الموقع الجيواستراتيجي المتميز لتركيا الذؼ  يجعل باالمكاف استخدامو كبمد عبور النابيب      
النفط والغاز، فإف وفرة المياه المتجددة مف تركيا، وتضاريسيا الطبيعية وطبيعة أراضييا، يجعل باالمكاف 

أجل توليد الكيرباء، مف المصادر إقامة العديد مف السدود، ليس لالغراض الزراعية، وانما أيضا مف 
المائية المتراكمة في السدود التركية، وتصدير الفائض منيا إلى دوؿ الجوار العربية، وىكذا تولت العديد 
مف المشاريع المشتركة بيف تركيا والدوؿ العربية، حيث مثل مشروع الربط الكيربائي الثماني أحد ىذه 

 –لبناف  –العراؽ  –سوريا  –الكيربائية لكل مف ) األردف  إلى ربط الشبكاتييدؼ المشاريع الذؼ 

                                                           

اف باحتياجاتيا مف إمداد كل مف األردف وسورية ولبنييدؼ المشروع إلى تصدير الغاز الطبيعي المصرؼ إلى تركيا وأوروبا مع  - 1
، حيف يحظى ىذا المشروع بدعـ وتاييد االتحاد االوروبي في ضوء سياستو الجديدة لتنويع مصادر االمدادات مف الغاز الطبيعي

 الطاقة. لممزيد انظر:
، "التركي بيف الماضي والحاضر -الحوار العربي :، مف كتاب"التركي في مشاريع المياه والطاقة-التعاوف العربي"طارؽ المجذوب،  -

 .300، ص. مرجع سابق الذكر

بيف الحاضر  التركي-الحوار العربي، مف كتاب: "التركي -وجية نظر عربية في التعاوف والتنسيق العربي"دمحم نور الديف،  -  2
 .147، ص. مرجع سابق الذكر، "والماضي
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وقد تـ حتى اآلف ربط الشبكات الكيربائية في كل مف األردف ، (1)(تركيا –ليبيا  –مصر  –فمسطيف 
أما مشروع الربط بيف  تركيا وسوريا وتركيا والعراؽ مزاؿ ضمف المشاريع  .ومصر وسورية وليبيا ولبناف

 قيد التنفيذ نظرا الرتباطيا باألوضاع المضطربة في سوريا والعراؽ. 

ؾ.ؼ يعمل عمى جيد  400حاليًا بتركيا بشكل منعزؿ مف خالؿ خط ربط يرتبط العراؽ  إال أف      
ؾ.ؼ بيف البمديف لتعزيز الربط حيث تـ  400خط آخر ؾ.ؼ. يجرؼ العمل حاليًا عمى إنشاء  154

. أما عمى % مف الخط مف الجانب العراقي إال أنو لـ يباشر بعد بالتنفيذ عمى الجانب التركي 90إنجاز 
استغالؿ خط الربط القائـ بيف البمديف مف خالؿ تزويد الشبكة السورية  الجانب السورؼ  والتركي فقط جرػ 

 (2).التركية بشكل منعزؿ بالكيرباء مف الشبكة

 (مشروع الربط الكيربائي الثماني:7شكل رقـ )

 
 http://www.nepco.com.jo/electrical_interconnection_ar.asp :موقع شركة الكيرباء الوطنية )االردف( المصدر:

إلى جانب أىمية الطاقة الكيرمائية التي ازدادت مف خالؿ زيادة االستثمار في القطاع، فإف          
الثروة المائية التي تتوفر عمييا تركيا جعمت منيا مورد استراتيجي وورقة ضغط ميمة في يدىا، لبناء 

إلى أف قضية المياه في  مصالحيا في المنطقة العربية ومنيا المصالح االقتصادية، خاصة اذا ما نظرنا
الوطف العربي، تعتبر مف القضايا الحساسة و المتعمقة باألمف القومي واألمف الغذائي، وىي تشكل نقطة 
ضعف في الوطف العربي نتيجة جممة مف العوامل الذاتية والموضوعية، فالطبيعة تمعب دورا ىاما ىنا في 

ذا المورد الحيوؼ و إدماجو ضمف استراتيجيات تركيا الميزاف المائي. وبالتالي تسعى تركيا الستغالؿ ى
                                                           

 .252ص.، مرجع سابق الذكرمنير الحمش،  - 1
 http://www.nepco.com.jo/electrical_interconnection_ar.aspx شركة الكيرباء الوطنية، الموقع الرسمي ،  - 2 

http://www.nepco.com.jo/electrical_interconnection_ar.asp
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تجاه المنطقة، فندرة المياة في المنطقة و الطبيعة الجافة والصحراوية التي تعرفيا دوؿ المنطقة خاصة 
 دوؿ الخميج جعل تركيا تفكر في انشاء مشاريع تمويل المنطقة بالمياء .

يا في نيرؼ دجمة والفرات إال أف ىذه األخيرة تعبرىما وبالرغـ مف اشتراؾ سوريا والعراؽ مع ترك         
سوف نبيع نيريف تركييف عابريف لمحدود، وترفض تدويميما حتى أف بعض المسؤوليف في تركيا يرددوف:" 

ىذا األمر دفع تركيا إلى إقامة وتطوير مشروعات جنوب األناضوؿ المياه، كما يبيع العرب النفط" 
(GAP) السدود ومنظومات الرؼ، وفي ىذا السياؽ تطرح تركيا مشروع أنابيب السالـ ، وتشييد سمسمة مف

 (1)لتزويد البمداف العربية واسرائيل بالمياه مف نيرؼ سيحاف وجيحاف التركييف.

 20مف احتياجاتيا النفطية، وبما قيمتو  %90فمف المعروؼ أف تركيا تستورد اكثر مف               
مف احتياطي النفط العالمي،  % 65قت الذؼ تحتوؼ فيو المنطقة الخميج عمى مميار دوالر، ىذا في الو 

زمة مائية خانقة تسيـ تركيا في حميا أمف االحتياطي العالمي لمغاز، فيما تعاني دوؿ الخميج مف  38.8%
مالييف متر مكعب مف المياه يوميا لدوؿ مجمس التعاوف  4مف خالؿ مشروع " انابيب السالـ" الذؼ يؤمف 

 (2)الخميجي، وبالتالي يصبح الماء مقابل النفط ىو استراتيجية تركيا تجاه منطقة الخميج.

لواء االسكندروف أو ىاتاؼ مف القضايا التاريخية المشتركة بيف تركيا وسوريا ما دفع تركيا بضرورة        
ضافة الى نيرؼ دجمة بناء عالقات ودية معيا، عالقات تسمح ليا ببناء مصمحتيا المتعمقة باالستثمار إ

والفرات بنير أخر لطالمة وتر العالقة بيف الطرفية وىو نير العاص الذؼ ينبع مف لواء االسكندوف أو 
ىاتاؼ ويصب في البحر االبيض المتوسط، ىذا التوتر شيد انفراج بعد التوقيع عمى اتفاقية أضنة في 

. واالقتصادؼ السياسي الصعيديف عمى كبير، حدٍ  إلى البمديف بيف ، تحسنت بعدىا العالقات1998اكتوبر 
 رئيس منصب آنذاؾ يشغل كاف الذؼ أردوغاف، طيب رجب اقترح ،2004 عاـ لسوريا زيارتو وخالؿ
 .العاصي نير عمى األغراض متعدد سدٍ  بناء التركي، الوزراء

 ”الصداقة سد“ لبناء تفاىـ مذكرة التركي البيئة ووزير السورؼ  الرؼ  وزير وقع ،2009 عاـ وفي         
 المائية لألشغاؿ لمدولة التركية العامة المديرية -المسؤولة الجيات التقت. السورية -التركية الحدود عمى

(DSİ )الجدوػ  دراسة أفّ  عمى االتفاؽ وتـ ،2010 جانفي في -المائية لمدراسات العامة السورية والشركة 
                                                           

 .256، ص. مرجع سابق الذكرمنير الحمش،  - 1
لمدراسات ، )  باحث 2011 -2000استراتيجية تركيا شرؽ اوسطيا ودوليا في ضوء عالقتيا باسرائيل رائد مصباح ابو داير،  -2 

 .314(، ص 2012الفمسطينية واالستراتيجية، 
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 وزراء رؤساء احتفل ،2011 فيفرؼ  6 وفي. 2010 أكتوبر بحموؿ سيجيزاف المقترح النيائي والتصميـ
 العاـ نفس مف مارس في المشروع توقف ذلؾ، ومع. الصداقة سد لمشروع األساس حجر بوضع البمديف
 أفّ  اليوـ يبدو السورؼ، لمنزاع نياية وجود عدـ ومع سنوات، ثمانية وبعد. (1)السورية االنتفاضة بسبب
 .مؤكد غير المشروع ىذا مستقبل

 االسم االنجميزي لمنهر orontes( تبين موقع نهر العاص أو 5خريطة رقم )

 
 

  السياحة واالستثمار في مقومات الهوية الوطنية التركية  : -ثالثا

ما ساعد عمى تنامي السياحة في تركيا مف جانب الدوؿ العربية ىي القرب الجغرافي، سياسات         
الحكومة و مواقفيا االيجابية التي القت قبوال كبيرا مف طرؼ الشعوب العربية، ناىيؾ عف الرابط  

نما واالعالـ التركي في التاريخي و  التراث الحضارؼ  و الثقافي الذؼ تتمتع بو تركيا، وال ننسى دور الس
بث الصورة االيجابية لتركيا و ثقافتيا، وىذا ما ولد حب االكتشاؼ واالستطالع،  ويكفي القوؿ أف اعداد 

فقط بسبب عرض  2009السائحيف العرب  إلى تركيا قد ضرب أرقاما قياسية مف السياحة عاـ 
.  وبال تالي ال يمكننا اغفاؿ اىمية المكونات المسمسالت التركية والجذب الذؼ شجع ىؤالء عمى القدـو

الثقافية والحضارية والجغرافية المشتركة في تشكيل الحافز في زيادة السياحة نحو تركيا وحتى في بناء 
تعاوف واسع في شتى المجاالت، وما ساعد عمى ذلؾ  تسييل الفيزا أو حتى إلغاءىا في كثير مف الدوؿ 

 . 2018الى  2002سائحيف مف جميع الدوؿ العربية خالؿ الفترة مف العربية. والجدوؿ أسفمو يبيف عدد ال

                                                           
1-Tugba Evrim Maden, The Asi River and the Turkey-Syria Friendship Dam , available at ; 

https://water.fanack.com/specials/asi-river-turkey-syria-friendship-dam/ , accessed on :26/12/2018 

https://water.fanack.com/specials/asi-river-turkey-syria-friendship-dam/
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 (2018 -2002(  عدد السياح العرب إلى تركيا ) 11جدول رقم )
 جزر القمر جيبوتي الصومال مصر السودان موريتانيا ليبيا تونس المغرب الجزائر 

2002 41473 12 643 51 271 29 970 114 2 210 21 583 67 42 175 
2003 42 140 13 794 46 718 28 185 277 1917 30556 125 46 235 
2004 44 124 15 987 52 470 27 846 150 2 382 34454 122 50 275 
2005 44 854 24 914 61 093 29 327 151 2 897 43149 86 201 113 
2006 38 542 30 410 47 984 31 497 168 4 383 42686 193 44 240 
2007 45 006 37 788 41 890 33 700 240 5 989 52946 291 90 66 
2008 63 904 44 023 42 840 43 779 418 8 987 57994 489 128 397 
2009 91 222 65 875 56 707 64 721 576 10 581 66912 957 229 598 
2010 67 954 57 447 57 855 60 917 682 6 634 61560 850 105 459 
2011 84 844 68 645 63 176 53 562 833 7 458 79665 1608 186 1020 
2012 104 489 77 884 86 595 213 890 1333 8 161 112025 3501 286 783 
2013 118 189 82 579 91 683 264 266 1600 9 319 107437 3357 646 989 
2014 160 052 89 562 100 612 267 501 1744 10 714 108762 3737 916 1196 
2015 171 873 109 775 102 341 234 762 1742 11 434 100040 4502 1199 1210 
2016 176 233 87 660 100 185 72 014 1742 10 562 94871 3496 1463 983 
2017 213 333 114 155 111 627 99 395 1831 12 162 100971 5290 1665 1209 
2018 288208 176538 142372 188312 / 15661 148943 / / / 

Source : Republic of turkey, Ministry of Culture and Tourism, available at : 
https://bit.ly/2QxLj5V 

 االردن البحرين الكويت لبنان عمان فمسطين اليمن االمارات  قطر سوريا العراق السعودية 
2002 25 657 15 765 126 323 824 4 977 1 810 2 456 1 206 31 298 6 989 4 569 33 130 
2003 23 676 24 727 154 447 1210 6 717 2 141 3 028 1 298 35285 8 210 4 133 37 449 
2004 25 197 111 475 193 961 1414 7 213 2 221 2 938   944 36298 7 198 3 154 39 985 
2005 36 328 107 968 288 625 1955 8 814 2 529 3 282 763 41074 11 086 4 201 43 700 
2006 38 890 123 118 277 779 2585 12 153 2 931 3 163 233 35 995 11 823 4 254 46 518 
2007 41 490 180 217 332 840 3783 13 005 4 027 3 634 399 45461 12 589 5 829 61 002 
2008 55 636 250 130 406 935 4862 19 676 4 971 4 130 5 904 53948 22 084 8 081 74 340 
2009 66 938 285 229 509 679 4902 22 051 6 181 5 402 5 203 71771 26 801 9 090 87 694 
2010 84 934 280 328 899 494 6043 30 480 6 344 4 685 5 408 134554 27 281 9 375 96 562 
2011 116 711 369 033 974 054 7661 35 579 8 066 5 447 5 998 137110 41 617 9 712 94 914 
2012 175 467 533 149 730 039 13 971 48 071 11 826 6 327 7 959 144491 65 167 13 342 102 154 
2013 234 220 730 639 1 252 826 18 630 52 424 17 354 7 971 8 956 143629 88 238 16 230 102 871 
2014 341 786 857 246 1 176 490 29 743 53 736 26 033 11 435 14 283 161274 133 128 24 305 131 329 
2015 450 674 1 094 144 847 275 35 832 51 600 24 237 16 218 18 787 197552 174 486 32 476 162 866 
2016 530 410 420 831 291 754 32 681 38 315 25 325 19 353 13 891 191642 179 938 41 505 203 179 
2017 651 170 896 876 404 203 48 764 49 360 28 491 32 339 25 234 237 476 255 644 59 442 277 729 
2018 747233 1182711 / 96327 43292 39545 / / 338837 298620 77075 406469 

https://bit.ly/2QxLj5V
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متوازنة في الشرؽ بدأت تركيا تجني ثمارىا في القطاع السياحي، مف خالؿ ممارستيا لسياسة          
لى جممة مف العوامل الثقافية، التاريخية، و الجغرافية،   األوسط حيث ارتفعت نسبة السياح العرب وا 

حسب االحصائيات  المقدمة في الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة لمجميورية القادميف إلى تركيا 
مميوف و  39سائح  مف إجمالي  328لف و أ 180مالييف و  4عاله إلى أ التركية والمبينة في الجدوؿ 

ألف و  628مالييف  3إلى 2017، فيما كانت  تصل  في  2018سائح في سنة  401ألف و  488
،  نالحع أنو منذ اعتالء حزب العدالة والتنمية 216الف و  58مميوف و 32، مف إجمالي سائح 366

الرسـ البياني أسفمو، إال أننا نالحع مف خالؿ لمحكـ بدأ عدد السواح العرب في التصاعد ،وىو ما يبينو 
مميوف  في حيف أنيا كانت قبل  2.5إلى  نسبة ال تتعدػ  2016المنحنى البياني انخفاض عددىـ سنة 

مميوف سائح، وىذا راجع إلى الظروؼ الداخمية التي كانت تشيدىا تركيا بعد  3.9بسنة فقط بالتقريب 
الة الطوارغ. إال أنو ما لبث أف عاد العدد إلى االرتفاع في السنوات محاولة االنقالب الفاشمة واعالف ح

مميوف سنة  1.2التالية، لتكوف العراؽ مف أكثر الدوؿ العربية التي يصل عدد سائحييا إلى تركيا بالتقريب 
ألف سائح لنفس السنة. أما في منطقة المغرب العربي فتتصدرىا  748تمييا السعودية بالتقريب  2018

 ألف سائح . 289زائر بالتقريب الج

 ألف سائح( 500)  2018إلى  2002( يبيف عدد  السواح العرب مف 7بياني رقـ ) رسـ
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 : الثالثالفصل  خلصة

التركية تجاه الدوؿ ىـ االبعاد الرئيسية في توجيو السياسة الخارجية أ يعتبر البعد االقتصادؼ مف        

نمت  ،مشتركة والبعد الجغرافي والتاريخي وعوامل ثقافية  اليويةساعد عمى بناءه عوامل مثل   ،العربية

استطاعت تركيا مف  ،جل تحقيق المصمحة المشتركةأالعالقات اقتصادية بيف الدوؿ العربية وتركيا مف 

ف أما يمكف قولو لتحقيق مصالحيا االقتصادية، خالليا توظيف مقومات ىويتيا الوطنية التوظيف االمثل 

 تحيث تغير  ،ة المصالح التركية و طبيعة التيديداتعتحوؿ اليوية التركية حمل معو نظرة جديدة لطبي

 التبادؿ التجارؼ ومصدر لمتيديد الى منطقة لمتعاوف و  لالمننةنظرة تركيا لممنطقة العربية مف منطقة 

 الميبرالي. السالـبناء مشروع و  واالستثمار

ىمية أ كثر أدوار أثـ أف الوضع المتميز لتركيا في جزيرة العالـ االفرواوراسي، يفرض عمييا لعب         

ال بااللتزاـ بالمبادغ االساسية التي وضعتيا في إفي السياسة الدولية واكثر فعالية والذؼ لف يتحقق 

توازف فييا تركيا بيف ىويتيا الشرقية والغربية وذلؾ استخداميا لمقوة الناعمة و  ،سياستيا الخارجية

نيا أال إ ،الدبموماسية العامة التي مف خالليا يمكنيا اف ترسـ صورة ثقافتيا وىويتيا المتيمزة لالخريف

الفصل وىذا ما سوؼ نتناولو في  2013دوات وتراجعت معيا صورتيا بعد تراجعت عف استخداـ ىذه األ

 األخير.
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ومدػ قدرتيا  ،مبادئياىـ الخارجية التركية وألالعربية اختبارا حقيقيا لمسياسة شكمت االنتفاضات         
حداث شكت فعبل تحديات لتركيا ات، التي اعتبرتيا مفاجئة وغير متوقعة، ىذه األدعمى التكيف مع المستج

خطار المحتممة وىو ما كشف ؼ األجل تفادأمف  ،ما جعميا تعيد صياغة سياستيا الخارجية ومواقفيا
و الخارجي، ما سوؼ تناولو في ىذا الفصل أقابمية تركيا لمتعرض لممخاطر سواء عمى المستوػ الداخمي 

 االنتفاضات العربية خاصة في الحالة السورية وؿ التي  خمقتياىو التعرض ليذه التحديات في المبحث األ
التركية  ما المبحث الثاني فكاف عبارة عف تقييـ لمسياسة الخارجيةألى ثبلثة تحديات، إ و سوؼ نقسميا

دراسة استشرافية لمستقبل السياسة الخارجية التركية  عبارة عفخير المبحث األبعد االنتفاضات العربية، و 
 .في المنطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2011بعد التغيير والتكيف  في السياسة الخارجة التركية تجاه دوؿ االنتفاضات العربية اتديناميالفصل الرابع:  

 

 
187 

 المبحث األول4 تركيا وتحديات االنتفاضات العربية

تصفير  أمسياسة الخارجية التركية التي تقوـ عمى مبدل شكمت االنتفاضات العربية تحديا حقيقيا        
و التحدؼ األىـ الذؼ تواجيو تركيا ىو تحديد دورىا في "النظاـ العربي الجديد" كقوة  مع جيرانيا المشاكل

مت االنتفاضات العربية جع، القوة الصمبة. عبلوة عمى ذلؾ لى استخداـإناعمة إقميمية والتي تراجعت 
  بيف والقيـ االخبلقية التي تنادؼ بيا وتسعى لتحقيقيا في المنطقة العربية  المواءمة بيف  معضمة تواجو

مف القومي، ىذه ىي أىـ التحديات التي خمقتيا االنتفاضات العربية والتي سوؼ المصالح الذاتية واأل
 نتناوليا في النقاط التالية.

 لى تعميق المشاكلإالمطمب األول4 من تصفير المشاكل 

وجية نظر  ،تعكس سياسة صفر مشاكل التي تيدؼ بطبيعتيا إلى تقميل المشكبلت األمنية        
، فبداًل مف وجية النظر التقميدية لمحكومات السابقة والتنمية  تجاه المنطقة العربية حكومة الحزب العدالة

، فضمت الحكومة ي المنطقة التي تعتبرىا مستنقًعامف والتي تجنبت التدخل فالتي كانت قائمة عمى األ
، ثـ تطوير مقاربة التغمب عمى المشاكل أوالً مننة. تبنت مف خبلليا أسياسة حل المشاكل واستراتيجية البل

 العبلقات التجارة و السياسية.  

في ىذا اإلطار، اتبعت الحكومة سياسة التوسع االقتصادؼ مف خبلؿ توقيع اتفاقيات التجارة           
، وبالمثل ،رجية التركية التقميدية، فقد أحدثت تحوال نموذجيا في السياسة الخاوؿ العربية. وىكذاالحرة مع الد

ة والقوة واألمف بمفاىيـ ليبرالية مثل التيديد والعسكري المنطقة العربية تـ استبداؿ مفاىيـ سياسة تركيا في
 رابح.   -مثل التعاوف والتكامل والتنمية والشراكة واستراتيجية رابح 

لـ يقتصر ىذا التغيير عمى الخطابات أو المفاىيـ الجديدة فحسب، بل حّوؿ السياسة مف خبلؿ        
ثات "السبلـ" بيف ـ في محادتولي دور الوسيط والميسر. وبالتالي، اتخذت الحكومة دور قوات حفع السبل

سرائيل ، بيف حماس وفتح، في البرنامج النووؼ إليراف ، وفي في الصراع الفمسطيني واإلسرائيمي، سوريا وا 
 ( 1) .األزمة السياسية في لبناف

 

                                                           
1-Meliha Benli Altunışık," Turkey  After  The Arab Uprisings:Difficuties of hanging in in there", ISPI 

Analysis, (No. 223, December ,2013), p. 3. Available at : https://bit.ly/2n3eC7x , accessed on, 

14/05/2018. 

https://bit.ly/2n3eC7x
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ذا، كانت السياسة الخارجية التركية قبل االنتفاضات العربية، و أثناء حكـ حزب العدالة والتنمية، إ        
مبنية عمى مبدأ المكاسب المتبادلة عبر االعتماد المتبادؿ االقتصادؼ، وروابط سياسية مبنية عمى 

" بالجيوبوليتيؾ  Pinar Bilgin ،بينار بيمغيف"سبلمية االتي سماىا الباحث خوة اإلاالنجذاب الثقافي واأل
ية مرتكزة عمى افتراض "، لقد كانت ىذه السياسة الخارجCivilizational Geopolitics الحضارية" "

وظيفي القائل بأف تزايد االعتماد المتبادؿ االقتصادؼ، ونظاـ التأشيرات المرف الذؼ يساعد بدوره عمى 
(  1) نظمة االستبدادية.التدفق الحر لميد العاممة بيف الدوؿ المجاورة، سوؼ يؤدؼ بدوره إلى سقوط األ

   فر مشاكل  مع الجيراف .ستراتيجية صإساسية لتحقيق وتكوف ىذه المبنة األ

زمة السورية غيرت مف الساحة الجيوبوليتيكية لتركيا إال أف االنتفاضات العربية، وخاصة األ
عمى الرغـ ، ووضعت أماميا عددا مف التحديات الجديدة، اضطربت عبلقات تركيا مع جيرانيا مرة أخرػ 

الجميع، وربما ينتج عف ىذا خسارة أنقرة لنفوذىا مف تمكنيا في السابق مف اإلبقاء عمى عبلقات جيدة مع 
فعدـ االستقرار اإلقميمي ومطالب  .عمى كيفية تطور األحداث في المنطقة العربية في المنطقة بناءً 

الشعوب العربية بالديمقراطية وحقوؽ اإلنساف. جعمت مف غير الممكف االستمرار في صفر مشاكل مع 
   )2(االنظمة االستبدادية .

إف سوريا ميمة بمعنى أنيا  .واجيت السياسة الخارجية التركية تحديات خطيرة في حالة سوريا
صفر مشاكل مع " أحمد داوود اوغمو ـ في كثير مف األحياف كقصة نجاح حقيقية الستراتيجيةكانت تقدّ 
مقاطعة  تحسنت العبلقات مع سوريا، التي كانت سيئة لمغاية بسبب المشاكل التاريخية في ،الجيراف"

ىاتاؼ ) االسكندروف(، ونير الفرات ونير دجمة، و كاف البمداف عمى وشؾ الدخوؿ في الحرب في عاـ 
بسبب حقيقة أف سوريا استضافت منظمة إرىابية "حزب العماؿ الكردستاني" وقادتيا الذيف كانوا  1998

بروتوكوؿ التفاىـ في أضنة مسؤوليف عف اليجمات اإلرىابية في تركيا. لكف العبلقات تحسنت بعد توقيع 
مع سوريا  ، استخدمت الحكومة ىذا البروتوكوؿ لمتابعة سياسة التغمب عمى المشاكل1998في أكتوبر 

، شرع قادة الحزب العدالة والتنمية في وصف المجتمعيف بأنيما أخواف إلظيار وتحسيف عبلقاتيـ. لذلؾ
 2003قت تركيا مبادرات الوساطة اعتباًرا مف عاـ ، أطمبلقة بيف البمديف. عبلوة عمى ذلؾالتغيير في الع

                                                           
1- ZİYA ÖNİŞ, "Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest", Insight Turkey,  )

Vol. 14 / No. 3 / 2012 (, p. 46. Available at : https://bit.ly/2nWWVq8. 

