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 ب

 2018-2008يا وأثرها على النظام الدولي السياسة الخارجية األمريكية اتجاه ترك

 إعداد

 محمد حسين علي القاسم

 ملخص

 -2008تتناول هذه الدراسة توجهات السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا وأثرها على النظام الدولي 
، لما لهذه الفترة من أهمية مرتبطة بالملفات المتعددة بين الطرفين التي أدت إلى منعطفات أثرت على  2018

ن رئيسيتين مفادهما بأن " السياسة العالقات األمريكية التركية ، حيث إنطلقت هذه الدراسة من فرضيتي
الخارجية األمريكية تجاه تركيا تؤثر على كينونة النظام الدولي ، فكلما كانت أدوات السياسة الخارجية 
األمريكية المستخدمة في سياستها الخارجية اتجاه تركيا مرتبطة بما يخص قضايا األمن القومي التركي كلما 

وفرضية أخرى مفادها بأنه " كلما زادت محاوالت تركيا من فرض  ،" البلدينتقلصت العالقات اإليجابية بين 
مكانتها في النظام الدولي من خالل التدخل بالقضايا ذات اإلرتباط بأزمات الشرق األوسط كلما زادت 

فت وقد هد، يا لتقليص فاعلية الدور التركي "إحتمالية توجيه السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تلك القضا
إتباع عدة  بحيث تم،  2018-2008ة التركية في الفترة ما بين الدراسة إلى بيان واقع العالقات األمريكي

والمنهج  ،تاريخية في فهم الحاضر والمستقبلمناهج ومنها المنهج التاريخي الذي يستند إلى األحداث ال
من ثم تحليلها وتفسيرها والوصول إلى الذي يصف الظاهرة المدروسة وصفًا كميًا وكيفيًا و  الوصفي التحليلي

الذي يستند في تحليله آللية عمل النظام  إستنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر ، ومنهج تحليل النظم
دد وقد خلصت الدراسة إلى ع السياسي إلى ثالثة عناصر وهي المدخالت والمخرجات والتغذية اإلسترجاعية.

األمريكية التركية هي حماية المصالح القومية للواليات المتحدة ، إذ  أساس العالقةفي أن  من النتائج تمثلت
 .المنطقة يهدد المصالح األمريكية أن تطلعات تركيا في لعب دور إقليمي في
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 : المقدمة

 -منذ نهاية الحرب العالمية الثانية  –الشك بأن من أهم العالقات الدولية المهمة للجمهورية التركية 
 بالواليات -دبلوماسيًا , سياسيًا , اقتصاديًا وعسكريًا  –تركيا  ارتباط المتحدة. ان بداية هي مع الواليات

 تكون  بأن قراره ترومان، مبدأ بنود بموجب األمريكي، الكونجرس أصدر عندما 1947 كان عام المتحدة
 االتحاد تهديدات مقاومة في مساعدتها أجل من الخاصة والعسكرية تصاديةاالق للمساعدات مستقبل تركيا،

 التوسع متمركزًا حول أيجاد االليات الفاعلة الحتواء –في وقته  –المتبادل  االهتمام كان لقد السوفيتي.
 وعليه ونتيجة التالية. األربعة العقود خالل وتركيا المتحدة الواليات بين السوفيتي , والذي بدوره أطر للعالقات

األمريكية بشكٍل ملموس وذلك لضمان مواجهة النفوذ الشيعي في  ارتفعت المساعدات السوفيتية للتهديدات
 النظام إلى الواحد الحزب بنظام المنتخبة الحكومة من تركيا المنطقة . عند بدء الحرب الباردة, انتقلت

 , وفي عام 1946 عام ُعقدت التي التعددية اباتاالنتخ في فعلياً  األحزاب وهذا ما حدث متعدد االنتخابي
 ُأنتخب الذي مندريس، عدنان بزعامة الرئيسي المعارض الحزب أمام عصمت الرئيس ُهزم ،1950

من خالل  – تركيا ساهمت شاملة، باردة لحرب المتحدة الواليات الستراتيجية دعماً  الشعبي.  بالتصويت
( 1في دعم االستراتيجيات األمريكية الرامية لمكافحة المد الشيوعي والذي تجلى في ) -رئيسها عدنان مندريس

 مبدأ  مبادئ تبني ( 2، )(1953-1950) الكورية من خالل قوات حفظ السالم الدولية  الحرب المشاركة في
 في اآلخرين المتحدة الواليات حلفاء مع تركياتعاونت  والستينيات الخمسينيات وفي ( 3و ) 1957 أيزنهاور

 العراق، مصر،) للسوفييت عميلة اعتبرت التي الدول نفوذ الحتواء( واألردن إسرائيل، إيران،) األوسط الشرق 
 الحدود على بوجودها للناتو، الشرقي الجنوبي للجناح حصناً  تركيا كانت الباردة، الحرب أثناء(. وسوريا

 ومنذ الكوبية, الصواريخ أزمة أثناء أراضيها على النووية الحرب لخطر ومعرضة وارسو حلف لبلدان المباشرة
 والتي األمريكية، الجوية للقوات هامة عمليات قاعدة الجوية، إنجرليك قاعدة تركيا استضافت ،1954 عام

 مرحلة في سوريا , وفياالزمة  وحرب العراق و مؤخراً  الخليج حرب الباردة و الحرب أثناء حيوياً  دوراً  لعبت
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 إدارة إبان ُعرف ما إطار في رئيسي كالعب تركيا أهمية زادت ،2001 سبتمبر من عشر الحادي بعد ما
 -. كل ما سبق كان سببًا في مركزية طبيعة العالقات التركية "اإلرهاب على الحرب"بـ االبن بوش الرئيس

 – تركيا األمريكية. وال يوجد هنالك مثااًل يؤكد على عمق العالقات الثنائية بين البلدين أكثر من  تجاوب
 جميع على تفرض والتي الناتو بحلف الخاصة الدفاع معاهدة من 5تفعيل نص المادة  مع  -بأريحية 
 ساعة 24 من أقل وخالل خارجيًا, عدواناً  تواجه دولة ألية المساعدة أشكال جميع تقديم لحلفا في األعضاء

 في أفغانستان على الحرب لبدء األمريكية للقوات الجوي  ومجالها أراضيها استخدام بتسهيل تركيا قامت
 .20011 األول تشرين /أكتوبر

وإعجاب عند  تقدير محل  -للقوات األمريكية –لقد كانت االستجابة التركية وتقديمها للتسهيالت 
هذا . أفغانستان على حربها إطار في مسلمة دولة مشاركة من ورمزياً  معنوياً  استفادت التي المتحدة الواليات

( إيساف) واإلسناد الدعم لقوات العون  لتقديم جندي 1200 حوالي يقارب لما تركيا إرسال ايضًا تزامن مع 
 الجيش لقوات والتدريبي اللوجستي العون  تقديم إطار في مهم بدور تقوم تركيا تزال وال الناتو لحلف التابعة

 الرئيس وضعها التي الجديدة اإلستراتيجية إطار في محورياً  دوراً  تركياً  تلعب أن المتوقع ومن األفغانية،
أفغانستان .  في الوضع لمعالجة  -والتي ال تزال متبناه من قبل دونالد ترمب –أوباما  السابق باراك األمريكي

 رسم في مهما دورا األوسط الشرق  في أخرى  ملفات عدة لعبت فقد اإلستراتيجي المحدد هذا عن وفضال
 حيث PKK الكردستاني العمال حزب من والموقف الكردي الملف منها األميركية التركية العالقات طبيعة

