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هـا، لـ ساسيوالمحرك األعملية إعادة بناء الدولة  مقوماتوصل بين  حلقةالقيادة السياسية  تعد

غير ينها وبفيما وعسكرية متكاملة  عناصر سياسية واقـتـصـاديـة واجتماعية وثقافية وحضارية تشمل

ى تأكيد عليتم ال .دةالمنشواألهـداف تحقيق و بناءالعادة عملية إ يؤدي هذا إلى فشلوإال  للتجزئة، قابلة 

ا ففي هذ ،لبناءاعملية إعادة أهمية  في مدى الدور الذي تلعبه في حال ما إذا غابت مؤسسات الدولة في 

 الية التي ل النامفي الدو ويبرز هذا خاصةعادة البناء على عاتق القيادة السياسية، تقع مهمة إ  الحالة

 دةير القياعل تأثادة السياسية فيها القيود التي تعرفها البلدان المتقدمة، األمر الذي يجالقي تواجه

ص ل في بعحتى إن تأثيرها يص، كذلك  ية السياسية، بل والنظام السياسيوحاسما في العملواضحا ً

نية رؤية عقالبياسية فتمتع القيادة السالنظم الفرعية األخـرى خـارج نطاق هـذا النظام.  كل األحيان إلى

، هياتأولو  يؤدي بها إلى إمكانية تحديد الشكل المناسب للحكم في المجتمع فضال عن تحديد واضحة 

 .الدولة األمثل لموارد واالستغالل

اسة بدأت تتغير معالم السيبتركيا،  2002 عام للحكمعقب وصول حزب العدالة والتنمية 

اسة ر حول سيأصبحت هذه األخيرة  تتمحو اداوود أوغلوأحمد  بهمن خالل ما أتى والخارجية التركية 

في  لتركياإعادة صياغة الدور فير المشكالت مع الدول الجوار وخارجية متعددة األبعاد هدفها تص

، القتصاديةواسية أنها فاعل إقليمي، محوري نتيجة امتالكها لمكونات القوة الدبلوما باعتبار ،المنطقة

خلية الدا الرؤى اإلستراتيجية والسياسات لتنمية منذ مجيئه في تغييربهذا ساهم حزب العدالة وا

لحزب احيث كان لهذا  الشرق األوسطتجاه مشكالت المنطقة، خاصة مع منطقة  لتركيا والخارجية

 د هذا منتجسي على المدى الطويل هدفها تفعيل الدور التركي اإلقليمي والدولي، وتم رؤية استشرافية

 يستراتيجاإللعمق امقاربة المتمثلة في "، اأوغلوأتى بها "أحمد داود  ستراتيجية التيخالل المقاربة اإل

 التي تجسد فكرة التحول الحضاري. ومقاربة العثمانية الجديدة

 كي إلىالتر التركية دفعت بصانع القرار ةها السياسة الخارجيتإن التحوالت الجذرية التي شهد

 نذم تحقيقه ية إلىركي إقليميا ودوليا، وهذا ما تسعى القيادة التركالت تشكيل مرحلة جديدة تمجد الدور

 خارجيةلمنطلقات جديدة نحو السياسة ال  بقيادة رجب طيب أردوغان، من خالل تبنيها 2002عام 

أساسية  رجعيةموثقافته العثمانية التي تعد  خه،يتشمل احترام عقيدة المجتمع التركي، وتار التركية

خالل  من مي،صانع القرار التركي نحو مقاربة تصالحية مع العالم العربي واإلسال خاللها يتوجه من

تأثير  ي مصدردينية وتاريخية كدعم القضية الفلسطينية، وبالتالي أعتبر العامل الدين اتخاذ مواقف

 يها والذق مجدالقادة األتراك الجدد منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلعادة تركيا إلى ساب  اتخذه

 ساعد في تطوير عالقاتها مع العالم العربي واإلسالمي.

 اإلشكالية:

ها في تأثيروفي هذا االتجاه يتم صياغة التساؤل الرئيسي للدراسة حول دور القيادة السياسية 

 الشكل التالي:  علىالسياسة الخارجية التركية 

 لة؟كيف تساهم القيادة السياسية في رسم وتوجيه السياسة الخارجية للدو

 ويندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ما هي أهم محددات ومبادئ السياسة الخارجية التركية؟
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 فيما تتمثل أهم التغيرات التي عرفتها تركيا بعد وصول حزب العدالة والتنمية؟

 كيف تؤثر القيادة السياسية في توجهات السياسة الخارجية التركية؟

 الفرضيات:

 كلما كان للدور التركي تدخل أكثر.  الشرق األوسط منطقةد التوتر في كلما زا

 تغير في السياسة الخارجية. كلما حدثالقيادة السياسية كلما تغيرت رؤى       

سياسة  انتهاجي ف هذا كلما تواجد عامل الكاريزما وقوة الشخصية لدى القائد السياسي كلما ساعده      

 صارمة وناجحة. 

 ختيار الموضوع:مبررات إ

ق اهتمامه الشخصي بالشؤون التركية خاصة فيما يتعلو ةميول الباحثمبررات التخصص: 

 كم بدراسة القيادة السياسية التركية وتأثيرها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الح

كية لحراع من الرغبة في تقديم عمل أكاديمي يتناول دراسة جديدة تتميز بنو مبررات العلمية:ال

يمارسه  أصبح التأثير الذيووالديناميكية في األحداث نتيجة بروز الدور التركي في الساحة الدولية 

 على المستوى اإلقليمي والدولي.

 أهمية الموضوع:

ألخيرة اونة تتمثل أهمية الدراسة في كون تركيا أنها تكتسي أهمية كبيرة نتيجة بروزها في اآل

 أخرى  ناحية والكتسابها من، زب العدالة والتنمية للسلطة في تركيابعد وصول ح كفاعل إقليمي فعال

لشرق جعلتها تكسب وزن سياسي كبير وتنخرط في قضايا ا سياسية، اقتصادية واجتماعية مقومات

 األوسط والعالم العربي.

 الموضوع: أهداف

ية ة الخارجلسياسافي إن الهدف من هذه الدراسة هو الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في التأثير 

ي لى تبنالسنوات األخيرة وتوجهت من خاللها إفي  التركية نتيجة التحوالت التي شهدتها تركيا

 .إستراتيجيات جديدة مع دول الجوار لتحقيق مصالحها

سة  تهدف الدراسة إلى فهم السلوك التركي الخارجي من خالل تحديد أهم أولويات السيا

ا كقوة تركي تهدف الدراسة إلى إبرازا في ظل عمقها الجيو إستراتيجي. وهالخارجية التركية ومبادئ

 صاعدة تؤثر في النظام العالمي الجديد.

 األدبيات السابقة:

  من خالل البحث هناك دراسات سابقة لها صلة بموضوع الدراسة تتمثل فيما يلي:
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دين ي الوالتنمية)مح دراسة إعادة هيكلة السياسة الخارجية التركية خالل حكم حزب العدالة

 ، مجلة رؤى تركية.(أتامان

نمية  والت تحاول هذه الدراسة شرح  سلوك السياسة الخارجية التركية  منذ وصول حزب العدالة

عادة إأثر في  بعض العوامل الداخلية والخارجية التي كان لها تحديد إلى السلطة في تركيا من خالل 

ليين علين الدولفا، تمثلت في عامل القيادة السياسية، هوية الدولة هيكلة السياسة الخارجية لدولة تركيا

 التي تشهدها المنطقة. اإلقليميةفضال عن األحداث والقضايا  العابرين للحدود، 

حزب  األسس النظرية لتحوالت السياسة الخارجية التركية في الشرق األوسط في ظل حكومة

  ولية.لجزائرية للعلوم السياسية والعالقات الد)نسرين أرجيلوس(،المجلة االعدالة والتنمية

في  جوهري اتغييرزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تشهد السياسة الخارجية لتركيا ح بقدوم 

كومة حجعل  ماالشرق األوسط،  تجاه القضايا اإلقليمية والدولية خاصة قضايارؤيتها االستراتيجية 

إلى  يهدف، يةيقوم على منظور استشرافي للدولة التركللعمل  تتخذ بنهج جديدحزب العدالة والتنمية 

ته خالل نظري أحمد داوود أوغلو من ما أتى بهمن خالل و تجسد هذا ، فاعلةتركيا دولة إقليمية  جعل

 .اإلستراتيجية التي سميت بالعمق اإلستراتيجي والتي تعبر عن التحول الحضاري

ي جديد فالدور التركي اللم الرحاحلة" بعنوان "من اعداد "أحمد سليمان سارسالة ماجستير 

 منطقة الشرق األوسط: الفرص والتحديات".

التغييرات  تنطلق هذه الدراسة من محاور مختلفة أهمها، اهتمام تركيا بالشرق األوسط ، وهي:

 نضماما عدم ، سواء كانت سوريا أو العراق أو إيران، إضافة إلىاإلقليميينوبسياستها مع جيرانها 

وسط ، رق األسياسة تركيا في الشلتركيا إلى االتحاد األوروبي بغض النظر عن الفوائد االقتصادية 

 .كذلك محاولة تركيا تعظيم دورها اإلقليمي والجهود المبذولة لتحقيق المصالح التركية

لدولي سلوك تركيا اإلستراتيجي في ظل النظام ا"مراد يشيلطاش، فرحات بيرينججي، دراسة 

 مجلة رؤى التركية. ،"يرالمتغ

تها اتيجي  تهدف هذه الدراسة إلى توضيح  كيفية تغيير تركيا لموقعها الدولي  وتعديل إستر 

ركيا تث أن . في هذه الدراسة  يرى الباحكان يشهدها النظام الدولي الكبرى في ظل التحوالت التي

ل مع تتعام لضروري أن تعرف كيفأنه من اوبحاجة إلى تحديد أولوياتها في ظل المتغيرات الدولية، 

 نطقة.ات في الملنفسها بسبب التوتر الحمايةوتوفير مصالحها  لتحقيق الواقع الجديد للنظام الدولي، 

-2002 معتصم محمد خير احمد بني خالد، "السياسة الخارجية التركية تجاه الدول العربية

 )مصر: دراسة حالة(".2014

التركي ومكانته وسط المنطقة العربية بعد تولي حزب العدالة  تحاول هذه الدراسة تحليل الدور 

والتنمية التركي الحكم، حيث أيقنت تركيا أن تعزيز عالقاتها مع دول الجوار عامل أساسي في سياستها 

الخارجية،  وتجسد هذا من خالل اتباع تركيا لسياسة تصفير المشكالت مع الجوار، و اتخاذها دور 
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ايا اإلقليمية ، و بالتالي حرصت هذه  الدراسة على فهم طبيعة الموقف التركي الوسيط في بعض القض

 في المنطقة.

 حدود الدراسة:

ي استلم فيها في الفترة الت 2021إلى  2003يمتد النطاق الزمني للدراسة بين اإلطار الزماني: 

 بزعامة رجب الطيب أردوعان. ة والتنمية التركي الحكم حزب العدال

تشمل لدراسة ا هذهاإلطار المكاني لهذه الدراسة هو تركيا،  إضافة إلى أن  : كاني:اإلطار الم

أمريكا  فريقيا،اخاصة أوروبا، منطقة الشرق األوسط، المتمثل في دول الجوار  المحيط اإلقليمي لتركيا

 السياسة الخارجية التركية أبعاد مختلفة. التخاذ

 اإلطار المفاهيمي للدراسة:

الشخص  كسلوى شعراوي جمعة في دراسة لها على أنها ذل تعرفها الباحثة سية:القيادة السيا

يس خص رئالذي يحتل قمة الهرم السياسي بحكم منصبه أي رئيس السلطة التنفيذية وبالتحديد في ش

  الجمهورية.

لوحدة لسميون برنامج العمل العلني الذي يختاره المسئولون  والممثلون الر السياسة الخارجية:

 الدولي. يمي ودولية من بين مجموعة البدائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط اإلقلال

ع العامة بأنه تعريفات ومفهوم صناع القرار لألنوا  Kal Holstiيعرفه كال هولستي  الدور:

ف التي لوظائالشاملة للقرارات وااللتزامات والقواعد والسلوكيات التي تكون صادرة عن دولهم، و ا

 .قليمييجب على كل دولة أن تفعلها  وتؤديها على أساس مستمر سواء في النظام الدولي أو اإل

ة بأنه مجموعة تصورات مهندسي السياسات الخارجي Steven Walkerويعرفه ستيفن ولكر 

 لعناصر دولهم في النظام الدولي. 

قصد بلحكومة اسية التي تتخذها االسيعمليات واإلجراءات السياسية وغير تلك ال ات:السياسرسم 

 الوصول إلى اتفاق على تعريف المشكلة وتحديد بدائل حلها.

ى تفاق علاالوصول إلى  بهدفالمرحلة المحورية في العملية السياسية التي تتخذها الحكومة  

ترح يق يل الذيتمهيدا الختيار البدوأسس المفاضلة بينها،  لمشكلة والتعرف على بدائل حلها تعريف ا

  .إقراره في شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مقبول للمشكلة

  اإلطار المنهجي:

مة ة بزعايعتمد هذا المنهج على دراسة حالة القيادة السياسية التركي منهج دراسة الحالة:

ر الة الدوحراسة أردوغان منذ أن كان زعيم حزب العدالة والتنمية حتى توليه الرئاسة التركية، كذلك د

 التركي في المنطقة وموقفه من القضايا االقليمية.
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 التركية لسياسيةظاهرة القيادة اتم االستعانة بهذا االقتراب لدراسة  اقتراب القيادة السياسية:

حديد تعن  ودورها في دولة تركيا فضال ،بزعامة رجب طيب أردوغان في فترة حزب العدالة والتنمية

  درته على التأثير في السياسة الخارجية لدولته.اتجاهات صانع القرار التركي وق

ظام ساعد هذا االقتراب على توضيح التطورات التي طرأ عليها الن اقتراب صنع القرار:

ظام نإلى  السياسي التركي عقب وصول حزب العدالة والتنمية بداية من تحوله إلى نظام شبه رئاسي

 ة التركية. وتغييره لمعالم السياسة الخارجي 2017رئاسي في 

ا، ة لتركيللسياسة الخارجي الوظيفيلسلوك على فهم ا يقوم هذا االقتراب الوظيفي: االقتراب

 وكيفية صياغته في السياسة الدولية واألزمات التي تواجهها.

 التي تم اعتماد االقتراب المؤسسي بهدف التعرف على مختلف األدوار االقتراب المؤسسي:

لخارجية ياسة اتوجيه مسار السوة، وقوة تأثيرها  في صنع القرار السياسي تقوم بها المؤسسات الرسمي

 التركية. 

ن خالل متركي االقتراب القانوني في دراسة النظام السياسي ال متم استخدا االقتراب القانوني:

  تحديد صالحيات األجهزة الرسمية للدولة والعالقة القانونية بينها.

 ل موضوعات التي واجهت الباحثة هي قلة المراجع التي تتناوأهم الصعوبصعوبات الدراسة:  

 البحث بشكل مباشر.

 ومدخل للبحث وفصلين رئيسيين وأخيرا خاتمة،  تتقسم الدراسة إلى مقدمة تقسيم الموضوع: 

تتناول المقدمة التعريف بموضوع البحث وإشكاليته، وبعض التساؤالت الفرعية حول الدراسة، إضافة 

لبحث ومبررات اختيار الموضوع، اإلطار الزماني والمكاني والمنهجي للبحث ثم إلى فرضيات ا

التطرق إلى تقسيم الموضوع، بالنسبة للمدخل فإنه يتناول اإلطار المفاهيمي والنظري للقيادة السياسية 

ودورها في توجيه السياسة الخارجية، أما بالنسبة للفصل األول فيتطرق فيه الباحث إلى تحديد أهم 

مؤسسات صنع القرار الخارجي في تركيا، باإلضافة إلى انعكاسات صعود حزب العدالة والتنمية على 

و التغيرات التي جاء بها، وفي الفصل الثاني ينتقل الباحث إلى التعريف السياسة الخارجية التركية 

حتى استالمه  بقيادة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان  وسرد حياته من كونه رئيس الوزراء

الرئاسة في تركيا ثم بعد ذلك يقوم الباحث بإبراز الدور القيادي لرجب طيب أردوغان وكيفية تغييره 

لتوجهات السياسة الخارجية التركية حتى أصبحت تركيا تكتسب وزن إقليمي في الساحة الدولية، 

فرضياتها.وأخيرا الخاتمة التي يقدم فيها البحث إجابة لإلشكالية المطروحة وأهم 
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 مدخل: القيادة السياسية كمقاربة في تحليل السياسة الخارجية

 :النظري للقيادة السياسيةو  اإلطار المفاهيمي

في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية من قبل اهتماما كبيرا تلقت ظاهرة القيادة السياسية 

ل أساسي تقوم عليه عملية التالعب بالقوى عامواعتبرت متغير والتطبيقية واألبحاث الميدانية 

 الذي أحد العوامل المهمة للسياسة الخارجيةوهو  العوامل النوعية حقلوالمواقف الدولية. يدخل القادة 

يظهر األساليب العقالنية المختلفة التي يتبعها حيث علماء السياسة الدولية وباحثو السياسة المقارنة  أثار

 1.ألخرىالمسؤولون في البلدان ا

لى أن هناك إعن عنصر القيادة مشيرا  RITCHARD NIXON يتحدث  نيكسون    

سيؤدي به إلى القيام بالتحركات التمتع بالسلطة وعدم خشيته من المجازفة باألخطاء  هما عنصران

فالقرارات الصعبة التي تعين على  "التي تتطلبها القيادة العظيمة ويردف نيكسون قائال:  الجديدة

وعندما يعرب  ةمريكي في فيتنام غالبا ما كانت قرارات مغلقن انهاء التورط األأاذها بشاتخ

 قول لهمأن صحتها أبشة سري ةعن شكوكهم بصورت القرارا سهموا في صنع تلكأالمستشارون الذين 

ي اتخذها ذا كانت القرارات التإفإذا ما شغل القائد نفسه ما  طلى الوراء قإلوط وال تلتفتوا  ةتذكروا زوج

الكافي للقرارات التي ينبغي  االنتباه ةن السبيل الوحيد الذي يستطيع به اعارأصحيحة يصبح مشلوال و

   2 ."مس ويدير ظهره لهان يطوي قرارات األأعليه اتخاذها غدا هو 

 والتي يمكن تلخيصها كما يلي:  وفي هذا الصدد البد من توضيح مبادئ القيادة 

 القيادة هي نوع منفلقدرة على فهم طبيعة وخصائص المواقف، تشير إلى ا الحساسية:

 3السلوكيات التي تنحرف عن السلوك المعتاد وبالتالي يكون أكثر خضوًعا لالستجابة للموقف.

عملية االختيار هي عمل تطوعي ارادي وال يمكن إجراؤها إال من قبل القادة ألن االختيار:عملية 

وقدرات  يالتالتفض، وإنما عملية لمجموعة من نماذج للحركة تياراختيار القرار ليس مجرد اخ

 4الموارد يتم التالعب بها من خالل متغيرات متعددة.

ما تعنيه و يتضمن هذا الجانب عملية ربط الحركة باألفكار بين المواجهة :اإليديولوجيالجانب 

 5ا تفرضه.وم لتقاليدوا

 يليس مجرد شخص بل ه يادة، فالقن القائد نفسهم هذا العنصر إال مال يمكن استلها :ةالثقعنصر 

فإن عملية االتصال  وبالمثل ةالعالقة بين القائد وفريقه. هذه العالقة تفرضها خصائص الظاهرة القيادي

                                         
 دار :عمان) ت المتحدة األمريكية نموذجاعملية صنع القرار في السياسة الخارجية الواليا ،أحمد النوري النعيمي - 1

 .249(، ص2013زهران للنشر والتوزيع، 
 .360ص ،المرجع نفسه - 2
 .361ص ،المرجع نفسه -3

 
 .361ص ،المرجع نفسه - 4
 .361، صالمرجع نفسه - 5
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صة عندما يتعلق ، خافي بعض الحاالت التي تنطلق من األبعاد المختلفة لظاهرة القيادة تصبح ضرورية

 1.تتبعها طبيعة القيادة وتوحدهارية التي صياألمر بالحرب الم

 أوال: جذور مفهوم القيادة السياسية

لتمييز ل استخدمتوهي المفاهيم  ،الملكيرجع استخدام مصطلح القيادة السياسية إلى الزعيم أو  

في اللغة « القائد»بين الحاكم وبقية أفراد المجتمع. ويوضح قاموس أكسفورد اإلنكليزي أن ظهور كلمة 

أول . 1800قيادة بشكل واضح إال في عام لكن لم يظهر مصطلح ال 1300كان مع بداية عام إلنكليزية ا

مـن صـاغ مفهوم القيادة بهذا المعنى هـو أفـالطـون فـي حديثه عـن الحكومة األيديولوجية القائمة على 

النزعات الـذي تتوافر فيه أسمى « حارس الـدولـة –الفيلسوف الحاكم »العقل والـمـعـرفـة و»سمو 

 2تعتبر جمهورية أفـالطـون بمثابة بحث عميق حـول السلطة والـقـيـادة. لكذل وهـي العقل والـحـكـمـة

طـرح أفكار ونـصـائـح حــول ساهم الكتاب والشعراء من خالل دراستهم لمصطلح القيادة في  

كتاب  مثالفي أوروبـــا أفـضـل الـطـرق لـلـوصـول إلــى مـرتـبـة الـقـائـد الـنـاجـح. نذكر منها 

تحدث عن األمير الذي يقود ويحكم وتصير إرادته  الذي  Nicolas Machiavelلمكيافيللي "األمير"

الذي تحدث عن البطل  Friedrich Hegelهيغلكذلك نجد قانونا يضبط اآلخرين دون أن يتقيد به. 

يستطيع من خالل تعامله مع  د،رشخص فـ السياسي باعتباره اإلرادة العالمية التي تجسدت فـي صورة 

عـشـر والــثــامــن  الـقـرنـيـن الـسـابـع كذلك التطورات فيالجماعة أن يحقق الوظيفة الحضارية 

الـتـي تتناول بموجبها انتقال اإلنـسـان مـن والتي شملت نـظـريـات الـعـقـد االجـتـمـاعـي  عـشـر

،  Thomas Hobzهـوبـز كـتـابـات تـومـاس إضافة إلىيـة.لـحـالـة الـمـدنـالـحـالـة الطبيعية إلـى ا

هـذه .أفضل تفسير لها Jean Jacques Rousseauوجـان جـاك روسـو ، Jean Lucوجـون لـوك

الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة مـسـألـة ً بدورها هي تـنـاقـش الـحـكـام واألفــرادالنظريات في معالجتها لشؤون 

وخاصة أن مصير الشعوب يتأثر بمواقف الحكام  المجتمعفي  الشخصيةى أهمية هـذه نـظـرا إلـ

 3والقادة.