2 -Georgios Protopapas ,"Turkey‟s Geopolitical Interests and Middle East Revolts", Russian Journal 

of International Affairs , 2013, available at : https://bit.ly/2nYc7Dz , accessed on : 14/05/2018. 
 

https://bit.ly/2nWWVq8
https://bit.ly/2nYc7Dz
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إلصبلح العبلقات السورية اإلسرائيمية. افترضت تركيا أيًضا وساطة لحل النزاع السورؼ العراقي في عاـ 
، فقد حولت 2010و  2003زادت أكثر بيف عامي  . كانت العبلقة بيف البمديف تتعافى بسرعة، ثـ2009

بيف الدوؿ الذؼ كاف في السابق مصدًرا لمصراع إلى مناسبات مف التعاوف  الدولتاف االعتماد المتبادؿ
، وبدأت إدارة مياه النير المشتركة وتطورت التجارة واالستثمار ايد، حيث تـ إلغاء تأميف الحدودالمتز 

وحتى  .2003/2010الذىبي في الفترة مابيف  عصرىا فكانت العبلقات التركية السورية تعيش بسرعة.
، وىي مزيج مف الترابط ياسة الخارجية التركية "الجديدة"لخصت المبادغ التي استندت إلييا السنيا أ

تدىورت  2011االقتصادؼ والتقارب الثقافي،  لذلؾ مف المدىش أف العبلقات التركية السورية في عاـ 
 ( 1) لى عداء.، تحولت الصداقة إشير مف اندالع االنتفاضة السوريةبسرعة وبشكل كامل،  فبعد بضعة أ

 تلى تورط تركيا في  مشاكل ووضعإأدت األزمة السورية التي ال تزاؿ مستمرة الى اليوـ         
، اذ أاستراتيجية صفر مشاكل عمى المحؾ، و دخمت العبلقات التركية السورية تدريجيا مرحمة الت ـز

المقاربة  شجعتانخرطت السياسة الخارجية في سمسمة مف السياسات التكيفية ثـ نقطة انعطاؼ بعدىا، 
التركية في بدايتيا االصبلح عبر النظاـ القائـ، في ظل العبلقات الجيدة التي تجمع النظاميف، و كاف مف 

اث االنفتاح السياسي تدريجيا في ف تقوـ تركيا بدور الوساطة، وتستخدـ قوتيا الناعمة الحدأالمفترض 
سد حداث االصبلح في ظل تعنت وتحدؼ نظاـ األإسوريا، ولكف التوقعات كانت مخيبة، فشل تركيا في 

 .لمضغوطات الخارجية، ومباشرتو في السياسات القمعية ضد المعارضة

، زادت الحكومة تركيالد المحتجيف وتدفق البلجئيف مع زيادة مستوػ عنف الحكومة السورية ض        
، سعى حزب العدالة كاف يحث عمى إجراء إصبلحات عميو التركية مف الضغط عمى األسد: حتى عندما

والتنمية إلى التأثير عميو مف خبلؿ استضافة قادة المعارضة، ال سيما جماعة اإلخواف المسمميف، و قدمت 
  (2 )جيش سورؼ حر.مبلذًا لمياربيف مف الجيش السورؼ وساعدتيـ عمى تشكيل أنفسيـ ك

سد لمحزب الكردؼ السورؼ) حزب االتحاد تصاعدت العبلقات بيف الطرفيف بعد ما سمح بشار األ     
الديمقراطي( المنتمي لحزب العماؿ الكردستاني بالسيطرة عمى جزء مف الحدود السورية المأىولة بالسكاف 

                                                           
1 - Raymond Hinnebusch, " Back to Enmity Turkey-Syria Relations Since the Syrian Uprising", 

Orient, Journal of German Orient Institute , vol. 56 , no. 1,2015, p 02.  Available at : 

https://bit.ly/2nVsVuW  

2- Kürşad Turan, "Changes in Turkish Foreign Policy: A Shift or a Passing Interest?", Akademik  Bakış, ( 
Vol. 6,  Issue,11, Winter 2012), p 81. Available at : https://bit.ly/2mnGsuE 
 

https://bit.ly/2nVsVuW
https://bit.ly/2mnGsuE
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تركيا مف أنيا ستيدد روابطيا االقتصادية األكراد مع تركيا. كما حذرت صحيفة سورية مؤيدة لمحكومة، 
التي تصنفيا -مف جيتيا انيت تركيا كرد عمى دعـ سوريا لممنظمة  .بالعالـ العربي الذؼ يمر عبر سوريا

المجمس االستراتيجي الرفيع المستوػ الذؼ سيل التعاوف بشأف قضايا مثل المياه،  -نيا ارىابيةأعمى 
والتي بالمثل انيت ترتيبات التجارة الحرة التي كانت لصالح تركيا،  وفرضت عقوبات اقتصادية عمى سوريا

وطرد المستثمريف األتراؾ وعرقمة روابط النقل التركية إلى الخميج. الحدود السورية التركية، التي كانت قد 
فتحت خبلؿ التقارب، و سمحت لمعبلقات األسرية والتجارية الكثيفة، أعيدت اآلف عسكرتيا وعانت 

 (1) .طق الحدودية مف خسائر اقتصادية وتدفق لبلجئيفالمنا

كاف منعطف تركيا ضد األسد متسًقا مع مصالحيا، حيث  إف استخداـ النظاـ السورؼ لمعنف ضد     
المتظاىريف العزؿ كاف ُينظر إليو عمى أنو يتعارض مع السبلـ الميبرالي الذؼ تريد تركيا تصديره إلى 

ن  االستمرار فً المولف المؤٌد للنظام سوف ٌموض على نحو متزاٌد أوكذلن ادران الحزب  .جوارىا

دػ في أومف جية فاف ىذا المنعطف والذؼ مكانة تركٌا الدولٌة، وهذا ما دفعها الى دعم المعارضة،  
ف يفسر أف بقاء األسد أصبح ييدد األمف اليوياتي التركي ألى التدخل العسكرؼ في سوريا يمكف إالنياية 

تسعى الى نظاـ يقوـ عمى تحقيق االستقرار وكبح جماع االكراد الذيف يريدوف حكما ذاتيا.   وىي التي
صمح لمنظاـ خواف االسبلمييف الذيف يتقرابوف مع ىوية تركيا  في نظرىا األواالكيد، أف المعارضة  مف اإل

 قادـ بما يسمح لتركيا بتحقيق مصالحيا .ال

نيار إ، إذا ورت بشكل خطير. عمى المدػ الطويلتدى والنتيجة ىي أف العبلقات مع سوريا قد
النظاـ الحالي واستعيض عنو بقوات مؤيدة لمديمقراطية، فقد يتـ تنشيط عبلقات تركيا مع سوريا. ومع 

، فستكوف ىذه ضربة قوية لمتحسف التمسؾ بالسمطة ومقاومة التغيير ذلؾ، إذا تمكف النظاـ الحالي مف
 (2)االقتصادية والدبموماسية والثقافية التي تطورت بطريقة مدىشة خبلؿ العقد الماضي.الكبير في الروابط 

 

 

 

                                                           
1 - Raymond Hinnebusch, Op. Cit, p.p. 14-20   

2 -ZİYA ÖNİŞ, Op.Cit ,p. 55.  
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 (1): مبادرات السياسة الخارجية التركية في سوريا مع بدايتيا  (12رقـ ) جدوؿ

 المبادرات التركية سوريا
 درجة التناسق مواقف واضحة

الحالي عمى إصبلح كاف الموقف سمبي في البداية ؛ عرؼ تشجيع النظاـ 
 النظاـ السياسي

التغير في طبيعة 
 االستجابة

؛ مقاربة عارضة التي تشير إلى عدـ االتساؽدعـ جماعات الم -
 أحادية بالدرجة األولى.

 تخاذ موقف أكثر صرامةإانتقاد االتحاد األوروبي تركيا لفشميا في  -

درجة التعاوف مع 
 الفواعل الخارجية

داء دور أالرغبة في  نتائج غير متوقعةالتأثير المباشر مع 
 قيادؼ

االعتراؼ بأف الضغط مف أجل اإلصبلح مف خبلؿ نظاـ األسد  -
 سوؼ لف ينجح ؛

تبني موقف المواجية تجاه النظاـ والتاكيد عمى سجمو في    -
 مجاؿ حقوؽ اإلنساف ؛

 تنفيذ العقوبات خبلؿ المرحمة األخيرة.   -

 نموذج النفوذ

 

التي  التطوراتف، التحديات التي فرضتيا االنتفاضات العربية في االزمة السورية فحسبلـ تقتصر    
والتي أدت إلى اإلطاحة بالرئيس مرسي مف قبل الجيش، قوضت  2013في مصر في صيف  حصمت 

موقع تركيا في المنطقة. منذ البداية، انتقدت تركيا االنقبلب ودعت إلى إعادة مرسي. لـ يؤد ىذا الموقف 
استدعت  ،كيا ومصرلى عزلة تركيا إقميميًا ودوليًا فحسب، بل تسبب أيضًا في أزمة في العبلقات بيف تر إ

، وقامت بعض القنوات الفضائية حتى ض المواطنيف األتراؾ بتيـ التجسس، واحتجزت بعالقاىرة سفيرىا
، اكل بيف البمديفمصر. نتيجة لممش بمقاطعة المسمسبلت التركية التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في

، والتي تـ تغيير مسارىا مؤخرا عبر ركية مع مصر وبقية العالـ العربيتأثرت بشكل سمبي التجارة الت
مصر بسبب األزمة السورية. وىكذا ، مف الحديث عف شراكة استراتيجية ، تحولت العبلقة الثنائية إلى 

 )2( .أزمة
 

                                                           
1- Ibid,  p. 54 .  

2-Meliha Benli Altunışık, Op.Cit , p. 5.  
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ات ضية وجماعة االخواف المسمميف في دوؿ االنتفامنإف تكثيف الروابط بيف حزب العدالة والت      
سيا السعودية، التي أالى توتر العبلقة مع مصر فحسب بل حتى مع دوؿ الخميج عمى ر  العربية،  لـ يؤد

طاحة باالخواف المسمميف في مصر، كذلؾ قمق العرب ومخاوفيـ مف تركيا اتيمتيا تركيا بالوقوؼ وراء اإل
 فلعثماني الجديد في المنطقة،  ولكراعي االردوغاف أمجاد االبراطورية العثمانية وال مف أليس مف استعادة 

مف دعـ تركيا لمجماعات االسبلمية ولبلسبلـ السياسي بشكل حقيقي ) في الخميج( النيـ يجدوف االسبلـ 
االمارات ثـ كويت نظمة سياسية ) االردف الأمنيـ القومي ومشروعتيـ السياسية كدوؿ و أالسياسي ييدد 

مصر الحقا((  ىذا الخوؼ والقمق مف تحركات تركيا في المنطقة لـ يكف ظاىرا قبل االنتفاضات العربية 
  (1 )التي أتاحت فرصة لبلسبلمييف والجماعات االخواف أف تظير في مياديف االنتفاضات العربية..

أما بالنسبة لمعبلقات مع العراؽ، و عمى خمفية العبلقات التركية مع اقميـ كردستاف العراؽ، التي       
. فقد عمدت تركيا فصل الصراع مع حزب العماؿ الكردستاني و العبلقات 2008تحسنت كثيرا بعد  عاـ 

ر الحدود،  وحتى اليوـ يوفر جل تطوير التبادالت التجارية عبأمع االحزاب السياسة الكردية العراقية مف 
مواطف تركي  12000مع وجود  .٪ مف المواد الغذائية والموارد في شماؿ العراؽ80التجار األتراؾ 

يعمموف في العراؽ، معظميـ في منطقة الحكومة اإلقميمية الكردية، وآالؼ الشاحنات التي تجمب البضائع 
ركيا تتمتع بعبلقات جيدة مع جميع العناصر الفاعمة عبر الحدود يومًيا، ونتيجة ليذا االنفتاح، بدأت ت

الرئيسية في السياسة العراقية.  فالتجارة تميد الطريق لمسبلـ مع الجماعات الكردية، ىذا مثاؿ إيجابي 
عمى الترابط االقتصادؼ الذؼ كاف "داوود أوغمو" يرغب في استخدامو كحجر الزاوية لسياستو "صفر 

   (2)مشاكل". 
ؾ، أدػ تزايد االستثمارات التركية في المنطقة الكردية، وكذلؾ انتقادات الحكومة التركية ومع ذل    

والى توجس الحكومة العراقية مف الدعـ  .لمعاممة الحكومة المركزية لؤلقميات، إلى التوتر بيف أنقرة وبغداد
الصراع المسمح مع  ، حتى مع استمراريتمتع بحكـ ذاتي في شماؿ العراؽ التركي الضمني إلقميـ كردؼ

 (3).التمرد الكردؼ

                                                           
1 - Edip Asaf Bekaroglu, "Justice and Development Party and Muslim Brotherhood in the “Arab 

Spring”: A Failed Post-Islamist Interaction to Transform the Middle East", PESA International Journal 

of Social Studies, )vol.2, feb. 2016 ( ,p. 12. Available at : https://bit.ly/2oKe9HJ  

2- Rebecca Bryant and Mete Hatay, Soft  Politics and hard choices  an assessment of Turkey‟s New 

Regional Diplomacy, PCC Report 2/2013, p 02. . Available at : https://bit.ly/2o3FWlT    

3 -Ibid. 

https://bit.ly/2oKe9HJ
https://bit.ly/2o3FWlT
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ثر إعمنتيا تركيا عمى أ نو ضمف االستراتيجية الجديدة التي أومف العناويف الخبلفية كذلؾ،         
ردوغاف عف عـز قوات ببلده عمى المشاركة في معركة أالمحاولة االنقبلبية الفاشمة، أعمف الرئيس التركي 

العراقية التي تخضع لسيطرة ما يعرؼ بتنظيـ الدولة منذ سنة  استعادة السيطرة عمى مدينة الموصل
في شوؤنيا الداخمية و خرقا ” تدخبل سافرا“، وسط رفض تاـ مف الحكومة العراقية التي اعتبرتو 2014

لمبدأ السيادة، و يعكس ىذا التشويش العراقي عمى الدور التركي قمقا شديدا لدػ بغداد بخصوص نوايا 
فالحكومة العراقية الشيعية المدعومة مف ايراف تتعرض لضغوط شديدة -ت األغمبية السنيةالدولة ذا -انقرة

حتى ال تسمح لقوات تركيا بالوجود عمى االراضي العراقية. و يتعمق القمق العراقي باالىداؼ المستقبمية 
نفوذىـ بعد  ذ يطالب بعض السياسييف القومييف األتراؾ الذيف نماإلتركيا بشأف منطقة شمالي العراؽ 

المحاولة االنقبلبية الفاشمة، بالحق التاريخي لتركيا في مدف الموصل و كركوؾ و مناطق اخرػ شمالي 
 (1)العراؽ التي كانت تابعة لئلمبراطورية العثمانية. 

لى توتر العبلقات مع فواعل ميمة داعمة لنظاـ إزمة السورية، دت كذلؾ المقاربة التركية لؤلأ         
ساس كانت ىناؾ مخاوؼ مطروحة بخصوص القيادة المتمثمة في  ايراف و روسيا : في األ ،سدألبشار ا

مريكي ساسية، خاصة بعد حالة الفراغ التي خمفيا انسحاب األثير في المنطقة بيف الفواعل األأاالقميمية والت
يد المخاوؼ ثريف عمى السياسة الخارجية التركية: تزاأ، وقد تسبب ذلؾ في 2011مف العراؽ في 

 "باتريوت"، ثانيا الدرع الصاروخي اؽ وكذلؾ النفوذ الروسي في سوريابخصوص النفوذ االيراني في العر 
و ما وتر سد اعتبرتو ايراف تيديدا ليا، وىالذؼ طالبت تركيا بنشره لمحماية مف العدواف المحتمل لؤل

التركي، فالتدخل العسكرؼ المباشر دػ الى نتائج سمبية خاصة عمى الطرؼ أو العبلقات بيف االطراؼ 
ـز العبلقة أمر الذؼ لروسيا في سوريا اوجب عمى تركيا التحرؾ ميدانيا، والقياـ باسقاط طائرة روسية األ

ثره روسيا عقوبات اقتصادية شبو شاممة عمى تركيا بفرض حظر عمى إ، وفرضت عمى بيف الطرفيف
لتركية في روسيا، ووقف ذىاب السائحيف الى تركيا الذيف استيراد المنتجات التركية، ومنع عمل الشركات ا

 (2) . 2014مبلييف سائح في  5بمغ عددىـ 

                                                           

، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العرب وعاـ جديد مف المخاطر 2016-2015مة العربية حالة األأحمد حمواني واخروف، - 1 
 .63(، ص 2016العربية، 

ٌة"، جالل خشٌب،  "جدلٌة المٌم والمصالح فً السٌاسة الخارجٌة التركٌة تجاه بلدان الربٌع العربً، الوالعٌة فً مواجهة البنائٌة و المعٌار -  2

  ozipZhttps://bit.ly/2mعلى الرابط االلكترونً:  .82، ص 8102،  مركز ادران للدراسات و االستشارات

https://bit.ly/2mozipZ
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-مريكية، فاألزمة السورية وضعت العبلقات التركيةف العبلقات مع الواليات المتحدة األأوبش       
إسقاط نظاـ األسد لى إنقرة أمريكية تحت ضغط كبير نتيجة لتبايف مصالح الدولتيف؛ ففي حيف تسعى األ

لى دعـ إضافة إىدافيا بمحاربة ما يعرؼ بتنظيـ داعش أ ، حّددت واشنطف خطرا محدقا باعتباره يشكل
اليّوة بيف البمديف اذ ترػ تركيا  مف القومي التركي، مما ساىـ في اتساع كبر تحد لؤلأاألكراد الذيف يمثموف 

حكـ ذاتي كردؼ منذ حرب الخميج. وتعددت العناويف ف السياسات االمريكية ىي السبب الرئيس وراء قياـ أ
، منيا االسموب القمعي الردوغاف والتضييق عمى في العبلقات بيف واشنطف و انقرة ثرت سمباأالتي 

، التي وضعت اصبلحات 2013الحريات في الداخل عمى خمفية احتجاجات "غيزؼ بارؾ" في عاـ 
اردوغاف عمى المحؾ وىو الذؼ تعتبره واشنطف مضرا بصورة تركيا كحميف لمغرب ونموذج لممنطقة، ومف 

ثرة سياسيا عمى خمفية عدـ اعتذار اسرائيل عف أسرائيمية المتيضا العبلقات التركية االأالعناويف الخبلفية 
ديد مف عحادثة السفينة مرمرة، وما زادتيا توترا اتياـ انقرة لمييود بالوقوؼ وراء انتفاضة تقسيـ ، وغيرىا ال

تبره كثرىا وقعا عمى العبلقات رفض الواليات المتحدة تسميـ فتح هللا غولف الذؼ تعأالعناويف الخبلفية كاف 
، واشتباه تركيا في 2016ساسي الذؼ يقف وراء محالة االنقبلب الفاشمة في جويمية تركيا الشخص األ

 (1)معرفة الواليات المتحدة االمريكية مسبقا بيذا االنقبلب قبل وقوعو.

فقد عرفت اىتزازات متعددة مع االنتقادات االوروبي لطريقة  ،ما العبلقات مع الدوؿ االوروبيةأ        
 ،2013ردوغاف مع الحريات والقضاء خبلؿ انتفاضة تقسيـ، وانفجار فضيحة الفساد في ديسمبر أتعامل 

وما زاد ىذه التوترات تجاىل وسائل االعبلـ األوروبية لمحاولة االنتقبلب الفاشمة  و روجت لعمميات 
بما يتنافى و مبادغ االتحاد االوروبي . و ىو ما ” انتيازية“و ” غير إنسانية“االنقبلبييف عمى انيا اعتقاؿ 

الكف ”ادػ الى مياجمة الرئيس التركي اردوغاف لمغرب واصفا إياه بازدواجية المعايير و مطالبا اياىـ ب
، ”ـ تعد بحاجة لمثل تمؾ النصائحعف توجيو النصائح المغمفة بغبلؼ الديمقراطية الزائفة الى تركيا التي ل

تصريحات قوبمت بمياجمة إعبلمية و رسمية مف الجانب االوروبي تنفي اؼ فرصة لتركيا لبلنضماـ حاليا 
 (2) .الى االتحاد األوربي خاصة اثر انفصاؿ بريطانيا

 

 
                                                           

، جانفً مركز ادران للدراسات واالستشارات، "اثر الصعود االوراسً الجدٌد على التوجهات  الكبرى لالستراتٌجٌة التركٌا"جالل خشٌب،   -1

  https://bit.ly/2nd8fOU. على الرابط: 81.  ص 8102

 .70ص مرجع سابق الذكر، خروف، أأحمد حمواني و -2

https://bit.ly/2nd8fOU
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 : معضلة المواءمة بين االخالق و المصالح الذاتية واألمن القومينيالمطلب الثا

حيث  ،أماـ السياسة الخارجية التركيةآخر الربيع العربي تحدًيا حقيقيًّا بما ٌسمى مثلت أحداث             
وعبلقاتيا منيا القومي أو مة ما بيف مصالحيا االقتصادية ءأوقعتيا في مأزؽ خطير كاف عمييا فيو الموا

صرة الديمقراطية وحقوؽ الشعوب في نظـ السياسية مع الدوؿ العربية مف جانب، والتزاميا األخبلقي تجاه ن
 فمع بداية . الممع واالستبدادسياسية ديمقراطية تحقق العدالة واإلنصاؼ لمجتمعاتيا وتقضي عمى سنوات 

بالتحديات العميقة الصاعدة ضد  التركية السياسية النخب رحبت المبدأ، حيث مف االنتفاضات العربية،
 تحقيق إلى الحاجة بيف كبيرة مفاضبلت برزت العممية، الممارسة في ذلؾ، ومع. االنظمة االستبدادية

التي تربط تركيا مع دوؿ االنتفاضات  الجادة، االقتصادية المصالح ضوء في القصير المدػ في االستقرار
 تمؾ يعرض أف شأنو مف والذؼ النظاـ، وتغيير الديمقراطية قضية عف الدفاع إلى الحاجة مقابل العربية،
  . واضح بشكل لمخطر االقتصادية المصالح

 الخارجية فالسياسة. االخبلؽ في مواجية المصالح الذاتية  حقيقًيا تحدًيا تركيا واجيت ،آخر بمعنى       
الديمقراطية وتشجيع حركات المعارضة  إلرساء وحيًدا دعًما القواعد تتطمب  عمى القائمة أو األخبلقية
 مع متوافقة تكوف  تدريجية، تحوؿ عممية تعزيز تتطمب المصالح مىع قائمة استراتيجية مقابل الصاعدة،

(1).المنطقة في الحيوية االقتصادية تركيا لمصالح حاسمة والنظاـ، االستقرار مف معينة درجة
 

 كبيرة عبلقة لو 2011 عاـ خبلؿ التركية الخارجية السياسة في تضارب أو تماسؾ وجود عدـ إف       
 حزب حكومة مواقف في االختبلفات يفسر أف يمكف ىذا ما. مواجية المصمحة التركيةبمعضمة القيـ في 

 .وسوريا وليبيا مصر مثل الرئيسية العربية الدوؿ في التطورات تجاه والتنمية العدالة

 

 

 

 

                                                           
1
 -ZİYA ÖNİŞ, Op. Cit,  p. 49. 
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(1) "أونيش زيا"(: مراحل استجابة تركيا لبلنتفاضات العربية في بدايتيا حسب 13جدوؿ رقـ )
 

 
 

 األولىالمرحمة 
 الحذر  

 السياسي التحرر وفرص العربية الثورات بانتشار الترحيب  •
 .واإلصبلح

 االقتصادية المصالح ألف صريح دعـ تقديـ بشأف الحذر توخي •
 ، المنطقة في كبير تركي لوجود ونظراً  لمخطر معرضة الميمة

 ؛ ليبيا في سيما ال
 وينتقد النظاـ تغيير أجل مف الدولية الضغوط تأييد في مترددة •

 األولية. المراحل في تدخل الناتو تماما
 

 المرحمة الثانية 
 المشاركة المترددة

 ضغط تحت ليبيا الناتو في تدخل في مترددة بطريقة المشاركة •
 ؛ العرب اإلصبلحييف دعـ فقداف وخطر متزايد دولي

 ؛ ليبيا موقفا سمبيا في عموًما ويفترض نشًطا جزًءا يأخذ ال •
 الضغط خبلؿ مف أساسي بشكل ولكف سوريا في نشاًطا أكثر •

 .تنازالت لتقديـ الحالي االستبدادؼ النظاـ عمى
 المحمية العناصر قبل مف العربي الربيع عف االنتباه تحويل يتـ •

 العامة االنتخابات إلى أدت التنافسية التي االنتخابية سيما وال ،
 .2011 يونيو في

 
 

 المرحمة الثالثة
 النزعة النشطة االحادية 

بثقة كبيرة  العامة االنتخابات مف والتنمية العدالة حزب خروج •
 في النشطة  النزعة مف جديدة موجة عمى انعكس وىذا ما 
 ؛ الخارجية سياستو

 خبلؿ مف العربي مسار الربيع في الصدارة مركز كسب محاولة •
 األمـ تقرير بنشر يتعمق فيما خاصة ، إلسرائيل شديدة انتقادات
 ؛ األسطوؿ أزمة حوؿ المتحيز المتحدة

 ودعـ الفمسطنييف كوسيمة إلسرائيل المعادؼ الخطاب استخداـ •
 ؛ العربي في العالـ تركيا شعبية عمى لمحفاظ

 الشفيية لبشار األسد االنتقادات مف ومزيد مصر بزيارة قاـ •
 
 

 وخفوتا  مع نياية السنة  حذرا أكثر مقاربة إلى العودة •
 رد إلى أدػ مما سوريا في الفعمي لمنيج االقتصادية التكاليف •

                                                           
1- Ibid. p. 52 
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 المرحمة الرابعة
 حذرا أكثر مقاربة إلى العودة

 وترددا متعددة االطراؼ
 

 ؛ القائـ النظاـ مف عنيف فعل
 المنافسة نتيجة ظمت أف منذ سوريا حالة في الشديد اليقيف عدـ •

 كبير؛ حد إلى مؤكدة غير المعارضة والقوػ  الحالي النظاـ بيف
 سوريا العقوبات ضد تنفيذ في األوروبي االتحاد مع اتساؽ تركي •

 .الموجية إليراف الناتو مبادرات وتقبل
 الطريق عمى تسير المتحدة الواليات مع العبلقات أف حيف في •

 وجو عمى والفرنسييف، األوروبي االتحاد مع الصحيح، العبلقات
 .متزايد سمبي بشكل تسير الخصوص،

 صانعي جانب مف محزًنا إدراًكا الحذر االتجاه يعكس ربما •
سياسات المنطقة  اقحموا انفسيـ في قد بأنيـ الخارجية السياسة

 ،يمتمكوف النفوذ والموارد الكافيةفي حيف انيـ ال  بشكل مفرط،
 االمر الذؼ يورطيـ ىناؾ

 

نو كما وصفو الباحث التركي أمع بداية االنتفاضات العربية كاف الموقف التركي حذرا لمغاية، حتى         
حتـ عمى تركيا أف  ،، بكونو موقف براغماتيZİYA ÖNİŞوالبروفيسور بجامعة كوتش التركية زيا اونيش 

لمصالح الذاتية مف جية ، والييا في محيطيا االقمييمي مف جيةتجد مقاربة حذرة بيف القيـ التي تدعو ا
اخرػ، بشكل جعل تركيا تركيا تعيش معضمة حقيقية  خصوصا في عبلقتيا مع سوريا وليبيا، نظرا لوجود 

ي تـ بناؤىا مع ىذه الدوؿ خصيصا، ستثمار التمصالح اقتصادية جدية مف حيث التجارة و روابط اال
 كجزء مف سياستيا الخارجية النشطة .