 التركي الموقف تدعم المتحدة فالواليات. وأنقرة واشنطن بين العالقات توثيق في مهما دوراً  الموقف هذا لعب
 من تركيا مخاوف تفهم على الحزب هذا من األميركي الموقف ويتأسس. إرهابية منظمة وتعتبره الحزب من
 عن االنفصال على األكراد  -والتزال –سياسة الفراغ التي عقبت سقوط نظام صدام حسين قد شجعت  أن

 – 15 بين ما عددهم يتراوح والذين تركيا أكراد يشجع قد ما وهو الشمال، في المستقلة دولتهم وتكوين العراق
 للدولة واالنضمام نفسه بالشيء القيام على نسمة، مليون  70 حوالي البالغ تركيا سكان عدد من%  20

 .للجمهورية التركية -والزال –الوليدة , وهذا شكل هاجسًا امنيًا 

                                                           
 .http://studies.aljazeera.net/, قطر : مركز الجزيرة للدراسات،  تركيا بين تحديات الداخل و رهانات الخارج(، 2010حسين باكير،علي )-1

http://studies.aljazeera.net/
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العالقات األمريكية التركية بالتحالف االستراتيجي في يصف الكثير من الباحثين والمحللين هذا و 
، ويرى اخرون ان هذا التحالف قلق ال يتميز بالثبات وثباتهاالمبني على أسس راسخة بفعل تشعب المصالح 

المتحدة األمريكية تنظر في حقب مختلفة، وان الواليات  مر بهاواالستقرار بفعل حاالت الصعود والهبوط التي 
وبالمقابل فان تركيا تنظر الى الواليات المتحدة باكثر  ,الدولية وإستراتيجية الهيمنة توازناتهاالى تركيا في إطار 

فهي ترى فيها حليفا ال يجب التفريط بصداقته، وان ذلك التحالف وسيلة للوثوب إلى دور إقليمي  من عين،
وتدخل تداعيات  ,الجديد  تركي فيما تسميه الواليات المتحدة بالشرق األوسطاكبر واعتراف بارجحية الدور ال

عامال مكمال لما تتسم به العالقات بين الجانبين في المرحلة  اتهااو امتداد تهاالعالقات التاريخية بتأثيرا
  .الراهنة

ًا من خالل يجيمحاولة للتعرف على محددات تلك العالقة استراتل الحالية الدراسةوعليه جاءت هذه 
، ومكانة تركيا في اإلستراتيجية العالمية فهم استراتيجيات السياسة الخارجية االمريكية اتجاه الدولة التركية 

االمريكية وايضا معرفة االثر الذي يترتب على مكانة الواليات المتحدة االمريكية في النظام  للواليات المتحدة
 2الدولي.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .54،صالعربية النهضة دار : القاهرة ، السياسية للنظم العامة والنظرية السياسي الفكر تطور (،1970)ثروت.دويب- 2
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 مشكلة الدراسة : 

 العالقات هذه وأثر التركية، األمريكية العالقات طبيعة على التعرف في الدراسة هذه مشكلة تكمن
 المتحدة االمريكية، الواليات تمثلها التي القطبية باألحادية الذي يتسم في النظام الدولي مكانة كل منها على

 الدولية، العالقات مجمل وفي العالميةالقوى  موازين في الدولي التوازن  من حالة خلق في تأثيرها ومامدى
 والقضايا العالقات مجمل على قبضتها إحكام إلى خالل سياستها الخارجية من تهدف المتحدة فالواليات

 معالم تغيير إلى محاولة بالمقابل التركي والسعي األمريكية، الهيمنة مظلة تحت تركيا إدراج خالل من الدولية
 خلق إلى يؤدي قد الذي األمر األمريكية، الهيمنة مساحات او تقليص الجديد، العالم في القطبية األحادية

منهما. وتشمل ايضًا مشكلة الدراسة امكانية البحث في تحليل وتفسير السياسة  كل بين لالضطراب أفاقاً 
تتبعها الخارجية االمريكية اتجاه الدولة التركية وما االثر الذي يترتب على هذه السياسة الخارجية التي 

 3الواليات المتحدة االمريكية اتجاه تركيا واثرها على النظام الدولي.

 فرضية الدراسة : 

ا بأن "السياسة الخارجية ممفاده مع مشكلة الدراسة  تم صياغة فرضيتين رئيسيتينللتعامل والتعاطي 
اسة الخارجية األمريكية دوات السيونة النظام الدولي ، فكلما كانت أاألمريكية اتجاه تركيا تؤثر على كين

من القومي التركي كلما تقلصت ه تركيا مرتبطة بما يخص قضايا األالمستخدمة في سياستها الخارجية اتجا
 العالقات اإليجابية بين البلدين" .

من  خرى مفادها بأنه " كلما زادت محاوالت تركيا من فرض مكانتها في النظام الدوليوفرضية أ
حتمالية توجيه السياسة الخارجية األوسط كلما زادت إرتباط  بأزمات الشرق خالل التدخل بالقضايا ذات اإل

 األمريكية اتجاه تلك القضايا لتقليص فاعلية الدور التركي ".

 سئلة الدراسة : أ

لخاص الى تعميق الفهم ياغة مجموعة من األسئلة الرامية إتم ص ولإلجابة عن فرضيتي الدراسة ،
 تشتمل على :  الدراسة ن تساؤالتبمشكلة الدراسة ، وعليه فإ

                                                           
 -ايمان دنى)2014(، الدور اإلقليمى لتركيا فى منطقة الشرق األوسط بعد الحرب الباردة, األسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، ص 753
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 ؟  2018-2008ما هو واقع العالقات األمريكية التركية خالل الفترة  -

 ما هي أدوات السياسة الخارجية األمريكية التي تستخدمها اتجاه تركيا ؟  -

 ي ؟هل تؤثر السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا على النظام الدول -

 ما هو الثابت في سياسة الواليات المتحدة االمريكية الخارجية اتجاه تركيا ؟ -

 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة الى ما يلي : 

 .2018-2008بيان واقع العالقات األمريكية التركية في الفترة ما بين  -

 تحليل للسياسة الخارجية االمريكية اتجاه تركيا. -

 الخارجية األمريكية المتبعة اتجاه تركيا على النظام الدولي .معرفة مدى تأثير السياسة  -

 البحث في ادوات السياسة الخارجية األمريكية اتجاه منطقة الشرق األوسط وبالتحديد تركيا . -

مستقبل العالقات التركية األمريكية " في ظل التجاذبات الدولية في الشرق األوسط " و صفقة  معرفة -
 .الصراع الروسي 

 الدراسة :  أهمية

التحوالت في  من العديد شهدت مهمة تاريخية حقبة على تركيزها في الدراسة هذه أهمية تكمن
 كلتا تحتله الذي الدور لمحاولة لبيان أهمية الدراسة هذه جاءت وكذلك السياسة الدولية ) الربيع العربي ( ،

 الدولة األمريكية المتحدة الواليات تعتبر إذ الدولية وخاصة في منطقة الشرق األوسط ، الساحة على الدولتين
دولة متطورة وذات اقتصاد قوي  فإنها تركيا أما قوي، اقتصاد وذات العسكرية القوة حيث من العالم في األولى

من الدول  ستصبح بأنها المحللين من الكثير ويجمع وتلعب دورا مهما في منطقة األزمات في الشرق االوسط،
  ميزان القوى العالمي.التي لها شأن في 
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 :هما ناحيتين، من الدراسة أهمية تأتي كذلك