 وخصائصها القيادة السياسيةتعريف  : ثانيا  

فالقيادة  ،عليه قليس هناك تعريف واحد تم االتفا ذا ةهناك العديد من التعريفات للقياد بشكل عام

غالبا ما حيث  ثالباح هالتي ينظر من خاللالنظر ا ةا وجهذوك وأهدافها ةالدراس ظاهرة تتأثر بطبيعة

ئد في و حتى من خالل مميزات شخصية القاأو نشاط أ ةعمليكونها  جانبمن القيادة  يتم تعريف

 .و السمات الفردية لشخصيتهأفعاله أعن طريق طبيعة  التفاعليالموقف 

 ةتعريف القياد للقائد ما جاء في ةحسب ما جاء في التعريفات التي تركز على السمات الشخصي

لتسيير عمل وموهبة  ةوقدر ةهليأتدل على  ةنها ''صف, أهاب الكياليلعبد الو "موسوعة السياسة"في 

  ويتحقق ة.هداف مشتركأالناس في سبيل السير نحو تحقيق  من ةجماعي واستقطاب مجموع

 ةشخاص القيادأو أالقائد  ةالنظري بشخصي وأواالقتناع العملي من خالل الثقة  ةاالستقطاب عاد

                                         
 .المرجع نفسه - 1
)بيروت: مركز دراسات  بوتين دور القيادة السياسية في اعادة بناء الدولة: روسيا في عهد، أحمد سيد حسين - 2

 .56ص (،2015الوحدة العربية، 
 .57ص المرجع نفسه،-3
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 وقدرتهم على انجاز المهام واالستجابة للتحديات المطروحة  بسيرتهم وسلوكهم بواإلعجاوغاياتهم 

في التحليل السياسي  ة. ويرتبط مفهوم القيادتباعهاأو ةبين القياد واالتصالوالبد من توفر التعاطف 

 1.ذ"والنفو ةوالقو ارتباطا قويا بمفاهيم السلطة

تتضمن عنصرين هم القائد والنخبة  ةمكطبقة حاك القيادةجالل معوض  الباحث من منظور

 ةقدر بأنها '' ةكعملي ةالسياسي ةهو يعرف القيادف  الموقع والقيم,آخرين  لى عنصرينإاضافة السياسية 

هداف المجتمع السياسي وترتيبها أفي تحديد   ةالسياسي ةالنخب ةالقائد السياسي بمعاون  ه وبراعةوفاعلي

ة يتفق مع القدرات الحقيقيهداف بما أللتحقيق هذه ا واختيار الوسائل المالئمة  عديا حسب أولوياتهاتصا

المشكالت  ةلمواجه بعاد المواقف التي تواجه المجتمع واتخاذ القرارات الالزمةأوتقدير  للمجتمع

لمبادئ العليا ه القيم والمواقف ويتم ذلك كله في اطار تفاعل تحكماواألزمات التي تفرزها هذه 

  2''.للمجتمع

والمستوى اإلجرائي  التحليليخالل التمييز بين مستويين المستوى  يتم دراسة القيادة السياسية من

ي وجود أقطاب أخرى عدة أ التفاعل بين عناصر ةنها عمليأعلى  القيادةتعرف  المستوى التحليلي في

يتم تسليط الضوء على شخصية القائد السياسي في  غالبا ما هنإجرائي فما على المستوى اإلة، أالقيادمع 

في دراسة لها  ةسلوى شعراوي جمع لباحثةهناك تعريف لفي هذا السياق من قبل الباحثين    حد ذاتها

 ةالقياد التي تناولت فيها تعريفا للقيادة حيث تعرف"التغيير واالستمرارية في مؤسسه الرئاسة"بعنوان

ي رئيس السلطة أص الذي يحتل قمة الهرم السياسي بحكم منصبه الشخ  على أنها ذلك ةالسياسي

 3 ة.بالتحديد في شخص رئيس الجمهوريو ةالتنفيذي

يدها :''اتجاه يعتمد على وتحد ةالسياسي ةلتعريف القياد ةعموما  هناك ثالث اتجاهات رئيسي

ر لث يتخذ من دوو شهرته وثاأص الشخ ةيعتمد على سمع وأخر ،للتحديدكأساس  ةو المكانأالمركز 

ن هذه االتجاهات تعتمد في أي ألتحديد مفهوم الزعيم.  ةوسيل الشخص في صنع القرارات واتخاذه

و مدى أ المجتمعفي  نفوذو كونه ذا أ ،و مركز رسمياأمنصبا  يشغلتعريفاتها على كون الشخص 

 4.''مشاركته في عمليه اتخاذ القرارات

ي تتمثل والت لسياسية ينبغي اإلشارة إلى خصائص القيادةفي إطار الحديث عن تعريفات القيادة ا

 فيما يلي:

                                         
، 1ط، الجزء الرابع، ) بيروت: المؤسسه العربية للدراسات والنشر موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي وآخرون، -1

 .833( ص 1979

 
دكتوراه في العلوم  )رسالة،«في المنطقه العربيةبالظاهرة اإلنمائية: دراسة  القيادة عالقة» ،جالل عبد هللا معوض-2

 .10-9(، ص1985القاهرة،  ةبجامع ةوالعلوم السياسي االقتصاد ةكلي ،ةالقاهر ة،السياسي

ة، ول للبحوث السياسيالمؤتمر السنوي األ )،«التغيير واالستمرارية في مؤسسه الرئاسة» ،سلوى شعراوي جمعة -3

 .140ص  ،واالستمرار(النظام السياسي المصري التغيير 

، الساقي دار:بيروت) ،في القرن العشرين ةسياسي برز عشرين شخصيةأ :ويبقى التاريخ مفتوحا ،تركي الحمد -4

 .52-51( ص 1،2002ط
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 السيطرة  وتؤكد على إلىهي تلك الشخصيات المتعصبة التي تميل  و  التسلطية: ةالشخصي

العدوان أو وقفها نهائيا حيث ترى أن و  يارات التي تركز على شن الحروبالخالبدائل و تلك ذاتخا

 1قاء وأعداء.صدأمن العالم السياسي مكون 

 Miltonكيشالخاصية نجد ميلتون رو ذههمن أبرز رواد  :العقل المتفتح والعقل المنغلق 

Rokeach فالشخصية  ،العقل المنغلقو  ي تناول فكرة العقل المتفتحذأحد رواد التحليل السياسي ال

 سماتا تتميز بلى مضمون المعلومات أكثر من ميلها الى مصدرها من جهة أخرى فإنهإالمنغلقة تميل 

سلبا  ينعكس هذا ائل  بالتاليالبد ختيارالالقرارات أي عدم ترك المجال  ذاتخاالقلقة وسرعة  النفسية

 2.ياغتها للسياسة الخارجية لدولتهاعلى طريقة ص

ا الحاجات ذكو احترام الذات ،ذه الشخصية هي حاجاتها لألمنأهم خصائص ه :الذاتتحقيق 

 3.لشعور بالثقة نحو العالم الخارجيى الإا ما يؤدي ذالطبيعية وه

 : نظريات القيادةثالثا

رد ية الففي تحليل سيكولوجتفسيرها خاصة نظريات تحليل القيادة السياسية وتوزعت دراسات و

 ة، تمثلت هده النظريات فيما يلي:يظهر في زمان و ظروف معين الذي القائد

ائد يمتلك مواهب ن القأترى حيث  ةعن القياديات التي تحدثت وائل النظرأمن  :ة الكاريزمانظري

تغير الثقافي االجتماعي لى الإوهي التي تؤدي  وهبتها له الطبيعة ةقوي ةوشخصي ةوقدرات غير عادي

أكد أن بعض الرجال ي ذال FRANCIS GALTON هم روادها فرنسيس جالتون، أوالسياسي

  4.نهم قادةتجعل م ةغير عادي العظماء الذين يتميزون بخصائص عبقرية

نه أتميزه عن غيره ما دام  ةن القائد لديه سمات شخصيأعلى  ةالنظريتؤكد هذه  :نظريه السمات

يتمتع موجودة صفات  تظهر ةر وبالتالي هذه النظرييؤثر في السلوك وطالما يتصرف على نحو مغاي

ا السياق يرى مارفين خ وفي هذال... ةالعقلي، زمات االجتماعيةا الشخص القائد في التعامل مع األبه

بين  برزت العالقةأنها أ إال ةالقياد ةظاهر  ولو لم تفسر  حتى السمات ةن نظريأ Marvin Showشو

 5الخبرة.و السمات الشخصية المتمثلة في الذكاءو  خصائص القائد

به  ةظروف المحيطتصرفات القائد في المواقف وال تدرسهي النظرية التي و :نظرية المواقف

ائد  المواقف هي التي تحدد الق على أنتؤكد  ةهذه النظري أن ذإثل في التفاعل بين الناس تمت والتي

 6.اوليس الصفات التي يتميز به

                                         
  .365ذكره، ص أحمد النوري النعيمي، مرجع سبق -1
 .365المرجع نفسه، ص  -2
 .366ص ،المرجع نفسه  -3
 .383المرجع نفسه، ص  -4
 .380مرجع نفسه، ص ال -5
 .381المرجع نفسه، ص -6
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نه أالمواقف حيث  ةالسمات ونظري ةالتي تربط بين نظري ةوهي النظري :النظريه المشتركة 

ادة السياسية فهي تعتبر سمات القيمن الخطأ عدم التركيز على صفات و هيرى بعض الباحثين أن

 1.لمواقفاألساس في تمييزه عن غيره من الناس في الظروف وا

القيام بها  يجب ةعن وظائف تنظيمي هي عبارة ةن القيادأ ةترى هذه النظري النظرية الوظيفية:

وإثراء  ةفكار الجماعأدوار وتوجيه طيط لها ورسم السياسات وتوزيع األوالتخ ةهداف الجماعألتحقيق 

 2.عةلها وحل الخالفات داخل الجما ةرقافتها ونقل الخبث

المتغيرات وجود تفاعل وتكامل بين عدد من  ةعلى فكر ةتقوم هذه النظري :النظريه التفاعلية

ن ما يعني أنفسها  ةي الجماعأبه من مشكالت واتجاهات  المحاطةالبيئة ، القائد ةتتمثل في شخصي

  3.ةهداف معينأجل تحقيق أمن  ةالجماعفاعل الفرد مع تستند على ت ةفي هذه الحال ةالقياد

التي لها دور مهم في في المحصلة تعد القيادة السياسية بوصفها أحـد متغيرات النظام السياسي 

من العناصر تتمثل في   مجموعةعملية متشابكة تربط باعتبارها  الخارجية رسم وتوجيه السياسة

إلى حل ا ذوتسعى من كل ه لك طموحات المجتمع التي هي فيه،ذتعكس بالتخطيط والتنفيذ والرقابة، 

 ذلك تحاول ربط الحاضر بالماضي وصوال إلى المستقبل المرادبوهي  اواجهتالقضايا والمشاكل التي 

 4تحقيقه.

 صنع السياسة الخارجية :

لسياسة السياسة الخارجية بعدة مفاهيم كصنع السياسة الخارجية وصنع القرار في ا ارتبطت

ل مراح الخارجية ما أدى إلى صعوبة اعطاء تعريف محدد للسياسة الخارجية اذن قبل التطرق إلى

نع صعريف صنع السياسة الخارجية يجب أوال معرفة معنى السياسة الخارجية في حد ذاتها ثم إلى ت

 ها.القرار في السياسة الخارجية ثم ذكر مؤسسات صنع السياسة الخارجية وأخيرا مراحل صنع

تقوم بها مجموعة من المؤسسات العاملة  نتيجة لعملية صناعة واعية  تبر السياسة الخارجيةتع

من المتغيرات.غالبا ما يقوم صانعو السياسة الخارجية  ةتتأثر بمجموع في مجال السياسة الخارجية

مع موقع التأثير فيها بطريقة تتوافق  ةات التي تؤثر على دولتهم  ومحاولبتكييف أنفسهم مع المتغير

ولكن في نفس الوقت  ،السياسة الخارجية هو متغير تابع فإن صنع من ثم وفي النسق الدولي  مدولته

، لذلك يمكن أن تكون صناعة السياسة الخارجية بمثابة متغير ويؤثر على شكل السياسة الخارجية يسبب

 5مستقل.

                                         
 .382المرجع نفسه، ص -1
 .المرجع نفسه -2
 .383ص المرجع نفسه، -3
 .57ص ،أحمد سيد حسين، مرجع سابق -  4
 .449ص ،(1998،مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة الثانيةالقاهرة: )، تحليل السياسة الخارجية، محمد السيد سليم -5



 القيادة السياسية كمقاربة في تحليل السياسة الخارجية                                                      مدخل:

16 

 

قائمة على وضع القواعد العملية السياسية ال على أنها تلكيمكن تعريف السياسة الخارجية 

تتضمن هذه  ظواهر الدولية الحالية والمحتملةوصياغة خطط العمل الخارجية للتعامل مع المتغيرات وال

 1أهمها عملية اتخاذ القرار.ية العديد من العمليات الفرعية العمل

اسة خارجية على تحديد الهيكل الذي تصنع من خالله هذه السيالسياسة الصنع  ةعملي يقوم فهم

 ةالعامل ةجهزي يتم بها تنظيم العالقات بين األالت ةالطريق  هناويقصد بهيكل صنع السياسة الخارجية 

الل تفاعالت بين الوكاالت صنع السياسة الخارجية فتكون من خ ةما عمليأ في مجال السياسة الخارجية

في المجال الخارجي  ةرئيسيهداف الويكون هذا في اطار تحديد األ في مجال السياسة الخارجية ةالعامل

لعاملة في مجال ا يشمل أنماط التفاعل بين الوكاالتو هدافالتي تحقق من خاللها هذه األ واألدوات

 2في إطار عملية تحديد األهداف الرئيسية للمجال الخارجي وأدوات تحقيقها. السياسة الخارجية

نها ترسم من قبل مؤسسات عملية صنع السياسية الخارجية بخاصية الجماعية حيث أ تتميز

ختالف األنظمة السياسية  فبروز دور القائد السياسي الواحد في صنع إسابقا تختلف ب عديدة تم ذكرها

 مؤسساتذا ما يؤكد ضرورة تشارك وه نه يقوم وحده بصنع تلك السياسةأال يعني  السياسة الخارجية

لعملية السياسة الخارجية تتحد طبقا فلكل من هذه المؤسسات رؤية معينة  أخرى في صنع السياسة،

 3لمصالح تلك المؤسسة.

أما بالنسبة لتعريف صنع القرار في السياسة الخارجية فهو تلك المرحلة الحاسمة في العملية 

السياسية حيث يتم ترتيب القوى السياسية ثم االنتقال إلى صياغة سياسات رسمية الممثلة في 

يرها من قبل المؤسسة التشريعية وبعد ذلك يتم االنتقال إلى تنفيذ مشروعات قوانين يتم اقتراحها وتمر

 4أهداف السياسة الخارجية ومن ثم إلى مراجعة النتائج.

فعملية صنع القرار تشير إلى مجموعة التفاعالت بين المشاركين التي تساهم في رسم السياسات 

عملية صنع القرار بأنها  الوظيفة  العامة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي، بالتالي اعتبرت

 RICHARDهذا ما أكده  ريتشارد سنايدرو  الرئيسية التي تقع على عاتق المؤسسة السياسية

SNEIDER  اذ اعتبر أن األساس في الوحدة النهائية لتحليل السياسة الخارجية هي عمليه صنع

 5القرار.

ختلفة تتواجد في بيئة صنع قرار فإن صنع القرار هو عملية متابعة مراحل م بحسب سنايدر

معينة حيث أن هذه األخيرة تشمل الوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرارات الخارجية ذلك ألن هناك 

 6عوامل تؤثر مثل الدوافع، مجاالت الحيرة، طرق االتصال وتفسير البيانات لعناصر مختلفة.

ة هي عملية معقدة وذلك لتواجد عملية صنع القرارات باعتبارها منهج لتحليل السياسة الخارجي

 عوامل محيطة بها يمكن تلخيصها على النحو التالي:

                                         
 .449المرجع نفسه، ص-1
 .453المرجع نفسه، ص -2
 .464المرجع نفسه، ص -3
 .291ص ،النوري النعيمي، مرجع سابق -4
 .292المرجع نفسه، ص -5
 .300المرجع نفسه، ص -6
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 البيئة الموضوعية كعامل مهم في عملية صنع القرار 

 القيم المتضاربة في مختلف مراحل صنع القرار 

   الترابط الموجود بين هذه القيم وبين هيئات التي يتم صنع القرار فيها

  لنهائيةالمتعلقة بمصالح صانع القرار وبقراراتهم ا ية والطبيعيةتأثير األبعاد الثقاف 

 تأثير البيئة الداخلية على صانعي القرارات

 1تأثير المهارات والخبرات على صانع القرار.

لسياسة الخارجية يخضع لعوامل وظروف تختلف وفي هذا الصدد يتضح أن صنع القرار في ا

السياسي حيث أن هذه العوامل تتحدد في نقطتين أساسيتين هما  تبعا لطبيعة القرار وباختالف النظام

 2الخلفية الداخلية والخلفية الخارجية.

سات المؤسمن الهيئات و ةمجموع  ةالخارجي ةالقرار في السياس  صنع ةتتشارك في عملي  

ئ ادك مبإال أن هنا االختالفا ذالنظام السياسي لكن بالرغم من ه تركيبة ختالفبايختلف دورها 

 :إلى ه المؤسساتذم هتنقس .عندما يتعلق األمر بصياغة السياسة الخارجية بينها خاصة مشتركة

 مشروع قرار تكون من خالل تقديم الحكومة القرار ةولى في صناعاأل ةالخطو :ةرئيس الحكوم

 ةوريالمشروع تكون سواء من رئيس الجمه ةفكر إذ أن ةالتشريعي ةلى السلطإرئيس ممثل لها  يقوم به

عندما يتم الحديث  األجنبية. ةو لطلب مقدم من الحكومأ ةلمبادرات ذاتي  ةو من مستشاريه وتكون نتيجأ

 أمشاريع القرارات بنفسه بل يلج انفراده في إعدادفهذا ال يعني  ةالخارجي ةالرئيس في السياسعن دور 

يكون لرئيس الدولة رئاسي مثال ففي النظام ال ةوالمعرفة ى المستشارين ذوي الخبرإل في بعض األحيان

أما بالنسبة للدول البرلمانية التي لها رئيس أو ملك باإلضافة  بارزاً في صناعة القرار السياسي دوراً 

إلى رئيس الحكومة ال يستقبل رئيس الجمهورية أو الملك سوى السفراء و يمثل دولته في المناسبات 

أما صنع القرارات السياسية فيعود لرئيس مجلس  الوطنية والدولية أي يكون دوره مراسيمي فقط،

 3الوزراء ووزراءه.

تعتبر السلطة التنفيذية القوة األكثر تأثيراً في مجال السياسة الخارجية السلطة التنفيذية: 

ينبع  فيذية في صياغة السياسة الخارجيةدور رقابي فقط على دور السلطة التن لها  سلطات األخرىفال

، عيجية بعدم اليقين والتغيير السرتتميز طبيعة السياسة الخار. رات تقليدية ومعاصرةهذا من عدة اعتبا

استجابة  الخارجية وفي النظم السياسية غالبًا ما تمنح السلطة التنفيذية دوًرا مركزًيا في تشكيل السياسة

السياسة الخارجية لألزمات الدولية وتغيير الدروس حول العالقات الدولية. تعالج اإلدارة بسرعة قضايا 

 .4على حساب األدوار التي يمكن أن تلعبها الوكاالت األخرى

                                         
 .309ص المرجع نفسه، - 1
 .310ص  المرجع نفسه، - 2
 .453محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص -3
 .454ص، المرجع نفسه -4
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تتمثل تندرج تحت السلطة التنفيذية مجموعة من المؤسسات تختلف باختالف األنظمة السياسية 

يتمثل    ...الخمن القوميالمخابرات ومجلس األ ،الدفاعة وزارك الرئاسية ةهزجاأل هذه المؤسسات في

مع العالم الخارجي بما في ذلك تبادل  ةفي اإلشراف على العالقات الدولي الرئاسية جهزةاأله ذدور ه

الدفاع التي تشارك  في ة مثال وزار ةوالمنظمات الدولي ةجنبيالدبلوماسي والقنصلي مع الدول األالتمثيل 

 بالتقاط المخابرات هازكما يقوم ج والدفاعية منيةاأل بعادباألرسم السياسة الخارجية وبالذات فيما يتعلق 

 1.ي تساعد في رسم السياسة الخارجيةتحليلها التالمعلومات و

ن دور إف بالتاليو في النظام  ةالتنفيذي لى السلطةإن تابعا ومن القومي غالبا ما يكمجلس األ ماأ

ة أخرى من جه، النظام ذاله ةزمنيالالقائم والفترة باختالف النظام السياسي يختلف الرئاسية  جهزةاأل

وزير الخارجية تؤثر في مدى الدور الذي تلعبه وزارته في رسم السياسة. إن مركزية  ةن شخصيإف

سسات الدولة تختلف مؤو وإنما تتعددال يعني انفرادها بصنع السياسة الخارجية  ةيدور السلطة التنفيذ

مؤسسات الذه دور ه تاليوبالالسياسي ذه السياسة الخارجية طبقا لماهية النظام التي تساهم في صنع ه

 2.لى فهم حركية صنع السياسة الخارجيةإيقود  هو الذي

يختلف دور السلطة التشريعية في صنع السياسة الخارجية باختالف النظام  :ةالتشريعي السلطة

السياسي لكل بلد، في النظام البرلماني الذي يقوم على دمج السلطتين التشريعية والتنفيذية يصبح 

و الذي يقوم بصناعة السياسة الخارجية لكن من المعروف أنه بحكم سيطرة مجلس الوزراء البرلمان ه

على األغلبية البرلمانية يصبح لمجلس الوزراء دور فعال أيضا في صنع السياسة الخارجية وأبرز 

 3مثال على ذلك بريطانيا وكندا.

سياسة الخارجية أما في في هذه الحالة يصبح للسلطة التنفيذية دور حاسم في مجال صنع ال 

النظام الرئاسي الذي يقوم على فصل السلطتين ومبدأ الرقابة تكون للسلطة التشريعية استقاللية في 

مجال صناعة السياسة الخارجية ويصبح لها دورا واقعيا في هذا المجال فمثال نجد في اختصاصات 

حرب،التصديق على المعاهدات، الدستور األمريكي أن الكونجرس له اختصاصات مستقلة كإعالن ال

   4تنظيم التجارة الخارجية والدفاع.

السلطة القضائية:  تلعب السلطة القضائية دورا غير مباشر في صناعة القرار الخارجي حيث 

يتبين هذا في تمتعها بسلطة إبطال االتفاقيات والمعاهدات التي لها عالقة بالسياسة الخارجية في حال 

ر، بالتالي يتبين أن بروز دور القائد في السياسة الخارجية يرجع إلى وجود العديد كانت مخالفة للدستو

 5من المؤسسات التي تشارك في صناعة القرار الخارجي تختلف أدوارها حسب النظام القائم.

ه مثل هذومتشابكة فإنها تمر بمراحل عديدة وتت ةمعقد ةباعتبارها عمليصنع القرار  ةعملي

 :يما يل المراحل في

                                         
 .455ص المرجع نفسه، -1
 .المرجع نفسه -2
 .458ص المرجع نفسه، -3
 .459ص المرجع نفسه، -4
 .460ص المرجع نفسه، -5
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هداف السياسة الخارجية والتي تتم بالشكل الذي ال يتنافى أعن تحديد  وهو عبارة :تحديد الهدف

 1مع المصالح الوطنية.

ن خالل هداف يتم جمع المعلومات وتحليلها متحديد األ ةبعد عملي جمع المعلومات وتفسيرها:

 ةمعرف هدفهوكل هذا ونية...الخ التلفزيمحادثات ال ،قمار الصناعيةاألة، استخدام وسائل التكنولوجي

 2خرين.اآل المعلومات المتعلقة بقدرات واستراتيجيات

هداف بديل المالئم والمناسب لتحقيق األالتي يتم فيها تحديد ال ةوهي العملي ل:البدائصياغة 

خر آلقرار ليتم في مام صانع اأ بين جميع البدائل والخيارات المتاحة نةمن خالل المقار المرجوة

 3اختيار البديل الواحد. مطافال

 فهو يعتبرصنع السياسة الخارجية  ةمراحل في عمليالهم أوهو من وإعالنه: ر القراصناعة  

جل كسب تأييد الرأي أعالن عن هذا القرار من ق الهدف المختار ويتم بعد ذلك اإلالقرار الحاسم لتحقي

 4العام عموما.

بتنفيذ   يأرض الواقع أعلى  فيها بتنفيذ هذا القرار ةولالتي تقوم الدة وهو المرحل :رتنفيذ القرا

 5سياستها الخارجية.

لمراقبة أي أنه يتم مراقبة  إلى ابعد تنفيذها  السياسة الخارجية ةعمليتخضع  :المراقبه والتقييم

 6مدى تحقيقها لتلك النتائج المرجوة. ةلمعرف يتم تقييمهاالتي تنفذ بها هذه السياسة ومن ثم  ةالطريق

 صنع السياسة الخارجية: ةفي عملي ةدور القياده السياسي

التي  ةفعاللا بالطريقةدورا هاما في رسم وتشكيل وتوجيه السياسة الخارجية  ةللقيادة السياسي

لعب قائدا ي تتطلب ةسياسة خارجية قوي بناء ةن عمليإكذلك فة، لى الرؤية التي تحملها هذه القيادإتستند 

هر وير مظعلى تط ةالدول ةلى هذا يتم تسخير قدرإ ةضافإ ،للسياسة الخارجية دور المخطط الرئيسي

ارجية سياسة الخن الأ هذا ما يؤكد ية،في بيئتها الخارجة الدول ةفي البيئة الخارجية الذي يتوافق مع مكان

 لقراري اا صانعبالتصورات التي يحلهواالقتصادية فقط وإنما  ةوظروفها السياسي ةالدول ةال تحدد بقو

ل بر عامتعت والعالم الخارجي ةالمحيطة الدولي فاألحداث خرى كذلكأمن جهة  السياسة الخارجية،

  أساسي يؤثر ويعكس تصورات صانع القرار في السياسة الخارجية

يمثل القائد السياسي بحكم موقعه األعلى في النظام السياسي األساس الذي تقوم عليه صناعة 

فإنه يؤدي مجموعة من األدوار التي لها أثر بارز في العملية السياسية  السياسة الخارجية، بذلك

والمجتمع. في هذا اإلطار يمكن تحديد مجموعة من األدوار   وبالتالي يكون لها أثر في تطور النظام

 التي يقوم بها القائد السياسي المتمثلة فيما يلي:

                                         
 .28ص (،2008،)الجزائر:دار هومة  للطباعة  والنشر والتوزيع،تحليل السياسة الخارجية عامر مصباح،- 1
 .32ص المرجع نفسه، - 2
 .35ص ،المرجع نفسه - 3
 .38-36ص المرجع نفسه، - 4
 .39ص نفسه،المرجع  -5
 .40-39ص المرجع نفسه، -6
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القائد السياسي في هذه الحالة تحديد  يستهدف القائد باعتباره وسيلة للتغيير المجتمعي: - 1

تقييمه للمواقف،  األهداف واالستراتيجيات وكيفية اتخاذ القرارات المرتبطة بأولويات المجتمع كذلك

واختيار  وقدرته على تقييم المواقف،  إذ يرتبط هذا الدور بعمل القائد ،راتخاذ القرا والفترة الزمنية في

 1الوقت المناسب التخاذ القرار.

يستند دور القائد إلى التخطيط وهذا من خالل ترتيب األهداف ومعرفة  :طالقائد كأداة للتخطي -2

بقدرات وخبرة  االستعانةإلمكانية صياغة األهداف حيث يكون هذا من خالل  نقاط القوة والضعف

ياسات لسل بالنسبةردود أفعال الجماهير االعتبار واختصاص الجماعة أو المختصين مع األخذ بعين 

وتجاوب الجماهير ما   طاق معارفه واكتشاف مطالب جديدةنالتي تم اتخاذها ما يؤدي به إلى توسيع 

 2يمنحه المساندة في تنفيذ هذه السياسات.