 القوػ  لصالح اكثر وضوحا  والتنمية العدالة حزب حكومة كاف موقف  ،راالنتفاضة في مص مع
 حثو ، مبارؾ سقوط قبل حتى .السمطة مف مبارؾ الرئيس خمع بعد خاصةً  مصر، في لمديمقراطية المؤيدة
 تحظى التي زيارتو خبلؿ أردوغاف عبر .مقعده ترؾ عمى قاطع بشكل أردوغاف التركي الوزراء رئيس
 منفتح سياسي نظاـ اتجاه في مصر في السياسي لمتحوؿ دعمو عف بوضوح القاىرة، في كبيرة بشعبية

 (1)". عمماني" سياسي نظاـ إقامة في التركية التجربة أىمية إلى امشير  وتعددؼ،

                                                           
1- ZİYA ÖNİŞ, Op. Cit. p. 52 
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 بالنظر النظاـ لتغيير نشطة كقوة نفسيا تقديـ في مترددة التركية الحكومة كانت ليبيا، حالة في
 .مبارؾ حسني المصرؼ  نظيره مثل بسيولة بيزيمتو لبلعتراؼ مستعًدا يكف لـ القذافي معمر أف حقيقة إلى

مميار  30التي التقل عف  واستثماراتيا وتجارتيا االقتصادية تركيا مصالح فإف ذلؾ، عمى عبلوة
تركيا ف  ألى إضافة إ،  التركية العاممة القوػ  شركة تعمل في ليبيا فضبل عف وجود 150كثر مف أدوالر و 
 األولية، المراحل في حذرًا،  أكثر نيج اتباع بوضوح استمـز مما ،ما قيمتو مميار دوالر الى ليبيا تصدر
 قوػ  قبل مف شديدة النتقادات تعرضت لذلؾ ونتيجة ليبيا، في الناتو عممية تأييد في مترددة تركيا كانت

 مع. الحالي النظاـ ضد ومتسامحة لمغاية سمبية لكونيا الدولي المجتمع مف وكذلؾ ليبيا في المعارضة
 تجاه التركية السياسة في تحوؿ ىناؾ كاف مكمفًا، سيكوف  الواسع الغربي التحالف خارج البقاء أف إدراؾ
خشية اف تفقد استثماراتيا وخشية اف تفقد وجودىا في ىذا البمد  . الناتو لمبادرة الداعـ موقفيا وغيرت ليبيا

 لمتوسط.          الميـ في منطقة البحر ا

ؼ اىتماـ تركي مقارنة بانتفاضات مصر وتونس وليبيا، وذلؾ لكوف أأما بالنسبة  لميمف فمـ تحع ب       
ف الثورة اليمنية لـ تمق اىتماما حقيقيا مف قبل أمصالح تركيا مع اليمف ليست كبيرة، لذلؾ  يمكف القوؿ، 

الف مواطف تركي،  25القيادات والنخب التركية كما لقيت ليبيا الغنية بالنفط، ففي ليبيا وحدىا يوجد تقريبا 
كما يشكل السوؽ الميبي السوؽ الثاني لممتعاقديف االتراؾ في الخارج بعد روسيا، كما يوجد في ليبيا تقريب 

و كمصر " الغنية بالعمالة والسوؽ الستيبلكية الكبيرة والنفوذ االستراتيجي المحورؼ، أركية، شركة ت 150
دورا منية وفي ذات السياؽ أيضا فقد لعبت االعتبارت األ ،ىمية استراتيجيو تونس بما تتمتع بو مف أ أ
في تشكيل  منيى حياؿ كل مف البحريف واليمف، حيث برز المحدد األساسيا في صوغ الموقف التركأ

لى صراع إزمة في الدولتيف ، إذ بدأت تخوفات تركيا مف تحوؿ األالممفيفالسياسة لخارجية التركية حياؿ 
 (1)طائفي ومذىبي يكوف لو امتدادات اقميمية. 

زمة السورية يتحرؾ ببطء ولكف في الوقت نفسو تصاعدؼ في الضغط كاف الموقف التركي مف األ       
رة مخاوؼ مشروعة وتعتمد في الوقت نفسو عمى عدد مف المعطيات الموضوعية في سد، فمدػ انقعمى األ

رسـ مسار موقفيا مف االزمة السورية، فحساباتيا دقيقة جدا ومعقدة، وىي تحاوؿ اف توازف بيف اعتبارات 
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ف أ. فمف جية، المصالح االقتصادية التي يمكف )1( ف واحد اثناء اتخاذىا لموقفياآ حساسة متعددة في 
تتضرر نتيجة لتدىور االوضاع وعدـ االستقرار، فتركيا وسوريا ترتبطاف بعبلقات تجارية قوية عرفت نموا 

، وانشاء مجمس التعاوف 2007مطردا خاصة بعد التوقيع عمى انشاء اتفاقية لمتجارة الحرة بيف البمديف عاـ 
ظل تنامي التخوفات مف تأجج ، ومف جية  االعتبارات االمنية وذلؾ في (2) 2009االستراتيجي عاـ 

كمـ(، وسعي اكراد  877المشكمة الكردية خصوصا في ظل اتساع مساحة الحدود المشتركة مع سوريا)
قميـ حكـ ذاتي عمى غرار اقميـ كردستاف العراؽ، كما تخوفت مف تدفق األعداد اليائمة إسيس أسوريا الى ت

ثير االزمة بممفاتيا السياسية ألقمق التركي مف تيف ساد الى االراضي التركية، أإالسورييف  بلجييفمل
واالقتصادية واالجتماعية، عمى الوضع الداخمي وأيضا احتماؿ انتقاؿ االزمة الى الحدود الجنوبية اذا ما 

 (3) مر عف السيطرة، أو تطور الى مواجية عسكرية بيف القوػ الغربية وسوريا كما حدث في ليبيا.خرج األ

حياف ف تركيا تغمب في كثير مف األأالمتتبع لممواقف التركية في الحالتيف الميبية والسورية يجد         
مف القومي عمى البعد االخبلقي، إال أننا في الحالة المصرية حتى وبعد االنقبلب المصالح الذاتية واأل

خبلقي الرافض بموقفيا األ عمى الرئيس الشرعي مرسي، بقيت حكومة حزب العدالة والتنمية متمسكمة
 تكوف  ربما مرف، غير نيج اعتماد خبلؿ فمف نصاؼ الديمقراطية ومطالب الشعب،إلى إلبلنقبلب والداعي 

 المزيد تمنع ال قد التي وسط حمول إلى الوصوؿ عمى قدرتيا في المتمثمة القّيمة مكانتيا فقدت قد الحكومة
( مصالح) أىداؼ تحقيق عمى أيًضا ساعدتيا قد تكوف  ربما بل فحسب،( األخبلؽ) الدماء إراقة مف

 (4).الخارجية السياسة

حداث " الربيع العربي" ف تركيا حاولت تغميف مواقفيا ازاء األأما يمكف أف نقولو مف خبلؿ ما سبق     
لى حقوؽ الشعوب العربية في االصبلح السياسي والتحوؿ إنيا تنبع مف انحياز ألى إبطابع اخبلقي يستند 

ف تركيا أال إ، صرية والتونسيةت واضحة في الحالتيف المأف ىذه المواقف بدأالديمقراطي، وعمى الرغـ مف 
لى مازؽ كبير حينما تداخمت االعتبارات االمنية والمصالح االقتصادية مع الدوافع االخبلقية إتعرضت 

صوات تصاعدت بعض األ فأالتي صاغت سموؾ تركيا مع بداية االنتفاضات العربية ، ترتب عمى ذلؾ ا
                                                           

، ، ب.س.ف(44)عدد ،مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدوليةنغـ نذير شاكر، الدور التركي والتغييرات في المنطقة العربي، - 1
  .83 -81 .ص.ص

مجمد )، "مجمة تكريت لمعمـو القانونية والسياسيةالموقف التركي مف التحوالت السياسية في المنطقة العربية، "صداـ مرير الجميمي،  -2
  .239 .، ص(12، عدد 3
 25، ص، مرجع سابق الذكردمحم عبد القادر خميل  -3

4- Meliha Benli Altunışık, Op. Cit, p 9. . 
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الداخمية وتبمورت بعض االتجاىات في تركيا التى تعارض توجيات السياسة الخارجية التركية، كونيا تيدد 
مع الدوؿ الخميجية وايراف، كما اعتبرت  ىسبلمة مصالح تركيا  ليس مع دوؿ الربيع العربي فحسب حت

مركز النياء التوترات والصراعات في المنطقة اقف تركيا قد تحوليا مف دولة ف مو أاالتجاىات  بعض ىذه
الى دولة طرؼ في ىذه الصراعات، بما قد يعرض تركيا الى مشكبلت اقتصادية وتداعيات أمنية قد تيدد 

 (1) سبلمة واستقرار الوضع الداخمي في تركيا .

 المطمب الثالث4 تآكل القوة الناعمة وصعود القوة الصمبة

دواتيا المرنة والعصرية في تحقيق ذلؾ أال احدػ إ ،تركيا نحو تعزيز قوتيا الناعمةتجاه إلـ يكف           
بالقيادة االقميمية، مف خبلؿ استخداـ ىويتيا الجديدة والتي تـ الترويج ليا المرتبط  سمىاألاليدؼ 

و االصبلحات  النمو االقتصادؼ السريع واالستقرار السياسيف باستعماؿ القوة الناعمة والدبموماسية العامة،
منارة لمحرية  مف تركياوجعل  ،وتحقيق المصالح القومية بالوسائل غير العسكرية ،ديمقراطيةلم المؤيدة

 إقميمية قوة موقع إلى ودفعيا  قميـ ينخره االستبداد منذ عقود،إفي  والديمقراطية وتجسيد لمقيـ الميبرالية،
 20المرتبة  إلى والتي انتقمت ،2010 لعاـ الناعمة القوة لمؤشر وفًقا العالـ في 25 المرتبة احتمت حيث

 (2).  2012 في عاـ

ثار االيجابية لمقوة الناعمة عمى نفس الوتيرة، كما لـ تستمر قعتو تركيا، لـ تستمر األو و خبلفا لما ت      
العربية وخاصة فاالنتفاضات ياسة الخارجية التركية في محيطيا مف دوف عوائق، ساالنجازات المتتابعة لم

االزمة السورية، شكمت تحديا حقيقيا لقوتيا الناعمة في المنطقة، ما دفعيا الى إعادة أمننة المنطقة 
 مونوكل" لمسح" وفًقاىو ما أدػ إلى تراجع صورة تركيا، فواستعماؿ القوة الصمبة في سياستيا الخارجية . و 

 "Monocle’s Survey  تحتل بينما ، دولة 30 بيف 26 المرتبة تركيا تحتل ،2014/2015 " لمفترة 
 يبدو ، أخرػ  ناحية مف. 2015 لعاـ" Elcano’s Survey" إلكانو" مسح" في دولة 15 بيف 14 المرتبة

 " Portland " و "Monocle" استطبلعات ألف 2018 عاـ حتى الناعمة صورتيا معظـ فقدت تركيا أف
 (3) .الناعمة القوة حيث مف دولة 30 في مكاف ليا ليس تركيا أف تظير 2018 عاـ في

                                                           

 25، صمرجع سابق الذكردمحم عبد القادر خميل ،  - 1
2- Rebecca Bryant and Mete Hatay, Op. Cit, p. 8 

3- Emrah Ayhan, The New Public Diplomacy and Soft Power in Developing Countries: The Case of 

Turkey, The Journal of MacroTrends in Social Science (JMSS),( Vol. 4, Issue 1, 2018), p56. Available 

at : https://bit.ly/2oK6IAm  

https://bit.ly/2oK6IAm
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 2013الى 2011خاصة خبلؿ الفترة الممتدة مففي بدايتيا االنتفاضات العربية  أففبالرغـ مف          
وفتحت جدال واسعة حوؿ كيفية االستفادة مف الخبرة التركية،  ، فرصة لتركيا لتقديـ دورىا كنموذجوفرت 

، سي وضماف عممانية / مدنية الدولةضبط حراؾ االسبلـ السيا لياتآويظير ىذا الجدؿ مف خبلؿ ايجاد 
ؿ دور الجيش،  ترتيبات دستورية ومؤسسية وحوافز وضغوط تحديد العبلقات المدنية العسكرية، مف خبل

طراؼ الخارجية، كذلؾ جدؿ حوؿ دالالت نجاح االسبلـ السياسي التركي ونجاح حزب العدالة والتنمية األ
  توافقية داخميا وخارجيا . في ايجاد صيغة

تاحت االنتفاضات العربية مجاال واسعا لنشاط تركيا في طرح ألى جانب الدور التركي كنموذج، إ     
نفسيا كطرؼ ثالث ووسيط في معالجة الخبلفات العربية الداخمية، ومحاولة الحد مف امتداداتيا االقميمية 

داخل السياسية الدبموماسية، سواء في صورة ضغط عمى دخبلت الدولية فييا، مع تركيزىا عمى المتوال
) خاصة في سوريا وبدرجة اقل و باستضافة مؤتمرات لبعض قوػ المعارضةأالحكومات بصورة متباينة، 

مف خبلؿ وقف العنف  ; ، واقتراح مبادرات توازف بيف اعتبارات الحرية والحفاظ عمى االمف واالستقرارليبيا(
 وظير ىذا النيج مف خبلؿ ما أعمنو أردوغاف تصل الى ترتيبات نقل السمطة .وبدء عمميات اصبلح قد 

نقاط: وقف فورؼ الطبلؽ  3ؿ ، لمعالجة الوضع في ليبيا مف خبلعف " خريطة طريق" 2011في افريل 
عادة امدادات االعاشة ليا بتشكيل نطاقات انسانية آمنة ا  ، وانسحاب القوات الحكومية مف المدف و النار
تدفق المساعدات االنسانية لمجميع، واطبلؽ فورؼ لعمية شاممة لمتحوؿ الديمقراطي تستوعب جميع توفر 

 (1) االطراؼ.
تركيا تكبدت بعض الخسائر في ف أصحيح الجانب االقتصادؼ  ماأ ،ىذا في الجانب السياسي       

وضاع فتحت المجاؿ الستحضار دور تركي في ف ىذه األأال إ، االنتفاضات ولى مف بداية شير األاأل
طار الحديث عف مشروعات تعكس سعي تركيا لتنشيط عبلقاتيا التجارية إفي انقاذ اقتصاديات ىذه الدوؿ 

 .معيا
ىداؼ السياسة الخارجية التركية أ في تحقيق  حوؿ مدػ فاعميتو إال أف ىذا الدور طرح تساؤالت       

، فتزايد حدة  االستقطابات بيف االطراؼ المتصارعة واستخداـ السبلح، الناعمةمقوة باالستخداـ الحصرؼ ل
و حتى توظيف أزمات كميا عوامل تقيد مف فاعمية الدور التركي في اظيار نجاحتو سواء في معالجة األ
زز الذؼ يعو االقتصادؼ القوة الناعمة المتمثمو في قوة المبادرة مف خبلؿ النشاط السياسي والدبموماسي 

  (2). مف مكانة تركيا
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 في االزمةمنية  وحالة البلستقرار في المنطقة خاصة بعد أ-فتفاقـ المخاطر الجيوبوليتكية والجيو        
سوريا، والتي انعكست عمى الداخل التركي عجل بتآكل القوة الناعمة، وتراجع دور تركيا المؤثر في 
المحيط االقميمي،  أصبحت ىي متأثرة بو إلى حد كبير، وقد انعكس ذلؾ عمى المستوػ السياسي 

  مني كذلؾ.واالقتصادؼ واالجتماعي واأل

لسمطة والمعارضة حياؿ النظرة الى التطورات االقميمية فسياسيا، تفاقـ االنقساـ السياسي بيف ا       
لى الجيات الداعمة لمحزب والمتمثمة في جماعة فتح هللا إنتقل إف الصراع أوطريقة التعامل معيا، حتى 

غولف، و حتى داخل الحزب في حد ذاتو، فأدػ إلى تيميش شريحة واسعة مف العناصر الفاعمة في 
ق عبد هللا غوؿ وميندس السياسة الخارجية التركية وصاحب نظرية العمق الحزب عمى غرار الرئيس الساب

االستراتيجي أحمد داوود أوغمو. ىذا وقد أدت التطورات االقميمية وصعود االسبلمييف الى ظيور شريحة 
المحافظيف داخل الحزب نفسو، و داخل مؤسسات الدولة، وقد تسارع ىذا النمط بشكل كبير بعد محاولة 

لى تغميب معيار الوالء عمى معيار الكفاءة في المناصب إدت أ، والتي 2016الفاشمة في جويمية  االنقبلب
 (1) الحزبية والحكومية وتمؾ التابعة لمموسسات الرسمسة لمدولة.

منية، شيدت تركيا منذ اندالع االنفاضات العربية وصوليا الى سوريا، اؼ خبلؿ الفترة مف الناحية األ    
عممية ارىابية نفذتيا منظمات ارىابية، ابرزىا حزب العماؿ  87، تنفيذ حوالي 2018 الى 2011منذ 

اخريف،  4717شخصا واصابة  956الكردستاني وجميع فروعو، وتنظيـ داعش، أدت الى مقتل حوالي 
ماكف التي تـ فييا سيسيا سواء مف ناحية األأعدد كبير مف ىذه العمميات لـ تشيد تركيا ليا مثيل منذ ت

و عدد الضحايا الذيف سقطوا جراءىا، كالتفجيرات التي ضربت العاصمة انقرة، كما شيدت تركيا أتنفيذىا 
جرػ عمى اثرىا قصف  عنف محاولة انقبلب عسكرؼ في تاريخيا الحديثأ   2016يضا في جويمية أ

شخصا وجرح  249رطة وسقوط مؤسسات رسمية لمببلد مف بينيا البرلماف، ومقر لمقوات الخاصة والش
 (2) مواطف. 2195حوالي 

، 2014ف زيادة االستقطاب وسياسة المحاور خاصة مع نياية عاـ إف ، ما عمى المستوػ الخارجيأ     
وتزايد االرىاب العابر لمحدود داخل تركيا، ال سيما مف قبل  حزب العماؿ الكردستاني واذرعو االقميمية، 

                                                           

الباب ، "فوؿ القوة الناعمة، وصعود القوة الصمبةأتركيا في ظل التحوالت الجيوبوليتيكية في الشرؽ االوسط، "عمي حسف باكير،  - 1
 .180، ص. (2018كز الجزيرة لمدراسات، عدد صفر، نوفمبر ر م)، لمدراسات االستراتيجية واالعبلمية

 .181ص.  ،المرجع نفسو - 2
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والقاعدة، ترافق ذلؾ مع تصاعد اليواجس التركية المتعمقة بامكانية حصوؿ تغيرات لى داعش إضافة إ
ما يساعد عمى  ،جغرافية في محيطيا نتيجة تحوؿ الدوؿ المجاورة الى دوؿ فاشمة  السيما سوريا والعراؽ

إلى كراد سوريا عمى حكـ ذاتي عمى كما ىو عميو في كردستاف العراؽ، مما قد يؤدؼ أعمى حصوؿ 
البة أكراد تركيا وأقميات األخرػ بالحصوؿ عمى الحد األدنى عمى األقل مف حقوقيـ وىو " حكـ ذاتي "  مط

وعمى ىويتيا  وىذا ما ترفضو تركيا رفضا باتا وترػ فيو  إنقاصا لسيادتيا وخطرا عمى أمنيا القومي
سواء عمى أساس طائفي و سوريا أ، لذا عممت عمى مقاومة أؼ اتجاه ييدؼ إلى  تقسيـ العراؽ  الوطنية

 دناه.أي الخريطة فكما ىو مبيف  ، إنشاء كردستاف العظمى المستقمةف يميد الى أأو اثني، يمكف 

 تبين الموقع الجغرافي لمنطقة كردستان (6)خريطة

 
Source : Le Kurdistan, available  at : https://bit.ly/2mpXN6l 

       

لى القوة الصمبة، مف أجل إعادة مراجعة حساباتيا والتفكير جديا في المجوء إ لى إكل ىذا دفع بتركيا     
عادة تفعيل دور الببلد في المنطقة الذؼ تراجع حسبيا نتيجة اعتمادىا الحصرؼ عمى القوة الناعمة في إ 

ثره  برز االىتماـ التركي بانشاء القواعد العسكرية، ثـ تبعو تدشيف إظل بيئة اقميمية مضطربة. وعمى 
لحمبلت عسكرية في عدد مف المسارح االقميمية، باالضافة الى تكثيف االنتشار العسكرؼ االقميمي بشكل 

، 2015، وقعت تركيا وقطر اتفاقا دفاعيا، تبلىا اتفاقيات اخرػ في 2014واخر أغير مسبوؽ، في 
باف االزمة الخميجية إارساؿ قواتيا المسمحة الى الدوحة تفاقيات نفسيا التي خولت النقرة ، وىي اال2016

وؿ مرة منذ انييار السمطنة ف تمعب قوتيا الصمبة في منطقة الخميج ألأوفرض الحصار عمى قطر، و 
  العثمانية، ناىيؾ عف عدد مف االتفاقيات العسكرية األخرػ بيف السوداف والصوماؿ كذلؾ .

https://bit.ly/2mpXN6l
https://bit.ly/2mpXN6l
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اـ اتفاقيات التعاوف بر إنشاء القواعد العسكرية و إلـ يتوقف االعتماد عمى القوة الصمبة عند حدود        
، استخدمت تركيا القوة العسكرية في 2011وؿ مرة منذ اندالع االنتفاضة في سوريا في ، فؤلالعسكرؼ فقط
، فاطمقت في العبور إلى سوريا بعد موافقة  البرلماف التركي عمى قرار يخوؿ الجيش التركي شماؿ سوريا

"، ما لبثت اف تبعتيا عممية أخرػ عسكرية تحت اسـ درع الفرات، عممية عسكرية تحت اسـ" 2016أوت 
، وذلؾ بموازة انشاء القواعد العسكرية في عمق الشماؿ العراقي 2018في جانفي  "غصن الزيتون " 

. وما كاف ىذا األمر ليتـ لوال وجود امكانية لبلعتماد عمى القدرات الدفاعية (1)وعمميات متزايدة في المنطقة
المحمية، وكذلؾ وجود القدرة المالية لدعـ التوسع في العمميات العسكرية، وزيادة حجـ االنفاؽ العسكرؼ 

 ألبحاث الدولي ستوكيولـ معيدحسب  قاعدة بيانات مميار دوالر  03إلى  8102سنة التي وصمت 
مميار  14.3(، بعدما كاف GDPمف الناتج المحمي االجمالي ) %2.5أؼ ما نسبتو (SIPRI) بلـالس

 18،  واحتمت بذلؾ المرتبة الثانية في منطقة الشرؽ االوسط بعد السعودية و المرتبة  2015دوالر في 
 (2)عالميا .