 تركز دراسة فهي السياسة، العلوم في الباحثين من للعديد مرجعاً  الدراسة هذه تمثل العملية: األهمية
 حيث السياسي، والتجاذب االختالف نقاط من العديد شهدت فترة التركية في-األمريكية العالقات واقع على
وعليه تحاول الدراسة تفسير نمط العالقات  .اآلخر البعض في وتالقتا القضايا، بعض في اختلفتا أنهما

الدولية و القاء الضوء على مسارات التعاون والتعارض ما بين الالعبين الدوليين وبالتالي تقديم نتائج من 
 مشابهة.  -اخرى  –الممكن تعميمها على حاالت دولية 

 واإلحاطة التركية-األمريكية العالقات من واقع على الضوء الدراسة هذه تلقي :العلمية األهمية
 ما العالقات في حصل الذي والتطور العالقات، هذه بها مرت التي وااللتقاء االختالف جوانب من بالعديد

 عام، بشكل الدولية العالقات وعلى خاص، بشكل البلدين بين العالقة على كله ذلك وانعكاس البلدين، بين
الدولي , وايضا تلقي الضوء على السياسة  المجتمع على متفاوتة انعكاسات من العالقات تلك رافق وما

 .الخارجية االمريكية اتجاه الدولة التركية ومعرفة ما اذا كان هنالك اثر على النظام الدولي

 الدولية، والتطورات العالقة هذه بين المتبادل التأثير لتوضيح جاءت الدراسة هذه أهمية أن كما
 .السابقة الدراسات أغفلتها التي والمستجدات التطورات آخر إلى والتطرق 

 منهجية الدراسة : 

فرضيتها فإن الدراسة ستعتمد  صحة من أمكانية التثبتب والمتمثلة لمعالجة مشكلة الدراسة
اإلقتراب من مشكلتها والتي من خاللها تستطيع الدراسة  المناهج البحثية المناسبةعلى مجموعة من 

 :والتي تشمل البحثية

 التي السياسية الدراسات نطاق في المستحدثة االقترابات أهم أحد المنهج هذا يعتبر :النظم تحليل منهج −
 والعالقات السياسة علم علماء من العديد استخدمه حيث العشرين، القرن  من الخمسينات منتصف في بدأت

 على المنهج هذا ويعتمد المنهج، هذا طور من أشهر( David Easton) أيستون  ديفيد ويعتبر الدولية،
 وتفاعالته، السياسي النظام حركة تحليل في أساسية كوحدة” Political System“ السياسي النظام مفهوم

 ثالثة المجال هذا في تبرز حيث النظام، فيها يعمل التي والبيئة النظام بين التفاعل طبيعة على التأكيد مع
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 والمستويين للنظام، المكونة الوحدات يشمل الذي الداخلي المستوى  وهي سياسي نظام كل في تؤثر مستويات
 النظام عمل آللية تحليله في يستند المنهج هذا فإن معروف هو وكما. به المحيطين والدولي اإلقليمي
 الداخلية والتأثيرات الضغوط مجموعة وهي ،""Inputs المدخالت: هي أساسية عناصر ثالثة إلى السياسي

 ،"Outputs" والمخرجات معينة, وأفعال قرارات اتخاذ إلى وتدفعه السياسي النظام لها يتعرض التي والخارجية
 االستجابة هذه تكون  وقد وقرارات، سياسات شكل على وتكون  المطالب لمجموعة النظام استجابة تمثل وهي

 والسياسات القرارات تجاه األفعال ردود وهي ،Feedback"" االسترجاعية والتغذية سلبية, أو رمزية أو إيجابية
 وقراراته مساراته تقويم على القرار صانع تساعد والتي والخارجية، الداخلية بيئته إطار في النظام اتخذها التي

الممارسات , واستخدم هذا  لتلك التأييد أو المساندة مدى قياس خالل من والخارجية، الداخلية وسياساته
 المنهج لمعرفة اثر سياسة الواليات المتحدة الخارجية اتجاه تركيا واثرها على النظام الدولي .

 الحاضر فهم في التاريخية األحداث إلى يستند الذي المنهج وهو : التاريخي المنهج -
 كانت سواء وتطورها التاريخية جذورها إلى بالعودة اال سياسية حالة اية وإدراك فهم يمكن ال إذ والمستقبل،

 في المنهج هذا استخدام تم بحيث " ، خلدون  وابن " ارسطوا  رواده ابرز ومن ايجابية أو سلبية حاالت
حول العالقات األمريكية بالشرق األوسط وخاصة عالقات الواليات المتحدة بالدولة  المعلومات جمع

 الواليات المتحدة الخارجية اتجاه تركيا .التركية وايضا االطار التاريخي لسياسة 

الذي يصف الظاهرة المدروسة وصفًا كميًا وكيفيًا من خالل وهو المنهج  المنهج الوصفي التحليلي : -
جمع المعلومات وتصنيفها، ومن ثم تحليلها وكشف العالقة بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها 

 .عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابهتفسيرًا كافيًا والوصول إلى استنتاجات 

 مصطلحات الدراسة : 

 السياسة الخارجية:

هي تنظيم نشاط الدولة في عالقاتها مع غيرها من الدول ومع المنظمات  التعريف االصطالحي :
مع  هي السلوك السياسي الخارجي سواء على مستوى العالقاتتعتبر ، و الدولية في نطاق النظام الدولي 

 تعريف آخر يقول بأن،  الدول أو مع األشخاص اآلخرين من غير الدول، من أشخاص القانون الدولي
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السياسة الخارجية هي مجموعة األفعال وردود األفعال التي تقوم بها الدولة في البيئة الخارجية بمستوياتها 
ا عرفها االستاد مارسيل ميرل بأنه هو كم،  المختلفة، سعيًا لتحقيق أهدافها والتكيف مع متغيرات هذه البيئة

 4. لك النشاط الحكومي الموجه نحو الخارجذ

شتمل على أنماط السلوك الخارجي المختلفة التي يمكن ان السياسة الخارجية ت التعريف اإلجرائي :
لفة للبيئة أن تمارسها الدولة من خالل سياستها الخارجية كما أننا نفرق في هذا التعريف بين المستويات المخت

الدولية والتي عادة ما تشتمل على كثير من المتغيرات التي يتعين على صناع السياسة الخارجية أخذها في 
 .االعتبار عند وضع هذه السياسة 

   النظام الدولي :

مجموعة من المتغيرات التي تتفاعل في بعضها اآلخر، وقد يكون هذا  التعريف االصطالحي :
ث و معتمدا بعضه على بعض ، و أي تغير في جزء من النظام يؤثر في األجزاء التفاعل متكرر الحدو 

لدراسة   David Eastonاعتمد العديد من علماء السياسية نظرية النظم التي اسسها دافيد استون ،  األخرى 
طها السياسة والتي تقوم على فكرة أن الحياة السياسية جسد من التفاعالت ذات الحدود الخاصة والتي تحي

: السياسي بأنه  النظام Gabriel Almondكما عرف غابريل الموند  ،نظم اجتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر
نظام من التفاعالت التي توجد في كل المجتمعات المستقلة والتي تؤدي وظائف التكامل والتكيف عن طريق 

و قد عرف موريس ،  و صغيرةوسائل التوظيف أو التهديد بتوظيف وسائل القهر الشرعي بصوره كبيرة أ
: مجموع أنماط التفاعالت والعالقات بين  وزمالؤه النظام الدولي بأنه Maurice Alden Eastايست 

 5الفاعلين السياسيين ذات الطبيعة األرضية )الدول( التي تتواجد خالل وقت محدد.