 :بين القوى والجماعات المختلفة فى المجتمع  دور القائد في تسوية الصراعات-3

لمتعددة بين الجماعة ومحاولة التوفيق وفي هذا الدور يسعى القائد إلى الحكم في الخالفات ا

بينهم. مهما كانت الطريقة التي وصل عن طريقها القائد للسلطة سواء فئة أو طبقة أو طائفة أو حزب 

معين، فبمجرد وصوله إلى السلطة وتسلمه القيادة، يجب أن يكون موضوعيا ويكون موقفه حياديا إذ 

 3ميع.أنه يعلو الج يرى نفسهأن  على القائد يتعين

يرتبط هذا الدور بسلوكيات ومبادئ القائد وكذا  دور القائد كنموذج للمثالية االجتماعية: -4

السمات التي يتميز بها حيث يكون القائد في هذه الحالة نموذجاً أو قدوة سلوكية ينقل قيم ومبادئ مثالية 

 4فراد.هذا القائد الشخصية المرادة التي يتمناها األ صبحويأفراد المجتمع  في

أي  ةالسياسي ةوظيفة القائد كرمز للجماعة والمجتمع: عموما يرتبط هذا الدور بنمط القياد -5

ثيره في الجماهير ولكن في أحوال أمدى تالكاريزما، للقائد السياسي نذكر منها   ةالمواصفات الشخصي

أداء هذا الدور فى  لى محاولةإ ةالقيادي ةمقومات الشخصي  أخرى قد يسعى القادة الذين ال يملكون

 5.مواقف معينة لكسب تعاطف ومساندة الجماهير لهم

  دور القائد في خلق الشعور بالثقة واالطمئنان والكرامة وتقدير الذات: -6 

جمعه بين   ينجح القـائـد السـياسي في خلق الشعور بالثقة والكرامة وتقدير الذات من خالل 

 كالذكاء والفطنة والتدبر وسعة األفق، “النبوغ السياسي“خصائص وقدرات ذاتية معبرة عن مفهوم 

التعامل بما يتفق مع مقتضيات مواجهة  يوالقدرة على التنسيق بين خصائصه الذاتية وأساليبه ف

المواقف المختلفة التى تواجه المجتمع. ففي هذه الحالة يجب على القائد السياسي النظر إلى القيادة 

 أو المناورة، ووجوب التنسيق بين قراراته ساسها اإلقناع والثقة وليس القهرة على أنها عملية أاسيالسي

                                         
 eg.org-https://eipss . 2022/04/03، في«القيادة السياسية و تغير السياسة الخارجية»محمد الدبار، - 1
  https://islamweb.net/ar/library/. 2022/04/03في  ،«دور القيادة في إدارة األزمة»سلوى حامد المال،   - 2
 .محمد الدبار، مرجع سابق- 3
  astal.com-http://www.k.2022/04/03، في«منهج تحليل ظاهرة القيادة السياسية »كمال األسطل،  - 4
 .بقسلوى حامد المال، مرجع سا - 5
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وسياساته وبين قيم ومثاليات المجتمع حتى يصبح أداة للتعبير عن هذه القيم.هذا مع مراعاة وجود نمط 

 .1قياديال

اسات يث والسحداباأل اذيرتبط هفي السياسة الخارجية حيث  ينتأثير القادة السياسي ةتتغير درج

توجيه وفي رسم  ن هناك العديد من العوامل التي تساعد القائد السياسيألى إ ةضافإ ةمواقف الدوليالو

 تتمثل في: السياسة الخارجية

لخارجية لسياسة ان اهتمام القائد السياسي باأيالحظ  :لخارجيةالسياسة بااهتمام القائد السياسي 

 هداف المناسبة المرجو تحقيقها.ألعلى البلده ينعكس على دوره وبالتالي ينعكس 

ون ويك ةلطالقائد السياسي الس من خاللها  التي يكتسب ة: وهي الطريقطريقه اكتساب السلطة 

 .ةو بوسائل ديمقراطيأ ةو ثورأذلك سواء عن طريق انقالب 

السياسي القائد  ةالسمات والصفات التي تتجسد بشخصيالقائد السياسي: ويقصد بها تلك  كاريزما 

 2.لى اكتساب الوالء الشعبيإالقائد السياسي يهدف من خاللها والتي 

نها أكما  ة، عيالقوى اجتملى السياسة الخارجية على أنها نتاج إالدراسات  بعضيتم النظر في 

دور الذي يلعبه القائد السياسي.  التفرض قيودا على  ةضخم ةوإداري ةتصنع داخل مؤسسات سياسي

 نصياعاال وال يملك إالة معين ةسياسي ةو نخبأ ةمعين ةطبقلممثل  هو في النهايةكذلك فالقائد السياسي 

مريكي ألا االجتماعي للنظام انعكاسهي  ةمريكيفمثال السياسة الخارجية األ ةو النخبأ قةتلك الطب دارةإل

 ةادلقياي فرد أأي أنه ال يتولى   التي تهيمن على النظام السياسي ةالعسكري والمؤسسة الصناعية

اختلف القادة السياسيين في نه مهما أوهنا يالحظ  ،ةاإليديولوجيما لم يكن معبرا عن تلك  ةالسياسي

 هماتباع ما يعني اتها ذ العقائد والشخصيات في ذات الموقف السياسي فأنهم سيدفعون حتما السياسات

 3.ةسياسات متشابهل

 اعلى السياسة الخارجية لدولته وكذيتجلى دور القائد السياسي كذلك في مدى تأثيره كشخصية 

يقصد بالدور هنا تلك السلوكيات االجتماعية و  التي يتطلبها الدور ذاته ةسياسات معين اتباعه لمختلف

و غيرها أأو وزير الدفاع   المرتبطة بوظيفة معينه سواء كان ذلك منصب رئيس دوله أو وزير خارجية

ن جهة اخرى فالقائد السياسي ليس مجرد ممثل لمصالح م، دوار التي ترتبط بهذه السلوكياتمن األ

   4وتصورات وإنما هو ذلك القائد الذي يعطي لتلك التصورات معاني محددة.

ن دور الذي يلعبه القائد السياسي في عملية صنع السياسة الخارجية يولد داخله شعور وإحساس إ

يتحدد من خالل عوامل عديدة مرتبطة بالقيادة الدور  اذأن ه بالمسؤولية تجاه البيئة الخارجية وال سيما

ذه ه فقد تساهم ، والبيئة النفسية للقائد الخصائص الشخصية و كالدوافع الذاتية هاتاالسياسية في حد ذ

                                         
 محمد الدبار، نفس المرجع . - 1

 .2022/03/16في  ،«حمد داود اوغلو نموذجاأ في السياسة الخارجية ةدور القياده السياسي »، جاسم محمد حاتم -2
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 قالل منها فهي تعد بمثابةلى السياسة الخارجية لبلده أو اإلاألخيرة  في تعظيم اثر القائد السياسي ع

 1السياسة. هذالله هالذي  تفهم من خوصياغة السياسة الخارجية المتغير الرئيسي في صنع و

ن اهتمام القائد السياسي بالسياسة الخارجية لدولته  يكون حسب تصورات مختلفة كأن يراها إ

 ةداأو ألنه يراها أ ةمن الدولأاك عدوا خارجيا يهدد و في حال كان هنأشعبيه  لتأكيد ةفعال ةاداأنها 

للدولة وبالتالي كلما زاد اهتمام القائد السياسي بالسياسة الخارجية  ةساسياف األهدلتحقيق األ مناسبة

 2.على السياسة الخارجية ةاديلدولته كلما انعكس  ذلك على المتغيرات القي

تعتبر الكاريزما لدى القائد السياسي عامل مهم في السياسة الخارجية فهي تعبر عن انطباع  

من خالله الى اكتساب تأييد الجماهير والذي بدوره يخلق نوع من الثقة يحمله القائد السياسي يسعى 

ما يجعل تقبل هذه الجماهير ألفكار ، القائد اذهن حل األزمات الموجودة ال يتحقق إال من خالل أبلديها 

ن صياغته إف ةالكاريزمي ةالشخصي لىإللقائد الذي يفتقد  ما بالنسبة، أسهال يكون القائد وتصوراته

 3اسة خارجية تكون محدودة .للسي

 التركيز على سلطة القائد السياسي كعامل مهم في صنع السياسة الخارجية.من ناحية أخرى يتم 

 ةدارإفي القائد مطلقة  ةتكون سلط التسلطية التي تتواجد غالبا  بالدول النامية ةفمثال في النظم السياسي

حزاب وال أفليس هناك  ،عدم  وجود تقاسم المهام ما يعنيمساحته تكون واسعة  أي أن ةالشؤون الدولي

التي  ةعكس النظم الديمقراطي في صنع هذه السياسة الخارجية عتباراالخذها بعين أيتم  ةنخب سياسي

ي أاتخاذ  القائد على ةما يعني عدم قدر ةالمؤسسات السياسي ةيكون فيها القائد مقيد بحيث تبرز هنا قو

دوره يكون محدود في النظم ومؤسسات صنع السياسة الخارجية دون الرجوع الى  هقرار لوحد

له دور كبير في صنع السياسة  ةفعلى سبيل المثال في النظام الرئاسي يصبح رئيس الدول ةالديمقراطي

 4الى اهتمامه بعملية صنع السياسة الخارجية. ةالخارجية اضاف

كان هذا القائد   اذإية في حين ما من جهة اخرى يزداد دور القائد السياسي في السياسة الخارج

لى السلطة فهو في هذه إي في مجال السياسة الخارجية قبل وصوله أشؤون الخارجية الفي  ةلديه خبر

صنع السياسة  ةفي عملي دوره يزيد منللدولة وهذا ما  ةعلى السياسات العام ةلديه تصورات قبلي ةالحال

5الخارجية.
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حزب العدالة  حكم الخارجية في فترة
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تعتبر تركيا من أهم الدول على المستوى اإلقليمي حيث يرجع هذا إلى موقعها االستراتيجي. 

في  أصبحت تركيا تعرف تحوال 2002 عام منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة فيو

والتنمية دورا بارزا في ادخال الجمهورية التركية في  كان لحزب العدالةفقد  ،اإلستراتيجية التركية

  1سميت بالعثمانية الجديدة. Recep Tayyip Erdogan حقبة جديدة تحت قيادة رجب طيب أردوغان

سياسي تركي يدعي أنه يتبع مسار محافظ ليبرالي معتدل ليس  هو حزب والتنمية العدالةحزب 

وهو الحزب الحاكم في البالد تحت رئاسة رجب الطيب  .السوق سماليةرأيتبنى  ؛للغرب امناهض

حزب كان يرأسه  ،سالمياإل الفضيلةردوغان تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب أ

 .الدستور التركي ةوالذي تم حله بقرار صدر من محكم Necmettin Erbakanربيكانأنجم الدين 

حمد أحد قادته أقره الحزب من خالل أما  اسم العثمانيين الجدد وهو يطلق على هذا الحزب وسياساته

وزير الخارجية أحمد داوود و، ووافق عليه أحد قادة الحزب Ahmet Davutogluداود اوغلو

 2.وأوغل

 ةمن الدول آل إلينان لدينا ميراثا أوفي هذا يقول أحمد داوود أغلو في لقاء مع نواب الحزب 

هتمام نفسنا ملزمين باإلأنعم نحن العثمانيون الجدد ونجد  ،لون هم العثمانيون الجددنهم يقوة: "إالعثماني

والدول العظمى تتابعنا  ،فريقياأعلى العالم كله حتى في شمال  ننفتح نفي منطقتنا نح ةبالدول الواقع

وامري أيت عطألقد  إفريقيا.بدهشة وتعجب خاصة فرنسا التي تفتش ورائنا لتعلم لماذا ننفتح على شمال 

ريقيا سفارة أفكلما رفع رأسه في  ،Nicolas Sarkozyن يجد ساركوزيألى الخارجية التركية بإ

 األفريقية."حسن المواقع داخل الدول أن تكون سفاراتنا في أعلى  وأكدتتركيا وعليها العلم التركي 

انضمام  ةي بشدلرفض الرئيس الفرنس لفرنسا وساركوزي  وغلو بالذكرأطار تخصيص إتى ذلك في أ

  3تحاد االوروبي.تركيا في اإل

 

 

  المبحث األول: مؤسسات صنع السياسة الخارجية التركية

والدستور بنية نظامها السياسي  على فهمالخارجية التركية فهم عملية صنع السياسة يعتمد 

كذلك فإن   .عمليةالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تساهم في هذه الوالقوانين التي تتماشى عليها 

تحقيق تركيا لمصالحها  كيفية التي تعكس صانعي القرارات على رؤيةتؤثر بدورها  هذه المؤسسات

                                         
- 2002 األوسطاسة الخارجية التركية تجاه الشرق دور العامل االقتصادي في السي»جياى ادريس حسين،  -1
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لحكومة أو لتغير  تتغير هذه الرؤية في حال كان هناك ة اقليميا ودوليا، حيثوإدارتها لعالقاتها السياسي

 1.رئيس الدولةل

 المطلب األول: المؤسسات الرسمية

دولة و سلوكها الخارجي ماهو إال انعكاس لسلوك أشخاص تناط بهم دستوريا وظيفة إن حركة ال

تمثيل الدولة عن طريق المؤسسات الرسمية  وغير الرسمية. على ضوء ما تقدم يمكن القول أن هناك 

مؤسسات عديدة تقوم على ادارة الدولة وعمليات صنع القرار السياسي الخارجي في تركيا والتي تتمثل 

 :2يلي فيما

 تتكون السلطة التنفيذية من: السلطة التنفيذية:

 ،التركيةرئيس الجمهورية: يعتبر رئيس الجمهورية الهيئة العليا في تركيا فهو يمثل الجمهورية 

، كذلك فإنه يستقبل السفراء المرسلين إلى مثلين األتراك إلى الدول األجنبيةتتمثل مهامه في ارسال الم

رئيس الجمهورية التركي في عملية  التفاقيات الدولية،. من جهة أخرى يعتمدتركيا والتصديق على ا

القادة  وزير الخارجية، رئيس الوزراء،صنع القرار الخارجي على هيئة استشارية تتألف من 

وكبار األحزاب السياسية وبالتالي فقد يساهم رؤساء تركيا بالتعاون مع مجلس الوزراء في العسكريين، 

 3الخارجية.صنع السياسة 

أصبح الرئيس ينتخب من قبل الشعب عن طريق  2007بعد أن تم تعديل الدستور في اكتوبر  

االقتراع العام باألكثرية المطلقة في االصوات الصحيحة من بين النواب الذين اتموا األربعين من 

خاب نوابا، تكون مدة العمر، ممن أكمل الدراسة العليا أو من بين المواطنين األتراك المؤهلين في االنت

 واليته خمس سنوات باإلضافة إلى أنه يجب أن يتخلى عن عضوية الحزب في حال استالمه السلطة،

دعوته  وفقًا للدستور يتمتع رئيس الجمهورية بصالحيات كبيرة في السياسة الخارجية لتركيا، تتمثل في

المجلس في بداية الدورة التشريعية،  المجلس الوطني لالنعقاد عند الضرورة، كذلك القاء خطاب افتتاح

إضافة إلى هذا  تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته و كذا تعيين الوزراء وإقالتهم بناء على اقتراح 

 4.رئيس الوزراء

بالتصويت الشعبي إلى تحويل  2014أدى انتخاب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في 

ماني إلى نظام شبه رئاسي، يؤيده أردوغان فهو يرى أن إقرار النظام السياسي في تركيا من نظام برل

النظام الرئاسي سيخفف من الخالفات التي يشهدها البرلمان التركي، ثم جاءت الدعوة إلى تغيير 

الدستور وطرح كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومي مجموعة التعديالت الدستورية 

 2017ظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ثم بعد ذلك لتشهد تركيا في التي ترتكز على تغيير وجهة ن

                                         
)عمان: شركة دار  ، تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدةفراس محمد الياس - 1

 .46(، ص2016وزيع، األكاديميون للنشر والت
 .14ادريس حسين، مرجع سابق، ص - 2
(، 1975الحرية للطباعة،  )بغداد: دار السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العالمية الثانيةأحمد النوري النعيمي،  - 3

 .50ص
، العلوم السياسية مجلة «رؤية مستقبلية،-النظام الرئاسي في تركيا بين الواقع و التحديات»أحمد مشعان النجم،  - 4

 .376(، ص2020، )59عدد
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استفتاء شعبيا يتضمن االنتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بهذا توسعت  صالحيات رئيس 

  1الجمهورية في السياسة الخارجية لتركيا و شملت فيما يلي:

ة عن المجلس الوطني، من جهة أخرى فإنه يتعين توليه لمنصب القائد العام للقوات المسلحة نياب 

ركان األ على رئيس الجمهورية في تركيا اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القوات وتعيين رئيس

القانون ة اصدار قرارات لها قو، كذلك فإنه مسؤول عن من القومي لالنعقادمجلس األ ةدعوة، والعام

يين قرارات تععلى ، من ناحية أخرى فإنه يوقع لمنعقد برئاستهبما يتفق وقرارات مجلس الوزراء ا

إضافة  ،على للتعليم والرؤساء الجامعاتعضاء المجلس األأتعيين و ة رئيس المجلس االستشاري للدول

 ةعضاء مجلس الدولأو ربع أ ةالدستوري ةتعيين اعضاء المحكموالطوارئ ة حكام حالعن أ نهاعالإلى 

العلى المجلس ا وأعضاءالعليا  ةالعسكري ةاالداري ةعضاء المحكمأو ةلعسكرياالستئناف ا ةفي محكم

 2.للقضاء والمدعين العامين

ورئيس  ةمهام وصالحيات رئيس الحكومبين يجمع رئيس الجمهوريه  مجلس الوزراء:

م يقوكما   ،في النظام السابق الوزراءرئيس  يمتلكهاصالحيات التي كان المهام وال وبين  ةالجمهوري

 ةو عضويأ ةعضاء البرلمان مناصب وزاريأ ويحظر تولي ، الوزراءو رئيس الجمهوريةنائب  بتعيين

ويتولى  ةرؤساء الجامعات والقضاو ةالرئيس تعيين كبار مسؤولي الدول أيضا  يتولى مجلس الوزراء

ي آن ف ةاالنتخابات البرلمانيحيث ستجرى  خمس سنواتلمدة  وعضوية البرلمان رئاسة الجمهورية

 3.واحد ويمكن للرئيس

بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير في تشكيل السياسة  وزارة الخارجية: ساهمت األوضاع

العالقات  حيث أدى هذا إلى زيادة وزارة الخارجية ونشاطاتها وإعادة هيكلةالخارجية التركية 

ة يمسؤولبدورها  الخارجيةولت وزارة و ت ،االقتصادية الخارجية وانتشار الهيئات االقتصادية الدولية

تنفيذ األعمال السياسية واالقتصادية المتعددة ، باإلضافة إلى رعاية المصالح التركية في هذا المجال

لعالقات الثنائية بشكل متوافق مع الجهود الدولية المبذولة على صعيد التعاون ة امتابعواألطراف 

ازداد  ، وبالتالي 1945بعد عام  ظهرتوالسياسية التي  االقتصادية والهيئاتالسياسي واالقتصادي 

المتعددة األطراف والمنظمات  الدبلوماسيةالنشاطات  نتيجة ازدياد عدد الممثليات التركية الدائمة 

 4ة.الدولي

الماضية مرت العالقة بين وزارة الخارجية وحزب العدالة والتنمية بعدد من  على مدار السنوات

 اندالعالتعامل مع القضايا الخارجية، لكن باحتكارها في  وزارة الخارجية التركية  فقد اتسمتالمراحل 

في عالقة مع جهات دون  تركياالمحيطة ودخول  المناطقالربيع العربي وانهيار األمن في عدد من 

 5وزارة الخارجية وموظفوها. التقليدي التي تديره النموذج يفوقلعالقات ا لجديد نموذجا تطلبالدول، 

                                         
 .381المرجع نفسه، ص  - 1
 .377مشعان النجم، مرجع سابق، ص -2
 .384المرجع نفسه، ص -3
  ".https://www.mfa.gov.tr 09/06/2022الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية في، " -4
 09/06/2022كيف تراجع دور وزارة الخارجية التركية"، في  راد،"مأمون أبو ج - 5

https://www.noonpost.com/content/40164 

https://www.mfa.gov.tr/
https://www.noonpost.com/content/40164
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 المؤسسة العسكرية: -2

وذلك  ،العسكرية التركية إحدى المؤسسات الرسمية الفاعلة في السياسة التركية تعتبر المؤسسة 

والثقافة فضال عن قوة هذه المؤسسة العسكرية منذ   والمجتمع  راجع إلى عوامل مختلفة ترتبط بالتاريخ

واألكثر تنظيما في تاريخ   تركي األقدموالتي اعتبرت من أبرز مؤسسات النظام السياسي ال، القدم

 1.الحديثة الدولة العثمانية والتركية وتبقى األساس الذي تبنى عليه الدولة التركية

بدءا من   ومتباينة مختلفة في فترات زمنية ركي في السياسة التركية امتداداكان لدور الجيش الت 

 1923 و1919  العسكرية على مدار أعوام تبداية سلسلة من التدخالو 1908العسكري عام  االنقالب

كونها   ثمن حي التركية الخارجية السياسةفي  دورا هاما ةتلعب المؤسسة العسكريو 1970.2، 1960،

من و في األأ ةالنزاعات العسكريوالحرب  ةسواء في حال ةالعام ةللسياس ةاحدى المؤسسات التنفيذي

 3.الداخلي

كما   اسة العامةوالسي التركية بين المؤسسة العسكرية  متبادلة يالحظ أن هناك عالقة تأثر وتأثير

اتخاذ البدائل المناسبة  قفها وتدفع بالنظام السياسي نحوتعبر عن موالعسكرية  فالمؤسسة .ذكرنا سابقًا

 االستقرارتعكس بشكل إيجابي على  ة التيخاصة فيما يخص سياسات التنمية والعالقات الخارجي

كذلك فإنها تخفف من التوترات حول التدخل العسكري في السياسة وينعكس  ،عيجتماواالالسياسي 

 4ذلك مع الوحدات الدولية األخرى في المصالح العليا واألمن القومي للمجتمع والدولة.

 :بعاملين أساسيين التركيةترتبط قدرة وشدة تأثير المؤسسة العسكرية على السياسة الخارجية 

 فكلما زادت حدة القضايا األمنية ،ر مستوى االستقرار األمني في تركيااألول يتمثل في مدى توف

، أما هاة ألنه األساس لحماية وحدة أراضيللجيش في قرارات السياسي اهناك حضور سيكون دائما

بعاد الجيش من صنع إتنفيذ اإلصالحات الداخلية ومدى  قبل إصالحات تركياالعامل الثاني فيتمثل في 

 5.القرار

إضافة إلى  ،التنظيمية التسليحية الخاصة بها مهمة المؤسسة العسكرية في تحسين القدراتتكمن 

وعمليات  مكافحة اإلرهاب، وموعمليات دعم السال دارة العمليات األمنية المشتركةالقدرة على إ

تعدادًا ال تتولى السلطة مباشرة، فإنها تظهر دائًما اس لذا حتى ولو كانت المؤسسة العسكرية 6اإلغاثة.

 7للقيام بذلك في حال ما اذا سارت السياسة العامة في اتجاه مختلف عما تريد وقد تم ذلك في الماضي.

تتكون السلطة التشريعية في تركيا من مجلس واحد وهو المجلس الوطني  السلطة التشريعية:

ئتان ليس كما والذي كان مكونا من هي 1961عن سابقه الذي شكل وفق دستور  الكبير يختلفالتركي 

                                         
)دبي: مركز  المؤسسة العسكرية والسياسات العامة جدليات المجتمع والدولة في تركيا:عقيل سعيد محفوض، -1

 .148( ص2008 ،اإلستراتيجيةرات للدراسات والبحوث األما
 دراسة في الدور السياسي للمؤسسات العسكرية التركية المؤسسة العسكرية التركية، وصال نجيب العزاوي، - 2

 .5، ص(2005 ،مركز الدراسات الدولية: )بغداد (81) سلسلة دراسات إستراتيجية ،(1960-1980)
 .135صسعيد محفوض، مرجع سابق،  - 3
 .164ص المرجع نفسه، - 4
 مرجع سابق. ياس خضير، - 5
 .149ص المرجع نفسه، - 6
 .166ص المرجع نفسه، -7
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يمكن تلخيص أهم وظائفه في السياسة  هو عليه الحال اليوم أي اإلعتماد على صيغة الهيئة الواحدة.

 1 الخارجية كالتالي:

سم إب ةالدولي المنظمات وة أاالتفاقيات التي تبرم مع الدول االجنبي يخضع التصديق على

 ؛رالمجلس الوطني التركي الكبي ةلموافق ةالجمهوريه التركي

وكذلك ارسال القوات  ،الحرب في الحاالت التي يعتبرها القانون الدولي مشروعة ةاعالن حال

باستثناء ما  ةداخل الحدود التركي ةقاماإلب ةوالسماح للقوات المسلح ةلى الدول االجنبيإ ةالتركي ةالمسلح

 2.المبرمة بين تركيا وحلفائها ةتقتضيه االتفاقيات الدولي

من  87في المادة  المجلس الوطني التركي في السياسة الخارجيةاختصاصات ذكر تم 

في السياسة الخارجية التركية  ا بارزاالمجلس الوطني التركي دور. يلعب التركي 1982دستور

إلى المجلس لطلب اإلذن أو الدعم للعديد من  فإن الحكومة التركية ملزمة بالرجوع بموجب الدستورف

به المجلس هو التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الموقعة من قبل  سياساتها ولعل أهم ما يتمتع

السلطة التنفيذية، وكذلك الموافقة على قضايا الحرب والترخيص بشن الحرب أو استخدام األراضي 

  3التركية كنقطة انطالق للعمليات العسكرية.