 8102(4حجم النفقات العسكرية في الشرق االوسط  لسنة 2شكل رقم )

 
Source : SIPRI Military expenditure database  

                                                           
الباب ، "الجيوبوليتيكية في الشرؽ االوسط، افوؿ القوة الناعمة، وصعود القوة الصمبةتركيا في ظل التحوالت "عمي حسف باكير،  - 1

 .183، ص. (2018كز الجزيرة لمدراسات، عدد صفر، نوفمبر ر م)، لمدراسات االستراتيجية واالعبلمية
2
 - Military expenditure by country, in constant (2017) US$ m, 1988-2018, SIPRI 2019 , available at : 

https://bit.ly/2ISonhR , accessed on : ( 17/09/2019) 

https://bit.ly/2ISonhR
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منية لتركيا لـ تكف دوار األحياء األإعادت أ  زمة السورية،االتفاضات العربية وخاصة األف أالبلفت        
راد التركيز عمى القوة الناعمة في المنطقة مف خبلؿ أوالذؼ  ،معيودة طيمة حكـ حزب العدالة والتمنية

، كما كشفت عف حدود قدرة تركيا عمى الحد مف التدخبلت والنشاط الدبموماسي وغيرىاجارية المبادالت الت
وعميو يتضح أف مصطمحات "األمف" و "التيديد" و "استخداـ القوة" تييمف العسكرية االجنبية في المنطقة، 

مف المشاركة  أصبحت تركيا تميل إلى استخداـ أدوات القوة الصمبة بدالً فقد  .عمى أجندة السياسة الخارجية
، تدعـ تركيا بحماس مشاركة حمف الناتو في األزمة السورية عبلوة عمى ذلؾ .االقتصادية والدبموماسية

جل اسقاط النظاـ الذؼ بات ييدد تركيا، في حيف أنيا رفضت كونيا قوة مقاتمة في العمميات في أمف 
وشددت عمى مساىمة تركيا في التنمية في  ،عدـ استعماؿ القوة العسكرية أالتزاما بمبد .أفغانستاف وليبيا

المبدأ الثاني ينطوؼ عمى استخداـ المنظمات والمنصات الدولية كأداة لصياغة  .مرحمة ما بعد الصراع
( مكنت تركيا مف Natoفي حيف أف عضوية تركيا في حمف شماؿ األطمسي ) .أجندة التدخل الخارجي

 (1).ياوضع وتشكيل جدوؿ األعماؿ في أفغانستاف وليب

وعميو فقد شكل االعتماد عمى القدرات الدفاعية الذاتية، واالنتشار الخارجي لمقواعد لعسكرية،          
لى إتجاه الركوف المتزايد إساسية في التحوؿ العممي بوالعمميات العسكرية في المنطقة االقميمية، الركيزة األ

دوات السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية، ولكف ىذا لـ يحل دوف بقاء أداة مف أالقوة الصمبة، ك
 نساني مف السياسة الخارجية.ناعمة تركية السيما فيما يتعمق بالجانب اإلالقوة ال

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Burak Bilgehan O¨ zpeka  and Yelda Demirag˘b ،Turkish foreign policy after the „Arab Spring‟: 

from agendasetter state to agenda-entrepreneur state, Israel Affairs, ( Vol. 20, No. 3,2014), p. 345 
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 المبحث الثاني4 تقييم السياسة الخارجية التركية بعد اانتفاضات العربية 

سوؼ نقـو بتقييـ السياسة الخارجية التركية بعد االنتفاضات العربية مف حيث القابمية لبلنكشاؼ         
خيرا تقييـ تحميل أواليشاشة، ثـ تقييـ العائدية االقتصادية لمسياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية، 

التحميل البنائي ىو المناسب لمسياسة الخارجية السياسة الخارجية التركية مف المنظور البنائي، ىل يبقى 
 التركية بعد االنتفاضات لعربية؟

   هشاشةال القابمية لالنكشاف والمطمب األول4   

ظيرت القابيمة لبلنكشاؼ  أة السورية زمفاضات العربية وبخاصة األنتاإل التطورات الناتجة عف          
ىشاشة القوة الناعمة وعدـ قدرتيا عمى مواكبة التطورات ظيرت أفي السياسة الخارجية التركية، كما 

، وىو ما 2013لى تراجع صورة تركيا النموذج في المنطقة خاصة بعد إدػ أوىذا ما  ،حداثقميمة واألاإل
 سوؼ نفصل فيو النقاط التالية:  

 في السياسة الخارجية التركية نكشافأوال4 القابمية لل 

  ظيرت قابمية تركيا لبلنكشاؼأالدولي،  ىوالتغيرات عمى المستوػ االقميمي وحتف التحوالت إ         
vulnerability(1) اعادة  يياعم فرضو القابمية لمتعرض لممخاطر ولمتيديد عمى جميع المستويات، ما أ

سياستيا   مبادغساليب و أفي  ىالنظر في بعض مواقفيا وسياساتيا تجاه ىذا المحيط المضطرب، وحت
محدودة  2002ف قوتيا الناعمة التي ارتكزت عمييا منذ صعود حزب العدالة والتنمية أالخارجية، حيث 

 ،وريةسزمة الفي مواجية  ىذه البيئة المضطربة وبخاصة األظيرت ىشاشتيا أو وغير قادرة عمى توظيفيا 
 ة االنتفاضات العربية .تركيا منذ بداي والتي فرضت عمى تركيا واقعا مغايرا عما كانت تتوقع

                                                           
بيف جانبيف مف االعتماد المتبادؿ " الحساسية  " Joseph Nye" وجوزيف ناؼ " Robert Keohane"ميز روبرت كيوىاف  - 1
"Sensitivity" واالنكشافية " Vulnerability فالحساسية تشير الى سرعة وحجـ التغيير الذؼ ينتج في دولة جراء تغير ظروؼ "

ما االنكشافية فتشير الى مدػ قدرة فاعل مقاومة تغييرات يحدثيا فاعل اخر،  او ىي احتماؿ التعرض لمخاطر التقمبات أاالخريف، 
لها الفاعل عن طرٌك االحداث الخارجٌة، وتعتبر عامال كما تحسب االنكشافٌة التكالٌف التً ٌتعرض  ذات المصدر الخارجي مرتفعا.

 لممزيد انظر:   رئٌسٌا فً كٌفٌة استجابة الدول لالحداث الخارجٌة

- Keohane, Robert and Nye, Joseph, power and interdependance, 3
rd

 ed.) new york, press, 2001(, p.10. 
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 الخارجية السياسة في واالستمرارية التغيير قضية تقييـ إعادةلى ضرورة  إيدفع ىذا الواقع           
عمى المبادغ واالستراتيجيات يمكف تقسيـ فترة حكومة العدالة والتنمية  بناءً  لحزب العدالة والتنمية، التركية

 محمية ظروؼ عمى منيا كل تنطوؼ  الى ثبلثة مراحل ميمة في سياستيا الخارجة تجاه الدوؿ العربية
 واالستيبلء التحرير فييا شيدت التي 2009 و 2002 بيف ما السنوات األولى الفترة تشمل. مختمفة ودولية
 المتعمقة القرارات فصل يمكف ال الفترة، ىذه في. الخارجية السياسة في القرار صنع عممية عمى المدني

 . المختمفة المؤسسات بيف الداخمية القوة صراعات عف الخارجية بالسياسة

 العدالة حزب لقيادة الذىبية السنوات شكمت والتي ،2013 و 2009 عامي بيف الثانية الفترة
 أتاحت حيث ونشاًطا، طموًحا أكثر شكبًل  التركية الخارجية السياسة اتخذت السنوات، ىذه في. (1)والتنمية

 قوة تركيا جعل في المتمثل ىدفيا لتحقيق فرصة والتنمية العدالة حزب لحكومة والدولية المحمية التطورات
الدبموماسية االستباقية والتوسط كانت أدوات السياسة الخارجية الرئيسية في تركيا ىي  .وعالمية إقميمية

، كانت ىذه األدوات البلزمة لتطبيق سياسة "صفر تعاوف والقوة الناعمة. في الواقعواللحل النزاعات 
لمدوؿ العربية خاصة بعد النتفاضات العربية ه الفترة  جاذبية تركيا كنموذج ابرزت ىذمشاكل مع الجيراف". 

  .، التنمية االقتصادية وعبلقتو بالدوؿ الغربية ـ الديمقرطةي جوانو الثبلثة القياالستفادة منو ف

 حيف في كبير بشكل والدولي المحمي المناخ تغير عندما  2013 عاـ بعد  األخيرة الفترة تبدأ       
، اظيرت ىذه تعقيًدا أكثر شكبلً  والتنمية العدالة حزب حكومة وطرؽ  الخارجية السياسة أىداؼ اتخذت

وضاع الداخمية بعد احداث "غيزؼ بارؾ" في القوة الناعمة لتركيا عمى خمفية تردؼ األالمرحمة تراجع 
منية التي فرضت نفسيا عمى تركيا ما و مواقفيا تجاه دوؿ االنتفاضات العربية والتحديات األ 2013

/ 2015تطمب الرجوع الى المقاربة االمنية في السياسة الخارجية واستعماؿ القوة العسكرية خاصة في 
2016.(2) 

 التكيف وا عادة التقييـ إلعادة خضعتوعمى ىذا االساس  التركية الخارجية السياسة أف الواضح مف     
 إلى أدت العربي العالـ في اليائمة التحوالت ألف نظًرا. المنطقة تجاه الكبرػ  تركيا باستراتيجية يتعمق فيما

 تاريخية فرصة التطورات ىذه في تركيا في القرار صانع وجد اإلقميمي، القوػ  ميزاف في ممحوظ تغيير

                                                           
1- Murat Ülgül," Continuity or Change in Turkish Foreign Policy? Analyzing the Policy Fluctuations 

during the Justice and Development Party Era", Journal of Global Analysis, )Vol.  7, No. 1, January 

2017(, p 61. Available at : https://bit.ly/2o3yAPi  

2- Ibid,  p 61. 

https://bit.ly/2o3yAPi
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ولى لمبادغ الديمقراطية وىذه ىي المراجعة األ بالقيـ المصالح تربط" قد" المنطقة في لتركيا جديد دور لدعـ
والمصالح طية  مقراقيـ الديالتوازف بيف تعزيز ال قوىي تحقيق 2012سياستيا الخارجية التركية في 

 لمشعب الديمقراطية لمتطمعات الدعـ تقديـ تركيا عمى يتعيف أنو إلى قاطع بشكل ىذا يشير ،الوطنية
 لمدوؿ الداخمية الشؤوف  في مباشر تدخل إلى االستراتيجية ىذه ُترجمت العممية، الممارسة فيولكف . العربي
  )1(. تركيا في الحاكمة النخبة ىوية مف المقربيف اإلسبلمييف ودعـ العربية

ف كاف ىذا مف الناحية            لمسياسة الخاريجة التركية في الشرؽ  أىـ مبدالنظرية يعتبر خرقا ألوا 
بتعاد التاـ عف مشاكل الشرؽ االوسط، ولكنو مف الناحية العممية ال يمكف تطبيقة وسط عامة وىو اإلاأل

الديمقراطية، تمتمؾ دارة قوية مرت بخبرات في اإل  وطنية دولة ضحتأ قد فتركيارض الواقع حاليا،  أعمى 
لى ذلؾ ماتممؾ إياف بو،  اقتصاد متنامي تحتل بو المرتبة السادس عشر عالميا، ضف جيش قوؼ ال يست

مف تجربة تاريخية ونسيج اجتماعي ثرؼ وامتددات جغرافية تجعل منيا نموذج مصغر لممنطقة، وبالنظر 
خرػ ألى المنطقة يفتح المجاؿ الطراؼ إ، فعدـ توجو تركيا الجغرافيةخل الروابط التاريخية و الى تدا

وىذا ما سوؼ ينعكس سمبا عمى تركيا، وبالتالي فسبلمة وبقاء تركيا مرىوف  ،لتوجييييا  نحو مصمحتيا
 ف تقوـ بو مف دور ونشاط فعاؿ فييا.أوضاع السياسية واالجتماعية في المنطقة  وبما يمكف لتركيا باأل

 ال نوأ المرتقب، االقميمي  ياترك دور عف 2014لو في  خطاب في ردوغافأ وىو ما أوضحو       
 اعتبره ىو المناطق، مف وغيرىا ولفسطيف وسوريا العراؽ فيتركيا  تتدخل يستنكر فأ حدأل يمكف

 في ومؤثر فاعل لدور ايضا والسعي بل العثمانية، و السمجوقية لمدولة التاريخي لمدور احياء محاولة
 االمف حماية يضمف بما الثقافية وحتى واالجتماعية واالقتصادية السياسية المياديف في الدوؿ ىذه

 حياء الدور التركي .إوبما يعيد  ،لتركيا القومي
مف المبادغ التي وضعيا حزب العدالة والتنمية كسياسات تكيفية مع بداية االنتفاضات العربية             

، مبدأ االستقبللية في السياسة الخارجية وحرية التحرؾ بشكل 2012تسق مع المراجعة االولى في إوالذؼ 
بينت لنا التجربة أف تركيا يمكنيا أف تمعب الدور الذؼ تطمح إليو عمى نطاؽ محدود، وأنو  انفرادؼ، ولكف 

الفاعمة غير الشرؽ ، فإف مشاركة الجيات ويات عالميةإذا كانت المخاطر في النزاع تتحوؿ إلى مست
، غالًبا ا وليبيا أنو في مثل ىذه الحاالتأوسطية تضعف بشدة قدرة تركيا عمى المناورة. تبيف لنا حالتا سوري

                                                           
1- Fadi Elhusseini , "Tottering Foreign Policy: How the Arab Uprisings affected Policy-making in 

Turkey, chapter,16  in book,  Turkish Studies from Different Perspectives,( Athens Institute for 

Education and Research, 2017), p.p. 249-250. Available at : https://bit.ly/2o5cxI3  

https://bit.ly/2o5cxI3
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وىذا  )1(تباع السياسات الغربية وعدـ قدرتيا عمى التصرؼ بشكل مستقل.إما تبقى تركيا ببل خيار سوػ 
والعمل بفاعمية ضمف التحالفات الغربية والتنسيق طراؼ والفواعل الدولية، مع األيعني ضرورة التنسيق 

لى تدخل الناتو مف أجل التغيير وبخاصة بعد إالمراجعة الحاجة ىذه معيا في جوارىا االقميمي، بحثت 
 .ف تمعبو تركيا عبر الحمف بوصفيا عضوا فعاالأظيرت الدور الذؼ يمكف أزمة السورية، و تفاقـ األ
تراجعت معيا  و عت فييا قوة تركيا الناعمةاجتر  مةنيا مرحأب 2013تميزت كذلؾ مرحمة ما بعد         

ف تكوف نموذجا مميما لحكومات المنطقة بعد االنتفاضات أ، دولة يمكف ورة تركيا كدولة قائد في االقميـص
عطاء االولوية إ نسانية التي تقـو عمى عادة تفعيل الدبموماسية اإلإساتيا باعادة مراجعة سيإ ما دفعيا الى 

ييد لمقضايا العادلة ىذا أمـ المتحدة وحشد التلمبعد المحمي، القياـ بالمساعدات االنسانية مع التنسيق مع األ
، وتدخميا العسكرؼ المباشر 2015منذ لى استعماؿ القوة الصمبة إخرػ عمدت أمف جية ولكنيا مف جية 

 . 2016في سوريا في  في 

ستعادة ا  ستعادة تركيا و إعادة إو مف المراجعات التي عرفتيا السياسة الخارجية التركية، ىي      
لى عبلقات متوترة تعمقت فييا إا مع الجيراف وتحولي في ظل تضرر سياسة تصفير الشاكل ،االصدقاء

عادة تغيير السياسة مباشرة بعد االنقبلب العشكرؼ الفاشل في جويمية إ جاءت   ،المشاكل مع دوؿ المنطقة
لمتوترة مع االطراؼ الفاعمة في المنتطقة وسرعت خطراتيا اقات نو اليجب االحتفاظ بالعبلأدركت أ 2016

حدة االمركية ماليا الواليات المتآيبت خ، بعدما سيا، خاصة روسيا واسرائيل وايرافنحو كسر العزلة عف نف
ؼ خمف داود ا بف عمي يمدـر وزيد الخارجية الذيقطمأصدقاء التي ة األد، سياسة استعااالتحاد االوروربيو 

عتذارا إ ، قدمت تركيا اسة االحبلؼ واالستقطاباتضرار التي نجمعت عمى  سيلى تقميل األإاوغمو تيدؼ 
دت التبادالت التجارية سقاط  الطائرة الروسية وتطبيع العبلقة معيا، وىذا لعو إثة دلروسيا عمى حا

مر ، نفس األالتي تجنيا نتيجة القطية والعداءالخسائر  لف تركيا لـ تستطع تحموالمصالح بيف الطرفيف أل
نيا لـ تنفذ ألى التطبيع  مع اسرائيل بالرغـ مف إصدقاء عمدت ستعادة األإطار إفي  أنومع اسرائيل حيث 

لى إوذىب يمدـر  .جميع الشروط التي وضعتيا تركيا االعتذار و التعويض ورفع الحصار عمى غزة 
كيدىا عمى مطمب انسحاب القوات التركية منو، كما عاد أسكيا بعراقية معسكر بعشيقة وتمبغداد، رغـ ت

                                                           
1- Kürşad Turan,Op. Cit, p 81. 
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في  لشديد مع الرؤية الروسية لمحلعف تقاربيا ا لى انقرة بعد توتر استمر سنوات، فضبلإماراتي السفير اإل
 (1) سوريا عمى حساب رؤيتيا السابقة ومصالحيا ودعميا لممعارضة .

ىذا  مع التكيف بدوره يستمـز مما منو مفر ال أمر التغيير أف إلى المنطقة العربية في التطورات تشير     
استيا الخاجية طبقا في سي تقوـ بالعديد مف المراجعاتوىو ما جعل تركيا  لو، مقاومة وليس تغيير
 2003بقيت  الدبموماسية االستباقية والنشطة في المنطقة  مستمرة منذ أخرػ أحداث،  لكف مف جية لؤل

الى اليوـ وىو ما يعكس الجانب المستمر في السياسة الخارجية تجاه المنطقة العربية،  والتي يعتبرىا 
ساسية لمعب الدور المركزؼ والقيادة داة األنو األأ، و يا ضرورية في عالـ متعدد االقطابنأداوود اغمو ب

 االقميمة. 

ف السياسة الخارجية التركية ىي سياسة ظرفية و مرنة تغيب عنيا الرؤية أ فيموما يمكف              
ف يثير مخاوؼ لدػ العديد مف الدوؿ في المنطقة مف شبح العثمانية الجديدة  أالواضحة، وىذا  يمكف 

ف تسطر تركيا عمى أوتخوفيا مف  ،تركيا تتبع سياسة توسعية كما ىو الحاؿ مع العراؽف  أومف 
 "كمود ليفي شتراوس"بما أطمق عميو عالـ األنثروبولوجيا  ىـ ما يميز ىذه السياسةأ ف أكما   الموصل.

Levi-Strauss  " bricolage"، وىنا  .عني االستخداـ العممي ألؼ مواد رمزية في متناوؿ اليدت التي
دور لعب  إلضفاء الشرعية عمى تدخميا في النزاعات اإلقميمية و ،تركيا الرموز التاريخية والثقافية تستخدـ

 )2( القائد اإلقميمي.

ة تتغير نطقة العربية ىي متغيرات ديناميتجاه الم ثوابت السياسة الخارجية التركيةف أيظير  ،ذاإ             
مف القومي الذؼ تسعى تركيا لتحقيقيما مف يضا األأالمصالح االقتصادية و ثر أبحسب الظروؼ وبحسب ت

تيا الخارجية تجاه المنطقة سخبلؿ بمبادغ سياخبلؿ لعب دور مركزؼ في المنطقة، وىذا ما يفسر اإل
تجاه الدوؿ  ستيااالمنحى البراغماتي في سي يضاأ العربية وفقا لتغير استراتجياتيا ومصالحيا، وما يفسر

 جل احداث التغيير في المنطقة العربية.أبية وفي نفس الوقت تتمسؾ بالقيـ االخبلقية والديمقراطية مف العر 

بجامعة صابنجا "كتب البروفيسور فؤاد كيماف استاذ العبلقات الدولية انطبلقا مف الفكرة السابقة،           
نيا :" سياسة أوغمو بأحمد داوود أيصف طبيعة السياسة الخارجية التركية في مرحمة ما بعد  "التركية

                                                           

  https://bit.ly/2n1Kd9Dسعٌد الحاج،  السٌاسة الخارجٌة التركٌة ، اسباب التحول وافاق المستمبل، على الرابط:  -1

 

2- Rebecca Bryant and Mete Hatay, Op. Cit.  p. 10. 

https://bit.ly/2n1Kd9D
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؛ مواصمة الحفاظ عمى االستباقيةتقوـ عمى (، proactive moral Realism خبلقية نشطة )أواقعية 
حماية األرواح البشرية؛ واالستجابة بفعالية  فيوالمسؤولية األخبلقية الديمقراطية تعزيز أولوية المعايير 

 المقاربة ، مع  2015منذ عاـ نو أويحاجج  .ؿ القوة الصمبةوحـز لممخاطر والتحديات األمنية مف خبل
ألزمة البلجئيف ومشاركتيا العسكرية في سوريا لمحاربة كل مف داعش وحزب العماؿ الكردستاني  ةاإلنساني

يسمييا ، تمكنت تركيا مف الجمع بيف اإلنسانية والواقعية، والتي يالديمقراطونظيره السورؼ، حزب االتحاد 
 (     1)." الواقعية األخبلقية "

يقدـ لنا البروفيسور كيماف جدوؿ يقارف فيو بيف حقبتيف تبرز فييما تغيرات السياسة الخارجية       
 التركية بشكل واضح وىما فترة داوود اغمو ومابعد فترة داوورد اغمو:

وغمو حسب فؤاد أوغمو ومابعد داوود أحمد داوود أ( حوؿ السياسة الخارجية التركية فترة 14جدوؿ رقـ ) 
 (2)كيماف

السياسة الخارجية التركية في فترة داوود اوغمو ) 
2002-2010/2015 

السياسة الخارجية التركية في فترة  ما بعد داوود 
 / حتى االف2015اوغمو

مبادرة(/ انخراط اقميمي -نزعة استباقية ) نشطة
 وعالمي

 نزعة استباقية / انخراط انتقائي

تحاد ارتكاز قوؼ عمى اال دولة محورية مع
 االوروبي

 دولة محورية مف دوف ارتكاز قوؼ 

 قوة صمبة قوة ناعمة 
 تحالفات استراتيجية تعددية االطراؼ 

 استعادة االصدقاء  تصفير المشاكل مع الجيراف 
 االخبلؽ / واقعية تقميدية نزعة مثالية / واقعية حضارية 

 تحديد األولويات  نزعة نشطة عامة 
 دولة تدخل انسانية  دولة تجارية / المساعدات االنسانية

 قطب طاقوؼ  قطب طاقوؼ 
                 

                                                           
  1- E. Fuat  Keuman,  "A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism", Insight 

Turkey, (Vol. 19 , No. 1 , 2017), p.57. Available at :  https://bit.ly/2m7SLL6  

 - 
2
- Ibid., p. 66. 

https://bit.ly/2m7SLL6
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 ناشئ كواقع أوغمو ووددا بعد ما حقبة في الخارجية السياسة تحديد الممكف مف الجدوؿ، يوضح كما      
 والقوة االنتقائية االستباقيةىي  الجديدة عاييرالم مف مجموعة خبلؿ مف اإلقميمية الدولة  ىوية يشكل

. الطاقة ومركز اإلنسانية والحالة األولويات، وتحديد األخبلقية، والواقعية األصدقاء، استعادة الصمبة،
 مف عقبلنية بطريقة اختيارىا تـ قد معايير ر لـ تكف كردة فعل بل ىييوحسب الكاتب،  أف  ىذه المعاي

 ألف نظًرا. المسبوقة غير العالمية والتحديات الخطيرة اإلقميمية األمنية لممخاطر تركيا استجابة تعزيز أجل
 الخارجية سياستيا تعديل إلى تركيا اضطرت فقد مؤكدة، وغير وخطورة سمبية أكثر أصبحت البيئة

 .وتفاعميا

 في أدت والتي كما يتبيف  مف خبلؿ الجدوؿ،  أف تركيا فقدت عددا مف الصفات الميمة والقيمة      
 تركيا إلى ُينظر كاف بينما. والعالمي اإلقميمي الصعيديف عمى لتركيا والجاذبية االىتماـ زيادة إلى السابق
 ،2013ؼ قبل أالمنطقة  وضاع في ـز األأقل قبل تعمى األ منارة أو إلياـ نقطة أو نموذج أنيا عمى
 تركيا إلي ينظر كاف ، وبالمثل. اآلف تضاءلت قد النماذج عمى القائمة الصفات ىذه كل فإف الحع، لسوء
 التركية التجارية الدولة قدرةف أ اسية نشطة ومتعددة االتجاىات، إالدبموم مع وناجحة كبيرة تجارية كدولة

زمات الذؼ يبرز الدور المبادر في ألاكذلؾ تراجع دور الوساطة وحل   .قد انخفظت جزئيا في المنطقة
 ة .السياسة الخراجية التركي

زمات التي  تشيدىا المنطقة تجعل مف الصعب الحفاظ عمى القوة الناعمة األو االضطرابات             
 أف عتبارىـإ  في يضعوا أف تركيا في النفوذ وأصحاب القرار لصانعي ينبغيلكف حسب البروفسور كيماف 

 أيًضا ولكف مستدامة االستباقية األخبلقية الواقعية جعل في فقط ليس ،قصوػ  أىمية ليا الناعمة القوة قدرة
 (1) .لتركيا والعالمية اإلقميمية اإليجابية الصورة استعادة في

نو في ظل الظروؼ التي فرضت نفسيا أكيد فاأل ،ستاذ كيمافوردىا األألى الحجج التي إبالنظر       
مف القومي  وكذا والتي شكمت ليا حساسية كبيرة تجاه ممفات خطرة خاصة الممف الكردؼ واأل ،عمى تركيا

 إلى التركية الصادراتولى لبلنتفاضات بحيث انخفضت شير األالجانب االقتصادؼ الذؼ تضرر في األ
 مميوف  323 و مميارات 6 إلى مميوف  272.5 و مميارات سبعة مف 2011 عاـ في الخمس العربية الدوؿ
حداث الطارئة بما يضمف ليا ، جعل مف تركيا تتحرؾ بسرعة و تحاوؿ تكييف سياستيا مع ىذه األدوالر

                                                           
  1 -  E. FUAT  KEYMAN, Op. Cit. p. 67. 
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ىدافيا، لكف سياساتيا كثيرا ما كانت عبارة عف ردود فعل تفتقد في كثير منيا إلى العقبلنية عمى أ حماية 
 .ستاذ كيمافعكس ما كتبو األ

ف التركي نوعا مف التردد والترقب  ألف االحداث كانت غير  ولى عرؼ الموقفي البدايات األ        
لى إ 2002متوقعة ولـ تكف في الحسباف وحتى المبادغ واالستراتيجيات التي اعتمدتيا تركيا طيمة فترة 

حداث نوع مف المراجعات عمى سياستيا الخارجية بما يجعميا إلـ تستطع مواكبتيا، ىو ما دفع الى  2010
 ف تواجييا.أخطار التي كانت يمكف ع ويحد مف القابمية لبلنكشاؼ و التبعات واألوضاتتكيف مع األ

نانية صحيح، اف المراجعات التي أجرتيا تركيا لسياستيا الخاجية اظيرت نوعا مف الواقعية واأل       
القوة  ، ولكف في مقابل ذلؾ لـ تتخمى اطبلقا عف الجانب االخر مف قوتيا وىووأولوية  المصالح الذاتية

الناعمة التي تجسدت في وقوفيا مع المطالب الشعبية بالتغيير ومع القيـ اليموقراطية، وسياستيا االستباقية 
كثر في المساعدات االنسانية، وعميو فالمفيوـ الذؼ طرحة االستاذ كيماف " الواقعية أتجمت قوتيا 

ساس أف لـ يكف ليا ا  ، حتى و 2011 االخبلقية"  ليو الوصف التقريبي لمسياسة الخارجية التركية بعد
 .نظرؼ، ولكنيا متجسدة واقعيا يجمع بيف استعماؿ القوة الصمبة و الدفاع عف القيـ االنسانية واالخبلقية

 سطر.حدود كتابة ىذه األحتى   2015وىذا ما تقوـ عميو فعبل السياسة الخارجية التركية منذ 

 "4النموذج التركي" هشاشة  ثانيا4

 تياىداؼ السياسأ ـ كفايتيا في تحقيق وعد" fragility"ىشاشتيا لتركيا ظيرت القوة الناعمة أ       
دوات  القوة ،  فاأل"المفقودة لمقوة الناعمة التركية الميمة"، ما طرح فكرة 2013الخارجية خاصة بعد 

دت أطار بيئة مضطربة وغير مستقرة إظيرت محدودتيا في أسعت تركيا لتطويرىا  االناعمة التي طالم
، ما دفع تركيا سبلميةميمية باستعماؿ اليوية اإلمف القومي لتركيا وحتى تيديد حمـ القيادة االقلى تيديد األإ

ية واالقتصادية( واعتقد ىنا مف الضرورؼ االحتفاظ ر ستعماؿ قوتيا الصمبة ) القدرات العسكإلى إلمجوء 
وة الصمبة في مثل ىذه الظروؼ الطارئة، وعميو وجب تعزيز عناصر القوة بالقوة الناعمة الى جانب الق