السياسيين ذات الطبيعة مجموع أنماط التفاعالت و العالقات بين الفاعلين  التعريف اإلجرائي :
األرضية )الدول( التي تتواجد خالل وقت محدد ، و هناك نظاما دوليا بوجود مجموعة من القواعد المنظمة أو 
األنماط السلوكية و تحقيقها من خالل التزام أعضاء الجماعة الدولية بها ، على غرار ذلك فإن طبيعة النظام 

 ي .الدولي كعامل مستقر يفسر السلوك الدول

                                                           
http://onlypoliticalscience.blogspot.com ، 4 نوال )2010(. السياسة الخارجية ، علوم سياسية  

https://political-encyclopedia.org 5 ، المرعشي ، فيصل )2019(. النظام الدولي ، الموسوعة السياسية  

http://onlypoliticalscience.blogspot.com/
https://political-encyclopedia.org/
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 : هما هذه الدراسة حدود : حدود الدراسة

الحد الزماني : في هذه الدراسة سوف نحاول دراسة السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا و أثرها على 
 . 2018إلى  2008النظام الدولي من الفترة 

 الحد المكاني : منطقة الشرق األوسط و بالتحديد منطقة تركيا .
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 طار النظري  : اإل

اإلطار النظري لهذه الدراسة التي تتناول السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا و أثرها على  
تمثل المدرسة الواقعية السياسية التي نشأت بعد  ، النظرية الواقعيةالنظام الدولي سوف يكون من منظور 

فت الواقعية إلى دراسة و فهم سلوكات الدول و الحرب العالمية الثانية ردة فعل على تيار المثالية ، وهد
العوامل المؤثرة في عالقات بعضها مع البعض ، فقد جاءت الواقعية لتدرس و تحلل ماهو قائم في العالقات 

تعد النظرية الواقعية من ابرز واهم النظريات التي بحيث  الدولية ، وتحديد سياسة القوة و الحرب و النزاعات .
وك السياسي الخارجي االمريكي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا، وما تزال هذه على السلت سيطر 

، ومثلت ترابطًا مع المدارس االخرى مثل  جيالنظرية تحكم السياسة الخارجية االمريكية والسلوك الخار 
بقة التي تعد اكثر تشاؤمية، الليبرالية الجديدة، فهناك الكثير من المفاهيم التي اعتمدت بدل تلك المفاهيم السا

ولهذا تأخذ النظرية الواقعية حيزا كبيرا من االهتمام بالنسبة لدارسي العلوم السياسية والعالقات الدولية، وقد 
تركزت هذه الدراسة حول االصول الفكرية االمريكية للنظرية الواقعية والعناصر النظرية كذلك، ومن ثم 

ليدي والجديد واالتجاهات الفكرية المعاصر للفكر الواقعي والتي تمثل بالنظريات النظرية الواقعية بمفهومها التق
الدفاعية الهجومية والنيوكالسيكية، حيث مثلت تلك النظريات بمفاهيمها المختلفة السلوك الخارجي للسياسة 

عاصر والطريقة االمريكية وتطلعاتها المستقبلية ونظرتها إلى العالم، وجسدت الفكر السياسي االمريكي الم
  .6التعامل مع مستجدات النظام الدولي

 :  نظرية الدور في العالقات الدولية *

شهد حقل العالقات الدولية منذ بروزه كحقاًل علميًا أكاديميًا بعد الحرب العالمية األولى العديد من 
ُتبنى على افتراضات منطقية األحداث و التطورات، ويقتضى التفسير العلمي لهذه األحداث استخدام نظريات 

و بارتفاع وتيرة  ، تكون األساس الذي ينطلق منه في تفسير أي حدث سواًء كان دوليًا أو إقليميًا أو محلياً 
األحداث الدولية وتسارعها  في ظل غياب نظرية شاملة تفسر كل األحداث، تعددت النظريات المفسرة كنتيجة 

ال جانب آخر، فهناك نظريات ُكل ِّية ُتركِّز في التحليل على المستوى لتركيز كل واحدة منها على جانب وإغف
 النظمي أي النظام الدولي ككل إذ تعتمد في دراسة الظاهرة على العديد من المتغيرات وتعطي تفسيرات عامة
                                                           

  6. مناحي ،ميثاق ، قراءة في الفكر السياسي األمريكي المعاصر ، مجلة أهل البيت ، العراق ، 20 ، 386_433.
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وكذلك هناك نظريات جزئية تركز في التحليل على أجزاء من النظام كمستوى الوحدة )الدولة( أي تركز  ،
 . ى متغير واحد لفهم الظاهرةعل

إال أن أي عملية في تحليل السياسة الخارجية تخضع لثالث مستويات تبدأ من الوصف، فالتفسير،  
فالتنبؤ وذلك بغية فرض منهجًا تحليليًا أكثر دقة وقدرة على اإللمام بمجمل األبعاد والمسـتويات والمضامين 

 .ملية صياغة وأداء سياسة خارجية لدولة ماوتبيان أكبر المتغيرات أثرًا وتحكمًا في ع

ذلك هو األمر بالنسبة لنظرية الدور التي اختصت بالتحديد في دراسة وتحليل السلوك السياسي ف
الخارجي للوحدة من أجل تفسير سبب االختالف في السلوكيات الخارجية للدول رغم التشابه في بعض 

 .األحيان في مصادر القوة

تمثلت محاوالت استخدام نظرية الدور في علم السياسة المعاصر من خالل مستويين من وبذلك نرى أنه قد 
 :التحليل

األول: يتم فيه بحث األدوار السياسية في إطار األنساق السياسية من الداخل كل على حدة وبحث 
 سياسي ككلهيكل األدوار وتوزيعاتها وتفاعالتها بين األنساق الفرعية أو األبنية التي تشكل النسق ال

أما المستوى الثاني : يتم فيه بحث األدوار السياسية في إطار النسق السياسي الدولي والتركيز بصفة 
 .خاصة على األدوار التي يشغلها األفراد المؤثرين في السياسة العالمية وال يشترط أن يكونوا من رؤساء الدول

ختلفة بين الدور الوطني والسياسي الخارجي ولعلَّ مفهوم الدور من المنظور السياسي أخذ أبعادًا م
والدولي، فالدور الوطني يشمل أنماط السلوك ومجموعة المواقف المتوقعة من األشخاص الـذين يحتلون 
مناصب في هيكل صنع القرار، واصفًا أنواع األعمال التي تؤدى ضمن كـل موقـف، والدور السياسي 

للدولـة وينصرف إلى الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في  الخارجي يرتبط بالسلوك السياسي الخـارجي
الخارج عبر فترة زمنية طويلة وذلك في سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية، وبالتالي جمـود أو قصـور 
إدراك صانعي السياسة الخارجية في تحديد الدور المطلوب في الوضع أو المكانة أو االتجاه الذي يتطلبه، 
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الممكن أن ُيحدث فجوةأو حالة من عدم التوازن بين القوة والدور دون تعديل أو تكييف، والذي يشكل  من
 .7تهديدا للنظام الدولي في حالة حدوث انقالب مفاجئ فيما يتعلق بتوقعات األمن مستقباًل في دولة أخرى 

 

حياة االجتماعية، حاول انطالقًا من النجاح الذي حققته نظرية الدور في تحليل سلوك الفرد في ال
فقد تم نقل  ، بعض الباحثين االستعانة بها في دراسة الظواهر السياسية ونقلها إلى حقل العالقات الدولية

مفهوم الدور إلى مجال السياسة لدراسة دور الدولة كفاعل ضمن مجموعة من الفواعل األخرى، على اعتبار 
فنظرية الدور من المنظور السياسي تهتم بدراسة ،  اسي خارجيأن الدولة ُتَعب ِّْر عن إرادتها ضمن سلوك سي