لسياسة الخارجية التركية ساهم البرلمان من خالل اتخاذه العديد من القرارات في  تغيير مسار ا

تم بموجبها  1920ديسمبر  3يوم  أرمينيا تولى المجلس توقيع أول معاهدة دولية مع جمهوريةحيث 

التي على  1921مارس  16في  موسكو معاهدة، إضافة إلى توقيعه لحربية الشرقيةإغالق الجبهة ال

  4.من دولة أجنبية أول اعتراف بهاوهو االعتراف بالحدود الدولية لتركيا الحديثة،  إثرها تم

المؤسسات الرسمية  السلطة القضائية في تركيا هي مؤسسة مستقلة عن السلطة القضائية:

كذلك فإن السلطة  .أحد المبادئ األساسية للدستور التركي هو استقالل القضاء األخرى حيث أن

 لنظام السياسيتضح هذا الدور في اوي ؛القضائية تلعب دورا غير مباشر في صنع السياسة الخارجية

الحية الفصل في في هذه الحالة يصبح للمحكمة الدستورية ص .ذي يأخذ بمبدأ المراجعة القضائيةال

لطة القضائية أو إبطالها أو إبطال االتفاقيات المتعلقة بالسياسة الخارجية، وتتكون الس دستورية القوانين

ة حكمة المنازعات القضائية ومحكموم ة العلياوالمحكمة العسكرية اإلداري من محكمة االستئناف

 5تعتبر هذه األخيرة أحد أهم أجهزة السلطة القضائية.و ،المحاسبة والمحكمة الدستورية

 على المسيطر هو الجيش كان حيث ،1960 عام انقالب بعد تأسيسه تممجلس األمن القومي: -4

 تسليم بعد الحكم على كيةالتر المسلحة القوات قادة سيطرة لضمان المجلس جاء البالد، في الحكم

 األمن مجلس يشكلون الذين المسلحة القوات قادة بيد األساسي النفوذ ظلولي مدنية لحكومة السلطة

 القومي األمن مجلس على العسكري الطابع غلبة استمرت .خالله من البالد أمور ويديرون القومي

                                         
 .52صمرجع سابق، ، النوري النعيمي -1

 - المرجع نفسه.2 
 مرجع سابق. ياس خضير، -3
،  09/06/2022" موقع الجزيرة"، في - 4

/clopedia/organizationsandstructureshttps://www.aljazeera.net/ency 
 .57محمد الياس، مرجع سابق، ص- 5
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/16/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الدستورية التعديالت من مجموعةب ركيالت البرلمان قام ،2003 عام وفي عقود، ثالثة منألكثر التركي

 خالل من الجيش دور من لحدا هاهدف كان القومي، األمن مجلس وتشكيلة عمل ونهج صالحيات تخص

 1.القومي األمن مجلس إصالح

ً  جهازاً  ليصبح المجلس إصالح في الدستورية التعديالت  ساهمت  تمو مدنية بغالبية استشاريا

 ورئيس الجمهورية لرئيس توصيات   تقديم على تقتصر همتهم أصبحت حيث صالحياته، تقليص

 األمن مجلس يضم، واالتصاالت كاإلعالم الدولة أجهزة على تنفيذية سلطات له تعد ولم الوزراء

 وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس من: كالً  عضويته في القومي

 الدرك قائد الجوية، القوات قائد البحرية، القوات قائد البرية، لقواتا قائد األركان، رئيس الداخلية،

 تلك خاصة للدولة العامة السياسة رسم مصدر التركي القومي األمن مجلس اعتبر بالتالي  (،)الجندرما

 المجلس وتشكيلة صالحيات على الدستورية التعديالت رغم التركي القومي األمن بسياسة تتعلق التي

 2003.2 عام

لخارجية في رسم السياسة دور مشابه لدور وزارة ا تلعب االستخبارات االستخبارات:-5

إال أنه بسبب عدم قانونية وشرعية ممارساتها فهي تختلف عن وزارة الخارجية في سرعة  ،الخارجية

تكون ألنها ال تستخدم من قبل الدول كأداة للسياسة الخارجية ولكن من قبل دول محدودة عادة ما  عملها

دوال قوية وغنية ونشطة في المجتمع الدولي مثل تركيا حيث تستخدمها هذه األخيرة في مواقف 

 3.وأحداث خاصة معينة

، اطر التي يمكن أن تواجهها الدولةالمخالتنبؤ بالتهديدات و  تستهدف االستخبارات التركية

بها، وبهذا يتم تقديم هذه أمن الدولة التركية وشع ستخبارية التيجمع المعلومات اإلإلى إضافة 

المعلومات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس األمن القومي، لمنع أية عمليات التجسس 

 4.والحفاظ على أمن االتصاالت الرسمية

ً لسنوات  2009تم إعادة بناء جهاز االستخبارات التركي عام   ً وداخليا وذلك الختراقه خارجيا

يح له طلب تركي لالستخبارات بمراجعة المعلومات سرية للمشتبه بهم، ويتال نالقانو سمح، ويطويلة

معلومات مصرفية للمشتبه بهم، على أن ال يتم استغالل هذه البيانات بطريقة ومراجعة بيانات خاصة و

محللون أن الحكومة التركية أصبحت تتجه نحو تقوية وتدعيم جهاز اإلستخباراتي ال بالتالي يرى ،سيئة

في القضاء التركي، إذ ترى أن هذين الجهازين ودم ثقتها في جهاز المخابرات التابع للشرطة وذلك لع

 5.مخترقين من طرف جماعة فتح هللا كولن وقد تستغرق عملية إصالحها مدة من الزمن

 المطلب الثاني: المؤسسات غير الرسمية 

                                         
، 10/06/2022سياسي في تركيا"، في الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجية، "النظام ال - 1
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 سياسي في تركيا"، مرجع سابق.الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجية، "النظام ال - 4
 المرجع نفسه. - 5
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ة ة صنع السياسلييتواجد في النظام السياسي التركي مؤسسات وقوى أخرى تشارك في عم

وى غير تلك المؤسسات الرسمية التي تم ذكرها سابقا، حيث تلعب بعض من هذه الق الخارجية

 لسياسةاصنع  التي يسمح بها الدستور لها بالمساهمة في عملية مؤسسات دوًرا مباشًرا في الحدودوال

قوى  هناكو ؛ع السلطةالتي قد تكون في مواق الخارجية مثل األحزاب السياسية أو أحزاب المعارضة

 تتمثل هاته المؤسسات في:  .أخرى لها تأثير غير مباشر

ة دورا مهما في عملية صنع السياس تلعب األحزاب السياسية التركية األحزاب السياسية:

للتوصل إلى خيارات السياسة الخارجية التي تعتبر   يتبين هذا من خالل محاولتها ؛الخارجية التركية

هم األحزاب المتواجدة داخل أمن  .راء التوجه السياسي واالستراتيجي للدولة التركيةمصدًرا لها إلث

 :1نجد تركيا

والتنمية في ظل مرحلة اشتد فيها التوتر   ظهر حزب العدالة  :AKP) ) حزب العدالة والتنمية

، لية السياسيةبين اإلسالميين والنظام الذي كانت فيه المؤسسة العسكرية هي السلطة المهيمنة على العم

ن بالسعي م الدين أربكان واتهام اإلسالمييوإقصاء الجيش لحكومة نج 1997 فبراير 28وبعد مرحلة 

تخذت قيادات الحزب أسلوب عمل ا ،طبيعة النظام واإلطاحة بفكر االيديولوجية األتاتوركية لتغيير

مل من أجل كل تركيا الع"فجاء في شعار الحزب تحت عنوان  ،دون مواجهة النظام وطبيعته دجدي

 2".واستقطاب مختلف شرائح المجتمع

تم تشكيل حزب العدالة والتنمية من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة اإلسالمي الذي تم 

يعتبر رجب طيب أردوغان أول زعيم و .2001حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 

ويعتبر هذا الحزب من  ،سالمية في تركيالسياسية اإلفي الحركة ا  للحزب وأحد الشخصيات البارزة

 .3ضمن األحزاب السياسية التي دخلت الحياة السياسية التركية

ً من عدة مقدمات،  تنطلق الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية تجاه السياسة الدولية انطالقا

صالح، توسيع الحريات، تعزيز أولها أنها ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالسياسة الداخلية، بضرورة اإل

بداية القرن فوضع تركيا الضعيف داخليا وخارجيا في  ،يمقراطية وتعزيز النمو االقتصاديالد

وبذلك قدم الحزب رؤية   كل هذا تطلب رؤى وتصورات جديدة  وتزايد المطالب االقتصادية  العشرين

وتؤثر على المؤسسات في المنطقة، األمر جديدة لتركيا باعتبارها دولة إقليمية رئيسية تقرر السياسات 

 4الذي يتطلب مشاركتها في دور فاعل وفعال.

على يد مصطفى كمال  1923في ديسمبر  تأسس: ( CHP) يحزب الشعب الجمهور

في  يمثل شعار الحزب .مؤسس الجمهورية التركية ،Mustafa Kemal Ataturkتاتوركا

وهي مبادئ التي  ،ةيوثور قومية، شعبي، ، علمانية، الستة كمبادئ أساسية: جمهوري ألسهما البالد
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 .36(، ص2011رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط، ) «،2010-2002فترة 
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خسر حزب الشعب الجمهوري أمام الحزب الديمقراطي في  1950وفي عام  ة.التركي ةتحدد شكل الدول

وصل حزب حيث  2015في سنة  في االنتخابات التي أجريت. ثم بعد ذلك البرلمانية التركية االنتخابات

أردوغان إلى السلطة بأغلبية من األصوات أمام منافسه حزب  العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب

 1.الشعب الجمهوري

أسسه  وقد"، الذئاب الرمادية" باسم هذا الحزب يضاأيعرف : (MHP) حزب الحركة القومية

الذي قاد حملة  1969في  Alparslan Turkesالعسكري التركي ألب أرسالن توركش طالضاب

يعارض الحزب بعض اإلصالحات الدستورية مثل منح الحقوق الثقافية . 1960في االنقالب في البالد 

حصل هذا الحزب على المرتبة الثالثة بعد حزب  2007وفي انتخابات  والتعليم،لألكراد في اإلعالم 

حيث استمر هذا الحزب في المرتبة   (CHP) وحزب الشعب الجمهوري  (AKP)العدالة والتنمية

  2.ة الفائزةالثالثة بين األحزاب التركي

في تركيا منذ أن تم اقرار التعددية الحزبية في عام   تواجدت العديد من األحزاب السياسية

ه األحزاب كانت محدودة االنتشار لكن هذ  ، وهو ما أدى إلى تأسيس أحزاب رئيسية وصغيرة،1945

عالجة العديد من م ةتناولت األحزاب التركية، كذلك فقد ى استقطاب غالبا الشخصيات الدينيسعت ال

المشكلة القبرصية والعالقة مع  ،األوروبي دادية، االنضمام لالتحاالقضايا كالبطالة االصالحات االقتص

انعدام الرؤية   دول الجوار، لكن كانت قد فشلت أحزاب اليسار التركي في حل هذه األخيرة نتيجة

باإلضافة إلى مواجهتها لحزب العدالة عضوية في االتحاد األوروبي كالالمشتركة لها في بعض القضايا 

 3.والتنمية

قضايا السياسة الخارجية  من جهة أخرى كان لألحزاب السياسية السابقة تأثيرا مباشرا في بعض

 ف نجد في بدايتها موقف حزب الشعب، فقد تبين هذا من خالل اتخاذها للعديد من المواقالتركية

اعتبر أن هذه السياسة تفتقد الخبرة وأن موقف السياسة  الجمهوري من التدخل التركي في ليبيا الذي

هناك مكان للجيش التركي ضرار كبيرة وأن ليس أالليبية والسورية يؤدي بها الى  التركية من القضية

، وطنية وليس على امتدادات سياسيةتشكيل سياسة خارجية تقوم على مصالح  ه يجبفي ليبيا، إذ أن

في ليبيا على عكس حزب   الجمهوري للتدخل التركي  الحزب الشعب إضافة إلى هذا نجد فكرة رفض

فكرة إرسال قوات تركيا إلى ليبيا حيث ترى أن   الحركة القومية وحزب العدالة التنمية الذين يؤيدون

هذا يمثل انتصارا كبيرا لتركيا و أن توفير األمن في ليبيا وسوريا والعراق يعني أن تركيا ستكون آمنة 

 4.أيضا

                                         
 «،2002/2015السياسة التركية بين المثالية و الواقعية في ظل حزب العدالة والتنمية»شكري ديهية، سلوم ويزة، - 1
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مواقف األحزاب التركية تجاه بعض القضايا الخارجية نجد أنه رغم وجود بعض   الرجوع إلىب

يوجد العديد من التوافقات والتفاهمات حول العديد منها، هذا   نقاط اإلختالف في بعض القضايا إال أنه

 1.شكل أو بآخر في السياسة الخارجيةما يجعلها تساهم ب

  تركيا في التسعينات من أجل سعت (: TIKA -التركية )تيكا رئاسة وكالة التعاون والتنسيق

في   العديد من الجهود اعتراف المجتمع الدولي بالجمهوريات التركية المستقلة حديثاً، فقد بذلت

ففي البداية قدمت تركيا  .والثقافية من أجل شعوب آسيا الوسطى  واالقتصادية  المجاالت االجتماعية

جهود تعاونية تنموية فجاءت الحاجة إلى   انتقلت إلىثم  وعات طويلة األجلمساعدات عينية، ثم مشر

وبهذا  .ة واألنشطة التي ستتم في المنطقةإنشاء منظمة تقوم بتنسيق وتطبيق أولويات السياسة الخارجي

أداة من  حيث أصبحت هاته األخيرة 1992م عافي عاون والتنسيق التركية )تيكا( تم تأسيس وكالة الت

ت تطبيق السياسة الخارجية التركية في العديد من الدول والمناطق وعلى رأسها الدول التي تشترك أدوا

 2.مع تركيا في القيم والثقافة

تضم  1992هي جمعية خيرية تأسست في عام  : )IHH( مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية

سك، تسعى إلى تحقيق دولة جاءت كاستجابة لألحداث في فترة الحرب في البوسنة والهر 120

ا يقع مركزه .ي مختلف مناطق العالملكل المحتاجين والمظلومين ف واالجتماعيةالمساعدات اإلنسانية 

والحريات وكذا توفير   وحقوق االنسان ةنسانيلمؤسسة بمشاريع االغاثة اإلتهتم ا.  لفي اسطنبو الحالي

بروا على ترك منازلهم باإلضافة إلى وكذلك الالجئين الذين أج ،المساعدة للضحايا والمنكوبين

المساعدات الصحية والتعليمية، من أولوياتها أيضا الوصول إلى مناطق األزمات في أسرع وقت ممكن 

وتعزيز عالقات التعاون بين الدولة ومنظمات العالم لتعزيز   لتقليل الخسائر البشرية قدر المستطاع

 .3الوعي الجماعي في مجال المساعدات اإلنسانية

ومحاولة توجيهه ألهميته في الحياة  القرار السيطرة على الرأي العام يحاول صناع الرأي العام:

لذلك تسعى الحكومات التركية جاهدة لكسب التأييد الداخلي لسياستها الخارجية عبر كسب  ،السياسية

بعد الحرب العالمية  وقد أيدت غالبية الشعب انضمام تركيا الى التكتالت الغربية .الرأي العام التركي

   4.الثانية

  كذلك فقد عبر .قفه من السياسة الخارجية التركيةمو تجاه بأنه قومي التركييوصف الرأي العام 

فضال عن  سي منذ تطبيق التعددية الحزبيةعن عدم ثقته باألحزاب التقليدية التي مارست العمل السيا

تعبير في النتائج التي تمخضت عنها انتخابات عام الفشل في حلها للمشكالت االجتماعية وجاء هذا ال

بينما حصل حزب العدالة والتنمية اإلسالمي على  ،خسارة لألحزاب العلمانية  التي اعتبرت  2003

 5.أكبر عدد من األصوات ما جعله مؤهال لتشكيل الحكومة بمفرده

                                         
 .148المرجع نفسه، ص - 1
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يمنحها  لرأي العام صوت معظم الناخبين األتراك لوجوه جديدة لتشكيل حكومة ما جعل القد  

تسمح بتأسيس نمط التركي  خابات أن الثقافة السياسية للشعبوأظهرت نتائج االنت ،فرصة للتجربة

الحكم الذي يظهر عالقة الشعب بالقيادة السياسية لتوسيع الثقافة العامة التركية ذات الطابع 

رأس السلطة ووجد في ومن خالل ما سبق عزم الشعب على إيجاد شخصية كاريزمية على  .الشرقي

 1.رجب طيب أردوغان ما كان يتطلع إليه

تعتبر وسائل اإلعالم مصدر رئيسي للتعبير عن الرأي العام وموقفه تجاه  وسائل اإلعالم: 

فهي   المشكالت الداخلية والخارجية التي تهمه ويتجسد هذا من خالل الصحف المستقلة بشكل خاص،

لرأي العام وبلورته فيما يتعلق بمسائل معينة خاصة تلك التي ترتبط وسيلة تلعب دور كبير للتأثير في ا

المصالح، من أهم الصحف الواسعة التوزيع في تركيا صحيفة  جماعات باألحزاب السياسية أو

فهي تهتم  1924والتي تعد من أهم الصحف وأقدمها تأسست عام  "Cumhuriyet" جمهوريات

اإلنسان والبيئة، من جهة أخرى توجد صحيفة باألحداث الداخلية والخارجية، وحقوق 

يغلب عليها الطابع القومي وتهتم خاصة بالقضايا  1948التي تأسست عام  "Hurriyet"حريات

وهي من الصحف  1950تأسست عام  "Milleyett"اضافة إلى أن هناك صحيفة مليات،االقتصادية 

ينتمون إلى الطبقة الوسطى، لها مصداقية األكثر تأثيرا على النطاق الواسع من قبل المثقفين الذين 

  2.عالية فيما يخص أخبار السياسة الداخلية

المساعدات  تقديماألولى عالميًّا في المرتبة  في السنوات األخيرة تحتل تركيا  المجتمع المدني:

بشكل برز ، ولكن تقدُّمها في المجال اإلنساني ، حيث ساهم هذا في تقدمها في مجاالت أخرىاإلنسانية

جئين ال لخدمةالمساعدات اإلنسانية تخصص تركيا أغلب حيث كبير في اآلونة األخيرة،  في  المقيمينال 

إلى تركيا ليجدوا فيها  يلجئون  األشخاص العرب ، فمعظماألزمات في بالدهم نتيجةاألراضي التركية 

أبرز   ،العالم أنحاءكل  فية اإلنساني توسع نطاق مساعداتهاتركيا  واألمن، غير هذا إن النهج اإلنساني

وقدمت سارعت تركيا إلى الصومال  كانت الصومال تعاني من انهيار مؤسساتهامثال على هذا عندما 

باألنشطة  تتحققالمساعدات التركية الخارجية  ، إن أغلباستجمعت الصومال قواهاوإليها  المساعدة

  3.م بين الدولة والمجتمعانسجام وتناغ هناك عالقةالتطوعية من شعبها، ففي تركيا 

تعد مراكز البحوث أهم بديل تعتمده تركيا في التطور في المجاالت العديدة،  مراكز البحوث:

إلى  2014حيث تسعى من خالل تبنيها لبرامج عديدة على توسيع البحث العلمي، ما أدى بها في عام 

نشطة البحثية. من أهم المراكز سن قانون دعم مراكز البحوث اإلستراتيجية هدفه تعزيز مستوى األ

، جمعية الفكر TESEV)البحثية في تركيا نجد: مؤسسة الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية التركي )

، منظمة البحوث اإلستراتيجية الدولية، ومراكز بحثية أخرى ساهمت في تطوير ALT) الليبرالي)

في نشر البحوث والدراسات حول  صتختمجلة  مجال البحث العلمي في تركيا كمجلة رؤية التركية

                                         
 .82المرجع نفسه، ص - 1
 .84المرجع نفسه، ص - 2
، 21/04/2020 ، في  »لها المجتمع المدني في تركيا مكمل للدولة وليس منافس «ياسين أقطاي، - 3

/https://www.aljazeera.net/opinions 
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مركز اإلقتصاد والسياسة والمجتمع، إضافة إلى والدولية في مجاالت  واإلقليميةالقضايا المحلية 

 1.أزماتهوبقضايا الشرق األوسط   يختص الذي  أورسام التركي

مشاريع عمالقة ومحلية في مجاالت  تهدف تركيا من خالل هاته المراكز البحثية إلى خلق 

 الجوانبفي كل  اإلبداع تدعيم وتشجيع المبادراتمن ناحية أخرى  ،تقنيات متطورة ختلفة ووفقم

مراكز األبحاث األجنبية ومنها العربية في ، يتبين أن تركيا اليوم تقوم  بتشجيع سواء الجامعية أو غيره

، بالتالي كاديميالمجال االفي  باحثين والعاملين العربجلب أكبر عدد من التركيا، بحيث تعمل على 

المراكز البحثية والتطويرية هي منابع األفكار والمبادرات والرؤى  هذهأن تركيا تعي  من خالل كل هذا

بها أن تنافس تركيا في مجاالت صناعية واقتصادية وأكاديمية وتطويرية بحيث  تقودوالسياسات التي 

 2ة و النهضة في تركيا.والدولي ةالمحلي التنميةتحقق أهداف 

مجموعة من األشخاص التي لها تأثير ملحوظ وكبير في عملية صنع القرار  رجال األعمال:

مقارنة بـ جماعات وقوى اجتماعية اخرى، تشمل هذه   وتحتل موقعا متميزا في المجتمع التركي

الجماعة أصحاب المشاريع المالية والصناعية والتجارية والمقاولين والشركات الكبرى المرتبطة 

 3.كات األجنبيةبالشر

العديد من قادة األحزاب في تركيا تجمعها عالقة خاصة برجال األعمال الذين يقومون بتقديم 

وقد  الدعم المالي الذي تقدمه الدولة الدعم المادي لتمويل الحمالت االنتخابية لهذه األحزاب بشكل يفوق

ذا من خالل العالقات التي كان ه ،تدخل بعض رجال األعمال 1983كانت قد شهدت تركيا منذ عام 

الحكوميين في ما يخص اتخاذ قرارات اقتصادية، تخدم مصالح هذه الجماعة مثل  بالمسؤولينتربطهم 

القرارات المتعلقة باالستيراد والمشروعات المشتركة مع شركات أجنبية،حاليا يؤثر رجال األعمال 

عم هذه العالقات على الصعيد التجاري األتراك في عالقات تركيا مع بعض الدول العربية من خالل د

التصدير والمشروعات  مثال واالقتصادي لخلق فرص اقتصادية للشراكة في مجال المقاوالتية

   4.المشتركة

                                         
 https://studyfans.com/details/، 11/06/2022في  » أهم مراكز البحث في تركيا، «موقع ستادي فانس، - 1
 المرجع نفسه. - 2
 .74، صنفسهمرجع ال - 3
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 المبحث الثاني: مبادئ حزب العدالة والتنمية في رسم السياسة الخارجية التركية

التركية مرتبطة بالعديد من الخطط  منذ قدوم حزب العدالة والتنمية أصبحت السياسة الخارجية

والمسلمات السياسية واالقتصادية والفكرية، كذلك فقد أصبحت تعنى باألحداث والتطورات التي تجري 

بهذا ترتب على صناع القرار التركي    .في العالم من حيث التكتالت االقتصادية، التجارة الدولية...إلخ

كبرى التي أصبحت تعرفها السياسة الخارجية التركية، صياغة مبادئ جديدة لمواجهة التحديات ال

وبالتالي تبنت السياسة الخارجية التركية في فترة حزب العدالة والتنمية مجموعة من المبادئ تعبر عن 

اعادة قراءة للواقع بصورة موضوعية والتنمية أعدت من قبل مهندس السياسة الخارجية التركية "أحمد 

 1داوود أوغلو".

 األول: اعادة ضبط وعقلنة السياسة الخارجية المطلب 

وعقلنة السياسة الخارجية من أهم مبادئ السياسية للسياسة إعادة ضبط السياسة تعتبر سياسة 

تطبيع السياسة الداخلية، كان هناك  حيث عند عملية  حزب العدالة والتنمية، الخارجية التركية في فترة 

في نفس األمر حكومات حزب العدالة والتنمية المقابل اتخذت  وفي .الشعبو توجه تصالحي بين الدولة

على  الذي عمل لفترة طويلة في الشؤون الخارجية وفي هذا أكد أحمد داوود أوغلوالسياسة الخارجية، 

ان وهما الجغرافيا والتاريخعامالن  . وقد تماشت سياسة حزب العدالة والتنمية على هاتين مهم 

  2.تاريخيةو روابط جغرافيةالتي تجمعها بالمناطق خالل اإلهتمام المسألتين وتبين هذا من 

 تعزيز تطبيع مع الهوية التاريخية، كما تم  تها نحو الفي رحل أيضا بقيادة تركيا أردوغان قام

دون الدخول في رهانات مع تركيا  تاريخية مشتركةتربطهم عالقات  اعلين الذينالعالقات مع الف

من  الشركاء التاريخيين القدم من جديدالتركيز على تنمية العالقات مع جميع ل ووبهذا تم العم .التاريخ

اًل محوريًّا( إال أتمييز، وعلى الرغم من أن البعض يس دون معبرا عن تغير ذلك لم يكن  نمي ذلك )تحو 

 3.هتمام الالزم بالدول التي أهملتها تركياالغرب، بل هو إظهار لإلنحو  تركيااهتمامات 

وإعادة هي نتيجة لهذا التطبيع،  حزب العدالة والتنمية لحكومة تصفير المشكالتة ياسكانت س

 ترى نفسها أنها الدولة  فقد أصبحت "،سالم في الداخل، سالم في العالمأتاتورك: " مقولةلتعريف 

ن عمليات الحوار والتعاو بالتالي عزمت تركيا على إعادة إحياءونواحي، محاطة باألعداء من جميع ال

جميع الدول المجاورة والبعيدة، مع  طابع مؤسسي التعاون الواسع النطاقإتخذ  .المجاورة الدولمع 

، ات تعاون إستراتيجي رفيع المستوىاجتماعوتم هذا من خالل  اصة مع سوريا والعراق وإيران،خ

، وآسيا في الشرق األوسط، والبلقان، وشرق المتوسط، والقوقاز، والبحر األسود دوالالتي شملت 

 4.الوسطى

                                         
 01/05/2022، في«محددات السياسة الخارجية التركية الجديدة»علي حسين باكير، - 1

-00-08-26-06-https://www.araa.sa/index.php?view=article&id=793:2014
Itemid=172&option=com_content&58. 