   .الناعمة

، زاد انفتاح تركيا عمى المناطق المحيطة أيًضا مف قوتيا الناعمة التي تنبع مف ففي العقد الماضي       
تعتبر جزء ميـ مف  كما تعتبر الدبموماسية العامة التي ."جاذبية ثقافة البمد والُمُثل السياسية والسياسات

، مثل اإلعبلـ جتماعية أخرػ أبلؿ وسائل ثقافية و ، إال أف الجاذبية عادة ما يتـ نقميا مف خالقوة الناعمة
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تتزايد كذلؾ قوة تركيا مف خبلؿ المنتجات والمدارس والتمفزيوف  .نسانيةوالتعميـ والمساعدات اإل
   .والمساعدات اإلنمائية التركية والعبلمات التجارية التي تغمر األسواؽ في العراؽ ومصر وسوريا سابًقا

، وتنتشر أوبرا الصابوف األفبلـ ووسائل اإلعبلـ التركية في جميع المنطقة العربية، يشاىد الناس و    
في جميع أنحاء المنطقة العربية، حيث ينشروف رؤية لطريقة الحياة التركية  (Soap Operaتركية )ال

، حيث تنظـ دورات في المغة راكز يونس إمرؼ التركية الثقافيةلى  مإضافة إ  .العصرية ولكف المسممة
في منطقتنا العربية،  وضعف البحث  انتشارف ىذه المراكز تبقى محدود اأال إ (1) .واألحداث الثقافية

شكل  كادمييف والباحثيف في المساىمة في نشر خطاب القوة الناعمةىتماـ األإ لوجي وعدـ و العممي والتكن
طراؼ خر ىو برايي ميـ جدا في التعريف بثقافة تركيا وتسييل المعامبلت مع األألى عائق إضافة إ، عائقا

تراؾ متعصبيف لمغتيـ ما يصعب عمى الطرؼ ة كبيرة مف األالخارجية ىو عامل المغة حيث نجد نسب
، وىذا كمو مف السائح في مناطق عديدة مف تركيا كبر دليل ىو الصعوبات التي يتمقاىاأخر التعامل و األ
  ف يعيق تعزيز القوة الناعمة.أنو أش

عدـ تماسكيا وىشاشتيا، فخطاب النموذج التركي   (2) ومف جانب آخر وكما أظيرت القوة الناعمة     
في ، 2013أظير ىو اآلخر عدـ قدرتو عمى التماسؾ في ظل التحديات التي فرضتيا مرحمة ما بعد 

كانت االنتفاضات العربية موضع ترحيب في الغالب باعتبارىا موجة ما بعد اإلسبلمييف، فمنذ  البداية، 
 post-Islamist“( عف ظيور "مجتمع ما بعد اإلسبلـ" 1996)Asef Bayat إعبلف آصف بيات

society”,لتحقيق ما بعد  ،، فإف ىذه ىي المرة األولى التي تحدث فييا بعض المؤشرات الواعدة لمغاية
بعد اإلسبلـ، عمى حد تعبير بيات، "يتـ التعبير عنيا   اإلسبلـ الذؼ طاؿ انتظاره في المجتمعات العربية

                                                           
1- Rebecca Bryant and Mete Hatay, Op. Cit., p.p. 8 9-  

الفرؽ بيف مضموف خطاب "القوة الناعمة" و "النموذج التركي"، األوؿ ىو أكثر انتشارا عمى نطاؽ واسع سواء مف حيث المناطق  -  2
خطاب "النموذج التركي"، ييتـ بالديمقراطية  في المنطقة بعد  ، أماالعالمية والمفاىيـ المفاىيمية مع أوروبا والشرؽ األوسط، وأفريقيا 

بيف عامي عميو ية  مع إشارات موسعة إلى اإلسبلـ واإلسبلموية والعممانية، ودور تركيا كمنسق، والذؼ بدا التركيز االنتفاضات العرب
 لممزيد انظر:  ،2013و  2011

-Yohanan Benhaïm and Kerem Öktem, "The rise and fall of Turkey‟s soft power discourse :Discourse 

in foreign policy under Davutoğlu and Erdoğan", European Journal of Turkish Studies(ejts), 21 | 2015. 

Available at : https://bit.ly/2o20hbg 

https://bit.ly/2o20hbg
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ماج بيف اإلسبلـ )كإيماف شخصي( والحرية واالختيار الفردؼ؛ ومرحمة ما بعد اإلسبلموية في فكرة االند
 مرتبطة بقيـ الديمقراطية وجوانب الحداثة ". 

، ولكف أيًضا لئلسبلمييف لـ يكف المحمموف وحدىـ ُيعمنوف عف حزب العدالة والتنمية كنموذج       
ي المنطقة يدلوف بتصريحات مفادىا أف تجربة حزب العدالة الفاعموف السياسيوف اإلسبلميوف الرئيسيوف ف

ر فالنموذج التركي يقوـ عمى الديمقراطية و االستقرا .والتنمية ىي شيء يجب النظر إليو واالستفادة منو
خيرا السياسة الخارجية النشطة وبخاصة عبلقتيا مع االتحاد االوروبي، أ، و السياسي، والتنمية االقتصاادية

 الىتيدؼ  أراد أردوغاف أف يقوؿ إف تركيا ال ،ادة بناء صورة ايجابية بيف العربف تركيا مف اعكل ىذا مك
المنطقة ، ولكف تركيا تمعب دور الوسيط لدمج سبلميإبراطورية وال تحقيق تكامل مجاد االمأ استرجاع
 في المعايير  والقيـ العالمية. العربية

إلى حد ما مع اإلسبلمييف العرب الذيف كانوا أكثر يبة قامت تركيا  عبلقات طأ، وعميو          
قل قبل تراجع قوة تركيا الناعمة. كما عمى األ ،المرشحيف عمى األرجح لمسمطة خبلؿ االنتفاضات العربية

" قوتو عبر ىذه العبلقات حيث كاف توقع صناع السياسة الخارجية  (1) اكتسب ما يسمى "النموذج التركي
خواف المسمميف، فمف المحتمل أف اإلو التركية  أنو في حالة استمرار التفاعل بيف حزب العدالة والتنمية 

س ستركيا كقائد إقميمي وتؤ  قييكوف ىناؾ تحوؿ في منطقة الشرؽ األوسط بأكمميا حيث يمكف أف ترت
، فعمى ف تكوف قائدا اقميميا يبقى صعباأحتماؿ إفاف  يتماشى مع مصالحيا. ومع ذلؾ،  تكامل إقميمي

الرغـ مف أف حزب العدالة والتنمية اعتبر الربيع العربي فرصة لنشر ىذا الفيـ لئلسبلموية )أو ما بعد 
ية والنامية في خد دور"األخ األكبر" و "النموذج" لمعديد مف الدوؿ حديثة العيد بالديمقراطأاإلسبلـ(  و 

                                                           

حزب العدالة مف الميـ أف نفيـ ما اقترحو النموذج التركي عمى اإلخواف المسمميف مف حيث اإلسبلـ. في األساس ، يمثل  -  1
تحوال في اإلسبلـ فيما يتعمق بوجود نوع جديد مف العبلقات مع الغرب. كما ىو معروؼ جيًدا ، كاف لئلسبلمييف تقميدًيا طريقة والتنمية 

تأخذ معادية لمعالـ الغربي والقيـ المرتبطة بو. لمحاربة الغرب، استخدمت اإلسبلموية الكبلسيكية استراتيجية يمكف صياغتيا عمى أنيا 
 حزب العدالة والتنميةالتكنولوجيا الغربية )التي تجعل الغرب قوًيا( ولكف ال تأخذ ثقافتيا )التي تؤدؼ إلى تدىور العالـ اإلسبلمي(. أعاد 

تعريف ىذه الطريقة لمنظر إلى الغرب. بادغ ذؼ بدء، يتـ التعبير عف نمط العبلقة مع مفيـو التعاوف ليكوف قوًيا مثل الغرب. أما 
ية ادة التعريف الثانية فتتعمق بماىية "التكنولوجيا الغربية" و "الثقافة الغربية". اعتقد اإلسبلميوف في المدرسة القديمة أف الديمقراطإع

، مف ناحية أخرػ، يضع كل ذلؾ في سمة حزب العدالة والتنميةوالحريات الفردية واقتصاد السوؽ ىي مكونات الثقافة الغربية. 
  لممزيد انظر: غربية" ، ويجادؿ بأف تبني ىذه القيـ سيعزز العالـ اإلسبلمي. "التكنولوجيا ال

-Edip Asaf Bekaroglu,Op. Cit, p. 11 
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ندالع إومع   2013منذ  و،، إال أنجديدة ومف دورىا التاريخينبثق مف ثقتيا بنفسيا الي الذؼ ،المنطقة
، فقدت تركيا تنوعيا كبير مسار تركيا. منذ ذلؾ الحيف الصراع السورؼ واالنقبلب في مصر قد غّير بشكل

جاذبية حزب العدالة والتنمية مف حيث الخطاب ما ، والتي انتيت بتراجع في عبلقاتيا اإلقميمية والعالمية
 (1)بعد اسبلموؼ.

ف ىذه النبرة األبوية غير مبررة ومضممة عندما يتناقض خطاب أ، غالًبا ما تبدو عبلوة عمى ذلؾ        
أف  "TESEV "تظير استطبلعات (2) .تركيا حوؿ الديمقراطية مع إخفاقات الديمقراطية في الداخل

٪ 61، بينما اعتبر  2013التصور اإليجابي لتركيا مف قبل الشعوب العربية، بدأ في االنخفاض في عاـ 
٪ في عاـ  53تركيا "نموذًجا" لمتنمية و دمقرطة ، انخفض ىذا الرقـ إلى  2011مف المشاركيف في عاـ 

لى أقل مف  2012 ركيا في كذلؾ، انخفض تصنيف ت 2013، و منذ عاـ 2013٪ في عاـ  50وا 
مراسموف ببل حدود( بشكل كبير وىو اتجاه تسارع أكثر بعد االنقبلب الفاشل )لثممؤشرات الديمقراطية 

واألسباب الرئيسية التي قدميا المشاركوف تتمثل في العديد مف  (3) 2016 جويمية 15الذؼ حدث في 
 تدىور في الببلد.المشاكل مف حيث ضماف االستقرار المحمي ومسار التحوؿ الديمقراطي الم

رساء الديمقراطية  -العناصر الثبلثة اذا بدأت     التي شكمت  -التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي وا 
في مواجية التحديات والمخاطر التي أدت بقوة تركيا  ، لممجتمعات المجاورة "بالنموذج التركي"ما يسمى 

والذؼ أثر سمًبا عمى االستقرار المحمي وصورة تركيا منذ  .الناعمة لتكوف ىشة بشكل متزايد منذ ذلؾ الحيف
 :، كاف  2013عاـ 

االستقطاب اإليديولوجي المتنامي في الببلد، ويبدو أف المجتمع منقسـ إلى عدة مجتمعات  -
متصادمة ذات رؤػ اجتماعية سياسية غير قابمة لمتوفيق وقد  أدػ ىذا إلى تكرار االشتباكات 

، 2013كما شوىد خبلؿ احتجاجات غيزؼ بارؾ في صيف  -تركيا العنيفة في شوارع 
صابة العديد مف المتظاىريف وأفراد األمف - 2014واحتجاجات كوباني   .التي أدت إلى مقتل وا 

                                                           
1- Ibid., p. 12. 

2- Emrah Ayham, Op. Cit,  p.56 

3-  Michelangelo Guida and Oğuzhan Göksel,  "Reevaluating the Sources and Fragility of Turkey‟s 

Soft Power after the Arab Uprisings ", Chapter 10 from book , Turkey‟s Relations with the Middle 

East, Political Encounters after the Arab Spring, ( Springer International Publishing AG, 2018), p 265.  

Available at : https://bit.ly/2ndLJFC 

 

https://bit.ly/2ndLJFC
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تشديد الرقابة عمى التضييق عمى الحريات وحقوؽ االنساف بعد حممة مف االعتقاالت مع    -
  . ومواقع التواصل االجتماعي عبلـاال

ثار حمقة مف التساؤالت  حوؿ الخطابات  أ، والذؼ 2016نقبلب العسكرؼ  الفاشل في جويمية اال -
التي قّيمت االستراتيجية السابقة لحزب العدالة والتنمية تجاه الجيش كقصة نجاح إلرساء 

    (1)الديمقراطية. 
الفشل في التوصل إلى حل ديمقراطي دائـ لمقضية الكردية في تركيا وتجدد العنف مف جانب  -

معالجة حقوؽ األقميات والتنوع العرقي، لتركيا في إلى بروز أوجو القصور  حزب العماؿ الكردؼ 
ثار مخاوؼ  عديدة ، بما في ذلؾ أجندة العثمانييف الجدد ، وقوض قدرة تركيا عمى أكل ىذا   (2)

 .المنطقة  أف تكوف "نموذًجا" أو "األخ األكبر" في

خطاب ساسية لمتراجع عف ف ىذا لـ يكف الحجة األأال إاب التي ذكرناىا، بسلؤلإف تأثر صورة تركيا       
ف تتكرر في ، فقد طرح جدال  جوىرؼ حوؿ ىل بالفعل ىذه التجربة تصمح ألالنموذج في المنطقة العربية

 المنطقة العربية؟

، استضافت تركيا مجموعات معارضة مف جميع البمداف تقريًبا عمى مدار التطورات األخيرةف           
التي عانت مف االضطرابات. مف بيف ىذه المجموعات التي حظيت بأكبر قدر مف االىتماـ ، كاف ممثمو 

يكونوا قد أبدوا جماعة اإلخواف المسمميف مف تونس ومصر وجماعات المعارضة مف سوريا ،عمى أمل أف 
ية التي بدا مف المرجح اىتماًما متزايًدا بالنموذج التركي، والذؼ سيكوف بمثابة دليل ليذه الحركات اإلسبلم

مف غير المرجح أف يكوف لمحزب العدالة  نموذجا ليذه الحركات ، لسببيف   سقوط األنظمة.بعد أف تنجح 
  :" Kürşad Turan" رئيسييف حسب أستاذ العبلقات الدولية كرداش توراف

حزب  ىأواًل، تختمف الظروؼ التي أعدت البيئة النتقاؿ ىذه الجماعات إلى السمطة. كاف عم -
العدالة والتنمية أف يمر بفترة مف اإلصبلح غيرت الحركة مف خط حزب الرفاىية األكثر محافظة 
إلى حزب يرغب في التعاوف مع الغرب. استغرؽ ىذا التحوؿ فترة طويمة نسبيا مف الوقت. وجد 

                                                           
1-Muharrem Ekshi , Mehmet Seyfettin Erol ,Op. Cit. p.22 

2- loannis N. Grigoriadis," Learning from the „Arab Spring‟: Turkish Foreign Policy in Flux", 

Working Paper,  )No 32/2013(, p. 4 . available at : https://bit.ly/2lDHjXr  

 

https://bit.ly/2lDHjXr
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، وفي معظـ الحاالت لـ يشاركوا بنشاط حتى في واف المسمموف الفرصة أماميـ فجأةاإلخ
 تبارات المؤيدة التي أسقطت األنظمة القائمة.االخ

، أف لدػ تركيا تقاليد ديمقراطية شبيو ببمداف الشرؽ األوسط األخرػ ، واألىـ مف ذلؾ، غير ثانياً   -
ترسي قواعد المعبة السياسية وتحترميا غالبية المشاركيف. في مصر، عمى سبيل المثاؿ، فغياب 

اـ النظاـ الشرعي لمرسي وتـ االنقبلب عميو. ىذا يعني أف مثل ىذه البيئة لعب دورًا في عدـ احتر 
التأثير التركي عمى ىذه الحركات سيبقى محدوًدا في أحسف األحواؿ، غير قادر عمى توجيو حكاـ 

 (1)المستقبل في ىذه البمداف إلى السياسة المعتدلة. 

عرؼ الدور التركي  ،زمة السوريةنتفاضات العربية وحتى األما يمكف قولو  أنو منذ بداية اال            
في غضوف عقد واحد  فتراؾ، الذيكبيرا، ويرجع فضل ذلؾ حسب العديد مف الباحثيف لمقادة األ تصاعدا

ف يحتذػ بيا في المنطقة العربية، لقد لعبت القوة الناعمة التركية التي تقـو ألى قدوة يمكف إحولوا تركيا 
دوار في تغيير صورة تركيا السمبية، أنمية االقتصادية والسياسية، عمى اليوية والدبموماسية النشطة، الت

عموما، التجربة التركية فريدة مف   .ف تكوف نموذجاأوجعمتيا نموذجا لمعالـ العربية، ومع ذلؾ ال تستطيع 
ليا تاريخ وظروؼ اجتماعية وسياسية خاصة بيا، و عبلقات مع الغرب، كل ىذه  ،العممانيةنوعيا، مع 

، االشيا ؼ نموذج يمكف لتركيا تقديمة، فيو أكاف ىناؾ  اذإء ليست قابمة لمتكرار في العالـ العربي اليـو
نموذج حزب العدالة والتنمية نفسو، في ىذا السياؽ، يمكف االستفادة مف تطور الحزب مف حركة اسبلمية 

و نظرة تجاه االسبلـ والديمقراطي، ولدي الى حزب واقعي ومعتدؿ اندمج بشكل جيد في النظاـ العمماني
ف بامكاف نموذج حزب إالسياسي في الشرؽ االوسط،  ووفقا لعدد مف الباحثيف واالكادمييف االوروبييف، ف

لياـ لقاعدة عريضة مف الحركات االسبلمية في العالـ العربي، نحو إف يكوف مصدر أالعدالة والتنمية 
 (2) ؿ قنوات ديمقراطية.نفسيـ مف خبلأااللتفاؼ حوؿ منصة سياسية والتعبير عف 

 

 

 

 

                                                           
1 -Kürşad Turan, Op.Cit. p 81. 

2-  Michelangelo Guida and Oğuzhan Göksel, Op. Cit., p 266. 
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 ية لمسياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية د4 العائدية االقتصانيالمطمب الثا

مر بالسياسة الخارجية التركية  التي تطورت وحصل فييا نوع مف التغيير الواضح مع يتعمق األ       
حمد داوود اغمو أ، الذؼ اتبع خريطة الطريق التي وضعيا 2002صعود حزب العدالة والتنمية منذ عاـ 

... الموارد لى جانب المكانة االقميمية والدولية وبناء الثقة إ، التي تتطمب "بالعمق االستراتيجي"المعروفة 
مع الدوؿ  ةكاالمادية، ويتطمب ذلؾ بدوره تفاعبلت اقتصادية وتبادالت تجارية واستثمارات واسعة وشر 

ويساعده في تمكيف سطمتو  (1)ييد الداخمي لسياسات الحزب، أمر الذؼ ينعكس عمى التخرػ، األاأل
ذا تقوـ السياسة الخارجية تجاه إمساؾ بالساسات العامة لمدولة، وتدخل العممية في تغذية استرجاعية . واإل

المتعددة مثل  قميميةالمنطقة العربية بتحقيق اىدااؼ ذات طابع اقتصادؼ، وذلؾ مف خبلؿ التفاعبلت اال
ادؿ التجارؼ واالسثتمارات ييدؼ تعظيـ فرص التب العبلقات مع كل مف سورية  العراؽ، دوؿ الخميج ...

ىـ انعكاسات ىذه السياسة أ . ومف ىنا يمكف رصد ة والمعامبلت التفضيميةياالقتصادالمشتركة والتسييبلت 
 في النقاط التاالية :

دوات القوة الناعمة أزيادة جاذبية صورة تركيا بالنسبة لمدوؿ العربية، مف خبلؿ مجموعة مف  -
تصنيف ىوية و ، وطرحيا كنموذج يمكف االقتداء بو، 2013العامة عمى األقل قبل  دبموماسيةوال

ف الحزب يقود تركيا نحو أشارة بإالحزب فكريا وسياسيا وثقافيا وفق مفيـو يميف الوسط، يعطي 
كانت أداة  الناعمة الموة ومماربة  العامة الدبلوماسٌة كذلن اعتماد الحزب على  االتحاد األوروبي.

 (2 )من جهة وتحمٌك المصالح االلتصادٌة من جهة اخرى  . .الجدٌدة الهوٌة لتعزٌز  مهمة
لى إعتبارات الجيو استراتيجية واالقتصادية، لى اإلإضافة إدػ ايبلء العمق التاريخي والحضارؼ، أ -

ظيور دور ميـ في سياسة تركيا الجديدة مع دوؿ العربية واالسبلمية، وقد عززت تركيا عبلقتيا 
ىذا العمق الحيوؼ بالنسبة لسياستيا الخارجية، مف خبلؿ اقامة عبلقات تجارية واقتصادية مع مع 

، 2017مميار دوالر في  48.9الى  2010مميار دالر في  29.5تطورت مف  (3)الدوؿ العربية.
مبلييف سائج ، وىو ما  4الى   2017لى تركيا الذيف وصموا في إوكذا زيادة عدد السواح العرب 

                                                           

 .101، ص.  مرجع سابق الذكرعقيل سعيد محفوض،  - 1

2- Muharrem EKŞİ ,The Rise and Fall of Soft Power in the Turkish Foreign Policy During AK Party 

Era The rise and fall of the turkish model in the muslim world , (Lap lanbert acadimic publishing , 

2016). P.18 . Available at : https://bit.ly/2oN5dS5  

)بيروت، باحث  (،2011 -2000استراتيجية تركيا شرؽ اوسطيا ودوليا في ضوء عبلقتيا باسرائيل ) رايد مصباح ابو داير،  - 3 
 .283(، ص. 2013لمدراسات الفمسطينية واالستراتيجية، 

https://bit.ly/2oN5dS5
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ف نجاح معالجة اثار االزمة المالية العالمية عمى أكما  قتصاد التركي بااليجاب.انعكس عمى اإل
 .تركيا عزز الحكـ وانطبلؽ تركيا نحو االقميمية

لى حيازة حزب العدالة والتنمية إتحسف صورة تركيا في الخارج وزيادة التنمية االقتصادية أدت   -
ايف فاز  2018الى غاية  2003، جعمتو يستمر مف عمى ثقة شريحة واسعة مف الشعب التركي

وكذلؾ فور  2018صوات في االنتخابات البرلمانية في جواف مف األ %42الحزب بنسبة 
بالرغـ ، لممرة الثانية  عمى التوالي، %52جريت في نفس السنة  بنسبة أاردوغاف بالرئاسيات التي 

ف ما تـ أال إوبالرغـ مف التراجع النسبي لبلقتصاد التركي  ،ة عمى تركياضمف التحديات المفرو 
وىو ما يظير  ،قاعدة شعبية متينة بمشروعية الحزب ىتحقيقو في السنوات السابقة كاف قد  بن

ثـ  .الشعب لمدبابات واالعتراؼ بشرعية اردوغاف ػيف تصدأجميا في افشاؿ االنقبلب العسكرؼ 
العمل بو مع  وؿأمى االستفاء تغيير الدستور والذؼ بالفعل كاف ف  ىذا التغير ساىـ بالموافقة  عأ

الشعب   ىلتفإزمة الميرة التي أيضا  أتي أت ،2018في جواف  ةاالنتخابات البرلمانية والرئاسي
، المكتسبات  ضد الحرب االقتصادية ىس لمحفاظ عمئيوالمعارضة حوؿ خطابات ونداءات الر 

 عمى شرعية وشعبية كبيرة . ف اردوغاف مازاؿ يحوزأوىذا يعني 
لى الحصوؿ عمى إتجاه الدوؿ العربية في جانب منو ساعدت السياسة الخارجية التركية ومواقفيا  -

مميار دوالر، كما  100ريوع اقتصادية فمثبل حصوؿ تركيا عمى فرصة لبلستثمار في ليبيا ب 
التشييد والبناء وصمت  عمنت الحكومة الميبية عف منح الشركات التركية استثمارات في قطاعأ 

تية مف المساعدات الخارجية، ففي أكذلؾ  حصوؿ تركيا عل ريوع متمميار دوالر،  15لى إقيمتيا 
الوقت الذؼ فرضت فيو الواليات المتحدة االمريكية بالتعاوف مع بعض دوؿ الخميج بعضا مف  

مميار دوالر  15يقدر ب مير القطرؼ مبمغا ة، ارسل األالمير  طأدت الى سقو العقوبات عمى تركيا 
لدعـ الميرة التركية، الدعـ المتبادؿ بيف الدولتيف حسب البنائيوف راجع الى توافق "عالـ االفكار" 

منية وتعزز روابطيا االقتصادية السياسية لى توحيد تصوراتيا األإ دػأمر الذؼ بيف الدولتيف، األ
 (1)وحتى العسكرية.

 

                                                           

 .81ص.  ، مرجع سابق الذكرجدلية القيـ والمصالح في السياسة الخارجية التركية "، جالل خشٌب، - 1
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الخارجية التركية تجاه الدوؿ العربية انعكاسات ايجابية عمى االقتصاد ف السياسة أبالرغـ مف           
طواؿ ساسية التي يجب ذكرىا، فاأل طف ىناؾ مف النقاأاال  ،التركي وحتى عمى شرعية واستمرارية الحزب

ظافر األسرع نموًا في أوروبا. فقد تحدث " التركي غالبية العقد األوؿ مف األلفية الثانية، كانت االقتصاد 
 .2012، مؤخرًا في عاـ “المعجزة التركية”كاجبلياف"، وزير الشؤوف االقتصادية السابق، فخرًا بػ

” حديقة جيزؼ “، بدأت المعجزة التركية بالتبلشي. فقد أسفرت احتجاجات 2013ومع ذلؾ، منذ عاـ      
ء الطبقة الوسطى، عف واسعة النطاؽ في صيف ذلؾ العاـ، والتي فسرىا كثيروف باعتبارىا تنامي استيا

انحراٍؼ سمطوؼ أضر أيضًا باقتصاد الببلد. وُيعزػ تباطؤ تركيا جزئيًا إلى عوامل دولية، مثل ضعف 
النمو في منطقة اليورو، وتصويب السياسة النقدية األمريكية، والركود الروسي والحروب في كٍل مف 

لى جانب تصاعد المخاوؼ بشأف مزاعـ الفسا د واالستقرار السياسي وتدىور الوضع العراؽ وسوريا. وا 
، وفي أعقاب محاولة االنقبلب الفاشل في  .األمني، أُعتـ بريق النجاح االقتصادؼ في تركيا  جويميةواليـو

 ، أصبحت القضية أكثر إلحاحًا: إلى أيف يذىب االقتصاد التركي؟2016

ة مثل انخفاض الطمب المحمي، كاف االقتصاد يواجو بالفعل رياحًا معاكس ،حد الباحثيفأ يقوؿ     
وُيضيف ” والتيديد المتزايد مف ِقبل تنظيـ الدولة اإلسبلمية، وتجدد القتاؿ مع حزب العماؿ الكردستاني.