الدور هو "مجموعة فان  ، سلوك الدول بوصفها أدوارًا سياسية تقوم بها الوحدات في المسرح السياسي الدولي
من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، و ذلك في إطار تحقيق أهداف 

 .ستها الخارجيةسيا

وعليه يمكن القول أن الدور ليس مجرد قرار أو سلوك أو هدف، بل ُيعبر عن مجموعة من وظائف 
  :محورية تقوم بها الدولة في فترة زمنية معينة، وهذا يتطلب منها مراعاة ثالثة جوانب رئيسية

من توصيفها لنفسها تحديد مركزها في العالقات الدولية ورسم مجال حركتها بدقة، وهذا انطالقا 
صغرى( و منه يتحدد توجهها هل إقليمي أو  -إقليمية  -كبرى  -ضمن أي خانة من الدول تنتمي )عظمى 

 .؟عالمي

 .تحديد وضبط دوافع سياستها الخارجية

 .توقعها لحجم التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة أدائها لهذا الدور حتى تستطيع تقييم هذا األداء

 .8الدور تساعد على فهم السلوكيات الخارجية للدول تجاه بيئتها الدولية أو اإلقليميةوعليه فنظرية 

 
                                                           

األبعاد"، جامعة تبسة  "، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول: "دور الجزائر اإلقليمي: المحددات و، "نظرية الدور في تحليل السياسة الخارجية(2014)عبد القادر دندن 7

 .)الجزائر(

  .لدراسات و النشربيروت: المؤسسة العربية ل، التغيرات الدولية و األدوار اإلقليمية الجديدة، (2005)برهان غليون و آخرون -6
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 الدراسات السابقة : 

 الدراسات العربية :أواًل : 

السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط  بعنوان ( 2014دراسة محمد ، عبدالخالق )
السياسة الخارجية حيث أستعرض الباحث ، التحوالت الجديدة في ظل إدارتي بوش األبن و باراك أوباما 

التحوالت الجديدة في ظل إدارتي بوش األبن و باراك أوباما ، و استخدم ضمن األمريكية في الشرق األوسط 
، و بين من خالل دراسته مالمح التغير بتبني السياسة األمريكية تجاه دول منهج الواقعي الفي دراسته 

المنطقة مبدأ عاما يغلف سياساتها، قوامه الضغط من أجل إرساء قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان كفلسفة 
كثر ومبدأ عام، وباطنه تأمين مصالحها في منطقة الشرق األوسط، فقد سعت الواليات المتحدة االمريكية أل

من ستة عقود لتحقيق االستقرار على حساب الديمقراطية في الشرق األوسط، وذلك من خالل دعم األنظمة 
أيلول فرضت عليها تغيير النهج المتبع 11الشمولية القائمة، وتضييق الخناق على المعارضة، إال أن أحداث 

بضرورة إجراء االصالحات و فسر أيضا   في سياستها الخارجية واعتماد الديمقراطية كنموذج للحكم والمطالبة 
و قارن من خالل هذه الدراسة بين عقيدة كل من بوش األبن ذو النهج االيديولوجي المتشدد و عقيدة أوباما 

وأثرها على عملية اإلصالح في  2003ذو النهج الواقعي و توصل الى نتائج من أبرزها الحرب على العراق 
ي من ثورات الربيع العربي وتحديدًا الثورة السورية ، وكذلك توجهات السياسة الشرق األوسط، والموقف األمريك

األمريكية تجاه الملف النووي االيراني، والصراع العربي اإلسرائيلي و استنتج من خالل دراسته الى أن ثمة 
عما كانت تحوالت طرأت على مفاصل عديدة في السياسة الخارجية االمريكية في والية بوش األبن الثانية 

 .عليه في األولى، وهذه التحوالت أخذت بعدًا أشمل في رئاسة باراك أوباما

 

حدود الدور التركي في إحياء عملية السالم في منطقة  الموسومة (  2005دراسة غالي، إبراهيم )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حدود الدور التركي في إحياء عمليـة السـالم فـي  ,الشرق األوسط 

منطقـة الشــرق األوســط، وتــم اســتخدام المــنهج الوصــفي فــي الدراســة ، المــنهج الوصــفي القــائم علــى وصــف 
ليــة الســالم فــي منطقــة الشــرق األوســط ، وقــد توصـلت المفــاهيم المتعلقــة بحــدود الــدور التركــي فــي إحيــاء عم
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الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج مـن أبرزهـا: ان تركيا و اسـرائيل تعمـل علـى تطبيـع عالقاتهمـا الدبلوماسية حيث 
عبرية والفلسطينيين، كما يمكن أن تلعـب تركيـا دورا محوريـا فـي اسـتئناف عمليـة السـالم المجمـدة بـين الدولـة ال

بينت النتائج أهمية العالقـة الهامـة بـين تركيـا و اسـرائيل مـن اجـل االسـتقرار في الشرق األوسط واألساسية 
حتى بالنسـبة لعمليـة السـالم نفسـها، إلـى طبيعتهـا، كـذلك بينـت الدراسـة أهميـة التقـارب بـين تركيـا و اسـرائيل 

في منطقة « رئيسيا»ة السـالم فـي الشـرق األوسـط، الن ذلـك مـن شـانه جعل تركيا أن تلعب دورا بالنسـبة لعمليـ
الشرق األوسط، فضال عـن إمكانيـة أن تسـتطيع تركيـا بطــرق عديــدة أن تلعــب دورا رئيســيا وتقـــدم مســاهمة 

نامكية والطاقة مثل تركيا يمكن أن يكون له تأثير عميق كبيـــرة فــي عمليــة الســالم حيــث إن بلــدا بهـــذه الدي
 .على عملية السالم

الـــدور التركـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط  وعنوانها (2009دراســة نــور الــدين، محمــد )
لهواجس ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور التركي في منطقة الشرق األوسط ا الهواجس والضوابط

والضوابط، أما المنهج المستخدم في الدراسة فقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم والمنهج التطبيقي في 
الدول التي قامت الدراسة بتحليلها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: إنه ليس جديدا على 

اإليراني، إذ سبق وأن لعبت تركيا دور الوسيط  السياسة الخارجية التركية نجاح وساطتها في الملف النووي 
بين سوريا واسرائيل في المفاوضات غير المباشرة، والتي توقفت بسبب العدوان اإلسرائيلي على غزة في نهاية 

،وتوطد الدور التركي في منطقة الشرق األوسط مع توطد عالقاتها مع سوريا ، وكان الفتا  2007العام 
التركية الحتواء األزمة التي نشأت ما بين بغداد ودمشق بعد تفجيرات "األربعاء  سرعة تحرك الدبلوماسية

،على خلفية اتهامات وجهتها الحكومة العراقية ضد دمشق،  2009األسود" من شهر سبتمبر/أيلول من العام 
مجلس  وامتد التحرك التركي إلى الملف الفلسطيني بالتنسيق مع مصر، وطاول دورها العراق ولبنان ودول

 .التعاون الخليجي وسواها

 ، قلق أمريكي من تنامي الدور التركي في المنطقة وموضوعها (  2010دراسة منور، هشام )
الدراسة إلى بيان مدى القلق األمريكي من تنامي الدور التركـي فـي المنطقـة، أمـا المـنهج الـذي  تهدفحيث 