 1، عددرؤية تركية «والتنمية، إعادة هيكلة السياسة الخارجية التركية خالل حكم حزب العدالة »محي الدين أتامان، - 2

 .19(، ص2018)جويلية
 .19المرجع نفسه، ص - 3
 المرجع نفسه. - 4
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الثورات العربية لكن نتيجة  النواحي تقريبًا كافةوسوريا في  العالقات مع العراقتم تعزيز  

إضعاف سلطة  ما أدىعالقات تركيا مع كال البلديِن،  تتدهور جرت فيما بعدوالظروف اإلقليمية التي 

نفسها  تركياكي، بهذا وجدت الترفي األمن القومي  ما أثر بشكل مباشر الدولة في سوريا والعراق

عالقات مع . من جهة أخرى أقامت تركيا على الجانب األمنيتعتمد أكثر سياسات  اتخاذإلى  مضطرة

حيث اعتبرت هاتين األخيرتين من التعاون مع اليونان وأرمينيا،  وكذا من دون أي تمييزالبلقان  دول

وتم وسة في العالقات الثنائية مع الدولتين، واتُِّخذت خطوات ملم الدول المصنفة ضد تركيا تاريخيا،

التوسط في توقيع اتفاق ، كذلك تم إحيائهاو العهد العثمانيثقافة التعايش السلمي في  التأكيد على تبني

سك في حالة سلم سالم بين صربيا والبوسنة والهرسك لضمان استمرار وجود كوسوفو والبوسنة والهر

 1.وأمن في المنطقة

العالقات مع كل األطراف الدولية الفاعلة من دون  تعزيزلعدالة والتنمية على حزب القد عمل 

. مع بداية قيادة أردوغان أصبحت تركيا تتحرك ف بشكل يعتمد على األيديولوجية أو العاطفةالتصر

في المصالح أساسيات سياستها الخارجية النظر مقتضيات المصالح الوطنية، وكان من أهم وفق 

 تركيا  اتُّبِعت. كذلك تمييز من غيرثقافية لجميع القضايا صادية والسياسية والعسكرية والالوطنية االقت

 2.على الشراكة والتناظرتبنى متعددة األطراف   سياسة خارجية عقالنية

التخلي عن عملية بناء  أوال فيتمثلت أهم النقاط التي ركزت عليها السياسة الخارجية التركية 

ه أمنيالسياسة الخارجية ال هة وفق توج  التي ارتبطت فهم السياسة الخارجية عن  ما يعني التخلي موج 

العسكرية في السياسة  بحلف شمال األطلسي والواليات المتحدة، والتخلي عن تأثير المؤسسات

بالتالي غيرت تركيا و ،تراجع دور الجيش التركي في السياسة الخارجية نتيجةو ذلك الخارجية، 

المسائل الدبلوماسية واالقتصادية  توسعت لتنتقل إلىوبل ائل العسكرية واألمنية في المسنظرتها 

ستثمار في القضايا اإلفي عهد حزب العدالة والتنمية  بدأت تركيا .لثقافية والدينية والعرقية أيًضاوا

القات العبعد أن كانت الواليات المتحدة،  بل شملت أيضا ،األوروبياالقتصادية ليس فقط مع االتحاد 

 3فقط. تقتصر على األبعاد العسكرية

 قدبعاد فدة األتوجه السياسة الخارجية متعدت تركيا حزب العدالة والتنمية اعتمد وهكذا مع قدوم

ظرتها نسعت و القضايا والجهات الفاعلة بصفتها بدائل لبعضها بعًضا؛ بل تخلت تركيا عن النظر إلى

 .واالعتماد المتبادل التكاملمة عالقات نحو العمل على إقا في السياسة الخارجية 

 المطلب الثاني: العمق اإلستراتيجي وسياسة تصفير المشكالت

منذ تولي  أكد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي األسبق ومهندس السياسة الخارجية

تاريخي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا، أنه من الضروري أن تستفيد تركيا من تراثها ال

وفي هذا وضع أحمد داوود أوغلو مجموعة من العناصر تمثلت في:  .والجغرافي في سياستها الخارجية

سياسة تصفير المشكالت مع دول الجوار، التأثير في األقاليم  التوازن السليم بين الحرية واألمن،

إتباع أسلوب  اغمة،الدبلوماسية المتن مبدأ سياسة خارجية متعددة األبعاد، الداخلية والخارجية،

                                         
 .20ع نفسه، صالمرج - 1
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دبلوماسي جديد. كذلك شدد أوغلو على أن تتجاوز تركيا الجسر بين الشرق والغرب لتصبح بذلك العبا 

رئيسيا وشخصية محورية في المحافل الدولية وبهذا يؤكد على ضرورة  توظيف العوامل اإلجتماعية 

  1للدول اإلقليمية التي تهدف إلى  تحقيق مصالحها.

 هذا يؤكد على الحاجة إلى تحقيق توازن في المثلث اإلستراتيجي الحساس الذي باإلضافة إلى 

يشمل )تركيا وإيران ومصر( وتوازناتها الخارجية التي تشكل شبكة العالقات الثالثية مع العراق 

ومؤخرا  سوريا والسعودية، فضال عن مثلث أصغر لم يلق االهتمام الكافي وهو األردن فلسطين ولبنان

 عراق وهو المثلث الذي له عالقة مباشرة مع إسرائيل والذي يحدد عالقاتها داخل المثلثاتشمال ال

 .2الخارجية

نقطة تحول مهمة في تاريخ تركيا الحديثة وذلك نظرا لدخول البالد في أزمة  2003يعتبر عام 

النقد  سياسية واقتصادية واجتماعية ووصولها حد اإلفالس، وتراكم الديون الخارجية لدى صندوق

الدولي. فضال عن ذلك فشلت األحزاب السياسية التركية في إيجاد مخرج من أزمة الوضع في تركيا 

وبدأت مظاهر األزمة في الجمهورية التركية تتزايد مع تعطل المسار الديمقراطي في تركيا مع بانقالب 

سالمي نجم الدين أربكان ، حيث أجبر فيه رئيس الحكومة االئتالفية آنذاك، الزعيم اإل1997فبراير  28

على تقديم استقالة حكومته خوفًا من حدوث انقالب عسكري وحتى ال تتكرر مآسي االنقالبات الماضية 

1960 ،1970 ،1980.3  

أما على الصعيد الخارجي، أصبحت تركيا رهينة صندوق النقد الدولي والقوى الغربية، التي 

ارية للتدخل في الشرق األوسط. باتت الجمهورية الكمالية كانت تستغل تركيا في استراتيجيتها االستعم

تعرف االحتضار على المستوى السياسي، اإلقتصادي والحضاري حيث عجز العثمانيون عن إنقاذ هذه 

الجمهورية التي عرفت منذ والدتها ضعف وفقدان لمقومات العمق اإلستراتيجي. في الوقت الذي كانت 

 ، وكانت النتائج غير متوقعة لكل2002رت االنتخابات البرلمانية سنة تعرف فيه تركيا هاته األزمة ج

رجب طيب  تم تأسيسه من قبلالذي حزب العدالة والتنمية المحافظ  فازفقد  ،القوى الداخلية والخارجية

 .4ولأردوغان مع عبد هللا غ

تفعيل فقد عزمت تركيا على إقامة ومبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار أما فيما يخص 

المشاكل العالقة مع وذلك للقضاء على  ةد اتفاقيات شراكة ومعاهدات ثنائيعقعالقات تعاونية من خالل 

ن كادت أتحولت الى عالقات تعاونية بعد دول الجوار وابرز مثال على ذلك عالقاتها مع سوريا بحيث 

وكان ورجيا وبلغاريا عالقات تركيا مع ج باإلضافة إلى 1998عام في  ان تقع حرب بين الدولتين 

 5الهدف من كل هذا جعل تركيا البلد الصديق وسط إقليمها ال البلد المحاط باألعداء.

                                         
لتركي : دراسة للدور ا2002/2017السياسة الخارجية التركية في ظل حزب العدالة والتنمية»حمدان محمد الطيب،  -1

 .12(، ص2018 )أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، «،في األزمة السورية
 .12صالمرجع نفسه،  -2
، 24/04/2022، في «تركيا من العمق اإلستراتيجي إلى العمق الحضاري»الزبير خلف هللا،   -3
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 بتشكيل حكومةأردوغان من خالل فوز حزب العدالة والتنمية  كخالصة استطاع الزعيم 

كيا ت ترخلد، وبهذا فقد مع رؤية الحزب يتوافقالبالد بما  ممارسة السلطة في له ، مما سهلبمفرده

لى إا بقوة وإعادتهحزب العدالة والتنمية في إنقاذ تركيا من أزمة مضطربة  نجاح كان سببهامرحلة 

 الساحة الدولية.

 المطلب الثالث: المبادرة والمسؤولية في السياسة الخارجية

يا    نوعا من الدفاعية والسلبية في تعاملها مع القضا السياسة الخارجية في الفترة الكمالية  عرفت

ثم ازدادت المبادرة مع المبادرة ألول مرة،  السلطة بدأت تركيا تعتمد تورغوت أوزال وبعد تولي

ـ فبعد تبني تركيا تجاه قضايا السياسة العالميةوفي السياسة الخارجية تجاه اإلقليم  أردوغان مجيء

في استضافة القمم يا أصبحت تلعب تركيا دورا محوربقيادة أردوغان  لسياسة الدبلوماسية اإليقاعية

ة،  قمة منظمة حلف شمال األطلسي، وقمة منظمة التعاون  شملت أغلبها:واالجتماعات الدولية المهم 

 1.اإلسالمي، وقمة تركيا وبلدان إفريقيا، وأول قمة لإلنسانية عالميًّا، وقمة مجموعة العشرين

ة  هذا لها كون حيثفي العديد من األزمات مارست تركيا دور الوسيط بقيادة أردوغان  منص 

السنية والشيعية في  اتبعت تركيا تجاه الطوائففمثال دولية ألخذ زمام المبادرة في بعض األزمات، 

وقد حاولت  .حاولت منع انهيار الهيكل السياسي للبالدمن خالل دور الوسيط  العراق سياسة متوازنة،

المبادرة وتحمل المسؤولية  ك فقد ساهمت سياسة، كذلمع البرازيل حل  النزاع بين الدول الغربية وإيران

هذه األخيرة  عملت. وقد في السياسة الخارجية التركية فواعل جديدةفي السياسة الخارجية لتركيا نزول 

أثبتت وكالة التعاون والتنسيق وفي ذلك  ،مكانة تركيا على المستوى العالمي واإلقليميعلى تعزيز 

 من خالل  ا في مجال السياسة الخارجية في المناطق القريبة والبعيدةالتركية )تيكا( أنها ناجحة جدًّ 

 .2للمساعدات اإلنسانية والتنمية تقديمها الدعم 

القديمة مثل الهالل األحمر التركي ومؤسسة إضافة إلى هذا أصبحت تركيا عبر مؤسساتها 

 ةلخارج والمجتمعات ذات الصلالشؤون الدينية، والمؤسسات التركية الحديثة مثل تنسيقية األتراك في ا

(YTB)ورئاسة إدارة الطوارئ والكوارث ، (AFAD) إضافة إلى عدد من  ،ومعهد يونس أمره

جهود جميع  في الساحة الدولية. وبهذا شكلت تؤثر المنظمات العابرة للحدود الرسمية وشبه الرسمية

في كل مناطق األزمات  إلنسانيالدعم ا التركية من خالل الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية

المبادرة  عامال أساسيا في بروز تركيا  وتطوير سياستها الخارجية، فمن خالل هذا اعتبرتفي العالم 

 3حديثا. للسياسة الخارجية التركية أهم السماتواحدة من الدعم اإلنساني في موضوع 

 ازب العدالة والتنمية تقديرفي عهد ح عرفت تركيا من خالل الجهود اإلنسانية التي قامت بها 

األولوية لما يسمى بـالدبلوماسية اإلنسانية، بخاصة في  حيث أنها أعطتمن األطراف الفاعلة؛  اكبير

 األكثر تقديما فهي الدولة عالميًّا . أما جئينلال البلد األكثر استضافةتُعد  تركيا  ثموضوع الالجئين، حي

مليون الجئ سوري  3.5ما قامت به تركيا إزاء قرابة  وأبرز مثال على هذامساعدات إنسانية لل

أما المثال الثاني فهو  .تع رضوا للتهجير خالل الحرب في سوريا، واضطروا إلى الفرار إلى تركيا
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واضحة  تركيا اعتمدت سياسة، إضافة لذلك بعد تعرضها لإلنهيارحملة دعم الصومال ومساعدتها 

وانية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وسياسة اإلبادة الجماعية نحو السياسة التوسعية والعد مقابلوقوية 

  1.المساعدات اإلنسانية الالزمة وتم ارسال مسلمي الروهينغا في بورما،

 المطلب الرابع: تطوير السياسة الخارجية وتطوير المعارضة العالمية

ة  والذي اعتبر  قليميفي القضايا اال قوي حضورتمكنت تركيا في اآلونة األخيرة من تحقيق 

 ةعرفت السياس. كذلك فقد داوود اوغلو فكارأ التي تستند إلى ةالجديد ةتيار العثماني ألفكار ةترجم

المصالح والتيارات توازن دقيق بين مختلف  ةاقام تعتمد ةكل قراءتحول ش ةالتركي ةالخارجي

عالقات  ةاقام من خالل وذلك  ة،ميسالواإل ةوالعربي ةسرائيليواإل ةوروبيواأل ةمريكيواالتجاهات األ

  2. من الجميعة واحد ةعلى مساف دولة محورية والذي يجعل منها  الجوارمع  ةجديد

من خالل اإلستراتيجية التي تم تبنيها للسياسة الخارجية  وغلو وغولأ ،ردوغانأالثالثي  استطاع

عالقات مع كل من تنسيق ي تركيا وتستند لعمقها االستراتيج ةمركزيالتركية والتي تنطلق من 

ما أكد عليه وهذا  وال لحل تلك الخالفات عند الجميعوسيطا مقب حيث جعل منها هذا ةقليمياالطراف اإل

 3.أحمد داوود أوغلو مهندس السياسة الخارجية التركية

أردوغان في تحركات السياسة الخارجية  في عهدبها تركيا  قامتعملية المبادرة التي لم تقتصر 

االنفتاح على حيث تبين هذا في  المناطق النائية في العالم وشملت حتى، بل فقط المحيط اإلقليمي على

 المراحلأردوغان في كل  بزعامةتركيا  فقد قدمت ،إفريقيا وأمريكا الالتينية ودول آسيا البعيدة

 مؤسسات حصلت وبهذافي مجال القوة الناعمة،  تفوقهاالسياسية واالقتصادية واالجتماعية، الجادة 

تقدير الجمهور  مثل تيكا، وآفاد، والهالل األحمر، فضاًل عن المنظمات غير الحكومية التركية تركيا

 .4األزمات الموجودة في العالمفي الدعم اإلنساني  العالمي من خالل جهود

ان الرئيس أردوغفقد أدى تركيا تغيير قواعد اللعبة من خالل البقاء في اللعبة،  عمدت وفي هذا

. وتحول على الهيمنة األمريكية والذي كان يقوملنظام الدولي المتمركز غربيًّا، ا انتقد فيهخطابًا سياسيًّا 

ضرورة يؤك د  ما نقد عالمي لألمم المتحدة، وهذا الخطاب السياسي الذي قام به الزعيم أردوغان إلى

عن هاإن عجزلذلك فاليوم، ليمية اإلق حل األزمات أصبحت تعجز عن، التي األمم المتحدة تغيير هيكل

 .5اعتراض تركيا في أصبح سببحل  األزمات 

حقيقة أن مجلس األمن الدولي ال يستطيع اتخاذ قرار من دون موافقة األعضاء وبالتالي أصبحت 

معارضة سياسية ضد  ، ففي الوقت الذي ال تتواجد فيهتعرقل عمل النظام العالمي نالخمسة الدائمي

عبارة الرئيس أردوغان  طرحهاالمقاربات التي  كانتكية من بقية القوى الدولية تقريبًا الهيمنة األمري

فضال عن هذا  ،النظام الدولي، مثل المنظور الحضاري ورؤية السالم العالميعن بدائل لحل مشكالت 
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يوم أصبح غير مرغوب فيه من أطراف أخرى التي بدورها تحاول ال بنية النظام الدوليل تركيا انتقاد

 1فرض عقوبات على تركيا حتى ال تكون نموذج يؤخذ بعين االعتبار من بقية الدول.

 المبحث الثالث: محددات السياسة الخارجية التركية في فترة حزب العدالة والتنمية

عدالة زب الحإن تصاعد الدور التركي واختالف مسار عمل القيادة السياسية الجديد منذ استالم 

مور نفيذها أوات تاستراتيجيات السياسة الخارجية التركية، وعادت وسائل تحقيقها وأد والتنمية غيٌر من

وضاع في ت األمعلنة تم تأطيرها أكاديميا ومن ثم الترويج لها ووضعها محل التنفيذ. كذلك فقد أصبح

ها فاتتحال المجتمع الدولي تفرض ضغوطا على تركيا لتجسيد دور إقليمي وهو ما أدى بالتوترات بين

ة  ة التركيخارجياإلستراتيجية وبين مسؤولياتها اإلقليمية، وفي هذا سيتم ذكر أهم محددات السياسة ال

 في فترة حزب العدالة.

 المطلب األول: القيادة السياسية الجديدة

وأتباعه في عن سابقتها التي اتبعها اتاتورك  ةوالتنمي ةلحزب العدال ةالخارجي ةالسياس تختلف

 أنها تحتويكما  ة،حاله دفاع دائم ألولى منفصلة تماما عن أنماط فكرة أن تركيا فيثالث سمات: ا

نه على أهي  ةالثاني مةوالسفيما بينهم. التعاون  الجوار وزيادةمع  في تركيا الخالفاتنشاطا فعاال لحل 

تشاف من في الوقت الحالي اك االبتعاد قدر المستطاع عن الماضي العثماني هناك تركيا  ةعكس محاول

أصبحت تحاول اقامة شراكة  تركياة وهي أن الثالث مةالسة، أما لجزء من مزايا هذه الفتر جديد

 2ة.الغربي ةالكتلاستراتيجية مع العبيين آخرين غير 

كان حزب الشعب الجمهوري، بعدما تمكن حزب العدالة والتنمية الذي شكل الحكومة بمفرده 

بدأت حكومات حزب العدالة . ذاك، هو حزب المعارضة الرئيسالذي لم يكن ممثاًل في البرلمان آن

قيادة سياسية جديدة على أساس حملة أوزال في تأسيس والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان في 

حزب  . تم وصف التغيير الذي عرفته فترة حزب العدالة والتنمية بالثورة الصامتة فقد قامالثمانينيات

ة لتهيئة بيئة  طواتبالقيام بخالعدالة والتنمية  ألفراد المجتمع الذين تُِركوا محرومين طوال  تسمح مهم 

 نتيجةالمنطقة  وبهذا تطورت عالقات، بالتعبير عن أنفسهم بسهولة، والعيش بحريةتاريخ الجمهورية 

في العالقات بين بعدما ما كان هناك العديد من المشاكل في كل قضية تقريبًا،  الملحوظةالتطورات 

 .3ة والمجتمعالدول

تقليص في إعادة توجيه السياسة الخارجية وقامت ب قيادة حزب العدالة والتنمية في تركيا أسهمت

، حاولت هذه األخيرة اضفاء الطابع الديمقراطي على دولة تركيا وذلك الوصاية العسكرية على السياسة

وكذا الحرية،  سيع مجاالتوتومؤسسات المجتمع غير المسلمة في المجتمعات المحلية، من خالل فتح 
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الوحيدة مهمته أصبح الجيش يؤدي بهذا و خطوات للتسهيل على غير المسلمين ألداء عبادتهم، اتخاذ 

 1من كل تهديد خارجي.حماية الدولة المتمثلة في 

 المطلب الثاني: هوية الدولة

 لعديد من التساؤالتقام  حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه بتحديد هويته السياسية التي أثارت ا

حول ما إذا كان حزبا إسالميا أم ال؟ وهل يؤيد ما يسمى بالعثمانية الجديدة؟ وبالتالي حزب العدالة 

والتنمية قام بإختزال هويته السياسية فيما يسمى بمفهوم الديمقراطية المحافظة. عرف المجتمع التركي  

التغريب التي تبناها أتاتورك في حكمه، ما أدى  كةأزمة الهوية منذ انهيار اإلمبراطورية العثمانية وحر

والثقافية والجغرافية لهذا المجتمع مع واقعه السياسي  إلى عدم وجود تناسق بين  المعطيات التاريخية

  .2والقانوني

ما هو إال استمرارية للتيار اإلسالمي ضد التيارات  يرى البعض أن فوز حزب العدالة والتنمية 

انية، أما البعض اآلخر يرى أنه حزب معتدل وديمقراطي يختلف تماما عن الحزب والمؤسسات العلم

القضاء على اإلسالم السياسي.  اإلسالمي السابق، وهذا داللة على أن المؤسسات العلمانية تمكنت من

 للصراع اإلسالمي العلماني في تركيا، كذلك لكن تعتبر هذه التفسيرات  محتملة وتفتقد الطابع التفاعلي

عن كل من  فإن ايديولوجيا وسياسيا ال يقدم حزب العدالة والتنمية نفسه على أنه حزب إسالمي بل يبتعد

  3يرى أن لهذا الحزب برنامجا إسالميا وال تظهر في أدبياته أية إشارة دينية.

ويالحظ أن حزب العدالة والتنمية عبارة عن تركيبة سياسية واجتماعية جديدة تمتزج بين 

ة من جهة واليمينية من جهة أخرى، كحزب الشعب الجمهوري، وكذلك اليسارية كحزب اإلسالمي

اليسار الديمقراطي، كل هذا في صيغة جديدة وهو ما أكده إثنان من قادة الحزب "عبد هللا غول" و"عبد 

 4."اللطيف شنر

ت الخدمات، سياسة الهوية إلى سياسا إن أهم ما حققه الحزب هو نقله للتيار اإلسالمي العام من

مسائل الهوية والثقافة، وتحويلها إلى  ما يعني أنه استطاع تفكيك البرامج اإلسالمية السابقة القائمة على

مسائل السياسة االجتماعية واالقتصادية. ويمكن القول أن هذا ما تبنته ايديولوجية الحزب التي كانت 

 5فضل من خالل هذا الحزب.سببا في جذب المؤيدين الجدد الذين عزموا التغيير نحو األ

 المطلب الثالث: أثر المنظمات عبر الوطنية

عابرة للحدود حيث  جهات فاعلةوالتنمية تهديدا من قبل  تركيا خالل حكم حزب العدالة عرفت

في السياسة الخارجية  الكردستاني أو تنظيم غولن يؤث رالتهديد الذي يشك له كل من حزب العمال  أصبح

اعتبر  حيث، في عالقات تركيا مع الغربن هذا اعتبر من أهم األمور التي تثير القلق التركية. فضال ع
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الدعم المالي والسياسي من الدول  امتالكالقدرة على  ويملكان، لدولةلسيادة ا اتهديد هذين األخيرين

 1.الغربية

كتسبت القضية قد اكانت القضية الكردية من أهم القضايا نقاشا في عهد حزب العدالة والتنمية، ف

الرأي العام العالمي  دعمها، 1991 سنةألول مرة في  تمتالكردية بعدًا دوليًّا بعد حرب العراق التي 

ثم بعد ما احتلت أمريكا  .حكم األمر الواقع في شمال العراقبنية مستقلة بوتم إنشاء والقوى العالمية، 

 حكومة حزب العدالة والتنميةب ما أدىهذا الحكم الذاتي أساًسا دستوريًّا،  امتلك، 2003لعراق في عام ا

بين  عالقات إيجابيةدخلت في  وبهذاعالقاتها مع حكومة إقليم كردستان في العراق،  النهوض بتعزيز

 .2الطرفين

 منظمة إرهابية، ترى أنهالدول الغربية مع امتدادات حزب العمال الكردستاني الذي أدى تعامل 

 .عمل ضد تركيا وإيران بشكل خاصوأصبح هذا يعبر عن نوع من الإلى زيادة نشاط هذه األحزاب، 

السياسة الخارجية التركية مع  كانت نتيجة تصادمعالقات الدول الغربية مع ممثلي القومية الكردية ف 

بلدان أخرى في  القومية الكردية سمح لتركيا بالتعاون مع كانت تشكله، لكن التهديد الذي هذه الدول

 3.المنطقة

 المطلب الرابع: تغير التوازنات اإلقليمية

شهد النظام الدولي تحوال كبيرا دفع بتركيا إلى تعديل استراتجيتها الكبرى وتغيير موقعها الدولي 

حيث بعد أن تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا في السنوات األخيرة تغيرت الثقافة 

وتم   الخارجية،  تركيا التي كانت قائمة على الطابع الدفاعي في ممارسات السياسةل  االستراتيجية

  4االنتقال من الدولة القومية إلى الحضارة.

جاءت بمتغيرات أمنية وسياسية  2003بالنسبة لتركيا فإن الحرب في الخليج العربي في 

. ومن ناحية أخرى تنطلق الرؤية وإستراتيجية وثقافية أدت إلى اعادة تشكيل المنطقة على نحو كبير

التركية من ضرورة ادخال دول الجوار الجغرافي )تركيا وايران وإسرائيل( في اطار النظام االقليمي 

الجديد. فقد تمكن حزب العدالة والتنمية منذ قدومه بتعزيز الدور التركي االقليمي على الصعيد 

رافيا، بشريا، اقتصاديا، عسكريا ما يجعل منها الخارجي، وهو يرى أن تركيا تتمتع بقدرات كبيرة جغ

عنصرا فاعال في اإلقليم ويمكنها من تحسين عالقاتها مع االتحاد االوروبي من خالل تعزيز عملية 

 5التحول الديمقراطي.

والجيوسياسية لموقع تركيا مصدرا لجلب الفرص والقيود  تعد الخصائص الجيوستراتيجية 

ما يعني أن تواجد تركيا بالقرب من مصادر الطاقة في الشرق األوسط  للسياسة الخارجية التركية،
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يجعل منها مفترقا للطرق في العالم، حيث أن موقعها وآسيا الوسطى وشرق البحر األبيض المتوسط 

ة ألنقرة في هذا الخصوص. قام حزب العدالة والتنمية في سنواته األولى في  الجغرافي يوفر مزايا مهم 

ركيا على هذا األساس أي على فكرة تعزيز العالقات مع جميع دول المنطقة، من جهة الحكم  في ت

أخرى فإن  الثورات العربية والبيئة الفوضوية شكلت تهديدا أمنيا لتركيا، وباألخص في العراق 

وسوريا، إضافة إلى التوتر السياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية مع السياسة الخارجية 

 1فية المتَّبعة والمواجهة التي تنتهجها هاتان الدولتان كان له تأثير كبير  في سياسة تركيا اإلقليمية.الطائ
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 خالصة الفصل األول

ر من أكث 2001ردوغان في أتنمية الذي تأسس بزعامة رجب طيب عتبر حزب العدالة والا

حيث اعتبر  ود األخيرة،العق التي برزت في تركيا خالل ةنجاحا مقارنة باألحزاب اإلسالمي األحزاب

جية وفي ادارة السياسة الخار خاصة في مجالالتي برزت   من بين األحزاب السياسية رهذا األخي

رف ان قد عأهم ما ميزه هو ابتعاده عن أيه معادلة اسالمية فقد ك ، واالجتماعمجاالت االقتصاد 

و سياسة نح ههاة الثانية فتمثلت في اتجنفسه منذ البداية بأنه حزب ديمقراطي محافظ، أما الميز على

مع سياسة  وإقامة عالقات متينة  خارجية مزدوجة تسعى للحصول على العضوية في االتحاد األوروبي

 .العالم اإلسالمي

لحزب ادة اقللحكم أدى إلى تغيير المعطيات كليا حيث ساعد  م حزب العدالة والتنميةاستال إن

كبرى،  ا قوةغالل المعطيات جيو استراتيجية وجيوسياسية لجعل تركيعلى إحداث تغييرات داخلية واست

ن مي كل في الوقت الذي تعرف فيه منطقة الشرق األوسط إعادة تشكيل مراكز السلطة والقرار وسع

هيم ياغة مفاادة صالقوى اإلقليمية على انجاز مكان لها في هذه الخريطة االستراتيجية ترافق هذا مع اع

 .إلخ…ع متطلبات الصعود كالعمق اإلستراتيجي، سياسة التصفيرجديدة تتوافق م

 ة تستهدفة جديدبقيادة أردوغان كان عبارة عن بداية لرؤي حزب العدالة والتنميةو بالتالي نجاح 

داخل  مهيمنالحزب احياء الدور التركي وكذلك إعادة تشكيل نظامه السياسي، هذا ما جعل منه ذلك ال

م النظا تجسد صورةأن شخصية هذا الحزب وأفكاره وسياساته أصبحت  إضافة إلى، هذا النظام

 كية معا.السياسي والدولة التر

 نحوالديمقراطي، وفي نفس الوقت  المسار نحوتحوال ملحوظا تشهد اليوم  أن تركيا كما هو معروف

 منطقة  على مستوى ما أدى بها إلى البروز كقوة صاعدةعلى المستوى االقتصادي  التنمويمسار ال

 األوسط  وكذلك على المستوى العالمي. الشرق
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 رجب طيبفي عهد جديد بزعامة  دخلت الجمهورية التركيةبعد فوز حزب العدالة والتنمية 

انية الجديدة حيث أن في هذه المرحلة استهدف الحزب وزعيمه وأصبحت تسمى بعهد العثم أردوغان؛

رجب طيب أردوغان انفتاح كبير خارجي مع الدول الواقعة في محيط تركيا اإلقليمي الجغرافي. شمل 

هذا االنفتاح على االقتصاد واالندماج في السوق العالمية وكذا تبني مفاهيم جديدة لالقتصاد التركي 

هو إعادة  سياسة حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغانهدف من وكان ال كالليبرالية.