عندما ُتضيف إلى ىذا صدمة خارجية كبرػ مثل محاولة االنقبلب، فبل مناص مف تعرض اقتصادؾ “
% مف الناتج 4,4لسياحة، والتي تمثل ما نسبتو افمثبل  ”.لضربة، وستعكس التصنيفات االئتمانية ذلؾ

، انخفضت أعداد السائحيف 2016جويمية المحمي اإلجمالي في تركيا، أحد األمثمة عمى ذلؾ. ففي 
لى جانب التيديدات األمنية المتزايدة، سبٌب آخر غاية في األىمية ليذا 37الوافديف بما نسبتو  %. وا 

% منذ أف أسقطت القوات 93خفضت أعداد السياح الروس بنسبة التراجع ىو التوتر مع روسيا. فقد ان
 (1)، مما اضطر أنقرة إلى رأب الصدع مع موسكو.2015الجوية التركية طائرة حربية روسية في نوفمبر 

نقرة مميحة أستاذة العبلقات الدولية بجامعة الشرؽ االوسط التقنية بأفي ىذا الصدد تذىب و            
القوؿ بأف التورط التركي في المستنقع السورؼ نتيجة لحسابات غير عقبلنية وعدـ تفعيميا ألتونيشيؾ، إلى 

لى عوامل أخرػ كاف ليا تبعات إضافة إزمة، حتواء األإليات الدبموماسية النشطة وعدـ قدرتيا عمى لآل
 ة  أىميا: مف القومي وعمى المصالح التركية في المنطقة وخاصة المصالح االقتصاديوتداعيات عمى األ

                                                           
1 - https://bit.ly/2ne2iBi  

https://bit.ly/2ne2iBi
https://bit.ly/2ne2iBi
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المشكمة الكردية: حيث وجدت بعض  الجماعات الكردية المقاتمة أو االرىابييف كما تعتبرىا انقرة  -
البيئة المناسبة لمعمل ضدىا واالستفادة مف دعمـ خصوميا. وىذا يخمق بيئة غير مستقرة يكوف 

  .عمق عمى االقتصاد التركي الذؼ تنامى بشكل كبير لوجود االستقرارأ تاثيرىا 
زمة البلجئيف: الفاريف مف مناطق الحروب تجاه حدود التركية اذ صارت تركيا اليـو غير قادرة أ -

إلى خمق  2017-2016مبلييف الجئ سورؼ في  3دػ تدفق أكثر مف أفقد عمى احتواءىـ، 
متطمبات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة ، ال سيما في المراكز الحضرية حيث استقر معظـ 

ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية لتنشيط االستثمار الخاص، وتعزيز النمو . البلجئيف
وعمى وجو الخصوص، ىناؾ حاجة إلى زخـ جديد لتحسيف ، واستئناؼ تقارب تركيا مع أوروبا

 .جودة التعميـ وزيادة اإلنتاجية مف خبلؿ المزيد مف االبتكار
زمة العبلقات ىذه األ فسدتأ، بحيث تركيعمى االقتصاد اليضا أالسورية زمة األ تثر أ  -

التجارية الواعدة بيف تركيا وسوريا،  أدػ انعداـ األمف في الطرؽ والعقوبات المفروضة عمى 
سوريا إلى توقف العبلقات االقتصادية بشكل فعاؿ. كاف ليذا تأثير سمبي عمى المدف التركية 

احة عبر المجاورة مثل غازؼ عنتاب وىاتاؼ التي كانت تستفيد بشكل كبير مف التجارة والسي
لى العالـ العربي. وىكذا، أعاقت األزمة تجارة إالحدود. كما عرقمت التجارة العابرة عبر الشاـ 

الترانزيت، والعديد مف المشاريع االستراتيجية منيا مشروع البحار الخمسة، مشاريع خطوط نقل 
ا الريادة السورية، وىي مشاريع واعدة كانت تركيا سوؼ تحقق مف خبللي راضيالطاقة عبر األ

 (1).كبر في سياستيا الخارجيةأوالمكانة االقميمية والنمو االقتصادؼ اليائل واستقبللية 
اقميميا ودوليا تسبب في تزايد المنافسة االقميمية بيف تركيا وايراف  استقطابا زمة السورٌةانتجت األ -

زمة كانت العبلقات التركية السعودية بسبب المصالح المتضاربة بينيما في سوريا، فقبل بدايات األ
زمة تسببت في اضطرابات بشكل غير مسبوؽ، كما جمبت سياسات ف األأال إفي طور االصبلح، 

تركيا الحاسمة تجاه النظاـ السورؼ عداء مع القوػ الداعمة لمنظاـ القائـ عمى غرار روسيا التي لـ 
 .تقدر انقرة منذ البداية حدود قوتيا ودورىا االقميمي

مف الداخمي فمرورا زمة السورية، كاف ليا تداعيات خطيرة عمى األسياسات تركيا تجاه األ -
بمظاىرات تقسيـ وغيزؼ بارؾ التي وضعت اصبلحات ومشاريع اردوغاف عمى المحؾ، فضبل 

                                                           

1- Meliha Benli Altunışık, Op. Cit . p. 5 
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عف التفجيرات التي مست مناطق مف تركيا، ومشكمة انتقاؿ المقاتميف السورييف واالجانب عبر 
 التركية وصوال الى محاولة االنقبلب الفاشل .االراضي 

المواقف الداعمة لبلخواف المسمميف متمثمة في  الموقف الداعـ لمرسي في مصر والتي لـ تستطع  -
حمايتو بعد انقبلب العسكرؼ لعبد  الفتاح السيسي،  ادخيا في  ىو حتأف تحافع عمى منصبو أ

المارات، كل ىذا النيا لـ تتصرؼ بطريقة عزلة اقميمية وعكر عبلقتيا بمصر، السعودية، وا
ولوية لممصالح براغماتية في ىذه الحالة عمى غرار الحاالت االخرػ التي اعطت فييا تركيا األ

المبلحي  بيف ميناء التركي   "RORO"كما عرقل مشروع  خط  )1(عمى حساب القيـ واالخبلؽ 
ؿ و يجعل مف مدينة االسكندرية بوابة تركيا لمدنو لف أف مف شأواالسكندرية ، والذؼ يعتبره االتراؾ 

 (2) .العربية وافريقيا
السياسة الخارجية ف أضافتيا عمى مستوػ ىذا التحميل وىو إخرػ مف الضرورؼ أىناؾ نقطة          
التوتر في العبلقات السياسية لـ ف أبفؾ االرتباط النسبي، بيف السياسة واالقتصاد لجية  تميزت التركية

 في - بينيما االرتباط تعزيز، كما يمكف في كثير مف األحيافالعبلقات االقتصادية عمى نعكس يكف ي
ؼ وضع السياسة في أا والدوؿ العربية، يالجيدة و التفاعل االيجابي بيف ترك والعبلقات التواصل حاالت

لبلقتصاد،  فتركيا  السياسة  خدمة االقتصاد،  فاالقتصاد ىو المحرؾ لمسياسة المخارجية، وبالتالي خضوع
تا مجمس التعاوف االستراتيجي المشترؾ، الغرض منو جمع مستويات الوزارية واالدارية أوسوريا مثبل انش

العميا تحت رعاية ورقابة وتنسيق المستويات العميا لمسمطة لدػ الجانبيف مف اجل تجاوز العقبات االدارية 
رات عف حجـ شوفي ما يمي بعض المؤ  (3)عبلقات بينيما.والقانونية وغيرىا التي يحتمل اف تعيق تطوير ال

 . معياالعبلقات  توبعض الدوؿ التي توتر  االنتفاضات  العربيةالتبادؿ التجارؼ بيف تركيا ودوؿ 

 قحالة مف التوتر والتصعيد والتراشبالنسبة لمعبلقات السياسية بيف تركيا واسرائيل فقد شيدت        
ي، سرائيمية ضد الجنوب المبنانتجميد العبلقة بينيما، وذلؾ بسبب الممارسات اإللى إعبلمي، وصوال اإل

مواطنيف اتراؾ،  9التي اسفرت عف مقتل  2010مجزرة سفينة مرمرة ، و 2009-2008والحرب عمى غزة 
مع عادة العبلقات إعدـ تجاوب تركيا مع المطمب االمريكي بلى إدػ ذلؾ أتمرار الحصار، وقد واس

                                                           

  .33-32، ص ص مرجع سابق الذكرجبلؿ خشيب ،" جدلية القيـ والمصالح في السياسة الخارجية التركية "،  - 1
  2 -نفس المرجع، 82 83..

  3-عقيل سعيد محفوض، مرجع سابق الذكر، ص 012
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عتذار والتعويض لمضحايا االتراؾ ورفع الحصار اإللى غاية استجابة اسرائيل لمشروطيا وىي إ، يلئاسرا
 ( 1)عف غزة. 

ف أرقاـ االقتصادية بيف البمديف يجد لى زاوية األإنو بالنظر إأما عمى الصعيد االقتصادؼ ف         
ف السياسة الخارجية التركية تميزت وال تزاؿ " بفؾ أ، وىذا يوضح العبلقات بينيما تسير نحو التطور

عكس عمى ف التوتر في العبلقات السياسية لـ يكف ينأاالرتباط " النسبي بيف السياسة واالقتصاد  لجية 
، 2011خبلؿ عاـ  %29.3، حيث ارتفع حجـ التبادؿ التجارؼ بيف البمديف بنسبة العبلقات االقتصادية

وىو ما يوضحو الجدوؿ . 2010مميار دوالر عاـ  3,440مميار دوالر، مقابل بالتقريب   4,448بقيمة 
  البياني أسفمو. رسـوال

 4 بين صادرات تركيا ووارداتها مع اسرائيل(01)جدول رقم

 الوحدة: ألف دوالر 

 8102 8102 8102 8102 8102 8108 8100 8101 السنوات

18,,21,,8 222,,8,22 220,,8,28 8,2,0,022 2,080,148 الصادرات 
  

8,2,2,020 8,,22,222 2,212,222 

 1,505,113 0,222,212 0,228,210 8,220,828 2,417,955 1,710,401 8,122,202 1,359,639 الواردات 

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics 

 
 عبلهأ عداد الباحثة بناء عمى الجدوؿ إ : مف المصدر

نتفاضات العربية: ) تونس، ليبيا، مصر، سوريا، اليمف (  كما ىو مبيف في االمر بالنسبة لدوؿ كذلؾ األ 
 الجدوؿ أدناه: 

                                                           

  .270ص. مرجع سابق الذكر،، رائد مصباح أبو داير- 1 
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 دول االنتفاضات العربيةمن التركية  و الواردات  صادراتال (01جدول رقم )      

 الوحدة: الف دوالر 

 0202 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202  الدول

 2,360,734 2,732,926 3,124,968 3,297,538 3,200,362 3,679,195 2,759,311 2,250,577 الصادرات  مصر

 1,997,503 1,443,397 1,215,905 1,434,472 1,628,868 1,342,051 1,382,216 926,476 الواردات

 912,703 910,613 819,094 915,041 892,157 796,738 802,302 713,632 صادرات  تونس

 206,466 214,383 144,077 196,697 289,268 195,624 249,790 280,720 واردات

 ,221,28 12,012, 0,281,122 2,2,,8,12 8,222,1,2 221,,8,02 747,629 1,932,370 الصادرات  ليبيا 

 22,,822 020,180 0,2,2,2 822,222 22,,212 202,028 222,,02 282,228 الواردات

 

220,,0,21 1,844,605 صادرات  سوريا
  

2,2,,21 0,182,222 0,211,,28 0,288,282 0,280,,20 0,222,022
  

 21,220 ,22,22 20,212 ,,002,2 ,1,,22 22,222 222,222 228,2,2 واردات

272,733 330,392 الصادرات  اليمن
  

485,937 605,214 643,827 395,764 535,505 571,233
  

 222 80 20,,01 2,282 812 222 222 0,122 الواردات

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 فالصادراتولى مف بداية  االنتفاضات، شير األاألف تركيا تكبدت بعض الخسائر في أفبالرغـ مف      
 20 و واليمف مصر مف لكل % 24 بنسبة تراجعت 2011 عاـ مف ولىاأل الثبلثة شيراأل خبلؿ التركية

جل اعادة تثميف أف الجيود التي بذلتيا تركيا  مف أال إ ،لسوريا % 5 و لميبيا% 43 و لتونس %
يجابية عاـ إقتصادية إلى تطورات أدت إة في دوؿ الربيع العربي دالعبلقات مع النظـ العربية الجدي

لى دوؿ الربيع إولى مف العاـ انتعاش في الصادرات التركية شير االثبلثة  األ، حيث شيدت األ2012
، حيث سجمت الصادرات التركية الى البمداف الثبلثة ) (1)العربي، بعد فترة مف الركود في العبلقات التجارية

مميار دوالر  6.661الى   2011مميار دوالر في   4.309لترتفع مف    نسبيةس وليبيا( زيادة مصر تون
 . 2012في 

، بعد 2017دوالر خبلؿ  مميوف  358و  مميار 4بمغ حجـ التبادؿ التجارؼ بيف مصر وتركيا نحو       
، بحسب بيانات مركز التجارة الدولي استنادا الى احصائيات 2016مميار دوالر خبلؿ  4.176أف كاف 

                                                           

مجمة المستنصرية  لمدراسات العربية ، "العثمانية الجديدة مواقف تركيا مف قضايا الشرؽ االوسط"بتوؿ ىميل جبير الموسوؼ،  - 1
 https://bit.ly/2mpAGIXعلى الرابط:   .86. ص 45، عدد والدولية

 

http://comtrade.un.org/
https://bit.ly/2mpAGIX
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، ال تزاؿ ىناؾ عبلقات تجارية 2013ورغـ التوترات السياسية القائمة بيف البمديف منذ عاـ  األمـ المتحدة.
  .واقتصادية تبادلية قوية بيف مصر وتركيا

مميار دوالر سنة 1.433فس األمر في الحالة السورية  حيث وصل حجـ التبادؿ التجارؼ إلى ن     
زمة فقد وىي عز األ 2012مميار دوالر، أما سنة  1.946في حيف كاف قبل االنتفاضة السورية  2017

 1.109إلى  2013ع في مميوف دوالر ، ليعود الى االرتفا 565.418انخفض حجـ التبادؿ التجارؼ الى 
ف ىناؾ فؾ ارتباط نسبي بيف السياسة واالقتصاد، جعل مف العبلقات أ. وىذا يدؿ عمى مميار دوالر

 التجارؼ  التبادؿ حجـ في االرتفاع ىذا وقد يعزػ  .شكل كبير بالمتغيرات الحاصمةباالقتصادية ال تتأثر 
 إلى أو السورؼ  الشماؿ في السورية المعارضة مناطق إلى التركية الصادرات إلى ،2012عاـ  بعد

ف أوىو ما يمكف  .العبلقات تدىور برغـ -وسطاء عبر–النظاـ مع التجارية العبلقات بعض استمرار
 نبلحظو في الرسـ البياني اآلتي: 

 
Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 
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زمة السورية ودعـ االكراد ثـ الموقف عمى خمفية األفبالرغـ مف توترىا مريكية عبلقات التركية األبالنسبة لم 
لفتح "مريكا بالوقوؼ خمف االنقبلب وكذا عدـ تسميميا أتيمت انقرة إحيث  ،مف االنقبلب الفاشل وتبعاتو

حيث  وصل حجـ  ، سفمو يبف ذلؾأوالجدوؿ متزايد ف العبلقات االقتصادية في تطور أال إ، "لفو هللا غ
وىذه ، مميار دوالر18 (2013)سنة مميار دوالر والتي كانت مع  20الى  2017التبادؿ التجارؼ في 

 :طار الموازنة لمتراجع الذؼ عرفتو مع  بعض الدوؿ خاصة روسيا إالزيادة تدخل في 

 المتحدة(4 صادرات تركيا ووارداتها من الواليات 01جدول رقم )

 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 

2,222,282 2,282,202 2,2,2,228 2,228,0,2 2,220,021 5,606,487 4,585,849 2,222,122 الصادرات 
  

 28,281,,00 01,222,2,2 00,082,122 21,,08,282 08,2,2,282 02,021,282 02,128,122 ,08,288,22 الواردات 

Source : Ibid. 

 
 عبلهأ ؿ و عمى الجد عداد الباحثة بناءً إ : المصدر

  "طائرة السوخوؼ "زمة اسقاط أذا ما اخذنا الحالة الروسية فيي تخمف ىنا قميبل خاصة بعد إلكف      
ثرت المبادالت التجارية بيف تركيا وروسيا كثيرا أفينا ت ،زمة السوريةدارة األإوتغير السياسة التركية في 

 31.221بالتقريب  2014مميار بعدما كانت قبل  16.895لى إـز العبلقات أبعد تنيا وصمت أ ىحت
لتبادؿ ازمة السورية كاف حجـ ، وقبل بداية األ %50بنسبة تبادؿ تراجع لف حجـ اأمميار دوالر اؼ 

عادة مراجعة سياستيا إىذا الضرر فقد قامت تركيا ب ـماأمميار دوالر، و  33ؼ أفي ذروتو  ؼ التجار 
الخارجية تجاه روسيا مف خبلؿ كسب الصديق الروسي وىو ما الحظناه في حجـ التجارة بينيا كمؤشر 

 تحسف العبلقات. عمى
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 ( 4 صادرات وواردات تركيا من روسيا02جدول رقم )

 الوحدة: الف دوالر        

 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102 

 2,734,316 1,732,954 3,589,464 5,943,014 6,964,209 6,680,777 5,992,633 4,628,153 الصادرات 

 202,1,2,,0 02,028,222 212,,,81,2 82,822,2,2 82,122,802 82,282,822 02,,28,,82 21,600,641 الواردات 

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

 عالهأ: اعداد الباحثة بناء على الجدول المصدر

ركز عمى ايراف العراؽ واالمارات( التي كانت العبلقات التركية نخرػ ) سوؼ ما بالنسبة لمدوؿ األأ         
زمة السورية ودخوؿ تركيا عمى معيا متوترة عمى خمفية التطروات التي حدثت في المنطقة وبخاصة األ

، والدعـ الكبير الذؼ قدمتو لممعارضة السنية التدخل العسكرؼ المباشر في سورياخط المواجية واستعماؿ 
قميـ كردستاف العراؽ والعبلقات النيا تتبع سياسة طائفية، وكذلؾ الدعـ الذؼ تقدمو تركيا أواتيمت عمى 

وىو ما ازعج كل مف ايراف  ،صرؼ النظر عف الحكومة في بغدادب االقتصادية مع الحكومة  الحكـ الذاتي
 بعض التراجع خاصة ويبلحع   في حالة العراؽوالعراؽ، التوترات السياسية لـ تنعكس كثيرا عمى االقتصاد 

ولكف  حجـ التبادؿ التجارؼ  2017ما يعود لبلرتفاع  في  ولكف سرعاف  2016و  2015بيف عاميف 
، مميار دوالر 22 ،2012 سنة حيث كاف في 2013في تراجع مستمر منذ  عاـ  نو أمع ايراف يبدو 

 تفصيموزمة السورية والصراع عمى النفوذ في المنطقة وىو ما يمكف مميار دوالر بسبب األ 14وتراجع الى 
 :التالي  لمصادرات والواردات التركية مع كل مف ايراف العراؽ و االمارات في الجدوؿ 
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  (8101-8101ايران العراق واالمارات )مع (4 صادرات وواردات تركيا 03جدول رقم )

 الوحدة4 الف دوالر 

 0202 0202 0202 0202 0202 0200 0200 0202  الدول

 821,,2,82 22,022,,2 3,664,228 3,886,190 4,192,511 80,218,,, 222,,2,22 2,122,022 الصادرات  ايران

01,222,80 ,22,22,,00 08,220,228 2,222,112 الواردات
2 

,,222,8,1 2,1,2,828 2,2,,,222
  

2,2,8,012 

11,948,90 10,822,144 8,310,130 6,036,362 صادرات  العراق
5 

10,887,826 8,550,947 7,636,670 9,054,612 

 0,282,222 222,8,2 8,2,212 822,222 022,222 282,,02 22,222  022,222 واردات

االمارات 
 العربية

 9,184,157 5,406,993 4,681,402 4,655,710 4,965,630 8,174,607 3,706,654 3,332,885 الصادرات 

 5,546,921 3,701,153 2,008,690 3,253,024 5,384,468 3,596,545 1,649,456 698,421 الواردات

Source: ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. 

عسكرؼ مرحمة التصعيد والتوتر عمى خمفية االنقبلب الاالماراتية  العبلقات تركيا  ومف جانبيا دخمت      
مارات اال، بعد  حممة مف االتيامات المتبادلة بيف الطرفيف تركيا تتيـ 2013ضد الرئيس المصرؼ  في 

، وزادا االعبلـ مف التصعيد بالتدخل في الشؤوف الداخمية لمصربدعـ االنقبلب بينما االمارات تتيـ تركيا 
التوتر  السياسي تأثيراتو الممحوظة عمى العبلقات االقتصادية التركية بيف الطرفيف، وقد كاف ليذا  

التي تقوؿ  تنادا الى احصائيات األمـ المتحدة.مركز التجارة الدولي اساإلماراتية،  وىو ما تؤّكده بيانات 
 .2013إف ىناؾ انخفاضا في العبلقات التجارية بيف تركيا ودولة اإلمارات العربية المتحدة بعد عاـ 

مميار دوالر وىذا راجع الى  8ذروتيا حيث وصمت الى  2012فبعدما بمغت صادرات تركيا لبلمارات في 
، تراجعت  2013بي في بدايتيا، الى انيا في رفتو مع دوؿ الربيع العر سياسة المرازنة لمترراجع الذؼ ع

، لتصل في 2016ف ىناؾ بداية انفراج في العبلقات مع أننا نبلحع أال إمميار دوالر،  4.965الى 
و ىذا ما يمكف  . 2010كبر نسبة تبادؿ تجارؼ منذ أمميار دوالر  محققة بذلؾ  14.731الى   2017

توضيحو أكثر مف خبلؿ الرسـ البياني التالي حوؿ حجـ التبادؿ التجارؼ التركي مع كل مف االمارات 
 .العراؽ و حتى ايراف
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 (: حجـ التبادالت التجارية لتركيا مع ايراف العراؽ واالمارات12رسـ بياني رقـ )
 ) الوحدة مميار دوالر(

 
Source : Ibid 

 لمحفاظو :  الوطنية اليوية عمى تأثير ليا االقتصادية ، ىو أف االضطراباتنستخمصةف أما يمكف     
 االضطرابات عز في حتى ،االقصادؼ النمو عمى الحفاظ يجب مشاريعو وتمرير القائـ النظاـ عمى

 االزمة،وسوريا في بداية  تركيا بيف التجارية العبلقات خاصة التركي االقتصاد  فييا تضرر ايف االقميمية،
 نحو االوراسي التوجو فكاف  االقتصاد، لتعزيز بدائل ايجاد مضطرة اقميمية بيئة ظل في تركيا عمى فكاف

 تعج التي األوسط الشرؽ  منطقة عف كبديل وايراف، روسيا مع عبلقتيا وتحسيف والصيف ، شنغياؼ منظمة
 اقتصادية أزمة تركيا يجنب أف االقتصادية البدائل لتنويع يمكف وىنا. المتضاربة والمصالح بالنزاعات

 . الجديدة العثمانية النزعة ذات الدولة ىوية في حتى رايتغي تحدث أف يمكف

، فيوية الدولة  تتدعـ كمما زادت قوتيا، كذلؾ قتصاد القوؼ يدعـ اليوية الوطنيةف االأما يعني         
ف نرػ كيف لسياسات االقتصاد التي أىتماـ حساس بالتفوؽ يدعـ اليوية، وسيكوف مف المثير اإلاإل

والثقافة والترويج ليا، وجيل مف االزدىار االقتصادؼ عمى  اليوية تتطمب اتخاذ الخيارات بيف الحفاظ عمى
 تطوير اليوية الوطنية .
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 .البنائي المنظور من التركية الخارجية  السياسة تحليل تقييم:  الثالث المطلب

، بدوف التركيز عمى تحميل 2002ال يمكف تفسير التغير في السياسة الخارجية التركية بعد           
 .مبلئـ لميوية وتحوالتيا وىو ما يعني االنطبلؽ مف تفسيرات المقاربة البنائية 

يظير التحوؿ في السياسة الخارجية متزامف مع التحوؿ في ىوية الوطنية التركية، بعد قياـ         
لى بناء ىوية تركية جديدة وىي اليوية الكمالية إدت أصبلحات ة التركية مع مجموعة مف اإلالجميوري

خر العدو، فيذه اليوية ىممت العالـ االسبلمي واعتباره األأ العممانية التي ركزت توجياتيا نحو الغرب و 
امتدت ىذه اليوية حددت مصمحة الببلد وربطتيا بالتوجو نحو الغرب او ما يعرؼ بسياسة التغريب .  