ـو المـنهج الوصـفي التحليلـي، وكـذلك تـم استخدام المنهج التاريخي اسـتخدمه الباحـث فـي إجـراء هـذه الدراسـة فه
الذي تم فيه استعرض مجمل األحداث التي غطتها مراحل القيـام بالدراسـة ، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد 
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لى نحـو خـاص مـن النتـائج مـن أبرزهـا: إنـه ثمـة تنـاقض كبيـر فـي مالمـح السياسـة األمريكية في العالم وع
منطقـة الشـرق األوسـط؛ فكلمـا اتجهـت المنطقـة إلـى فـرز قـوى قادرة على ضبط إيقاع المخاوف من توتير 
األجواء وتصعيدها من قبل الكيـان الصـهيوني، أو القـدرة على حـل المشـاكل العالقـة واألزمـات البنيويـة الخانقـة 

ـالنفع علـى الجميع او تطورت العالقـات البينيـة بـين دول الجـوار بأسـلوبٍ ِّ سـلمي، ديمقراطـي، يعـود ب
اإلقليمـي َّ توجهـت مراكـز صـنع القـرار واللوبيـات الداعمة لمراكز القوى في واشنطن إلى تبديد هذه الجهود 

قرارها وتعطيل وعرقلـة جهـود القـوى اإلقليميـة المبذولـة بـل محاولة تهديد تلك القوى والدول في أمنها واست
 .نشاطها نحو التقدم واالزدهار

اإلســتراتيجية التركيــة فــي الشــرق األوســط منــذ وصول وعنوانها (  2013دراســة مرتضى ، روال )
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى اإلسـتراتيجية التركيـة فـي الشـرق  ،حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 

منـذ وصـول حـزب العدالـة والتنميـة إلـى السـلطة، اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي األوسـط 
يسـتند علـى بيان الحقائق المتعلقة بهـذه اإلسـتراتيجية ، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج مـن أبرزهـا: 

األوسـط كانـت تخـاف النظـام العربـي الرسـمي فـي العديـد من إن السياسة الخارجية التركية في منطقة الشـرق 
القضايا وأبرزها القضية الفلسطينية، كما تبين أن النظام العربـي قـد تعـارض مـع السياسـة التركيـة فـي أكثــر 

ر التركي عنصر الملفـات ســخونة وهــو الـدور اإليرانــي حيــث كانـت األنظمـة العربيـة تأمـل أن يكـون الـدو 
توازن في مواجهة النفوذ اإليراني وهذا األمر لم يحصل، كذلك أظهرت نتـائج الدراسـة أن تركيا دخلت مع 
دخول حزب العدالة والتنمية إلى منطقة الشرق األوسط بعد انكفاء دام عقـود منـذ الحــرب العالميــة األولــى عــن 

ـن أن تواجــه تركيــا وتــدفعها إلــى التخــبط واالرتبــاك فــي العديــد مــن لعــب دور ايجــابي وهــذه صــعوبة يمكـ
الملفــات، كمــا توصــلت الدراســة إلــى إن المنطقــة العربيــة والشــرق أوسطية التي تدخلها تركيا حديثا ليست 

مريكية  و ايران التي لـن تتخلـى عـن خالية من تأثيرات وأدوات لقوى إقليمية غير عربيـة كالواليـات المتحدة األ
أي حصـة مـن أدوارهـا لقـاء أن تفسـح مـوطئ ٕ سرائيل وا قـدم لقـوة جديـدة ناهضـة وحتـى أن كانـت كـل قـوة 

 .تـتحفظ أو تعـارض الـدور التركـي الجديـد مـن زاويـة مختلفة عن األخرى 
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، هــدفت هــذه  لخيارات اإلستراتيجية المتاحةتركيا وا تحت عنوان (  2013دراسة ملكاوي، عصام )
الدراســة إلــى التعــرف علــى الخيــارات اإلســتراتيجية المتاحــة لتركيــا فــي منطقــة الشرق األوسط، أما المنهج 

اتيجية التركيـة المستخدم في الدراسة فهو المـنهج التحليلـي القـائم علـى الوسـائل الرئيسـية لبيـان الخيـارات اإلسـتر 
المتاحـة لتركيـا فـي هـذا المجـال. وقـد توصـلت الدراسـة إلـى عـدد من النتائج من أبرزها: إن تركيا أدركت أن 
قيمتها ومكانتها اإلقليميـة والدوليـة تـأتي مـن خـالل قـدرتها علـى بنـاء تحالفـات متعـددة فـي السـياق اإلقليمـي 

هـذه التحالفـات فـي رؤيـة البعض متناقضـة ومتعارضـة أو ال يمكـن الجمـع بينهـا والـدولي حتـى وأن بـدت 
خاصـة فـي بيئـة وعـره سياسـيا كمنطقـة الشـرق األوسـط. وفـي هـذا اإلطـار تـرى تركيـا أن عالقتهـا مـع أي 

كيا لالتحاد األوروبي طـرف أو محـور إقليمـي أو دولـي ليسـت بديال عن العالقات مع طرف آخر فانضمام تر 
لن يؤثر علـى دورهـا فـي الشـرق األوسـط، وتحالفهـا مـع أمريكـا ال يـؤثر علـى سـعيها للتعـاون مـع روسـيا 

 .وعالقتهـا مـع العـرب ال تعنـى قطع كل الوشائج والروابط مع إيران أو إسرائيل

, بين الطموح وقيود النفوذ تركيا في الشرق األوسط: والموسومة  ( 2013دراسة مطر، حسام )
هدفت إلى دراسة وتفسير التحوالت في السياسة الخارجيـة لتركيـا تجـاه الشـرق األوسـط خـالل السـنوات األربـع 
الماضـية، أمـا المـنهج الـذي اسـتخدمه الباحـث فـي إجـراء هـذه الدراسـة فهـو المـنهج الوصفي التحليلي، وكذلك 

لتاريخي الذي تم فيه اسـتعراض مجمـل األحـداث التـي غطتهـا مراحـل القيـام بالدراسـة. تم استخدام المنهج ا
ويظهـر مـن خـالل نتـائج الدراسـة إن مبـدأ "تـوازن القـوى" كـان المبـدأ الحـاكم للتحـوالت التركيـة إضـافة إلـى 

ت اللعبة الداخلية، كما تبـين أن تركيـا اليـوم مهتمـة عوامـل ذاتيـة ثانويـة مرتبطـة بحـزب العدالـة والتنميـة وتعقيـدا
بـأن تكـون بوابـة إلزاميـة للمصـالح الدوليـة فـي الشـرق األوســط، ولكــن مــن بــاب الشــراكة اإلســتراتيجية مــع 

قابل، كذلك تبين أن النــاتو الــذي يضــمن لهــا جملــة تقــديمات أمنيــة وسياسية تمكنها من موازنة المحور الم
السلوك التركي في الشـرق األوسـط تفسـره لمصالح القومية بالدرجة األولى فيما تتراجع المحـددات الثقافيـة إلـى 
مرتبـة ثانيـة أو حتـى إلـى  أداة ، وفيما كانت تهيمن المحددات الذاتية في بداية التحول التركي نحو الشرق 

حقائق القاسية في الشـرق األوسـط أخـذت المعطيـات البنيويـة والموضـوعية تحتـل األوسط إال انه مـع اختبـار ال
 . أهميـة متقدمـة فـي كواليس صنع القرار التركي
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مفهوم االصالح كمحدد للسياسة الخارجية االمريكية  والموسومة (2013دراسة العجمي ، أميرة )
خلصت الدراسة الي ان السياسة الخارجية ث , حيتجاه الشرق االوسط خالل ادارتي جورج دبليو بوش 