الدور التركي بشكل يليق بجذوره التاريخية فضال عن كونها دولة لها دور فعال على المستوى اإلقليمي 

 1والدولي.

 تركيا  أنعلى في عهد حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان  وصفت السياسة الخارجية التركية

المتالكها موارد وقوة اقتصادية ودبلوماسية، وبالتالي من أجل تفعيل هذه اإلستراتيجيات  فاعلةدولة 

ها الدولية المجاورة لها والتي حدود الفواعلالعالقات مع جميع الدول وعملت تركيا على تحسين 

  2.اإلقليمية ودول الشرق األوسط

 ان كقائد سياسيالمبحث األول: البيئة النفسية لرجب الطيب أردوغ

لحزب العدالة والتنمية والرئيس السابق لبلدية  سسرجب طيب أردوغان المؤ السيد عتبري

من أبرز الشخصيات التي أثرت في السياسة الخارجية التركية حيث بدأ هذا مع تأسيس  ، إسطنبول

ه أن ؤه زعماكار هذا األخير حسب ما أكدحزبه الذي أطلق عليه اسم حزب العدالة والتنمية ومن أف

 3.قائمة على تحقيق التنمية الوطنيةأفكاره 

لما جاء  ةمعارضة في مسيرته الكاملة سالميإلا تبنى أردوغان منذ قدومه إلى السلطة  المبادئ

ادها العربي وعن امتد ةسالميتركيا نهائيا عن جذورها اإلمشروع اتاتورك القائم على قطع به 

لى العالم االسالمي إتركيا  ةاستعاد هو عظماأل هدف أردوغانفكان  .وروباأاالسالمي ودمجها في 

حراسها  ةوشراس  األسيجة ةمدى صالب أدركممارسته بعد دخوله عالم السياسة ومن خالل ولكن 

مع اسرائيل  ةومنها العالق ةبتلك االجهز االعترافو فرض عليه على نح هل من استراتيجيتفعد  

 4.هلمشروع ةالشعبي ةعدمل توسيع القاأتعامل معها على وال

 المطلب األول: السمات الشخصية )حياته وخبراته(

وزعيم حزب العدالة والتنمية  2003مارس  14رجب الطيب أردوغان رئيس وزراء تركيا منذ 

كان قد خدم قبلها عمدة إسطنبول   1954فبراير  26ولد في  ،الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي

في سالح خفر   عمل والده ،أهم المسؤولين في العالم اإلسالمي  ويعد من 1998إلى  1994  ما بين

وتمت تربية أردوغان على تربية اسالمية ملتزمة كذلك أبدى أردوغان من صغره   السواحل التركي

 5.ذكاء وهو في المنزل ووضوحا في الرؤية ما جعل أحد أساتذته يطلق عليه لقب الشيخ رجب

                                         
 10مرجع سابق، ص. ادريس حسين، - 1
 .11ص المرجع نفسه، - 2
 75(،ص2012)القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، مكتبة جزيرة الورد، رجب الطيب أردوغانصالح عبد الحميد،  - 3
 .85المرجع نفسه، ص - 4
 .17المرجع نفسه، ص - 5



(.2021-0320الدور القيادي لرجب طيب أردوغان  في رسم وتوجيه السياسة الخارجية لتركيا )   الفصل الثاني:  

47 

 

  في مدينة اسطنبول في وسط أسرة من أصل جورجي، 1954فبراير  26ولد أردوغان في 

ترعرع  .عاما 13ذلك إلى اسطنبول في عمر  أمضى طفولته في ريزة على البحر األسود ثم عاد بعد

أنه لم يكن له الخيار غير بيع البطيخ  قال في مناظرة تلفزيونية ذات يوم فقد ،أردوغان في أسرة فقيرة

البتدائية واإلعدادية لكي يستطيع توفير المساعدة لوالده فيما يخص مصروفه والسميط في مرحلتي ا

االقتصاد واألعمال في ثم انتقل إلى كلية   التعليمي، كان والده فقيرا وأتم تعليمه في المدارس الدينية

  1ة.جامعة مرمر

لرسول محمد نجد في مقدمتها تأثره بافي حياته بالعديد من الشخصيات،  قد تأثر  أردوغانكان 

وكذلك تأثره بالزعيم نجم الدين  .فيها  إلى البيئة الدينية التي ترعرع راجع  وهذاصلى هللا عليه وسلم 

رئيس بلدية  ليصبح رئيس فرع حزب الرفاه، ثم بعد ذلك لكي يصبح  أربكان الذي أعطاه الفرصة

وثيقة  ةعالق ا كانت تجمعهذله، المسلمين لبعض الشعراء كان له ميولكذلك  .1999اسطنبول في عام 

باألديب المسلم نجيب فاضل. إن البيئة التي نشأ فيها اردوغان والتي شملت تاريخ الفتح االسالمي 

 2شخصيته. في اكبير االمشرق كان لها أثر

يرة الكثير من وقته في بكرة القدم منذ صغره، حيث سلبت هذه األخ اكان أردوغان مولع

 دراسة االبتدائية وظل يلعب الكرة طيلة ستة عشر عاما إلى أن جرىولى في مرحلة الالصفوف األ

كذلك فإنه بالرغم من اهتماماته بالسياسة إال أنه كان يعطي  .1980االنقالب العسكري في سبتمبر 

 .في وصوله إلى المكان الذي هو فيه اليوم ابارز ااهتماما أكثر لكرة القدم في حياته والتي كان لها دور

وبالتالي لم يكن ألردوغان القدر  خالل تلك السنوات الصبر والصمود في مواجهة الصعوباتفقد تعلم 

بأن يصبح نجما لكرة القدم ولكن خوضه لهذه التجربة جعلته يكسب االتزان ووهبته المثابرة  والثقة 

    3بالنفس وعلمته معنى النصر والهزيمة وكيفية رسم اإلستراتيجيات.

تسبب هذا في إدخاله إلى  ،دوغان بتهمة التحريض على الكراهية الدينيةهم أرات   1998ي عام ف

وتم منعه من العمل في الوظائف الحكومية والترشح لالنتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتا من   السجن

إال أن هذه القضية لم تمنع أردوغان من المواصلة واإلستمرار في مشواره السياسي بل  ،شعر تركي

لينشق مع  اغتنم فرصة حظر حزب الفضيلةوتمر أردوغان في السير في الطريق السياسي بالعكس اس

غضب التيار أ .2001عدد من األعضاء منهم عبد هللا غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 

فأعلن أن العدالة والتنمية ستحافظ على أسس   اإلسالمي الذي كان يتبعه أردوغان المؤسسات العلمانية

 4.المسلحة التركية ام الجمهوري ولن يكون هناك احتكاكات مع القواتالنظ

ساهم في تطوير البنى التحتية  فقد ،1994فاز رجب طيب أردوغان برئاسة بلدية اسطنبول عام 

قد قام بتحويل لمن خالل أنشطة شبكة المواصالت،  للمدينة وطور من أنظمة المواصالت بالمدينة

بير وتمكن من جعل اسطنبول مدينة سياحية بفضل عبقريته وقربه من اسطنبول إلى معلم سياحي ك

شعبية كبيرة في تركيا  اكتسب لفي اسطنبو حيث خالل فترة رئاسة أردوغان ،الناس ال سيما العمال
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لم ينقذه حينما خضع إلجراءات قضائية من قبل محكمة أمن الدولة واتهامه بالتحريض على  الكن هذ

 1.الكراهية الدينية

أردوغان ترأس  يستطعوحصوله على األغلبية، لم  2002عد فوز حزب العدالة والتنمية في ب

تولى  2003لكن مع حلول مارس   حكومته بسبب اتهامات سجنه وتولى تلك المهمة عبد هللا غول،

حيث  أردوغان رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه. يعد أردوغان خريج المؤسسة والمدرسة الدينية،

لكن منذ فوزه . لذي كان بقيادة نجم الدين أربكانالعمل السياسي من خالل التيار اإلسالمي ا بدأ

كد أردوغان أن أ ،ال ينتمي أو يمثل أي حزب بالعكس يؤكد أردوغان أنه 2003بالحكومة في عام 

يها هو بناء دولة ديمقراطية تفصل الدين عن الدولة كما في أوروبا وال تكون ف هالهدف األساسي ل

  تم تعديل الدستور للسماحة ثم بعد ذلك التركي ةعلى الدين كما هو حال العلماني سيطرة الدولة

 2.الذي أكد فيه أن حزبه حزب محافظ ألردوغان بتولي منصب رئاسة الوزارة

 ب الثاني: النسق العقيدي لرجب طيب اردوغان ) عقائده، تصوراته، مصادر نسقه العقيدي(لالمط

العقيدية موقعا مهما في التأثير في عملية صنع القرارات السياسية في الدولة حيث  تحتل األنساق

ال ينشأ النسق العقيدي للقائد السياسي من العدم، وإنما هو نتيجة لخبرات قد مر بها القائد السياسي 

فقد اعتبر ، توالسياسية وكذا التيار الذي ينتمي إليه وغيرها من المؤثرا المتمثلة في البيئة االجتماعية

المؤثرة منذ رحيل مصطفى كمال اتاتورك  رجب الطيب اردوغان القائد التركي من أكثر الشخصيات

، حيث يعد من الشخصيات التي برزت في تحقيق نجاحات وإسهامات في تاريخ الجمهورية 1938عام 

 3اإلسالمية.التركية، وبات اسمه محفورا في ذاكرة العالم العربي اإلسالمي وفي قضايا األمة 

يحمل أردوغان نظرة خاصة للمشكالت الدولية الحديثة،  فهو يشير إلى هذه المشكالت لتبيان 

 أن الظروف الفوضوية التي سادت في مرحلة ما بعد ”مدى صحة عقائده وعلى سبيل المثال فقد ذكر

حتالل واإل ةليهمثل الحروب األ ةايجاد العديد من المشكالت المزمنكانت سببا في  ةالحرب البارد

 4. ”ربالبش تجارة ح النووي واللوالتس

تركيا  رؤيةيتمثل هذا في ، الخارجية السياسةمن المكاسب في  ةلى تحقيق مجموعإتركيا  ىتسع

درها الرئيس التركي صأهداف أ ةتقوم على مجموع ةاستراتيجي رؤيةوالتي تعبر عن  2023لعام 

 االقتصادية ة،تشمل شتى المجاالت السياسي ةتقدمي ة،تطوري ةفهي تمثل رؤي .ردوغانأرجب طيب 

هدفها  والتنمية العدالةمن طرف حزب  ةرؤي ىثم بعد ذلك تبن ،التي تخص تركيا ةثقافيوال ةجتماعيإلاو

 5.حد الدول العظمى في العالمأجعل تركيا 

 ،كيةالتر الخارجية السياسة صياغةفي  مهما ردوغان عامالألطيب نسق العقيدي لرجب اليعد ا

يرى رجب طيب ف ةما فيما يخص عقائده الفلسفيأ .هم مصادر النسقأ االجتماعية البيئةحيث تعتبر 
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ن االختالفات في أو ،في كل مستوياتها ةللسياس ةساسين الصراع ال يعد من السمات األأردوغان أ

 ةيات المتفائلردوغان من الشخصأحيث يعد  ،ن تكون سببا للصراعأ يجب الثقافات والتاريخ والدين ال

هدافا أردوغان أخرى فقد حدد لعقائده األ بالنسبةما أهداف. تحقيق األ بإمكانياتسياسيا في ما يتعلق 

تمثلت في تصفير المشكالت مع دول الجوار وجعل تركيا مركز  ،الخارجية السياسةفي مجال  ةعديد

 ةي التدخل في الشؤون الداخليف ةن تركيا ليس لها نيأردوغان أ وأكد ،وروبابأوسط يربط الشرق األ

 ةقليميعقاب التغيرات اإلأعرفت تغيرات في  التركية الخارجية السياسةن أغير  ،خرىللدول األ

 1.في العالمخلق مكانة لها لى إتسعى  والتنمية ةمن خالل الحزب الحاكم حزب العدالفتركيا  ةالراهن

ية صارمة ولكن حكيمة في الوقت بشخصية صعبة، دفاع  على الصعيد الدولي يتمتع أردوغان

من جهة أخرى يملك أردوغان كاريزما قتالية فهو سياسي كبير عزم  .ذاته، أما داخليا فشخصيته حيوية

على قيادة تركيا وهي تمر بمرحلة انتقالية، لكن على الرغم من الشعبية التي امتلكها إال أنه فشل في 

من الليبراليين والمثقفين األتراك الذين اعتبروه رائد فترة واليته الثانية في استقطاب دعم العديد 

  2.التي سيطرت على البالد المؤسسة العسكريةلحكم  احد وضعالديمقراطية الذي 

المبحث الثاني: تأثير رجب الطيب أردوغان كقائد في عملية صنع السياسة الخارجية 

 التركية

يتطلب التعرف عليه ال سيما في ظل المسار يعد النظام السياسي المعمول به في تركيا أمرا مهما 

إلى النظام الرئاسي في عام  1982اإلنتقالي الذي شهدته تركيا من النظام البرلماني بموجب دستور 

لم يكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من جاء بفكرة االنتقال من النظام البرلماني ، 2017

الرئيسين تورغوت أوزال وسليمان ديميريل لكن بقي   سبقه إلى النظام الرئاسي في تركيا، بل كان قد

فوزه وفوز حزبه العدالة   رجب الطيب أردوغان الوحيد الذي جسد هذا النظام بخطوات فعلية بعد

  2018.3 والتنمية في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في

 المطلب األول: االختصاصات الدستورية

رئاسة رجب طيب أردوغان لمعمول به في تركيا منذ تولي يتم مناقشة النظام السياسي ا

النظام الرئاسي إلى  أردوغانالوقت الذي يميل فيه القائد السياسي ففي  ،2014 في الجمهورية التركية

حزاب السياسية التركية المعارضة هذا األسهل في اتخاذ القرارات، ترفض  عمليالذي يراه نظام 

في الكثير من  أردوغان الديكتاتورية التي ال يجب قبولها. ويؤكدو تعتبره من األنظمة النظام 

 4.ال مثيل له في العالمنظام رئاسي تركي  هو بل اليس ُمطلقالقائم  النظام الرئاسيبأن  تصريحاته

وتم تعديله  يوم  1982  يتمتع الرئيس التركي حسب الدستور التركي الحالي الذي تم إقراره عام

ما  لحكومةأوال في كونه الشخص الذي يترأس ا تتمثل ،من الصالحياتوعة بمجم 2017أفريل  16
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 وصالحية اصدار نوابه ووزرائه، تعيين ، إضافة إلى توليهعلى عالقته مع حزبه يحافظيجعله 

  1.التنفيذية بالسلطة المتعلقة قرارات في المواضيعال

ب التركي  رجب الطي اضافة إلى هذا هناك اختصاصات دستورية أخرى  يقوم بها الرئيس

 أردوغان:

مثلي متماد اعطاء موافقته في ما يخص تعيين ممثلين تركيا لدى الدول األخرى وقبول أوراق اع

 .الدول المرسلة لدى تركيا

ثر سة أكيتولى رئيس الدولة لمدة خمس سنوات الرئاسة وال يحق للشخص أن يتولى منصب الرئا

 من مرتين.

 تهم.اء وإقالالوزرلتنفيذية، قيادة الجيش، له الحق في تعيين النواب ويتولى رئيس الدولة السلطة ا

آها ريقوم الرئيس بعرض القوانين المتعلقة يتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال 

 ضرورية.

ي لحق فحق الرئيس في اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكنه اليملك ا

 ها القانون بشكل واضح.اصدار مراسيم التي ينظم

 الرئيس له الحق في تعيين نائب له أو أكثر.

 2رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

 المطلب الثاني: محددات تعامل الرئيس رجب طيب أردوغان مع بعض القضايا الداخلية والخارجية

زعيمه أردوغان العديد ناقشت الحكومة التركية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية و

. ظر في حل بعض القضايا المتشابكةبمجرد تسلمه الحكومة فرضت عليه الن ثالقضايا المعقدة، حي من

أزمة اقتصادية واجتماعية تركيا  فيه تعيش بتسلم الحكومة في وقت كانت ردوغانأقام من ناحية أخرى 

ففي  .وانخفاض العملة التركيةلكبير في التضخم ا ا، وكانت سببلى إفالس الشركات والمصانعإت أدٌ 

أثناء الحملة االنتخابية كان زعماء حزب العدالة والتنمية يزعمون حل هذه األزمة من خالل التعاون 

لكن بعد انتهاء  .اشتدت وكان لها عمق أكبر االقتصاديةمع صندوق النقد الدولي، إال أن هذه األزمة 

من جهة  ،على االقتصاد التركي االنفتاحوبدأ  من األزمة،حرب أمريكا على العراق بدأت تركيا تخرج 

 3قضية الحجاب في الدولة التركية. أزمة لفي حا كبير اأخرى فقد كان ألردوغان دور

قام أردوغان بجولة في مجموعة من الدول  دفق  يخص قضية حرب أمريكا على العراق، أما فيما

ذه الدول لتجنب الحرب في موقف موحد بين ه التي لها حدود مع العراق وكان الهدف منها تبني

قرار  رفض يلزم الدول الموقعة عليها بخياروكانت نتيجة هذه الجولة عقد مؤتمر اقليمي  .المنطقة
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كذلك كان للدبلوماسية  .ة األمريكية وبريطانيا ضد العراقالحرب المعلن من طرف الواليات المتحد

دة الرابعة من قانون حلف الناتو التي تقتضي بتوفير الحماية التركية ديناميكية وحركية في تفعيل الما

إلى الحماية خاصة   وبما أن تركيا منخرطة فهي بحاجة ماسة .لعسكرية في أي دولة عضو في الحلفا

 1.هجمات على العراق على األراضي التركيةالمع رغبة أمريكا في استعمال ترابها في توجيه 

كي على الحكومة التركية للحصول على الترخيص باستعمال بعد ضغط شديد من الجيش األمري

أكبر رابح  وكانت تركيا بزعامة حزب العدالة والتنمية .وحدث ما حدثبدأت الحرب  ، التركيةاألجواء 

بالرغم من القضايا الصعبة التي وضعت على طاولة تركيا التي وو الخارجي أعلى المستوى الداخلي 

 مرونةبكية حل بعض من القضايا السياسية استطاعت الحكومة التر ،لها ةتجربة سياسية جديد  اعتبرت

 2.وكسبت من خاللها بعض النتائج وما زالت إلى يومنا هذا تحاول مستمرة لكسب نتائج اخرى

 المبحث الثالث: توجهات السياسة الخارجية التركية من منظور رجب الطيب أردوغان

لى إقامة عالقات مع مجموعة من الدول التي ترى فيها تركيا خالل فترة الحرب الباردة إ تسع

أولويات بالنسبة لسياستها الخارجية، وكانت تحدد أولوياتها حسب التهديدات األكثر خطورة بالنسبة 

إليها فمثال لم تكن مناطق مثل أفريقيا وأمريكا الجنوبية محل اهتمام السياسة الخارجية التركية وذلك 

عدم وجود عالقات أمنية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية معها، لكن مع مرور بسبب البعد الجغرافي و

الزمن أعادت تركيا رسم سياستها الخارجية على نحو يحقق لها التأثير العالمي وأسفرت اآلفاق 

الجغرافية الجديدة التي توسعت إليها السياسة الخارجية التركية الى تطوير عالقات مع مناطق ودول لم 

 .3، وأبرز مثال على هذا انفتاح تركيا على القارة اإلفريقيةاإلستراتيجية تركيا ريطةفي ختكن 

 المطلب األول: السياسة التركية تجاه القوى الدولية الكبرى )أمريكا، روسيا، اإلتحاد األوروبي(

تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل نموذج جديد للعالقات الخارجية التركية يستهدف توسيع 

طاق تركيا وجعلها مركزا إقليميا يشمل الغرب والعالم اإلسالمي إضافة إلى الدول األخرى التي ن

لتي يكية الخاصة بها اجيوبوليتلتجمعها روابط جيوبوليتيكية، ثقافية وتاريخية، فمن خالل تبنيها ل

مستندة إلى  نهضت بها في الحرب الباردة، أصبحت تركيا الدور المحوري في االستراتيجية األطلسية،

موقعها الجغرافي، أما اليوم فهي ترى نفسها همزة وصل بين الشرق والغرب وأنها تعد جسرا 

إلمدادات الطاقة المتجهة للغرب من آسيا الوسطى والقوقاز والشرق األوسط، حيث أصبح هذا األخير 

 4.تركيا لتعزيز مكانتها في الساحة الدولية  بهذا سارعت  محل اهتمام تركيا،

 السياسة الخارجية التركية تجاه أمريكا: 

، حيث تم هذا 1927عام تركيا والواليات المتحدة األمريكية في  بدأت العالقات الدبلوماسية بين

في ثم توسعت العالقات لتشمل التحالف السفراء والتمثيل الدبلوماسي بين البلدين،  تبادل عن طريق 
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 أعقاب الحربفي العام نفسه. وفي القاهرة المنعقد في مؤتمر من خالل مشاركة تركيا  1943عام 

نفسها  الفترة. في 1945المتحدة عام  كانت تركيا إحدى الدول المؤسسة لمنظمة األممالعالمية الثانية 

مع الدخول في مرحلة "الحرب الباردة"، بدأت أمريكا بالسيطرة على اإلتحاد السفياتي، وهذا كان 

السوفيتي في منطقة الشرق  التمددبإستراتيجية احتواء  هاري ترومانأ الرئيس األمريكي، وجاء مبد

 1.األوسط، وبالتحديد في تركيا واليونان

، 1952شمال األطلسي "الناتو" عام ال انضمت تركيا لحلف بناء على هاته االستراتيجية،

قات بين تركيا . ومن خالل هذا بدأت العالومة األمن ية والعسكرية الغربي ةالمنظوأصبحت من أعضاء 

عندما  1955، وتجسد هذا في عام التحالف االستراتيجيوالواليات المتحدة األمريكية تميل إلى 

. المنطقة السوفيتي إلى الفرعتركيا في تأسيس حلف بغداد الدفاعي الموجه ضد احتمال تمدد  شاركت

 إسرائيلاعتراف تركيا بـن ، كذلك فإالتحالفركيزة هذا  ئيلارمع إسعالقات تركيا الود ية  واعتبرت 

 2.مع الواليات المتحدة األمريكيةخاصة  الغرب عموماً، للتقارب مع امفتاحكان ، 1949عام  في

 كانت ال تخلو توترالحوادث  خالل الحرب الباردة، إال أنبين البلدين بالرغم من التحالف  ولكن 

، حين هددت تركيا 1964عام  بدءاً من التوتر بخصوص جزيرة قبرصعلى سبيل المثال بينهما، 

رسالة شديدة اللهجة  الرئيس األمريكي، ليندون جونسون ومن خالل هذا وجه باجتياح جزيرة قبرص،

 3استخدام القوة في الجزيرة. تركيا من يحذر فيهاإلى رئيس الوزارء التركي، عصمت إينونو، 

العدالة  وصول حزب مع ،2002عام في  العالقات التركية األمريكيةكانت لحظة التحول في 

كنوتراجع دور  والتنمية إلى الحكم، أخذ سلطة المؤسسات المدنية من  المؤسسة العسكرية مقابل تمُّ

شنها إعالن الواليات المتحدة بعد  .وتوجهات إسالمية إيديولوجية، إضافة إلى حمل الحزب البالد

تصويت البرلمان  من خالل ، المشاركة في الحربورفض تركيا  2003عام في الحرب على العراق 

ق، راضد الع الحربباستخدام األراضي التركية في  التركي باألغلبية ضد السماح للق وات األمريكية

مواقف  فقد برزت تركيا بعد هذا في. كذلك مثل هذه المواقف من تركيال حيث لم تكن أمريكا معتادة

إيران بتطوير برنامج  حق ب طيب أردوغانرج رئيس الوزراء التركيعديدة؛ على سبيل المثال تأكيد 

البرلمان  تصويت  من خالل زيارته إلى طهران ولقاؤه الرئيس اإليراني، وهذا بعد ينووي سلم  

تركيا  كانت قد بدأتالمتحدة األمريكية. كذلك  ضد القرار المدعوم من الواليات 2010عام في التركي 

 4.عب الفلسطينيها وجرائمها ضد الشوالتنديد بأفعالفي إلقاء اللوم على إسرائيل 

موقع بصفته يحتل كبلد مفتاح  التركي دور لقد ساهم قدوم حزب العدالة والتنمية  في بروز ال

 الشرق األوسط قيقاز والقوو في البلقان وآسيا الوسطى يؤثر  ،أوروباوآسيا  حيوي بينجيوسياسي 

 ظهور مصادر جديدة للطاقة أي الل كذلك فقد برزت أهمية تركيا من خمواجهة خصوم واشنطن, 
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ثقافية تاريخية وقومية و لها عالقاتبكميات كبيرة في دول حوض بحر قزوين التي  الغازالنفط و

 1بتركيا.