، حتى جاءت عثمانية طارغوت اوزاؿ لترسـ حدودا جديدة لميوية مف االدرياتيؾ الى سور 1980حتى 
، مع حزب العدالة والتنمية الذؼ ا يسمى اليوية العثمانية الجديدةالصيف، بعدىا  تـ تعزيز ىذه اليوية أو م

انعكست ىذه اليوية في سياسة خارجية استباقية خمق نوع مف التوليف اليوياتي االسبلمي والعمماني، وقد 
مرتبطة بالصفات الثقافية والسياسية والجغرافية لتركيا ومسؤليتيا التاريخية تجاه المناطق التي كانت 
خاضعة لبلمبراطورية العثمانية بما في المنطقة العربية، وسياسة متعددة االبعاد بناء عمى ىويتيا 

  .المتعددة

تحدد اليوية اإلسبلمية لحكومة حزب ، بنائي عف تحوؿ السياسة الخارجية التركياللتفسير وفقًا           
وبالتالي، ما يفسر سموؾ  .خاصة الدوؿ العربيةمع الدوؿ اإلسبلمية األخرػ عبلقاتيا العدالة والتنمية 

، التي تـ (1)ونخبوة تكويف ىوية حزب العدالة والتنمي ىو  لمنطقة العربيةالسياسة الخارجية التركية تجاه ا
التنشئة االجتماعية المجتمعية التي تقـو  تنتيجة لعمميا ولى، األبعادثنائية األتنشئة اجتماعية بناؤىا عبر  

، وتـ بناء البعد االخر سبلمية محافظةإكسبت الحزب بذلؾ ىوية إ، قيـ والمرجعية الدينية والثقافيةعمى ال
لميوية نتيجة لعممية التنشئة االجتماعية عبر الوطنية وىذا يضمف ليا االعتماد عمى القيـ الغربية الحديثة 

ت بذلؾ أالمبرالية،  والتي اصبحت جزء اليتجزء مف ىويتيا، فنشو مثل اليدمقراطية احتراـ حقوؽ االنساف 
ى دمج القيـ الشرقية والغربية، وىو ما انعكس عمى سياستيا ىوية محافظة ديمقراطية ليبرالية تيدؼ ال

 .الخارجية
                                                           

1 - Burak Bilgehan O¨ zpeka  and Yelda Demirag.b " ، Turkish foreign policy after the „Arab Spring‟: 

from agendasetter state to agenda-entrepreneur state" , Israel Affairs, (Vol. 20, No. 3, 2014), p.p. 328–

346 , available at : https://bit.ly/2o00P1t  

 

https://bit.ly/2o00P1t
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ف ىوية حزب العدالة والتنمية والمبادغ والمعايير القيـ المرتبط بالديمقراطية، حقوؽ االنساف، أثـ           
مف خبلليا  السبلـ، االسقرار والعدالة التي يؤمف بيا ، والمصالح المرتبطة بيذه القيـ، والتي تسعى تركيا

نيا مصالح الدوؿ االقميمية جميعا مف خبلؿ التركيز عمى أنيا  ال تحقق مصالحيا فحسب، و أكيد عمى أالت
(، وليس عمى مفيـو التنافس ذؼ الطبيعة الصفرية Win-Win situationتعزيز مفيـو الربح المتبادؿ )

(Win- lose)، )1( . كمدخل لبناء السبلـ في المنطقة 

، مف خبلؿ التفسير البنائي، ترتبط االستخدامات الخطابية لميوية والقيـ باإلضافة إلى ذلؾ        
المشتركة في جميع أنحاء المنطقة أيًضا باألخبلؽ واألمف القومي حيث تسعى تركيا إلى بناء مسؤوليتيا 

ضفاء الشرعية عمى تصرفاتيا والسعي لتحقيق ىدؼ تعزيز صورتيا كممثل إقم ف إيمي، األخبلقية وا 
والقيـ؛  الخطاب المستخدـ في المنطقة العربية  يستفيد بشكل كبير مف الخطاب األوروبي حوؿ القواعد

، كثيرًا ما تؤكد وزارة الخارجية عمى الحريات والديمقراطية والتكامل االقتصادؼ واألمف عمى سبيل المثاؿ
 . تركة لتركيا في المنطقة العربية كأىداؼ مش

لى السياسة إ، واألفعاؿ بدورىا". وبالنظر مصالحليويات عمى إبراز الالبنيائيوف، "تعمل ايقوؿ     
، فإف قرارات صانعي السياسة متأثرة بشكل عميق بكيفية رؤيتيـ لمعالـ مف خبلؿ الخارجية التركية

ا العبلقة اإليجابية تركي فقد حددتعدساتيـ التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بتعريفات ىويتيـ. وكما أشرنا أعبله ، 
 logic of"، ووفًقا لمنيجية "منطق المبلءمة ا في الشرؽ و الغرب. ونتيجة لذلؾبيف وزف تركي

appropriateness وتعدد االبعاد  النزعة االستباقية ، فقد اعتبرت " لمبنائيةproactivism and multi 
-dimensionalism   تاريخية وثقافية عميقة باإلضافة إلى دولة مركزية تتمتع بعبلقات لسياسة مناسبة

 (2 ).موقع جيوسياسي فريد

ية كاف ىو بقل قبل االتفاضات العر ف التفسير البنائي لمسياسة الخارجية التركية عمى األأاعتقد      
نتفاضات التي شممت العديد مف الدوؿ العربية و بعد االنأال إ، رفي التفسي كبرسيطر ولو الحجة األالم

بالتفسير  التركية وتصرفاتيا ازاء منطقة محممة بالعديد مف االزمات والتحديات بما يدفع تغير سموؾ

                                                           
1 -Omer çelik, The Efficiency of Turkish Foreign Policy, Turkish Policy Quartery,)Vol. 9,  Number 4 , 

2011( ,p 34. Available at :  https://bit.ly/2oEkeVY  

2- Birce Altıok Karş ıyaka and Sinan Karş ıyaka, «  Recalibrating Turkish Foreign Policy After the 

Arab Uprisings: From Pro-activism to Uncertainty by Easing Off  Ideational and Liberal Goals », in 

Contemporary  Turkey at a Glance II  Turkey Transformed? Power, History, Culture, (sprinder vs, 

2017), p 60. Available at : https://bit.ly/2o3aVik  

https://bit.ly/2oEkeVY
https://bit.ly/2o3aVik
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رية، يظير القدرة التفسيرية لممنظور الواقعي، في شرح و التداخل االقميمي لبلزمة السف ،لى الواجيةإالواقعي 
، شرح (التيديد المتبادؿ ،الخوؼ المتبادؿ ،ميزاف القوة ،منطمقات كل طرؼ في ىذه االزمة ) فراغ القوة
جل بموغ  ويظير المنطق الواقعي لمدولة التي تكرس أل زمة،كذلؾ منطمقات سموؾ تركيا في تعامميا مع األ

لى الدفاع عف حمفاءىا بقوة بارساؿ إساليب والسموكات، مف زيادة حجـ التسمح كل األبمصالحيا الكبرػ 
لى الحروب بالوكالة ) تسميح المعارضة إ ،ار جيرانياصقواتيا لحماية النظاـ القطرؼ مف السقوط بعد ح

عمت ،  ومحاولة كسب الخصوـ كما ف)1(السورية، استخداـ قوات البشمركة وبعض المجماعات التركمانية
 لييا ترامب ضد ايراف .إ اعندما رفضت العقوبات التي دع

التفسيرات المشترؾ والسبلـ الميبرالي و مف أصبحت التفسيرات الميبرالية  التي تقوـ عمى التعاوف واأل      
البنائية أقل فاعمية أثناء االنتفاضات العربية وبعدىا. نظًرا ألف الجو السياسي أعطى األولوية لبعض 
المخاوؼ مثل بقاء األنظمة واألمف في البمداف التي حدثت فييا انتفاضات، فإف الخطاب الذؼ اعتاد أف 

 . اسة الخارجية التركية أصبح ذا قدرة محدودةيكوف جزًءا ميًما مف برنامج السي

خر مف تفسير سموؾ آف البنائية تقدـ جانبا أال إف  التفسير البنائي أصبح محدود، أولكف بالرغـ مف       
لورقة اليوية  يامة التركية سياسة ىوياتية باستخدامو الحك ىتبنت زمة السورية بحيث تركيا تجاه األ

والتعاوف، وقد الحظنا  نيا صراع بيف السنة والشيعةأعمى خص ورقة السنة والشيعة معرفة المشكمة وباأل
ة لمفورز بعد سقوط االنظمة السابقة ذلؾ الدعـ الذؼ قدمتو تركيا لممعارضة السنية التي كانت مرشح

دؼ إلى استغبلؿ حكومة حزب العدالة والتنمية تيخاصة في تونس ومصر، ونفس الحالة بالنسبة لسورية ف
 المنطقةىذا يعني أف سياسة تركيا المتغيرة في  .فترة ما بعد األسد مف خبلؿ الحفاظ عمى ىذا التعاوف 

تتوقع أف سقوط األسد قد يخمق محوًرا لؤلنظمة التي تتعاوف مع تركيا عمى خمفية ىوية الحزب العربية 
 (2).الحاكـ 

لى تعزيز إكذلؾ سياساتيا الواقعية بعد االنتفاضات العربية لـ تقوض التزاميا االخبلقي والدعوة    
  الديمقراطية وحقوؽ الشعوب  وتقديـ المساعدات االنسانية .

                                                           
  1- جالل خشٌب، مرجع سابك الذكر، ص.82

2- Burak Bilgehan O¨ zpeka  and Yelda Demirag˘b ،Op. Cit. p.p.328–346. 
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ومع  ،زمة السوريةمنذ األ المفسر لمسياسة الخارجية التركية طار اإلكانت  الواقعية  ف أصحيح         
ذلؾ، فإف تحميل الفترة مف منظور واقعي فقط مف شأنو أف يقودنا في نياية المطاؼ إلى تجاىل تركيز 
حزب العدالة والتنمية عمى الروابط الفكرية والثقافية والتاريخية لبناء صورة إيجابية لكل مف بمداف المنطقة 

ولكف ىناؾ  ،شرح السياسة الخارجية التركية أف النظريات السائدة قد تساعدنا عمى قولويمكننا ما  ودوليا. 
. عمى الرغـ مف أف بعض العمماء يجادلوف بأف تمؾ النظريات لف تكوف متوافقة نهج انتقائيحاجة إلى 

مف الناحية النظرية، عندما يتـ وضع النقاش حوؿ الجذور الفمسفية ليذه النظريات جانبًا والنظريات التي 
إف الجمع بيف النظريات المختمفة سيزيد مف الفيـ الشامل لمواقع. وىكذا، تعتبر أدوات تحميل مثالية، ف

 (1)سيكوف مف الصعب أف يكوف ىناؾ فيـ شامل لمسياسة الخارجية لبمد ما باستخداـ منظور نظرؼ واحد.

خبلؽ التي تحدث عنيا "البروفيسور كيماف" وتعرضنا ليا في النقطة وعميو فالجمع بيف الواقعية واأل       
ما واقعية إذا ليست إالعبلقة  مر البد منو لفيـ السياسة الخارجة التركية بعد االنتفاضات العربية، أالسابقة 

فسير ؼ تأنما لكل مقاربة مجاليا التفسيرؼ الذؼ ال يمغيو ا  و  ،خرػ لة واحدة ضد األأليس مس ، ما بنائيةا  و 
وىذه الفكرة  ف تكامل التصورات ميـ جدا لفيـ الظاىرة السياسية.إلذلؾ ف ، خر ميما كاف قيمتو التحميميةأ

ف االستفادة مف التعدد النظرؼ ىو أحيث « Pragmatism » (2) ىي التي تركز عمييا النزعة البراغماتية
المشاكل الواقعية مف جية أخرػ وىو محاولة لبلستعاضة عف غياب نظرية شاممة مف جية والتركيز عمى 

 (3)أمر مفيد لتفسير الظواىر، و التحرؾ ماوراء الحدود البراديغيمة .

 

 

                                                           
1 - Ismail E. Sula, "Power, Economic Interests and Ideational Attraction: A Theoretically 

Heterogeneous Approach in Understanding Turkey‟s Foreign Policy in the Early AKP era" , Available 

at : https://bit.ly/2oEwfuz  
 

تنطمق البراغماتية مف فكرة مفادىا أنو  ال يمكف لنظرية واحدة تحميل الظواىر الدولية في تعقيدىا الف النظريات ترػ سوػ ما  - 2
نيا تقتصر عمى الجانب مف الظواىر الذؼ ينسجـ مع انطموجيتيا أؼ أ "theories only see what they can see امكنيا رؤيتو "

ف تضمف االتساؽ الداخمي، وىذا ىو أجل أخرػ مف أوعدتيا المفاىيمية وميكانيزماتيا السببية، فالنظريات تركز عمى نظريات دوف 
 اطي مع التعقيد الذؼ يميزه، لممزيد انظر:السبب الذؼ يجعل التحميبلت "االحادية " عاجزة عف االحاطة بالواقع، وغير قادرة عمى التع

، مجمة العمـو القانوية والسياسيةعبد الحميد مشرؼ، "ما بعد النقاشات البراديغمية: البراغماتية وبناء جسور التواصل بيف نظريات العبلقات الدولية"، -
 (.2013، جواف 13)عدد 

 .181ص.   مرجع سابق الذكر،عبد الحميد مشرؼ،  - 3

https://bit.ly/2oEwfuz
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 السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربيةالمبحث الثالث4 مستقبل 

 بعد االنتفاضات العربية

العديد مف  التحديات و  إلىدت أأماـ التطورات الحاصمة في المنطقة العربية وغير المتوقعة  والتي       
 يمكف أف نحدد الدور التركي اإلقميميوعميو  ، لتركيا التجاذبات السياسية عمى المستوػ الداخمي والخارجي

 :ما يميكة، وىي يرئيسسيناريوىات مستقببًل بثبلثة  في المنطقة العربية 

 ول4  سيناريو استمرارية الوضع الراهن ) محدودية الدور(المطمب األ 

 الثورات مع التعامل في تجمت التي التركية لمسياسة امتدادا ىو الراىف، الوضع استمرارية سيناريو        
 التركي الدور محدودية السورية خاصة العربية االنتفاضات مع تركيا وتعامل اتور التط كشفت العربية،
 اتساؽ  عادةإ  لىإ بحاجة فكاف انفرادؼ بشكل زمةاأل لمعالجة الكافية باالستقبللية التمتع عمى قدرتو وعدـ
 مخرج ايجاد في والوساطة ةالدبموماسي االليات محدودية كذا . خاصة الناتو وحمف  الحمفاء دوارأ مع
 : التالية النقاط رصد يمكف االساس ىذا وعمى ،زمةلؤل

دوارىا المحدودة والمرتبطة أف تبقى تركيا عمى أزمة السورية، فيناؾ احتماؿ استمرار األفي ظل  -
مننة االزمة ما يتطمب تواجد أ، واستمرارية اـ السورؼ وكذا الحمفاء الغربيوف بالقوػ الفاعمة في النظ

 .ؼ تيديد لبلمف القومي أعسكرؼ واستعماؿ القوة العسكرية ضد 
ىو النفوذ االيراني في   يبقييا، وما بيف جذب ومد لحدودية كالعراؽتبقى العبلقات مع دوؿ ا  -

العراؽ، و عمل الجماعات االرىابية النشطة بما فييا حزب العماؿ الكردستاني، وكذلؾ الحزب 
، ممكف اف يكوف لو تاثير عمى ة البلاستقراالديمقراطي السورؼ الكردؼ التابع لو، وىو ما يزيد حال

 االقتصاد التركي بتعطل مصالحيافي المنطقة .المدػ القريب عمى 
ضمف سياسة استعادة االصدقاء، تعود العبلقات التركية الروسية والعبلقات التركية االيرانية،   -

التي توترت مع بداية االزمة السورية إلى التحسف نظرا الرتباط المصالح بينيا والخسائر 
ؽ والتشاور مع االطراؼ اتركيا لبلتف عما سوؼ يدف االقتصادية التي تكبدتيا جراء ىذا التوتر، وىو

 الفاعمة في االزمة السورية لموصوؿ الى حل توافقي.
، نظرا ألىمية الدور التركي 2017استمرارية تحسف العبلقات التركية الخميجية خاصة بعد  -

وميف مف بالنسبة لمدوؿ الخميجية لمحد مف  النفوذ االيراني  خاصة بعد محاولة  الحوثييف المدع
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ايراف لموصوؿ الى السمطة في اليمف، ولكف مع بقاء التوجس الخميجي مف  مف االدوار التركية 
 الساعية الى دعـ المعارضة السنية واالخواف المسمميف وىو ما يقمق ىذه الدوؿ .

العبلقات التركية المصرية سوؼ تبقى متوترة مع تعنت الطرؼ التركي لرأيو الرافض لبلنقبلب  -
رؼ عمى الشرعية، وىو ما يبقي الوضع الراىف ما لـ تحدث انتفاضة ثانية في الحالة العسك

 المصرية.
ازدياد حساسيات القوػ اإلقميمية األخرػ، مثل إيراف، ومصر، والسعودية سيحد مف فاعمية الدور  -

 .التركي في منطقة الشرؽ األوسط
الشديد إلسرائيل إلى تحقيق مكاسب في السياسة الداخمية التركية والوصوؿ إلى  االنتقاد  ؤدؼيقد  -

 .الشوارع العربية
خاصة بعد ايقاؼ المفاوضات التي  فشل المحاوالت التركية باالنضماـ إلى االتحاد األوربي -

وىذا  عمى اثر التغيرات في الداخل التركي،  2013باشرىا االتحاد االوروبي مع تركيا في 
 .كوف عائًقا أماـ بروز أؼ دور إقميمي تركيسي

ات القادمة في المنطقة ، ومع ور وبالتالي تبقى أدوار تركيا محدودة وىدؼ القائد االقميمي مرىوف بالتط     
نظرا لمتطروات عمى الساحة المحمية التي قوضت الديمقراطية والحريات  تراجع جاذبية النموذج التركي

ف لصالح تحقيق االمف عمى حساب في تحقيق مبدأ التوازف بيف الحرية واالم وحقوؽ االقميات وىنا خمل
 حريات والحقوؽ.ال

اىتماميا لمداخل والخارج بشكل ف توزع أف تركيا سوؼ تحاوؿ أف نقوؿ في ىذا السيناريو أيمكف        
خاص،   ويتضمف متوازف حتى ال تخسر تواجدىا المؤثر عمى المستوػ اإلقميمي بسبب انشغاليا بالشأف ال

نما بيدؼ جذب  ىذا السيناريو  التوجو نحو الشرؽ )روسيا/ إيراف( ليس بيدؼ التخمي عف الغرب وا 
جغرافيا تركيا المتوسطة بيف الشرؽ ف وفق نظرية السيـ والقوس التي نظر ليا أحمد داوود أوغمو، األنظار

كبيرة عمى السياحة واالستثمارات األجنبية، والغرب وقارات العالـ القديـ، إضافة القتصادىا المعتمد بنسبة 
 (1). يفرضاف عمييا سياسة خارجية متوازنة قدر اإلمكاف

                                                           
(  0051258102، ) ترن برسالهام الحدابً،  "السٌاسة الخارجٌة التركٌة فً النظام الرئاسً الجدٌد ) رؤٌة وافا مستمبلٌة("،  -1

 على المولع: 
www.turkpress.Com    :0050858102، تم التصفح. 

http://www.turkpress.com/
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لى ذلؾ الحيف وربما بعده؛ ستظل تركيا بيف مطرقة التحديات واألزمات المتراكمة والمتزامنة، وسنداف  وا 
 يا الخارجية.ستعمى سياالضغوط الخارجية الممارسة عمييا، والتي تستيدؼ في المقاـ األوؿ التأثير 

 

 المطمب الثاني4 سيناريو تنامي الدور التركي في المنطقة العربية 

تنامي الدور التركي في المنطقة العربية مرىوف بتخطي االنكشافية واليشاشة التي فرضتيا        
مف تحديات ومخاطر باتت تيدد تركيا حتى في الداخل وتيدد عبلقتيا بالدوؿ العربية وخاصة ما  ،المنطقة

 تـ بناؤه في الجانب االقتصادؼ مف تعاوف وشراكة وبالتالي يتوقف تنامي ىذا الدور عمى: 

 ،2018مع النظاـ الرئاسي الجديد الذؼ تـ العمل بو مع انتخابات الرئاسية والبرلمانية في جواف  -
مما يغمق باب التحديات التي تيدد الحياة السياسية  ،فإف عودة االستقرار أمر محتمل جدا

 الداخمية، ويؤثر ىذا االستقرار عمى أداء تركيا االيجابي في السياسة الخارجية مف جديد.
تفعيل تركيا بنود الدستور الجديد، باالعتراؼ باالقميات العرقية وتمكينيـ مف ممارسة حرياتيـ   -

 لثقافية التي تعبر عف ىوياتيـ القومية، وتوسيع مشاركاتيـ السياسية،ا
كما .استكماؿ اإلصبلحات الداخمية في إطار حل المشكمة الكردية سمميًّا وتحقيق النجاح بعد ذلؾ  -

اف القاء حزب العماؿ الكردستاني السبلح والتحوؿ الى حزب مدني دور في تحقيق االستقرار 
 عسكرية، والتحوؿ الى القوة الناعمة و استعماؿ الدبموماسية العامة .وتقميص مف النفقات ال

 تعزيز الديمقراطية في الداخل وحرية التعبير مف شأنو  اعادة الصورة الجذابة لمنموذج التركي. -
بعد عدة نجاحات عمى  استمرار التأييد الشعبي لحكومة أردوغاف في انتياج السياسة اإلقميمية  -

 الخارجي.المستوػ الداخمي و 
وبفعل النجاحات التي حققتيا السياسة الخارجية التركية في بناء شراكة اقتصادية مع الدوؿ  -

العربية واليند والصيف وروسيا باالضافة الى دوؿ البريكس، اعمف وزير الخارجية عف تخمي 
بناء عمى تفاء بوضع الشريؾ المميز ، كنضماـ الى االتحاد االوروبي واالببلده عف المطالبة باال
 نة تركيا:االنقاش يمكف وصف مك

قادت التطورات الكبيرة التي  تحققت في مجمل جوانب الحالة التركية، عمى كافة االصعدة  -
، مما جعميا تمع الدولي بيا قوة اقميمية ميمةالسياسية واالقتصادية والعسكرية الى اعتراؼ  المج
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وصا في صطيا الجيو استراتيجي خمحي لقرارات االستراتيجية ضمفاطرفا فاعبل في صنع 
 .المنطقة العربية

، تركيا كطرؼ فاعل في حل النزاعات زمة السورية تعيد مكانوالوصوؿ إلى تسوية سممية لؤل -
تفاؽ حوؿ االنتقاؿ السممي في سوريا اتفاؽ يرضي جميع االطراؼ الفاعمة في إلى إوالتوصل 

 االحتقاف التي واكبت االزمة.االزمة ، وبالتالي القضاء عمى االستقطاب وحالة 
نيا لـ تصل حد التحالف أال إتنامي العبلقات العربية التركية عمى الصعيد االقتصادؼ،  -

، وتـ التفاىـ نتفاضة السوريةجي الذؼ كانت عميو العبلقات التركية السورية قبل االتياالسترا
 حوؿ قضايا االمف والمياه والحدود.

لمراجعة سياستيا الخارجية وزيادة  الدوؿ العربية  العربية تدفعتغييرات في المنطقة لميمكف  -
استقبلليتيا مف خبلؿ بدائل استراتيجية، وتمثل تركيا بديبل استراتيجيا ميما، واف كاف تفعيل 

، ومع السيطرة المتوقعة لمقوػ االسبلمية، عمى الدوؿ العربية تنمية قدراتياالتعاوف المتوازؼ يفرض 
ارية ومسؤوليتيا تجاه شعوبيا، ضكبر بيويتيا الحأطقة ذات وعي نحكـ في المبحيث تصبح نظـ ال

 (1)االيراني. –، بحيث تزداد امكانيات تفعيل المثمث المصرؼ التركي واقل تبعية لمخاج
مع تنامي دور التيار االسبلمي في الببلد لعربية فيما بعد االنفاضات بحكـ  تزداد مركزية تركيا -

، ومف الحتمل اف تقـو انتفاضة ثانية في العبلقات التاريخية والثقافية بيف الببلد العربية وتركيا
مصر، يتـ مف خبلليا اسقاط نظاـ السيسي واجراء انتخابات جديدة يكوف المرشح القوؼ فييا 

اف المسمميف التي تحظى بالدعـ التركي، واسئناؼ تركيا مصالحيا في مصر واعادة جماعة االخو 
 وىو ما زيد مف تنامي االقتصادؼ التركي. "RORO"احياء مشروع خط 

بالنسبة  لمدوؿ الخميج سوؼ تقبل بالنظاـ المصرؼ الجديد نتيجة الضغط التركي ولترابط المصالح  -
االستراتيجي واالمف بعد زيادة الدور االقميمي االيراني في  في خمق التوازف  او الدور الميـ لتركي

وىو ما اعطي فرصة الستعادة دورىا بعد سقوط االخواف  ،العراؽ وسورية ولبناف وحتى اليمف
، ولكف ىذا القبوؿ مف طرؼ الدوؿ الخميجية وحتى الدوؿ التي دعمت (2) 2013المسمميف في 

المتحدة، سوؼ يكوف مع ضمانات اف النظاـ المصرؼ الجديد السيسي مسبقا بما فييا الوالييات 
تي الدور التركي  مف حيث جاذبية نموذجو الذؼ يمكف اف ألف ييدد مصالح ىذه القوػ، و ي

                                                           

  1- صداـ مرير الجميمي ، مرجع سابق الذكر، ص 246.

2 - Mahmoud Khalifa, Turkish Foriegn Policy in the Middle East After Arab Spring, international 

relations and diplomacy ,( vol. 5.no.2, 2017), p. 109 . Available at : https://bit.ly/2nX4ixZ  

https://bit.ly/2nX4ixZ
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يحتذؼ بو لمنظاـ الجديد في مصر عمى االقل في جعل االخواف المسمميف حزب ديمقراطي 
 عمماني معتدؿ. 

جية مف منطمقات براغماتية بعيدا عف االبعاد الفكرية ظمت تركيا تنطمق في عبلقتيا الخار  -
 وااليديولوجية، باالضافة الى توظيف التاريخ مع الشعوب االخرػ في خدمة مصالحيا.

لى الدوؿ إيراف باالضافة ا  حققت تركيا نجاحات كبيرة في مد انابيب النفط مف الدوؿ لعربية و  -
نقل النفط في العالـ، مما ساعدىا عمى سد لعل تركيا ممرا الكبر شبة انابيب ، مما جالمجاورة

 .نابيب عبر اراضيياالغمب احتاجاتيا مقابل مرور ىذه اأ 
تركيا مف االعتماد الكبير عمى كل مف اسرائيل والواليات  المتحدة في مجاؿ التسميح،  تتخمص -

 (1) غراض الصناعات العسكرية.وذلؾ نتيجة توجيو جزء كبير مف نفقاتيا العسكرية ال
لي اصبحت تركيا تمعب ادوارا اكثر اىمية خاصة وانيا تحظى بدعـ الواليات المتحدة اوبالت          

لجعل تركيا وسيط يساعد عمى نقل القيـ الغربية وربط الغرب  بالدوؿ العربية، وىنا يتحقق اليدؼ التركي 
 مف اف تصبح قائد اقميمي ودولة مركزية  بنسبة القميميا وحتى لمعالـ. 