االمريكية تجاه الشرق االوسط فيما يخص موضوع الديمقراطية وهو طرح جديد علي الساحة السياسية وانبثق 
بشكل عام بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر والحديث عن االرهاب االمر الذي دفع االدراة االمريكية الي 

 . االوسط واستخدام الوسائل ما بين االليات الساسية والعسكرية واالقتصادية الحديث عن االصالح في الشرق 

 ىالصعيد السياسي جاءت مبادرة الشراكة مع الشرق االوسط والتي طالبت بتحقيق االصالح عل ىفعل
المستوي االقتصادي من خالل تقديم المساعدات للدول العربية االعضاء في منظمة التجارة الدولية 

االلتزام بالمعايير وتقديم المساعدات في اشكال عدة منها مساعدة الحكومات في جميع انحاء  ىا عللمساعدته
اصالح القطاع المالي والتدريب لالعضاء المرشحين للمناصب السياسية والتدريب والتبادل  ىالمنطقة عل

وتجيع التجارة بين دول  الصفحي في الصحافة العادية وااللكترونية ودعم الديمقراطية والنظم االنتخابية
المنطقة كاحد اولويات التنمية االقتصادية للشرق االوسط الكبير وشمال افريقيا وتحسين جودة التعليم وتعليم 

الصعيد العسكري جاءت  ىالصعيد االقتصادي تم انشاء صندوق المستقبل وعل ىالبنات ومحو االمية وعل
 . العراق وافغانستان ىالحرب عل

ان االلية العسكرية لم تثبت جدوها وبالتالي بدي واضحا ان فكرة الحل العسكري  على ة أكدت الباحثو 
فشلت فشال ذريعا وان المنطقة العربية ليست بحاجة الي التطور الديمقراطي بقدر ما هي بحاجة الي اصالح 

وامل لتحقيق سياسي واقتصادي واداري وتعليمي نابع من الداخل ولهذا يجب التاكيد علي مجموعة من الع
 : وهي  -حسب وجهة نظر الباحثة – الديمقراطية في العالم العربي

 ان الديمقراطية اليمكن ان تكون مجرد وصفة مستوردة من الخارج . 

  الديقراطية االمريكية تمارس بشكل انتقائي وعلي حسب المصلجة االمريكية وهذا يفسر السكوت
 . النسان الفلسطينياالمريكي عن االنتهاكات التي تحدث في حق ا

  الجابب القيمي ايضا غير محدد ويتصل كذلك بالمصالح االمريكية وبالتالي فان ما يتوافق مع
 . سياسات الواليات المتحدة يعد ديمقراطي اما ما يتعارض معها فهو غير ديمقراطي
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الخارجية ان مسالة الديمقراطية هي عبارة عن اداة من ادوات السياسة وختمت الباحثة قائلة ب
قضية  ىلما تستخدم المعونات االقتصادية تستخدم ايضا هذا الشعار وبالتالي تخلص الباحثة الكاالمريكية ف

 . مفهوم المصلحة االمريكية ىاالصالح قائمة باالساس عل الديمقراطية والقيم الديمقراطية و

 

حيث ،  النظام الدوليأثر التغيير في تكوين مستقبل  وعنوانها  ( ،2016حسين ، علي )دراسة 
التغيير في تكوين مستقبل النظام الدولي ، و استخدم في دراسته المنهج الوصفي التحليلي  تطرق الباحث ألثر

و بين من خالل دراسته االطراف الفاعلين في النظام الدولي و التحوالت السياسية و االقتصادية و 
من خالل دراسته بين اتجاهات التغيير السياسية و  االجتماعية التي طرأت على النظام الدولي ، و قارن 

االقتصادية و االجتماعية بين مكونات النظام الدولي و استشرف من خالل دراسته آفاق االلنظام العالمي 
وفق منهج علمي واضح و استنتج من خالل هذه الدراسة ان التفكير في الشواهد الحاضره يجبرنا على التفكير 

 فق الرؤى المطروحه في البحث.في المستقبل هذا و 

االستراتيجية االمريكية في المنطقة العربية واالمن القومي  ( ،2012 )رانيا  ، دراسة عبد الرحيم
انه نتج عن احداث الحادي عشر من سبتمبر  في هذه الدراسة بيِّنت الباحثة  ، 2004-2001العربي  

خالل االستراتيجية االمنية االمريكية والتي قامت  تحول كبير في التوجه االمني االمريكي ويتضح من 2001
بموجبها بشن حرب عالمية طويلة االمد ضد عدو مجهول وغامض متمثل في شبح االرهاب الدولي ذلك 
العدو الذي اخترق االراضي االمريكية واسقط النظرية االمنية التقليدية للواليات المتحدة ودفعها الي شن حربها 

ن االعتقاد االستراتيجي االمني وجعل العالم بالنسبة للواليات المتحدة بمثابة المجال علي االرهاب وغير م
الحيوي ألمنها القومي حتي امتد ذلك المجال الي دول المنطقة العربية  ، ومن هنا تبرز اهمية الحديث عن 

تراتيجية االمريكية بعد االمن القومي العربي خاصة بعد التدخالت االمريكية في المنطقة العربية كما ان االس
الحادي عشر من سبتمبر كان لها تأثير سلبي على االمن القومي العربي من حيث زيادة الوجود العسكري 

ايران (  –تركيا  –االمريكي في المنطقة العربية ومن حيث زيادة اطماع دول المحيط العربي ) اسرائيل 
 عربية خاصة بعد احتالل العراق .وتفكك مبدا وحدة التهديد والخطر بالنسبة للدول ال
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 الدراسات األجنبية :ثانيًا : 

 أبعاد الدور التركي في الشرق األوسط.، بعنوان  (Tucci Natalie, 2013دراسة )

 The Dimensions of the Turkish Role in the Middle East  ، هدفت هذه الدراسه
الى التعرف على ابعاد الدور التركي في الشرق االوسط ، وقد استخدمت الدراسه المنهج الوصفي التحليلي 
الذي يستند على بيان الحقائق المتعلقه بهذه االبعاد . وبينت الدراسه ان سياسه تركيا الخارجيه جذبت الكثير 

د االوروبي او الشرق االوسط او الواليات المتحده االمريكيه ، و من االنتباه اخيرا ، سواء على الصعيد االتحا
بالفعل ، وقد مرت هذه السياسه في مرحله تحول عميق ، كان لها تاثير كبير على درجه ونوعيه نشاط انقره 
في منطقه الشرق االوسط . وقد أعادت تركيا اكتشاف الشرق االوسط ، بعد ان تجاهلته المؤسسه التركيه 

نيه المواليه للغرب لعقود ، وخالل مرحله الحرب البارده ، بل وعقبها ، كان النشاط التركي في المنطقه العلما
محدودا ، وعاده ما يتم في إطار السياسات الخارجيه للواليات المتحده االمريكيه ، اما اليوم ، فإن تركيا في 

ن الدور التركي في هذه المنطقه يتصاعد ، سبيل انهاء انفصالها المفتعل عن منطقه الشرق االوسط . ورغم ا
منذ تسعينيات القرن الماضي ، فان تغييرا نوعيا قد طرأ على طبيعة هذا الدور اخيرا ، وفي التسعينيات ، 
كانت عالقه تركيا بالمنطقه كثير في إطار رؤية واقعية في موازين القوى في الشرق االوسط ، فكان تركيزها 

سكريه باسرائيل ، كما مارست ضغوطا على سوريا ، وشاركت في فرض العقوبات على تطوير عالقاتها الع
الغربيه ضد العراق ، اما االن ، فان تركيا تسعى الى تطوير عالقاتها مع جميع الالعبين في المنطقة بغرض 

رائيل دعم فرص السالم والتكامل االقليمي . وفي إطار هذا الهدف ، بادرت تركيا بلعب دور الوسيط بين اس
وسوريا وحركه حماس واسرائيل ، وكذلك توسطت بين الفرقاء المختلفين داخل لبنان والعراق ، و بين الواليات 
المتحده االمريكيه وايران ، وفي هذا السياق ، جاءت اتفاقيات مجلس التعاون االستراتيجي رفيعه المستوى 

ر غير مسبوق ، وكذلك الحال بخصوص مع كل من سوريا والعراق تطو  2009التي ابرمتها تركيا عام 
مع حكومات لبنان وسوريا واالردن القامه  2010االتفاق الذي عقدته السلطات التركيه في حزيران عام 

 بين هذه الدول تجاريا و سياحيا .مناطق حره 

الدور التركي في الشرق األوسط من دولة الخالفة إلى بعنوان  ( Jean Kurds, 2010دراسة ) 
  الداخلية داوود اوغلو.وزير 
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Turkish Role in the Middle East State of Succession to the Interior Minister 
Dawood Oglu. 