اإليرانية  هذه الدول بالنموذج التركي العلماني وليس بالصيغة تتخذالواليات المتحدة أن  تسعى

: أن وجود 1994 في عام الصادر يجية األمن القومتير استراتقري هذا ما يؤكده  ،للراديكالية اإلسالمية

 للواليات المتحدةلح اإلستراتجية المصادولة تركية ديمقراطية علمانية ذات توجه غربي يخدم 

تركيا على  ي. بهذا تحرصاألوروب االتحادتركيا في عضوية قبول طلب رفض  بعد خاصةاألمريكية، 

في الدعم أكثر فأكثر بغية الحصول على الواليات المتحدة األمريكية مع  ةاالستراتيجيتها اعالقتعزيز 

من حدة معارضتها لدخول  تخفيفللالمختلفة وللضغط على العواصم األوروبية  مواجهة المشكالت

 2.عضوية اإلتحادفي تركيا 

لعالقات ا بتعزيز إلى البيت األبيض منذ وصوله Barack Obamaوباماأباراك  الرئيسقام 

الشرق هي الرئيس األمريكي الجديد بها  قامكانت أول الزيارات التي  البلدين، بحيث ئية بينالثنا

ونظرا  .سياسة "جورج بوش" عكسبهدف بدء عالقات جديدة ، 2009 فريلأ األوسط بدءا بتركيا في

ور لعبت تركيا د 2004 عام في، البلدين السيما قضايا العالم العربي للقضايا المشتركة التي تجمع

تركيا في مجال أمريكا أخرى ساندت  من جهة .والعالم اإلسالمي الغربالوسيط في العالقات بين 

في إطار حربها ضد حزب العمال هذا المجال  خبرتها في لتركيا هامنحالمخابرات من خالل 

ة شهدتها منطقعاد التوتر بين تركيا وأمريكا بسبب التغيرات التي  2010في عام . لكن الكردستاني

األوسط، ومن هنا تابعت الواليات المتحدة األمريكية العالقات التركية مع الدول المجاورة  الشرق

 3.الحرب األهلية في سوريا خاصة

هللا  وموقفها من تسليم فتح 2016كيف كان موقف امريكا من االنقالب العسكري في تركيا 

 غولن؟؟ وما هو موقف امريكا من التقارب التركي الروسي؟؟

 لسياسة الخارجية التركية تجاه اإلتحاد األوروبي:ا

مثل كانت تركيا تشهد مواجهة عسكرية مع الدول األوروبية في فترة الحرب العالمية األولى 

 انقلبت هذه العالقة بقيادة ، 1923وبعد تأسيس الجمهورية التركية عام  وفرنسا واليونان، بريطانيا

ً يحتذى في سبيل العلمنة  وبامع أور وركحيث تعامل أتاتمصطفى كمال أتاتورك،  باعتبارها نموذجا

 النازية، أعلنت تركيا مع قرب إعالن انطالق الحرب العالمية الثانية في مواجهة ألمانيا. ثم والتحديث

انهيار المعسكر الشرقي بعد . والحرب الحياد في واتخاذتخليها عن عالقاتها السابقة مع ألمانيا عن 

العالم عرف أمام التوسع السوفيتي، عن ممارسة الحاجز  تركياوتراجع  ثنائ ية القطب ية،نظام ال وانتهاء

 من السيولة في التحالفات وبدأت تتصاعد أهمية العالقات الثنائية واإلقليمية خارج إطار التحالفات حالة

 4في النظام الجديد. النفوذلسعي الدول لكسب الدولية التقليدية، وذلك 
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من خالل طلبها لعضوية السوق  1959في  ا لالنضمام إلى االتحاد األوروبيتطلع تركي إن

بني  وقد .االستراتيجية بالنسبة لتركيا أحد األهدافكان ، جمعية الفحم والفوالذ األوروبية()األوروبية 

 ساهمتالتي ، تم توقيع اتفاقية أنقرة 1963عام  ، ففياالقتصادية للبالد الطموح لتحقيق المصالح هذا

عام في تأسيس االتحاد األوروبي وبعد . األوروبية رابطة بين تركيا والجماعة االقتصاديةفي تكوين 

إلى  انطالق مسار االنضمام تم توقيع اتفاقية اإلتحاد الجمركي مع تركيا التي كانت بداية لنقطة، 1993

 1997.1 أزمة العام مع وقوع  انقلب الحالاإلتحاد، لكن 

في عدم قبول طلب الترشح التركي الذي كانت  تو من أهم األسباب الرئيسةاعتبر اعتراض الفي

ية وأزمة  صة بسبب األزمةلعالقات العدائ ية مع تركيا وخاترفعه اليونان بسبب ا الحدود  رسمالقبرص 

إلى  جيم إسماعيل بزيارة وزير الخارجية التركي، إال أنه بعد يجةالبحرية في البحر المتوسط وبحر إ

بدأت المفاوضات في قمة ضها، وبذلك راسحبت اليونان اعت .1999لتحسين العالقات في عام  ناليونا

 في سبيل االنضمام،على تركيا  االتحاد األوروبيهلسنكي لمنح تركيا وضعية الترشح لكن شروط 

عن  إقناع تركيا للقبارصة األتراك بالتخليالتي تمثلت في  كانت من اليونان،خاصة تلك الطلبات التي 

، كانت في بحر إيجه بتمديد الحدودالدولة في شمالي الجزيرة، وموافقة أنقرة على السماح ألثينا  إعالن

حل القضية  2001في عام رفضت أنقرة. ركيا واالتحاد األوروبيأزمة ثقة بين تسببا في خلق 

 2د.النضمامها لالتحا القبرصية والخالفات الحدودية مع اليونان ضمن الشروط األساسية

 تم تعزيز، حيث في جوانب أخرى في التصاعد رغم الخالف استمرت العالقة بين الطرفين 

نسب  وذلك بسببوتركيا في عهد حزب العدالة والتنمية،  العالقات االقتصادية بين االتحاد األوروبي

أصبحت  بيانضمام تركيا لالتحاد األورو. ويمكن القول أن النمو المرتفعة التي بدأت تركيا بتحقيقها

مع زيادة المشكالت، لكن  هذه العالقات تتعرقل في المقابل، ترتبط بمصالح الطرفين مسألة جادة

، وخصوصاً مع ارتفاع مستوى العالقات التركية مع كلياتركيا على  بتعادعلى عدم اإلأوروبا حريصة 

 3.منافسة مثل الصين وروسياال دولال

التي تثير التوتر بين تركيا  القضايا ك الكثير منيالحظ أيضا في السنوات األخيرة أن هنا

مقد مة لتقل ب  كان لألرمن كحقيقة تاريخية إبادةبوقوع عمليات  2001عام  فرنسا في فاعترافوفرنسا، 

؛ حيث 2002حكم نهاية عام للحزب العدالة والتنمية  توليمع  تزاول هذاآخر في العالقة بين الطرفين، 

 -العالقات الثنائية التركية وتم إعادة تشكيلخلية واإلقليمية والدولية، معطيات تركيا الدا تغيرت

 4.الفرنسية

 ،أصبح موقفا متشددا فرنسا انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي إن معارضة جهة أخرى من 

 هذا األخيركان فقد  االليزيه،إلى قصر    Nicolas Sarcozyمع وصول نيكوال ساركوزي خاصة

عندما كان وزيًرا للداخلية  نضمامها لإلتحاد األوروبيمن خالل رفضه ال عادية لتركيااتخذ مواقف م

ضد  المجازر قضية زيارة له إلى أرمينيا بطرح  فيتعهد ساركوزي  2011، في أكتوبر5200عام 
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 القيادة، بالتالي ة  والرجوع إلى ماضيهم األسودبعملية اإلباد االعترافاألتراك  حيث طالب مناألرمن 

التركية مع مرور الوقت ادركت ان انضمام تركيا لالتحاد االوربي اصبح ميئوسا منه ولهذا قامت 

  1.بالتوجه شرقا نحو الصين وروسيا وجنوبا نحو افريقيا والعالم االسالمي

مع تصاعد العنصرية في البلدان األوروبية، حاول االتحاد األوروبي التعامل مع أزمة الالجئين 

إضافة إلى هذا  ،تبني سياسة اإلقصاءفي الشرق األوسط رها نابع من عدم االستقرار التي كان مصد

والحد من الحقوق والحريات   زيادة الهجمات اإلرهابية في فرنسا تسببت في إعالن حالة الطوارئ

وصلت حد المطاردة للعائالت المسلمة، لهذا قامت الحكومة الفرنسية بتفعيل  حتى األساسية للمسلمين

 2ائل قمعية سياسية على المجتمع المسلم في البحر األبيض المتوسط ضد تركيا.وس

إلى هذه األخيرة  حيث انضمتاعتبرت روسيا مصدر تهديد واجهته تركيا عبر التاريخ، 

لحفاظ لكن سعت لالواليات المتحدة والكتلة الغربية في مواجهة االتحاد السوفيتي خالل الحرب الباردة، 

تركيا  ريسترويكا وجالسنوست، أصبح البلدانب ةوعند تنفيذ سياس، لثنائية مع روسياعلى العالقات ا

عقب انهيار االتحاد  ظل ت تركيا مع الجانب الغربيو تهماأكثر قرًبا وحاوال الحفاظ على عالق وروسيا

 3.السوفيتي

في عام وغزو شبه جزيرة القرم وأوكرانيا الشرقية  2008التدخل الروسي في جورجيا عام إن  

 األمريكية المتحدة،إضافة إلى هذا لم تدعم الواليات لألمن القومي لتركيا ر تهديدمصد اعتبر 2014

وفي ظل غياب  ، 2011في األزمة التي اندلعت في سوريا عام  تركيا وحلف شمال األطلسي والغرب

اعتبرت و 2016عام  هذا الدعم تدخلت تركيا عسكريًّا لتفكيك اإلرهاب الموجود على حدودها الجنوبية

ا في إيجاد حل   محادثات لوقف الصراع في  أستانا الجارية بقيادة تركيا وروسيا وإيران عاماًل مهمًّ

   4.دائم في سورياالسالم اللتحقيق  سوريا أو حتى

فاعلين في حل  المشكالت لكونهما صورتهما في النظام الدولي عملت تركيا وروسيا على تعزيز 

 بين البلدين ةالسياق، يمكن فهم العالق مفاوضات أستانا. وفي هذايرجع هذا لوماسية، والدبل بالوسائل

بعد وذلك  عوامل ذات ضرورة، تنطوي على منافسة مرنة بين الدولتين، عالقة قائمة على على أنها

، لكن هذا ال ينفي وسيطان وإعالن نفسهماالقضية السورية،  فيما يخضخطوات مشتركة ل همااتخاذ

اختار البلدين اللجوء إلى  في دعم األطراف المتصارعة في ليبيا، فقد  الموجود بينهما ناقضالت

 5.ؤدي إلى الصراع بينهمات غير تلك التيمنطقية الالذكية، المواجهة 

 عامالن مهمان في الديمقراطية والعلمانية التركية مع الغرب التي تتخذ من  إطار العالقات في

 هذا العامالن على إيجاد أرضية سياسية مشتركة مرتكزة على القيم. كذلك أد ى ، ساعد هذانعالقاتهما
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رغم أن الديمقراطية كن ل تطوير مجموعات مفاهيمية متآلفة وتشكيل نقاط مرجعية مشتركةإلى 

ن األساسي لعالقات تركيا مع الغرب، ال سيَّما مع أوروبا، والعلمانية هما  ِ كافيين  غير أنَّهما  إالالمكو 

 1.لحل ِ التوترات المضطربة

 دعم ، اتخد اإلتحاد األوروبي موقفا تجاه تركيا يتمثل في 2016في االنقالب التركي  بعد حدوث

وبالرغم من موقف ، ، ويدعم مؤسسات الدولة وسيادة القانوندعما كامال الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا

رجب طيب  التركية التي قام بها الرئيس التركياإلجراءات  االتحاد الرافض لالنقالب، إال  أنه استنكر

صفوف  ، واعتقالالتلويح بإعادة عقوبة اإلعدام والتي تمثلت فيأردوغان بعد عملية االنقالب الفاشل 

 2ومؤسسات أخرى، بموجب قرارات حكومية ورئاسية. الجيش والشرطة والقضاء

مستشار النمساوي إلى وقف التصريحات، منها دعوة كريستيان كيرن، ال هذا في عدةوتجسد 

محادثات انضمام تركيا إلى االتحاد بسبب قيام أنقرة بحملة تطهير واسعة بعد المحاولة االنقالبية 

االتحاد  سفيروفي هذا السياق، قال ، تركيا شريًكا مهًما في قضايا األمن والتكاملاعتبر حيث الفاشلة، 

دام، وإعفاء آالف الضباط والقضاة والموظفين، هي األوروبي في تركيا، "إن إعادة تفعيل عقوبة اإلع

 3قرارات ال يمكن اتخاذها بهذه السرعة حتى من قبل أكبر المؤسسات".

 السياسة الخارجية التركية تجاه روسيا:

حيث تسعى كالهما مجاالت التعاون  على تحقيق التنمية فيالروسية التركية  العالقاتتحرص 

جوهر  االقتصادي المجال يعدو .التقارب حماية لمصالحهما المتبادلة الحفاظ على مستوى معين منإلى 

وجهة تعتبر  شريك تجاري لروسيا، كما أنها تركيا سابع أكبرتعد  حيثالتركى،  يالتقارب الروس

 بعد ألمانيا بالنسبة لشركة غاز بروم المملوكةسوق للتصدير ، وثاني أكبر للشعب الروسي سياحية

 4.للدولة الروسية

بالنسبة لتركيا كان ف ؛، بدأ المجتمع الدولي يعرف ترتيب التحالفاتد نهاية الحرب الباردةبع

 وسرعان ما بدأت في مواجهة االتحاد السوفيتي،تلعبه دور الذي كانت لل هاهو فقدانالملحوظ  التحول

على  هتسيطرو 2000عام  تولي الرئيس فالديمير بوتين الرئاسةمنذ  .مع الدولة الروسية عالقتها

فرضه الغرب عليها  الطوق الذيبدأ بكسر  ،النخبة الروسية الحاكمة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين

كذلك ، حلف الناتو وتوسعة شرق أوروبانشر الدرع الصاروخية في كمشاريع  عبر أدوات مختلفة، 

 5غلق مجال شرق أوروبا الحيوي المهم بالنسبة للمصالح الروسية.

                                         
، 15/02/2018في  » العالقات التركية األوروبية: إطار مختل ووضع قلق،  «غالب داالي، - 1

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-9%82%D8%A7%D8%AA

A%D8%A9D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8%/ 
، 12/06/2022في  »العالقات التركية مع اإلتحاد األوروبي بعد فشل االنقالب التركي،  «نسمة الشيخ علي، - 2

/ehttps://www.masarat.ps/articl 
 المرجع نفسه. - 3
 .358محمد الطيب، مرجع سابق، ص - 4
 .65الصالح يحيى، مرجع سابق، ص - 5

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://www.masarat.ps/article/1786/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
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في  خاصةفي األقاليم الحيوية المتاحة،  تمديد نفوذهانحو  لتوجهبا الروسيةالسياسية بدأت 

اإلقليميين أن  مع تركيا، باعتبار خلق نوع من التماسوالشرق األوسط، وهو  منطقتي آسيا الوسطى

، أما بالنسبة للسياسة الخارجية التركية فبدأت بالتمدد نحو آسيا أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا يمثالن

أحمد  وقد تولى .2002الحكم في تركيا عام  منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلىوكان هذا  ؛ريقياوإف

 سياساتصياغة  التركي األسبق ، ووزير الشؤون الخارجيةسابقا أوغلو، رئيس وزراء تركيا داوود

ية،  مجاالت سطمنطقتي آسيا الوسطى والشرق األو أوغلو أنحيث اعتبر  حزب العدالة والتنمية الخارج 

حديقة خلفية أما روسيا أن عالقاتها باإلقليم عالقة عرقية وثقافية، تركيا  ترى، حيث كأمام األترا حيوية

 1يمكن أن تصبح عامل تهديد ألمنها القومي في حال تمددت إليه أي دولة منافسة.

فيها أكثر تركيا االتفاقية النووية بين روسيا وتركيا التي أرسلت تم توقيع  2010في نهاية العام 

. وتم وضع محطة بين تركيا إلى روسيا لتلقي التعليم في المجال النووي 2011مئتي طالب عام من 

 2.البالد ألول محطة نووية في تركيا بوالية مرسين جنوبي وروسيا

 ،إلى تزايد الخالف بين تركيا وروسيا 2011سوريا عام  تصاعد أحداث األزمة فيأدى 

مصالح روسيا  وبالتالي كانت تركيا ضدط النظام السوري الحليف لروسيا، تركيا بإسقاوزعمت 

الحاجة األمنية  دتومن خالل الموقف التركي زا .2014عام في  األزمة األوكرانية خالل ، العديدة

حلف الناتو، وذلك لعضويتها في وعززت من أهمية التعاون العسكري واألمني معها  الغربية لتركيا،

يةتعتبر وأنها  عضوية تركيا في وتظل  .خطا دفاعيا في مواجهة الدولة الروسية ذات التوجهات الهجوم 

وعالقاتها العسكرية مع الواليات المتحدة األمريكية، إشكالية دائمة ومستمرة، تحول دون  حلف الناتو

 3.العالقات بين روسيا وتركيا إلى مستوى التحالف االستراتيجي تط ور

 اتفاقية جديدة لتوريد الغازز التعاون بين البلدين وتجسد هذا في إطار تم تعزي 2016في عام 

القسم البحري من مشروع "السيل تم فتح في إسطنبول  2018 فيو، الروسي إلى تركيا الطبيعي

بالتالي و .اكتشاف كميات الغاز الكبيرة في شرق البحر األبيض المتوسطوعن طريق هذا تم  "التركي

في منظمة التعاون االقتصادي بين دول البحر  بفعل العضوية المشتركة لكليهما العالقات تعزيزتم 

 2016في عام  بعضوية كاملة  االنضماملبت تركيا اط ، وبسبب التوترات مع اإلتحاد األوروبياألسود

  4التي تضم روسيا والصين كعضوين أساسيين. إلى منظمة شانغهاي

الذي كانت الدور من  تجاه روسيا بعد نهاية الحرب السياسية الخارجي ة التركيةلقد تحررت  

. وقد تأثرت العالقة بين السوفيتي أمام االتحاد المتمثل في الحاجزفي فترة الحرب الباردة تمارسه 

األخيرة  لكليهما مع الدول الغربية، ما دفعهما خالل السنواتالبلدين نتيجة الخالفات التي كانت موجودة 

في  التعاونفضال عن السورية،  على حل األزمة توافقهماخالل  وبرز هذاينهما، إلى تعزيز العالقات ب

 5.لنقل الغاز الروسي عبر تركيا "السيل األزرق" المشاريع المشتركة، وأهمها مشروع

                                         
 .67المرجع نفسه، ص -1
 .68المرجع نفسه، ص -2
 .69-68ص  صالمرجع نفسه، - 3
 .73-71ص المرجع نفسه، ص - 4
 .75المرجع نفسه، ص - 5
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صفقة شراء منظومة الصواريخ المضادة للطائرات لتوقيع تركيا  إضافة إلى هذا يتسنى لنا ذكر

بدء تسل مها التي ، و2017تطوًرا في العالم من روسيا، في سبتمبر  " األكثر400-من طراز "إس

فرض إلى  Donald Trump الرئيس األميركي السابق دونالد ترامبب أدت، 2019في  الفعلي 

-إلتمام صفقة "إس ذاتية كان لتركيا دوافعفقد  عقوبات على أنقرة بسبب شرائها المنظومة الروسية،

فقد كانت "الباتريوت" مع الواليات المتحدة األميركية،  تهاصفق تكمالاس عدم" مع روسيا، بعد 400

تحقيق التوازن في لمواجهة التحديات، إضافة إلى سعيها لإلى بناء منظومة دفاعية خاصة بها  بحاجة

 محاولة تهدئةحرصت أنقرة على  هذاوفي  الخاصة بها، الخارجية وتنويع مصادر السالح عالقاتها

" بتأكيدها أن المنظومة الروسية لن يتم إدماجها في 400-صفقة "إس أبعاد إتمام من مخاوف الغرب 

 .1أنظمة حلف الناتو، وستكون ألغراض دفاعية فقط

 المطلب الثاني: السياسة التركية تجاه العالم العربي قبل وبعد الثورات العربية

ا بين تركيا والدول العربية، م بعد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، زادت العالقات التجارية

التي اعتمدت في  لهذه العالقات الموجهة نحو االقتصاد في فترة أوزال  وضعت أسس جديدة حيث

مقدمتها على مجموعة من المفاهيم في شرح السياسة الخارجية التركية في العقد األول من القرن 

ا مع الدول العربية في العقد الحادي الحادي والعشرين. وقامت السياسة الخارجية التركية في عالقته

 2والعشرين على بعض المحددات األساسية.

وحل المشكالت اإلقليمية، وسعت إلى  اتخذت تركيا موقف الوسيط بين األطراف المتصارعة

حل المشاكل بين الدول العربية وغير العربية من خالل وساطتها بين سوريا والسعودية وتطوير 

عملت تركيا على تنمية الرابط االقتصادي مع الدول العربية تماشيا  كذلكران، العالقات بين مصر وإي

خذت بسياسة تصفير وامع مبدأ الربح للجميع في الفترة األولى من حكم حزب العدالة والتنمية، 

المشكالت مع الجيران للقضاء على النزاعات، وركزت السياسة الداخلية والخارجية لتركيا على تعظيم 

 3في العالقات بين الدول العربية. التعاون

على مبدأ التعايش السلمي بين الطوائف واألديان القائمة  اعتمدت تركيا في سياستها الخارجية

على مبدأ التعددية، فعلى سبيل المثال تعارض تركيا العقوبات األمريكية على إيران لم يمنعها من أن 

يمن. من جانب آخر سعت تركيا من خالل المعايير تعارض التدخل االيراني في الحرب األهلية في ال

السابقة إلى تفعيل عالقاتها مع الدول العربية بدون تمييز، ومن أهم هذه التطورات هو التعاون في 

هو التوقيع على  2011 - 2003كذلك من أهم ما جرى بين  العالقات التركية السورية في المنطقة.

حيث جسد هذا نوع من التكامل بين  2010ردن وسوريا في مارس معاهدة التجارة الحرة بين لبنان واأل

  4تركيا والدول العربية خاصة فيما يخص الجانب االقتصادي.

                                         
في  » في عالقاتها بالواليات المتحدة األمريكية، 400ظومة إستداعيات اقتناء تركيا من «إيمان أحمد عبد الحليم، - 1

01/03/2021 ،-400-S-Turkeyhttps://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/
Relations.aspx-US-Implications-Decision   

رؤية  «،عالقات تركيا مع العالم العربي بعد الثورات العربية: حقبة جديدة، سياسة جديدة»محي الدين أتامان،  - 2

 .33(،ص2021، )جوان2عدد، تركية
 .34المرجع نفسه، ص - 3
 .35المرجع نفسه، ص - 4

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Turkey-S-400-Decision-Implications-US-Relations.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Turkey-S-400-Decision-Implications-US-Relations.aspx
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Turkey-S-400-Decision-Implications-US-Relations.aspx
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اختلفت عن تلك الثورات التي ودامت الثورات العربية في السنوات األخيرة في بلدان مختلفة 

ات حكومية في العراق حيث جرت تغيير ،2019 ، نتيجة لالحتجاجات التي جرت في2011جرت في 

إن  .التي لم تسبب ضرر ولبنان والجزائر والسودان، إضافة إلى االحتجاجات الجماهيرية في مصر

الثورات العربية ال تزال مستمرة رغم التطورات والتغيرات التي يشهدها العالم العربي، لهذا تسعى 

 اساتها مع األنظمة العربية الحالية،تركيا الى تطوير العالقات مع الدول العربية من خالل موازنة سي

وتهدف الى زيادة االستثمار مع الشعوب العربية رغم أن سياسات الدول العربية تعرف مشكالت في 

 1االستقاللية من خالل العالقات التي أقامتها مع الدول العالمية.

  دوان المسلمين أي  ، حيث أقتصاديةااللدول العربية سواء في التنمية اعتبرت تركيا نموذجا ل لقد 

نجاح تركيا في المبادئ الديمقراطية الليبرالية، وتوافق سياستها االقتصادية الليبرالية مع الهوية 

  2.اإلسالمية

ل أدى بتركيا إلى لصالح الجيش الوطني الليبي، بشكل متسارع األزمة الليبية إن تطور  التدخُّ

الجيش الوطني، وخالل وصول الدعم العسكري لتعزيز عمليات ميليشياتها في مواجهة تقدم قوات 

أقوى وأفضل  اموقع اتخذتلصالح حكومة السراج التي موازين القوى  أصبح هناك تغير فيالتركي 

ر مصير  ليبيفي أيِ  مفاوضات  مستقبلية للوصو   3ا.ل إلى تسوية  تقِر 

 ركياتريد تالل هذا ر، حيث من ختركيا في ليبيا سيُعطيها مزيدًا من القوة والتأثي إن حضور

في  يمي جديدإقل نظام لخلقالسعُي  تتمثل، في نفوذها هناك لتحقيق عدة أهداف  وبسط مكانتها  اثبات

ت ركائز متميز حتى تتمكَّن من تثبي العب  إقليميك حاضرة في الساحة الدوليةالمنطقة يجعلها 

ان أردوغ يرىالداخلي التركي  على المستوى ،أمابمنطقة المغرب العربي ومصر« اإلخوان المسلمين»

له في ليبياأن  ين اإلسالميوميين وفي االنتخابات القادمة، إذ يسعى لجلب أصوات الق الدعم سيكسبه تدخُّ

يبيين لسكان اللاتركية  لدى بعض الهوية  ال تعزيزمن خالل أيديولوجيته إلى الدول  نقلكما يسعى إلى 

 .في أجزاء  من غرب ليبيا

تمثل محوًرا   دعمها للقضايا العربية، أصبحت تركياكذلك  لذي جرى في تركيا وبعد االنقالب ا

لكن حدوث الثورة المضادة في مصر واإلطاحة بالرئيس ،  جديدًا لنظام اقليمي جديد في الشرق األوسط

ما جعل الحكومة التركية ترفض ذلك  ،الموازين في المنطقةمن ر ، غي  2013في جويلية   محمد مرسي

انقالبا، أدى هذا إلى توتر العالقات بين تركيا ومصر وحدث فتور في العالقات التركية ة إياه معتبر

 4.الخليجية وصل الى حد القطيعة بين تركيا واإلمارات العربية المتحدة

كانت بداية التوتر التركي مع دول الجوار منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي في مصر من قبل 

 ،2013موقف تركيا المعادي للحكم المصري الجديد في جويلية افة إلى أن إض ،المؤسسه العسكريه

                                         
 .44المرجع نفسه، ص - 1
 .45المرجع نفسه، ص - 2
، 12/06/2022في  »النفوذ التركي في األزمة الليبة: التداعيات السياسية و األمنية، «أحمد بن ضيف هللا القرني، - 3

- /iiis.org-https://rasanah 
مجلة العلوم  » ،ت، المخرجات، األدوارالسياسة الخارجية التركية والثورات العربية: المراجعا «لقرع بن علي، - 4

 .190 (، ص2018أفريل)، 8)برلين: المركز الديمقراطي العربي(، عدد  السياسية والقانون

https://rasanah-iiis.org/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
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كما أن  ر،إلى مواجهة عداء من طرف الحكم العسكري في مص التركيةأدى بحكومة العدالة والتنمية 

في مصر المتمثلين في دول مجلس التعاون الخليجي أبدو غضبهم من  لهذا األخيرالحلفاء اإلقليميين 

 1.قطرباستثناء   يالموقف الترك

ساهم في تعظيم الدوره التركي  ةمريكياأل المتحدةمع الواليات  "سميت" ةان توقيع تركيا لوثيق

الدور  ةمريكياأل ةالواليات المتحد، فقد اعتبرت ادارة وسط في منطقه الشرق األ أساسي وسيط وجعله

ي، غير هذا حاولت القيادة التركية التركي أفضل بديل بالنسبة للتدخل الروسي، أو الصيني أو األوروب

منذ بداية الثورات العربية التوسط في األزمة الليبية، البحرين بالتالي أصبحت األطراف اإلقليمية 

بحاجة ماسة إلى وسيط، وفي هذا السياق كانت تركيا تمتلك كل مواصفات الدور الوسيط الذي انفردت 

كذلك فقد لعبت دور الموازن اإلقليمي في الكثير من به منذ قدوم حزب العدالة والتنمية إلى حكم، 

سايسات األمن القومي، المكانة، التحالف، ويظهر هذا في الدور الذي تلعبه في الساحة العراقية فهي 

العرب السنة أمام العرب الشيعة، و كذلك توازن بالنسبة إلى الدولة العراقية دور إيران ودول  توازن

  2أخرى داخل العراق.