 التركي الدور تراجع اريوسين الثالث4 المطمب
 وباالخص العربية لبلنتفاضات كانت والتي العربية، المنطقة في التركي الدور وانكفاء  تراجع يعود      
 والنموذج الناعمة القوة تراجع الى ادت أنيا حتى المنطقة، في تركيا سياسة عمى االثر بالغ السورية االزمة
 ويمكف يتحقق لـ ىذا أف إال بو، االقتداءب الجديدة العربية االنظمة تقـو اف الممكف مف كاف الذؼ التركي
  : لىإ العربية المنطقة في وتوأىمي التركي الدور تراجع عمى االزمة ىذه انعكاس ذكر

في السياسة الداخمية واإلقميمية لمدوؿ العربية ، زاد احتماؿ مشاركتيا في وتدخميا انخراط تركيا  -
بالفعل حيث التغيير السياسي في  ،التقمبمزيد مف عدـ االستقرار واالنقساـ في منطقة شديدة 

الوقت الحالي قد يؤدؼ إلى مزيد مف االنقسامات والعنف الطائفي، في مقابل االنتقاؿ السمس 
 (2)نسبيا إلى األنظمة السياسية المفتوحة والتعددية.

، بعد تراجع صورة تركيا النموذج التي تضاؤؿ األىمية اإلستراتيجية لتركيا لدػ الواليات المتحدة  -
 .بدور الجسر لمتفاىـ بيف الشرؽ والغربكانت تعوؿ عمييا الواليات المتحدة لمقياـ 

                                                           
  1- بكر دمحم رشٌد البدو، المكانة االللٌمٌة لتركٌا حتى عام 8181، )بٌروت، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، 8102(، ص 202.

 .822، ص مرجع سابك الذكرصدام مرٌر الجمٌلً،  - 2
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قراءة المواقف التركية مف الثورات العربية ونحيازىا الى ميل سياسي معيف او اديولوجية عمى  -
ف مترددة تجاه الثورات التي حساب االحزاب السياسية االخرػ والتوجيات لمموقف التركي لتكو 

د تركيا عمى سياسة خارجية عمى مبادغ الحرية والعدالة م، تعتتيدد مصداقية بيف الشعوب العربية
االنسانية، المواقف االخيرة تجاه ليبيا وسوريا وكذلؾ مصر بعد سقوط االخواف المسمميف في 

)  التركي ، الى توجس النخب السياسية في المنطقة مف استعادة الدور2013
الرفض وىنا يأتي ، (1

الدور التركي واالستغناء  رفضعربي عمى -العربي لمدور التركي برمتو، وحدوث توافق عربي
 .عنو

والتركيز عمى إصبلح البناء الداخمي،  االكتفاء الذاتي، كذلؾ يمكف أف يكوف سبب التراجع ىو   -
واالقتصار في السياسة الخارجية عمى الممفات الساخنة في المنطقة كالممف السورؼ، ويرجح ىذا 

 2016 جويميةالسيناريو ألف الجدؿ السياسي القائـ حاليًا فضبل عف نتائج االنقبلب الفاشل في 
ال  يكات ضد الصحفييف  وقادة المعارضة،، وقضايا الفساد التي تتابع اعضاء الحكومة وانت(2)

زالت أثارىا كبيرة وميددة لبلستقرار الداخمي، بشكل سيؤثر عمى سير السياسة الخارجية في 
إخفاؽ حكومة أردوغاف في تحقيق المصالحة مع األكراد وىذا يضع اضافة الى  .الظروؼ القادمة

 (3) .الحكومة أماـ امتحاف عسير مع المؤسسة العسكرية
ثير السمبي عمى أثير المتغيرات ذات التأسيناريو التراجع  يمكف اف يكوف اكثر احتمالية  في حالة  تعاظـ ت

 ركية:تىـ مصادر الخطر عمى الحالة الألحالة الدولة، ويمكف رصد 

ف ما يحدث في الدوؿ إثر بدوؿ الجوار : أطائفي( : الت ،ساس اثني ) عرقيأعمى  خطر التقسيـ -
ورة قد يمقي بظبللو عمى الحالة التركية، فتمتع اقميـ كردستاف العراؽ بوضع االقميـ العربية المجا
، يا عمى وضع شبيو في اعقاب الثورة، و احتمالية حصوؿ االكراد في سور 2003الفدرالي منذ 

 . عمى ذلؾ سوؼ يساعدىا حالة البلاستقرار
تركية السقاط نظاـ ادروغاف(   ةفاضعودة انقبلب عسكرؼ يقود الى تغيير النظاـ السياسي ) او انت -

 (4)وىو مرتبط بالظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمببلد كيفية معالجة مشكمة االقميات 

                                                           
1 - Mahmoud Khalifa, Op. Cit,  p. 108 

 .مرجع سابق الذكرـ الحدابي،  الها -2
3 - Mahmoud Khalifa, Op. Cit,  p. 108 

  4-بكر دمحم رشيد البدور، مرجع سابق الذكر، ص 314.
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وعمى أساس االحتماليف السابقيف يمكف افتراض سيناريو اكثر تشاؤما، انو في ظل استمرار حالة      
االرىابية، وفي ظل انتقاد المعارضة لفشل حكومة البلستقرار في الداخل وتزايد عمل الحركات 

ؼ المعارضة، ومع تراجع االقتصاد أاردوغاف ولمنظاـ الرئاسي الذؼ يؤسس لنظاـ استبدادؼ حسب ر 
التركي في ظل التحوالت االقميمية والتطورات غير المتوقعة ، وزيادة التورط في المستنقع السورؼ، 

وتزايد اعماؿ العنف والبلمف وقمع حقوؽ االقميات، تضطر تركيا ة االكراد االتراؾ بحكـ ذاتي بومطال
 الستعماؿ القوة العسكرية لكبح جماح االكراد، الذيف اعمنوا دعميـ لحزب العماؿ الكردستاني.

نو لف يكوف أرجح في ظل ىذا تتراجع صورة تركيا الديمقراطية تراجعا تاما، االحتماؿ عمى األ       
لى االطاحة  باردوغاف، وصعود إر في تركيا ولكف انتفاضة تركية تؤدؼ خأىناؾ انقبلب عسكرؼ 

ىذا الحزب سوؼ تكوف ىوية  قوػ الحزب الجميورؼ وىو حزب عمماني، وبالتالي ىويةالمرشح األ
، والتي سوؼ تحدد مصالح تركيا وتوجياتيا، وىنا مف المحتمل اف تتراجع عبلقات تركيا بالدوؿ الدولة

 يز التعاوف مع الدوؿ الغربية  وابداء الرغبة مجددا لبلنضاـ الى االتحاد االوروبي.العربية لصالح تعز 

تعزيز لمكتسبات السابقة وتقوـ بتعميق و ىوية الدولة الجديدة  العممانية سوؼ تحافع عمى ا           
تمييدا لبلنضماـ الى االتحاد االروبي، ولكنيا لف تكوف عممانية اتاتورؾ  ،الديمقراطية وحرية التعبيير

اتاتورؾ  أ.  سوؼ تركز عمى مبدتمعىوية عممانية معتدلة ال تنفي اليوية االسبلمية لممج بلالمتشددة، 
سبلـ في الداخل سبلـ في الخارج، وبالتالي سوؼ لف تقحـ نفسيا في المشاكل الداخمية لدوؿ المنطقة 

 .عربية، وتبني عبلقات وفق  ما تقضيو المصمحة ال

ف يزداد النمو االقتصادؼ التركي خاصة بعد رفع حظر التنقيب عمى البتروؿ و أمف المرجح         
ص تركيا مف مخلقياـ الجميورية، سوؼ تت 100كرػ االستفادة مف عوائد الممرات البحرية في الذ

مف واردات تركيا مف  % 80ة العربية، والذؼ كاف يمثل  تبعيتيا لمبتروؿ ومف حاجتيا لنفط المنطق
مف  %12.5ما عف مجمل التبادؿ التجارؼ بيف تركيا والمنطقة العربية فيي ال تتعدػ أالمنطقة، 

،  والتي يمكف اف تعوضو تركيا باالتجاه نحو دوؿ البريكس 2017اجمالي تبادالتيا التجارية سنة 
 ومنظمة شنغياؼ .
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 : الرابع الفصلخبلصة 

 مثمةي كانت تتمتع بيا المنطقة العربية ساعد تركيا عمى تحقيق سياستيا المتتحالة االستقرار السمبي ال    
دوات القومة الناعمة والذؼ ساعد عمى أباستعماؿ  ،مشاكل مع الجيراف والعمق االستراتيجيالفي تصفير 

جعل مف الصعب  "بالربيع العربي"تيجة لما يسمى ستقرار نبلاال اف حالة الإترسيخيا الدبموماسية العامة، 
دوات البلزمة لمتعامل األ وال حتى تمتمؾتحقيق ىذه السياسات، كاف الحدث مفاجئا ولـ تكف تركيا مستعدة 

دػ الى تغيير أاتيا وىو ما و عمى رد الفعل في صياغة خط ت تركيا، فقد اعتمدتوقراءة تداعيا أو معو 
عمى القوة الصمبة في سياستيا تجاه محيطيا االقميمي وخاصة  ديا باالعتمااستراتيجيات ىمبادئيا وحت

 العربي.

ىـ مكسب أ صفر مشاكل مع الجيراف خاصة سوريا التي عدت  ألى خسارة مبدإاالزمة السورية  لـ تؤدِ     
بيف  خر وىو استعماؿ القوة الناعمة وكذلؾ ومف آ ألى كسر مبدإدت ألمعبلقات التركية السورية، بل 

المبادغ التي وضعتيا عدـ السماح بتدخل الخارجي في المنطقة او استعماؿ السبلح التركي فييا غير اف 
مف القومي التركي وىو أىـ ىدؼ االحداث الطارئة اوجبت اعادة تغيير ىذه المبادؼ بما يحمي األ

سانية التي لطالما دأبت لسياستيا الخارجية ويحقق مصمحتيا الخاصة عمى حساب المبادغ االخبلقية واالن
ساسي زمة السورية االختبار األاألقل منذ بداية االنتفاضات العربية لتكوف عمى احتراميا وتجسييا عمى األ

 .فاظ بيا لصالح الواقعية السياسيةحتتركيا في اإل تليذه المبادغ التي فشم
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بيويتو الواضحة نقطة تحول   2002يمثل فوز حزب العدالة والتنمية باالنتخابات البرلمانية عام       
 زتبنى عمى ركائنجدىا السياسة االقميمية لمدول  النظر إلىف .كبيرة في سياسة تركيا حيال المنطقة العربية

ن أال يمكننا ننا أال إواالقتصادية،  ،االمكانات البشرية ،الموقع الجغرافي ،محددة كالتحالفات الدولية
ن أ، بل حتى الروابط التاريخية  و الثقافية تمعب دورىا في رسم سياسات الدول، كما نقتصرىا في ذلك فقط

تعد من أىم العوامل في   لة اليوية التي تمثل مدركات الدولة لنفسيا في مواجية محيطيا الجغرافيأمس
حد وجوىيا ىي مجموعة من القيم السائدة لدى النظام أن اليوية في أ ذإ  ،رسم السياسة الخارجية لمدول

خر و من نخبة حاكمة ن تختمف مدركات اليوية من حزب آلأالسياسي ونخبو الحاكمة، ومن الطبيعي 
خرى أخرى وىو ما الحظناه في تحوالت اليوية التركية حيث يمعب عامل القيادة الى جانب عوامل ألى إ

التعبير عن اليوية وحمايتيا، وىذا االختالف يقود الى اعتماد توجيات سياسية داخمية ساسي في أدور 
خمفية  ىدالة والتنمية عموحتى خارجية مختمفة، وىنا ينبغي التنويو بالدور الكبير الذي لعبو حزب الع

و ما انعكس وى ،قبات أمام التعاون التركي العربي، في فتح المجال لتجاوز العلة اليوية لديوأوضوح مس
 ما يمكن ان نستشفو من خالل ىذه الدراسة ىو: بشكل جمي عمى العالقات االقتصادية .

لى إتاتورك أ، عمدت النخب تحت قيادة كمال 3221سيس الجميورية التركية في أبعد ت -
عادة بناء إ ، ىو ساسي من ىذه االصالحاتاليدف األصالحات  لتحديث وتغريب الدولة، وكان إ

و قطع  لمدولة ولمشعب كذلك، تقضي باقصاء االسالم من تحديد وتعريف الدولة،ىوية تركية 
ن المصمحة الوطنية أبالرغم من ف ، والالمباالة بجيرانيا العرب التحالفات مع الماضي االسالمي

ن تحديد المصمحة كان يرتكز أال إمع جيرانيا العرب، الحفاظ عمى عالقات مقربة بتمزم تركيا 
 لتي حاول مؤسسي الجميورية بناءىا، والتي رسمت توجييا نحو الغرب.عممانية اعمى اليوية ال

 
لى اليوية العثمانية الجديدة التي تدعمت مع صعود حزب العدالة والتنمية إتحول اليوية التركية  -

ذو الجذور االسالمية، أدى إلى تغير السياسة الخارجية التركية وانفتاحيا عمى العالم العربي 
واالسالمي، ولكن ىذا ال ينفي عالقتيا مع الدول الغربية واسرائيل، فيي تعتمد عمى سياسة 

فيي دولة  ،خارجية متعددة االبعاد بناء عمى ىويتيا المتعددة التي تجمع قيم الغرب والشرق 
تحول في السياسة الخارجية الوبالتالي مع في اليوية الجديدة . تسياوية، وىذا ما اجأاوروبية و 

  لى ىويتيا االسالمية .إلتركية لم يكن تحوال جغرافيا بل ثقافيا استنادا ا
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بعد وصول حزب العدالة والتنمية اعاد صياغة الدور التركي في المنطقة، بتبني رؤية تقوم عمى  -
االستثمار في مقومات اليوية الوطنية بموروثيا الثقافي والتاريخي وامتداداتيا الجغرافية، لكن ىذا 

لمنطقة العربية، ارح العديد من التساؤالت خاصة بعد التحوالت السياسية التي وقعت في الدور ط
حول طبيعة الدوافع المحركة لو بين اتجيات تبرر الطابع البراغماتي لمسياسة الخارجية التركية، 

 خرى أ، و المدىوفقا لحسابات قصيرة القتصادية، ا ياية بما فيتركيزىا عمى تحقيق المصالح الوطنو 
عادة بعث ا تبرر التحول نحو المنطقة في اطار استعادة تركيا لذاتيا الحضارية واالسالمية و 

سالمية، وثالث ىذه االتجاىات يؤكد عمى إالعثمانية الجديدة تحت قيادة حزب ذي مرجعية 
 يجية لتعزيزىميتيا االستراتأ المنطقة لزيادة  تباط مساعييا فيتمارية التوجو التركي الغربي وار سإ

 فرص االنضمام الى االتحاد االوربي .
يعتبر البعد االقتصادي من أىم االبعاد الرئيسية في توجيو السياسة الخارجية التركية تجاه الدول  -

العربية  ساعد عمى بناءه عوامل مثل اليوية والبعد الجغرافي والتاريخي وعوامل ثقافية  مشتركة 
العربية وتركيا من أجل تحقيق المصمحة المشتركة . ت العالقات اقتصادية بين الدول نم  

مثل لتحقيق مصالحيا استطاعت تركيا من خالليا توظيف مقومات ىويتيا الوطنية التوظيف األ
تبني وتحدد ذا كانت اليوية إف ،وميمةسة فرضية جوىرية ىذه الدرابتت ثا ىذاوعمى  .االقتصادية

منذ االقتصادية لتركيا فاالنجازات كمما زادت قوة الدولة كمما تدعمت ىويتيا،  ونإفمصالح الدول، 
 تركيا ن يدعم ويطور ىويةأنو أحساس بالتفوق كان من شتنمية واإلحزب العدالة والوصول 

   .لوطنيةا
 
حالة االستقرار السمبي التي كانت تتمتع بيا المنطقة العربية ساعد تركيا عمى تحقيق سياستيا  -

ة الناعمة الستراتيجي، باستعمال أدوات القو مع الجيران والعمق ا المتمثمة في تصفير المشاكل
والذي ساعد عمى ترسيخيا الدبموماسية العامة، إال ان حالة الالاستقرار نتيجة لما يسمى "بالربيع 
العربي" جعل من الصعب تحقيق ىذه السياسات، كان الحدث مفاجئا ولم تكن تركيا مستعدة وال 

زمة لمتعامل معو  أو قراءة تداعياتو، فقد اعتمدت تركيا عمى رد الفعل في حتى تمتمك األدوات الال
لى تغيير مبادئيا وحتى استراتيجياتيا باالعتماد عمى القوة الصمبة إصياغة خطواتيا وىو ما أدى 

 في سياستيا تجاه محيطيا االقميمي وخاصة العربي.
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لى كسر إدت أبل  فحسب الجيران صفر مشاكل مع ألى خسارة مبدإزمة السورية األ لم تؤد    -
و أالسماح بتدخل الخارجي في المنطقة  عدمو  ،استعمال القوة الناعمة وىي خرى أ مبادئ

بما يحمي  ئعادة تغيير ىذه المبادإ وجبت أحداث الطارئة األف .استعمال السالح التركي فييا
وىو أىم ىدف لسياستيا الخارجية ويحقق مصمحتيا الخاصة عمى حساب  ،من القومي التركياأل

قل منذ بداية ىا عمى األدالمبادئ االخالقية واالنسانية التي لطالما دأبت عمى احتراميا وتجسي
ساسي ليذه المبادئ التي فشمت تركيا في لتكون االزمة السورية االختبار األ ،االنتفاضات العربية

 بينوبالتالي اظيرت االنتفاضات العربية التناقض  لصالح الواقعية السياسية.االحتفاظ بيا 
 البعد القيمي واالخالقي وبين السياسة الخارجية في بعدىا االقتصادي . ذاتالخطابات السياسية 

 بداية ثرىا عمدت تركيا منذ أتفاضات العربية قابمية تركيا لالنكشاف وعمى اإلنكما بينت  -
عادة صياغة سياستيا الخارجية اكثر من مرة، كما كشفت االنتفاضات إ ربية الى فاضات العتاالن

حداث غيزي بارك التي أيضا ىشاشة القوة الناعمة التركية، وىشاشة النموذج التركي بعد أالعربية 
 .في الخارجلى تقويض الديمقراطية في الداخل وتراجع صورة تركيا إدت أ

اليوية التركية حمل معو نظرة جديدة لطبيعة المصالح التركية و طبيعة ن تحول أ ،ما يمكن قولو        
لى منطقة إمننة ومصدر لمتيديد حيث تغيرت نظرة تركيا لممنطقة العربية من منطقة لأل ، التيديدات

 لمتعاون والتبادل التجاري واالستثمار وبناء مشروع السالم الميبرالي. ثم أن الوضع المتميز لتركيا في جزيرة
ي لن توال ،كثر فعاليةأىمية في السياسة الدولية و أ كثر أدوار أالعالم االفرواوراسي، يفرض عمييا لعب 

توازن فييا بين ىويتيا  ،ساسية التي وضعتيا في سياستيا الخارجيةبالمبادئ األ إلتزمتال اذا إتحقق ت
صورة من خالليا ترسم  نأيمكن التي  ،لقوة الناعمة و الدبموماسية العامةا استخدامبالشرقية والغربية وذلك 

دوات وتراجعت معيا صورتيا بعد نيا تراجعت عن استخدام ىذه األأال إ ،زة لالخرينيمثقافتيا وىويتيا المت
2031. 

التي  ،االنتفاضات العربيةدول الخارجية تجاه  تياسياسفي جندة ايدولوجية أفاعتماد تركيا عمى          
خرى، وكذا لى السمطة عمى حساب القوى السياسة األإخوان المسممين لكي تصل إدعم حركة تقوم عمى 

لداخل التركي، والتدخل العسكري في سوريا اانعكاسات سمبية عمى  كان لياالتي وضاع  االقميمية زم األأت
ع روابطيا مأيضا ت تفقد أوبد ،تركيا صورتيا االيجابية بين المواطنين العرب افقدوحتى في العراق،  

 دى الى تراجع الدور التركي في المنطقة .أوىو ما   الدول العربية
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فضل في التفسير قبل  االنتفاضات لذا فالتحميل البنائي لمسياسة الخارجية التركية الذي كان ىو األ    
نو بعد ذلك تراجعت القوة أال إزم االوضاع ىناك، ألى سورية وتإالعربية  وحتى وصول االنتفاضة 

يظير القدرة   ريةو زمة السفالتداخل االقميمي لأل ،بما يدفع بالتفسير الواقعي الى الواجيةالتفسيرية لممقاربة 
الخوف  ،ميزان القوة ،زمة ) فراغ القوةالتفسيرية لممنظور الواقعي، في شرح منطمقات كل طرف في ىذه األ

لمتفسير بقى يولكن مع ىذا  زمة،وىو المنطمق الذي تعاممت بو تركيا مع األ ،(التيديد المتبادل ،المتبادل
ن تكامل التصورات ميم جدا لفيم الظاىرة إلذلك ف ،ن نتجاوزهأي ال يمكن ذلبنائي جوانبو الخاصة والا

 .لى الواقع إقرب أوضح و أتفسير  وتقديمالسياسية 

حداث في المنطقة العربية، والتغيرات الطارئة عمى المستوى االقميمي، ن األأنخمص إلى ، في الختام    
لى طرح إفي المنطقة، وىو ما يدعو  دورىالى تراجع القوة الناعمة التركية و تخوف من انكفاء إ دتأ
قوتيا ىويتيا و توظيف زمات واستعادة دورىا االقميمي و تجاوز ىذه األعمى ما مدى قدرة تركيا  شكالية إ

أو خطاباتيا السياسية القيمية خالقية الناعمة في المنطقة في ظل التناقض الصارخ بين االدعاءات األ
 رض الواقع؟ أوبين السياسة الخارجية في بعدىا االقتصادي عمى  والمعيارية
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 ملخص الدراسة:

، بدأت اليوية الوطنية التركية تعرف تحوالت 2002منذ صعود حزب العدالة والتنمية في عام       
ممحوظة، من اليوية الوطنية الكمالية التي انشئت استنادا إلى ايديولوجية عممانية قومية منذ قيام 

منذ عيد الرئيس "تورغوت أوزال" من خالل  الجميورية، إلى اليوية العثمانية الجديدة التي برزت معالميا 
في عيد حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت اليوية  وغير أن ، االصالحات االقتصادية في ذلك الوقت

العثمانية الجديدة تظير معالميا أكثر من خالل تطبيق مبدأ "العمق االستراتيجي" الذي صاغو وزير 
التي تركز عمى البعد التاريخي والجغرافي والثقافي في عالقتيا مع داوود أوغمو"،  الخارجية التركية "أحمد

  .دول الجوار

تيدف ىذه الدراسة الى تسميط الضوء عمى دور اليوية الوطنية في تحديد المصمحة االقتصادية        
ي بعد صعود حزب العدالة والتنمية، أ، 2002ة تجاه المنطقة العربية بعد وتوجيو السياسة الخارجية التركي

اليوية العثمانية  يسمىن أو ما يمكن أالذي تبنى ىوية جديدة تقوم عمى توليف بين االسالم والعممانية، 
السياسة الخارجية التركية،  والتي ال  التغير فيالمقاربة البنائية لشرح  االعتماد عمىالجديدة،  وذلك ب

شكالية إ حوللبحث اتمحور ىذا   ئم لتحوالت اليوية الوطنية التركية .يمكن تفسيرىا من دون تحميل مال
قتصادية االإلى أي مدى ساىم بناء واعادة بناء اليوية الوطنية التركية في بمورة المصالح  ; رئيسة مفادىا

   ؟2002ضمن السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية بعد 
االطار ول بتوضيح لفصل األىتم اإ ربعة فصول، أولالجابة عن ىذه االشكالية قسمنا الدراسة الى    

، ديناميات اليوية الوطنية والسياسة الخارجية التركية فكان حول ما الثاني، ألمدراسة المفاىيمي والنظري 
، لنصل في المنطقة العربية  االقتصاديةدور اليوية  العثمانية الجديدة في بناء المصالح لننتقل بعدىا الى 

 دول تجاه التركية الخارجة السياسة في  والتكيف التغيير في االخير في الفصل الرابع الى ديناميات
 العربية. االنتفاضات

لمسياسة التفسير البنائي  فقد تبين أن ;أما بالنسبة ألىم النتائج المتوصل إلييا في ىذا البحث      
ن تركيا ال تتناسب مع أل، 2002عمى االقل قبل  عقالنيالأكثر فائدة من تفسير  الخارجية التركية 

اليوية  تمعببالتالي و  ،نسبيا التي تميز النيج العقالني النموذج الثابت لمدولة مستقرة مع مصالح ثابتة
 .التركية السياسة الخارجيةساسيا توجو أفي بناء التفضيالت والمصالح وعمى  الوطنية دور

      
 



Abstract : 
      Since the rise of the AKP in 2002, Turkey's national identity has undergone 

remarkable shifts ; from  being built on  the Kemalist  secular  ideology since the 

founding of the republic, to a reinvented Ottoman identity, that has emerged 

since the time of President Turgut Ozal through economic reforms. Under the 

AKP government, the new Ottoman identity was put into practice through the 

application of the "strategic depth" principle formulated by Turkish Foreign 

Minister Ahmet Davutoglu. This principle  focused on the historical, 

geographical and cultural dimensions in its relations with neighboring countries. 

    Such a gradual transition has had a great effect on the political atmosphere in 

the region, especially the nature of the Turkish-Arab relations. This study aims 

to shed light on the role of national identity in determining economic interests 

and guiding Turkish foreign policy towards the Arab region. The shift became 

more apparent after the rise of the Justice and Development Party, which 

adopted a new identity based on a synthesis between Islam and secularism.  

Such a phenomenon can also be referred to as the new Ottoman identity. This  

research adopts a constructivist  approach to explain the change in Turkish 

foreign policy, which can not  be explained without a proper analysis of the 

shifts in Turkish national identity.  

        The research focused on the following main problematic ; To what extent 

has the building and rebuilding of turkish national identity contributed to the 

reshaping  of economic interests within the Turkish foreign policy towards the 

Arab region after 2002? 

      And to answer  this problematic , we devided  this study into four chapters ; 

the first  one was concerned the conceptual and theoretical framwork. The 

second one was about the dynamic between national identity and the turkish 

foriegn policy. After that, was the third chapter ;  the role of the new ottoman 

identity in building economic interests in the arab region. The last chapter was 

entitled dynamics of change and adjustment  in turkish foreign policy towards 

the arab uprisings. 

     concerning the results we reached in this study ; It appears that  the 

constructivist  explanation  of Turkish foreign policy is more useful than a 

rational explanation , at least before 2015. This is due to the fact that Turkey 

does not fit the fixed model of a stable state, with relatively fixed interests 

characterizing the rational approach. Thus, national identity plays a role in 

building preferences and interests which guide turkish foreign policy. 

 