زت السياسة الخارجية التركية بقرابتها ومحاولة تبنيها القضايا العربية واإلسالمية، حيث كما تمي

تم ذكره سابقا فإن هذا الجانب يمثل المحور الرئيسي للدور التركي في عالقات تركية مع الدول العربية 

سطينية من جميع و انسحابها من التحالف اإلستراتيجي اإلسرائيلي، حيث سعت إلى دعم القضية الفل

النواحي من ضمنها الدخول كوسيط للمصالحة بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية بهذا تسعى تركيا 

إلى جعل أنقرة محاميا دوليا، من ناحية أخرى فإن تركيا تقوم بتقديم المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين، 

، ورفضت ابقاء السفير 2011وقامت تركيا بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل في عام

تم  التوصل إلى اإلتفاق بين تركيا وإسرائيل إلعادة العالقات   2016اإلسرائيلي لديها، في عام 

 3الدبلوماسية بعد تعهد إسرائيل بدفع تعويضات لصالح ضحايا حادثة مرمرة.

 المطلب الثالث: السياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى وإفريقيا

تمثلت   تبنت القيادة التركية الجديدة سياسة خارجية، ،حزب العدالة والتنمية للحكم بعد وصول

في نظرية العمق االستراتيجي التي اتخذت توجه يميل نحو إفريقيا وكذلك دول آسيا الوسطى، 

، فقد قامت أنقرة باعتماد 2002واعتبرت هذه النظرية المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية منذ عام 

تبنت نهج جديد لتطوير  2003تعددة األبعاد هدفها االنفتاح على دول القارة السمراء، وفي عام خطة م

الدولة  مسئوليوتعزيز عالقاتها االقتصادية مع الدول االفريقية بحيث ازدادت الزيارات المتبادلة بين 

 4.ت في القارة االفريقيةتم افتتاح العديد من القنصليات والسفارا 2005التركية في أفريقيا، أما في عام 

في ما يخص  آسيا الوسطى منطقةعلى تدعيم دول من جهة اخرى تسعى السياسة العامة لتركيا 

عن و  ومتكاملة مع المجتمع الدولي، مع جوارها ةتصاديا ومتعاونوجودها كدول مستقلة سياسيا اق
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عتبر اتفاقية الشراكة هذا أصبحت تركيا أحد أهم الشركاء المهيمن لدول المنطقة، حيث ت طريق

نموذجا للتعاون بين تركيا ودول المنطقة،  2009االستراتيجية الموقعة بين تركيا وكازاخستان في عام 

ويتبين أنه منذ مجيء حزب العدالة والتنمية الى السلطة غيرت تركيا من أسلوب تعاملها مع منطقة 

خالل تقديم نفسها على أنها دولة تحرص  القوقاز وآسيا الوسطى واتبعت سياسة التعاون والشراكة من

  1على األمن واالستقرار.

 السياسة الخارجية التركية تجاه آسيا الوسطى:

حوض  ، أصبحت منطقة 1990في عام السوفيتي  الكتلة الشرقية بزعامة االتحادبعد انهيار 

با ورأوتزويد بإمكانها  نهإف ،باوورأمن لقرب المنطقة  ونظراً  .بديالً عن سوق الطاقة العالميقزوين 

 فرضتتركيا ألوروبا؛ هذا ما جعل تصبح ممراً للطاقة لتركيا  على عرضت، حيث وتركيا بالطاقة

نيلها الستقاللها. ونظرا لثرواتها الكبيرة في مجال الطاقة، فقد لعبت سيطرتها على دول المنطقة بعد 

لتركيا، وانعكس هذا على عالقة تركيا دول وسط آسيا دورا هاما في السياسة الخارجية االقتصادية 

بالخارج من خالل فتح سوق جديدة مع هذه الدول، وزادت االستثمارات التركية األجنبية حيث تسعى 

تركيا دائما إلى دعم دول آسيا ماليًا وتكنولوجيًا، وتجسد هذا في الممارسات التي تقوم بها المؤسسات 

 2المالية في أغلب الدول.

تبادل التجاري بين تركيا و دول آسيا خاصة فيما يخص النفط، أصبح تعزيز لقد زاد حجم ال

، حيث أصبحت هذه سيا الوسطىآقات التركية مع دول لتقوية العال عامال أساسياالعالقات االقتصادية 

رات تركيا االقتصادية وبالمقابل دراية الدول بقد .على المنفعة والمصلحة المتبادلةالعالقات تقوم 

إلى إعادة الحزب حيث سعى  2002للحكم في عام حزب العدالة والتنمية  لوالسيما بعد وص ،يدةالمتزا

. لكن بالرغم من هذا إال أن تركيا لم تحقق تطورا مقارنة مع السياسة االقتصادية التركية تصحيح

 3روسيا والصين فيما يخص الدور البارز الذي لعبه كال البلدين في أسواق آسيا الوسطى.

ف أن دول آسيا الوسطى تتمتع بموقع استراتيجي وحيوي وهذا نظرا لوقوعها بين روسيا يعر

والصين وأفغانستان وإيران وقربها من تركيا، وتعد اللغة التركية اللغة األم لخمس دول من دول اسيا 

الوسطى وهي: كازاخستان، أذربيجان، قيرغيزستان، تركمانستان، بحيث تجمعهم عادات وتقاليد 

لقمم الدول "  ابهة مع تركيا نظرا لوجود رابط الدين بينها، من جهة أخرى أصبحت تركيا رائدةمتش

كان هدفه زيادة التضامن بين الدول الناطقة  1992التي انعقدت بداية من عام  "الناطقة بالتركية

، وتأسس هذا بالتركية وتلقت عملية تنظيم هذه القمم بنية مؤسساتية بالتوقيع على اتفاقية ناهتشيفان

، حيث أقيم بمقر األمانة العامة وتولى سفير تركي سابق منصب 2010المجلس في اسطنبول في عام 

  4.األمين العام للمجلس
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أخذت العالقات التركية مع جمهوريات آسيا الوسطى تتطور بشكل سريع تجاريا، اقتصاديا 

م انشاء رئاسة الوكالة التركية للتعاون سياسيا، فقط منحت تركيا لدول المنطقة العديد من القروض وت

تقتصر العالقات بين البلدين على الجانب   والتنسيق بهدف تقديم المساعدات التقنية آلسيا الوسطى، ولم

وكالة مسؤولة  1992وإنما سارعت تركيا لنشر ثقافتها وأنشئت في عام   االقتصادي والسياسي فقط،

  1فيها دول آسيا الوسطى لالنضمام إلى هذه المنظمة. عن ترويج الفن والثقافة التركية تدعو

اتهام الشركات   بعد أن تم  تلقت الحكومة التركية الضغط من الحكومة األوزبكية 2011في عام 

التركية من قبل طشقند بدعم المتطرفين الدينيين الذين كانوا ينشرون األفكار اإلسالمية الراديكالية، وتم 

التركية إلى استئناف  من أوزبكستان، سعت الدبلوماسية تثمرة التركيةطرد معظم األسواق المس

بزيارات متبادلة من قبل   عالقاتها مع أرمينيا، وتجاوز العقدة التاريخية، ومن خالل هذا تم القيام

فإن  بهذا، 2009أكتوبر  مسؤولي البلدين وتوصال في آخر المطاف إلى توقيع اتفاق تطبيع بينهما في 

يكتسب أهمية كبيرة من زاوية عالقات تركيا بأذربيجان، وكذلك  أصبح  عالقات بين البلدينتطبيع ال

في هذا السياق فإن تطبيع العالقات بين البلدين يجب أن يتحقق بالتوازي وأذربيجان وأرمينيا،   عالقات

واء اإلقليمية مع مسار أذربيجان وأرمينيا، وأن المسار التركي ينبغي أن يشمل أذربيجان لتحسين األج

 2.وتجاوز النزاعات القائمة

 السياسة الخارجية التركية تجاه إفريقيا:

تمجيد حيث كانت تركيا تسعى إلى إعادة   تلقت افريقيا اهتمام السياسة التركية منذ التسعينات ،

سم فريقيا أطلقت عليها اإوثيقة تدل على توجهها الجديد في فقد أصدرت  .دورها اإلقليمي في القارة

بعد تولي حزب العدالة والتنمية  .فريقياإوالثقافية مع دول  اإلقتصاديةسياسة االنفتاح على إفريقيا 

فقد قام رئيس الوزراء رجب الطيب  ،فريقيةإلاالسلطة في تركيا، بدأت تتوسع العالقات التركية 

تعزيز العالقات  وتم ،2005يا وجنوب أفريقيا في مارس أردوغان بالقيام بزيارة رسمية إلى إثيوب

وأعلن اإلتحاد األفريقي   ،2005ابريل  12لدى اإلتحاد األفريقي في  ارد جعل تركيا نفسها مراقببمج

 3.تركيا أصبحت الشريك اإلستراتيجي أن

قاعدة و 2016سفارة بالصومال في  م تأسيست حيث ريقياإفاستمرت السياسة التركية في 

يا إلى تقوية عالقاتها بالمنظمات الحكومية الدولية للتنمية فضال عن هذا سعت ترك ،2017عسكرية في 

بهذا عززت التبادل التجاري مع دول . وإفريقياوكذلك التجمع االقتصادي لدول غرب  إفريقيافي شرق 

أصبحت بذلك العضو الخامس والعشرين من خارج االفريقي للتنمية و افريقيا وانضمت إلى البنك

 4أفريقيا.

إقامة مراكز وركيا على خلق بعثات طالبية لألفارقة إلمكانية الدراسة بتركيا عملت ت ،اثقافيً 

فضال عن المنح الدراسية اإلفريقية ثقافية وزيادة برامج تعليم اللغة التركية في الجامعات والمدارس 
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 مامإفريقيا. إن اهتفي  التركيةنشر الثقافة التركية من خالل المسلسالت اإلفريقين إلى جانب للطالب 

رجال الدين األفارقة ممثلين  2006في اسطنبول عام  تستضيف جعلها تركيا بالمساجد والتعليم الديني

تعد تركيا أيضا من الدول التي تقدم المساعدات اإلنسانية في المناطق الفقيرة في و .اإلفريقيةللدول 

سسة الوكالة التركية أفريقيا كالسودان والصومال، ودول جنوب الصحراء، وذلك عبر مؤسساتها كمؤ

تركيا في  دور أما في المجال االقتصادي فتمثل .إلخ…مؤسسة االغاثة اإلنسانية وللتعاون والتنسيق، 

وتقديمها المساعدات المالية من خالل تصويت الدول األفريقية عام  إفريقياحفظ السالم واالستقرار في 

 1الدولي.غير دائم في مجلس األمن  عليها للحصول على مقعد 2009

فقد تجاوز حجم االستثمارات التركية الجزائرية  يا أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر،تعد ترككذلك 

عي بعد روسيا من جهة أخرى تزود الجزائر تركيا بالغاز الطبيو حوالي أربع مليار دوالر، 2019ي ف

  2أذربيجان وإيران.و

ستؤدي إلى جديدة  بدايةلى تونس تركيا بقوة إلى منطقة شمال افريقيا وخصوصا إتعد عودة 

ية تونس عدة مشتركات حضارب تربطهتركيا العبا جديدا  جعلتوازنات اإلقليمية في المنطقة، والتغيير 

فرنسا في تونس وفي منطقة أوروبا وخصوصا  منافسة إلىتركيا ما يدفع ودينية وتاريخية وسياسية، م

 .3راتجي القادم لمنطقة المغرب العربيتركيا الحليف االست ستجعل منالمغرب العربي، بل 

يها ادية فحسب، بل إنها تنظر إلتركيا الجديدة ال تنظر إلى تونس من زاوية استراتجية واقتص نإ

يتفق فيه التونسيون واألتراك معا، إذا نظرنا الى التقارب الفكري بين  الذي الحضاري العمق من زاوية

هما للمشروع االسالمي حزبان يتقاربان في فهمفهما  ضةلتنمية الحاكم وحركة النهحزب العدالة وا

الدولة وفي  إدارةبالنسبة الى أبناء النهضة في  كانت مثال لنموذج رائعفالتجربة التركية  ،الديمقراطي

هذا التقارب بين حزب العدالة والتنمية التركي  ، واعتبرالمشروع الوطني الحضاري في تونس بناء

 .4العالقات السياسية بين تونس وتركيارسم  ا جدا في عامال مهموحركة النهضة 

 ةثقافيو ةتعليمية، اقتصاديت عديدة، مجاالبينها في  عدة اتفاقياتنس وتركيا تووقعت كل من  

تهدف عالقات بين البلدين ال تعزيزنحو حركية حيويا إلحداث  هذا عامال يمثل بالتالي ، وتبادل الخبرات

جديدة نحو بناء مشروع  بدايةباالستراتيجي والثقافي بالحضاري، ويكون االقتصادي الجانب  إلى مزج

 .5حضاري عربي إسالمي تتفاعل فيه التجربة التونسية بالتجربة التركية
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 خالصة الفصل الثاني:

 2002بين  رة مابتحقيقها لنجاح في الفت ة لحزب العدالة والتنمية التركيتميزت السياسة الخارجي

 لسياسة طت بعدا حضاريا يبين أن وجود سياسة خارجية قوية ما هو إال امتدادحيث أع ،2011إلى 

من خارجية واسة الحكومة العدالة والتنمية بتمهيد داخلي لهذه السي في هذا السياق قامتداخلية مثمرة، 

ة سياسف  من خالل تنسيق كافة مكونات المجتمع التركي من الداخل إلى الخارج، بالعمل ثم بدأت

داخلية صوب تصفير المشكالت النحو  المشكالت مع الخارج يرتبط مع سياسة داخلية تتجه  تصفير

كيا في سة تربناء االقتصاد الداخلي هو ما استكمل سيا  خاصة مع ملف األقليات، كما أن العمل على

مية لتنلة واجوارها الحضاري، ال سيما عن تبني حكومات حزب العدا  توثيق عالقاتها االقتصادية مع

 .اقةبرامج إصالح اقتصادي تقوم على خصخصة بعض القطاعات و الشركات الوطنية و سياسات الط

سات ن سياملكن تبين فيما بعد أن سياسة تصفير المشكالت ما هي إال استنزاف لما تم انجازه 

سياسات ن فشل هذه المكً ، 2011  ة بعد التدخل في سوريا سنةتركيا تجاه جوارها الحضاري، خاص

ى م علمستقر قائ جوار حضاري  رد جوار جغرافي إلىمن إعادة صياغة الجوار التركي من كونه مج

  ديدةجفاهيم مجعل تركيا تتبنى إلى ساحة تفاعل ونشاط ما  التعايش السلمي، و بعد ذلك تحول الجوار

يمية قللإلفا مختل نموذجا  السياسية واإلقتصادية والثقافية من خالل تبنيها  تتقدم بخطوات في الجوانبو

ي رفع فحققت تركيا من خالل تبنيها لسياسة العمق اإلستراتيجي مكاسب هائلة ساعدت  ،الجديدة

 لية خاصةالدو مكانتها سواء في مجالها اإلقليمي أو حتى على المستوى العالمي في تعاملها مع القوى

ل فاعل ي شكف  تركيا  هار صورةالواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد األوروبي، وهذا من خالل إظ

 . ومؤثر في كافة قضايا الشرق األوسط

ريكي وقف األمب المأما دوليا فنتج عنه تأثر العالقات التركية مع الواليات المتحدة األمريكية بسب

بية دم تلعو عرفت العالقات الكثير من العقبات والحدة عقب االنقالب الفاشل في تركيا و نتيجة 

م وريا ودعمال سشفيما يخص المنطقة اآلمنة في   تحدة األمريكية احتياجات تركيا األمنيةالواليات الم

ين، كما لسورياألمريكيين لألكراد، بالنسبة لالتحاد األوروبي كان الخالف يتعلق بقضية الالجئين ا

ن موسية شهدت العالقات التركية الروسية توترات خالل األزمة السورية بعد إسقاط الطائرة الر

األزمة  تسويةالجيش التركي وكذلك اغتيال السفير رغم أنها العالقات تحسنت نتيجة تفاهم البلدين ل

ركيا ت فتهالسورية، كذلك قد عرفت العالقات التركية المصرية توتر بسبب الموقف التركي الذي وص

 .باإلنقالب ضد الرئيس مرسي

عزموا على تحقيق التوافق  صناع القرار فإن  أما فيما يخص قضايا الخالف بين تركيا وسوريا 

عامل التقارب بين تركيا و إسرائيل وليس  ، و كان توافق هذين األخيرينبين البلدين وتجاوز العقبات

.نتيجة الوساطة التي مارستها تركيا بين سوريا واسرائيل في مفاوضات السالم حول الجوالن خالف
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بين ت  عل،إلى الحكم جعل من الدولة التركية قطب إقليمي فا إن وصول حزب العدالة والتنمية

يب طيس رجب سعت القيادة التركية بزعامة الرئ كذلكمفردات القوة الناعمة، ل ههذا من خالل توظيف

وذ ات نفذأردوغان إلى رفع األداء االقتصادي واالجتماعي، وخلق دولة تركية مبنية على مقومات 

ام عظهر منذ تلتي ، اها بالعقيدة الكمالية المعتمدة على وسائل القوة الصلبةإقليمي ودولي، محاولة ربط

طر، من خالل النشاط الخارجي العسكري الذي شمل تأسيس القواعد في الخارج كما في ق، 2016

يس الرئ فقد اعتبرصومال وغيرهما، إضافة إلى التدخل العسكري في سوريا وليبيا، في أذربيجان، 

ي لتنمية فلة واعلمانية وقيم الجمهورية التركية الحديثة، بهذا فإن خبرة حزب العداأردوغان حامي ال

الت ق التفاعي سياتركيا قادت البالد نحو نموذج جديد يستهدف بلوغ التنمية المجتمعية، وإدخال تركيا ف

ية ول النامي الدالدولية واإلقليمية بهدف الوصول إلى القطبية اإلقليمية في الشرق األوسط ال سيما ف

   .والعالم اإلسالمي

ظام من جهة أخرى اعتبرت تركيا تواجدها كطرف إقليمي رئيسي عامل مهم للحفاظ على الن

استها الخارجية التي اتخذت بها حكومة أردوغان في ممارسة سي  واألمن اإلقليمي، إذ أن االستراتيجية

ي تهديد فنجاح خير، ومع هذا تسبب هذا المثلت أساس نجاح تركيا في السياسة اإلقليمية في العقد األ

حيث  يمية؛مما جعل أنقرة تعيد تنظيم سياساتها في ظل التطورات اإلقل ،الخارجية تهاأهداف سياس

اعات في الصر فرضت البيئة السياسية الجديدة على تركيا وأطراف إقليمية أخرى بتخفيف مواقفها تجاه

راف على األط يق عملية التحول اإلقليمي تتفق فيها جميعالمنطقة وال يمكن أن يتحقق هذا إال عن طر

ياسية ت السالمواقف السياسية األساسية التي تعظم مصالحها من خالل التخلص من العقبات والخصوما

 .التي تعيق الشراكة االستراتيجية

ق والشر السياسة الخارجية التركية على تقوية العالقات مع القوى الكبرى في الغربعملت  

، إضافة إلى أنها اعتمدت في سلوكها اإلقليميم شنة لقوة الخاعلى  عاً، من خالل القيام بتحالفات  مرنة 

ى فسة القوى مناوعلى الدبلوماسية في نفس الوقت والتي وصفت بالقوة الناعمة التي تسعى من خاللها إل

عامل مهم   0172ام م الرئاسي عاإلقليمية والدولة، ويعتبر انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظا

 لطاتسا في تعزيز حيث ساهم هذ ،في بروز الدبلوماسية الشخصية في السياسة الخارجية التركية

ً في مجمل السياسة التركية المالرئيس أردوغان  ارتبط، عاصرة، لكن في المقابل أثارا جدالً سياسيا

ماته ث أن سركيا وتوجهاتها السياسية، حيت خياراتبالسمات الشخصية ألردوغان وكيفية تأثيرها في 

رط علته ينخجركيا تالشخصية  واعتقاده بإمكانية التأثير في القضايا التي تحدث في البيئة السياسية في 

 .أكثر في عملية صنع السياسة

مواجهة لى العوفي هذا السياق ات بعت تركيا سياسة خارجية ترتكز على مبدأ األخالق والقيم ال 

 لكن سعي القوى الغربية على مواصلة حرب االستنزاف ضد تركيا أدى إلى إضعاف راع،والص

عتمادها اني نتيجة على الخطاب اإلنسا ظل قائميسلوكها   بالرغم من هذا فإن  ،"القوة الناعمةتها "سياس

سي لسياا قراراالستاستمرارها في تحقيق  وكذاعلى العالقات المتعددة األبعاد مع األطراف الفاعلة، 

ام في النظ عاليةفوهذا ما يجعلها أكثر   ومحاولة تسوية القضية الكردية دون فقدان السيطرة  ،الداخلي

 .الدولي
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لتي لة ا، وهوية الدوالتركية بزعامة رجب طيب أردوغان بالتالي فإن دور القيادة السياسية

لسياسة الوك سدود، أثر في حددتها هذه القيادة، وتزايد أدوار الفاعلين من غير الدول العابرين للح

ان كالتي  ودللحد الخارجية التركية، وأُِعيدت هيكلة هذه األخيرة ، فضال عن أفعال التنظيمات العابرة

 ل هذا، كهاتركيا أو خارج  لن، سواء داخل، مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم غولها دورا كبير

 .لتنميةخارجية ترك ز على األمن واسياسة الحزب التركي العدالة والتنمية على تطويره ل ساعد

 وقد توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى عدد من النتائج  وهي على النحو التالي:

 من واأل لقد اعتبرت تركيا نفسها  الطرف الرئيسي  الوحيد القادر على الحفاظ على النظام

 اإلقليمي من خالل الدور الذي لعبته في القضايا اإلقليمية.

لخارجية االحجر األساس في نجاح سياسة تركيا  2003ت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ حقق

 حيث تبين هذا من خالل إعادة هيكلة سياستها الخارجية في ظل التطورات اإلقليمية.

تجسيد فكرة التعايش السلمي في المنطقة منحت تركيا األولوية لعملية التحول اإلقليمي بهدف 

قضاء على الخصومات والعقبات السياسية بين أطراف المنطقة من خالل استخدام وهذا من خالل ال

في  القوة الناعمة في السياسة التركية وهذا يكون بتنسيق وتكامل مصالح كل األطراف اإلقليمية

زمات.األ
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 :الملخص باللغة العربية

ي فى الحكم مية إلفهم سلوك السياسة الخارجية التركية منذ قدوم حزب العدالة والتنتحاول هذه الدراسة 

عوامل الأهم  تسليط الضوء علىمن خالل  ودوره في إعادة هيكلة السياسة الخارجية ، 2003عام 

 هوية التيال، ياسية، شملت القيادة السالتركية الداخلية والخارجية التي أثرت في السياسة الخارجية

ليين ين  الدولفاعلحددتها للدولة،  التطورات التي شهدتها تركيا على المستوى اإلقليمي والدولي، دور ا

ئة يات البيبدور جديد يتوافق مع معطالقيام  تركياعلى  كل هذه العوامل  فرضتالعابرين للحدود، 

ار ية باعتبالدول جاد لنفسها مكانة في الساحةيحقق أهداف سياستها الخارجية وإيالخارجية وفي المقابل 

  أنها ترى نفسها فاعل رئسي للحفاظ على النظام  واألمن اإلقليمي.

 الملخص باللغة اإلنجليزية:

This study attempts to understand the behavior of Turkish foreign policy since 

the establishment of the Justice and Development Party (AKP) in 2003, and 

its role in restructuring foreign policy by highlighting the most important 

internal and external factors that have affected Turkish foreign policy. These 

factors include the political leadership, the identity that Turkey has defined as 

the state, developments at the regional and international levels, and the role of 

international cross-border actors. All of these factors have forced Turkey to 

play a new role that corresponds to the realities of the external environment. 

In turn, it achieves the objectives of its foreign policy and creates a place for 

itself in the international arena, as it sees itself as a key actor in maintaining 

regional order and security. 
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