هدفت هذه الدراسه الى التعرف على الدور التركي في الشرق االوسط من دوله الخالفه الى وزير 
التحليلي الذي يستند على بيان الحقائق الداخليه داوود اوغلو ، وقد استخدمت الدراسه المنهج الوصفي 

المتعلقه بهذا الدور . وقد توصلت الدراسه الى عدد من النتائج من ابرزها : انه على الرغم من الزحف الذي 
قام به تيمورلنك من ناحيه الشرق على االمبراطوريه العثمانيه ، حيث عطل الكثير من شؤونها و أضر بها 

، وعلى الرغم من التحركات  1402ه بالسلطان بيازيد بالقرب من انقره في عام ضررا بليغا ، وألحق الهزيم
الكبيره للشاه اسماعيل الصفوي من ناحيه ايران غربا بهدف نشر المذهب الشيعي بالقوه في كردستان 
واالناضول الذي اصبح جزء مما سمي بعد قرون بتركيا ، فان العثمانيين أظهروا قدره فائقه على صد 

ات التي قامت بها االمارات والممالك المسيحيه في اوروبا على امبراطوريتهم من ناحيه الغرب ، على الهجم
انفراد او مجتمعة . و حيث ان الحروب الناشبه بين العثمانيين والصليبيين في شرق اوروبا اتسمت بالرعب 

قرؤون تاريخهم بشغف مثيرًا للفزع ، والدمار ، فقد ظل اسم الترك حنى يومنا هذا في أذهان األوروبيين الذين ي
و كأن األتراك على وشك احتالل بلدانهم قريبا و إرغامهم على اإلسالم و حز رقابهم و سبي نساذهم ، و 
نرى هذا الخوف المرتسم في عقولهم واضحًا في رد فعل الزعماء العنصريين  لألحزاب الوطنية المتشددة 

حجاب امرأة مسلمة ، و بخاصة بعد صعود نجم السياسي العنصري  حيال اإلسالم ، حتى في صورة مأذنة أو
)غيرت فيلدر( في هولندا و حيازته على عدد كبير من أصوات الناخبين في بالده ، هذا الذي لم يكن نجاحه 
بسبب برنامج اقتصادي كبير او تحقيق نجاحات سابقه  ، وانما فقط بتحريكه المشاعر العنصريه الرخيصه 

اس من اكتساح االسالم الوروبا وقضائه على الحضاره الغربيه ، وهجومه على اردوغان رئيس واخافه الن
 الوزراء التركي الذي أظهره و كأنه ارهابي خطير .

 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

السياسي  لدراسات السابقة كانت تتناول الجانب التاريخي أما هذه الدراسة فإنها تأخذ الجانبان ا
في السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا  حوالتالتحليلي ، و ما يميز هذه الدراسة هو الوقوف على أهم الت
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هميه الدور الذي تحتله كلتا الدولتين على الساحة الدولية وخاصة أ بيان  بالتاليوأثرها على النظام الدولي ، و 
 في منطقة الشرق األوسط .
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 الفصل الثاني

 نظريات السياسة الخارجية والنظام الدولي

ثير تطرق الك حيث يعد موضوع السياسة الخارجية والنظام الدولي من أكثر القضايا المثيرة للجدل ،
التي تعمل  ةمن فعاليات الدول بحد ذاتها السياسة الخارجية تعتبر من جانب أن من المفكرين لهذا الموضوع

بما أن الدولة هي الوحدة األساسية القادرة على ممارسه  نسق العالقات الدولية أهدافها فيا لتنفيذ من خالله
فيمكن القول بأن الدولة تسير عالقتها  ،و إمكانيات عسكرية و مادية  ةالسياسة الخارجية بما تملكه من سياد

متخصص للدولة بمجموعة مع الدول األخرى او أطراف دولية أخرى من خالل السياسة الخارجيه بقيام جهاز 
 أعمال لتسيير عالقاتها مع اآلخرين .

 يعد موضوع النظام الدولي من المواضيع المثيرة للجدل، وقد تطرق له العديد من الكتِّاب بالبحث
الحديثة للنظام الدولي الجديد، من حيث تناول  . سيتم التركيز على التوجهاتوالتحليل منذ نشأة الدولة القومية

النظام الدولي الجديد. من خالل االطالع على  السابقة التي تتحدث عن رؤيتها لما سيكون عليهاألدبيات 
األدبيات المتخصصة في موضوع شكل النظام الدولي، نجد أربع وجهات نظر رئيسية. أواًل، هناك من يدعم 

على الساحة الدولية لن التغيرات التي تحدث  نظام األحادية القطبية ويفترض استمراريته وديمومته، ويرى أن
تؤثر على هذا النظام بحيث سيبقى في المقدمة. ثانيًا ، يوجد من يؤكد على انتهاء عصر األحادية القطبية 
ويرى أن النظام الدولي الجديد سيكون نظامًا ثنائي القطبية و تمثل الواليات المتحدة األمريكية أحد أقطابه ، و 

لدولي سوف يكون نظامًا متعدد القطبية . ورابعًا ، هناك من يؤكد على ثالثًا ، يرى البعض ، أن النظام ا
انتهاء أحادية القطبية فيرى أن النظام الدولي سيكون نظامًا القطبيًا ، األمر الذي يعني وجود العديد من 

في النظام  الذين يمتلكون أنواعًا مختلفة من القوة ويمارسونها الفاعلين الدوليين ومن الفاعلين من غير الدول
 الدولي.

األول :  بحثمال ، مقسمة على التوالي : باحثبناءًا على ما سبق ، سيتم تقسيم الفصل إلى ثالثة م
مبحث الثالث : العالقة بين السياسة الخارجية والنظام ، الالثاني : النظام الدولي  بحثم، الالسياسة الخارجية 

 الدولي.
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 المبحث األول

 السياسة الخارجية

السياسة الخارجية من أهم و أبرز مجاالت البحث في العالقات الدولية ، ألن بواسطتها تتبلور  تعتبر
السياسة الخارجية  حيث أنت يجب فهم السياسة الخارجية . العالقات بين الدول و لمعرفة و فهم هذه العالقا

لستينات من القرن الماضي لم تستقل عن مجال العالقات الدولية اال بعد الثورة السلوكية ، وفي بدايه ا
تطورت ظاهره السياسه الخارجيه تطور ملحوظ بسبب تعدد قضاياها و ازدياد الوحدات الدولية و تنوعها في 

  9النظام الدولي ، مما اكسب دراستها أهمية بالغة .

وفي تحديد مفهوم السياسة الخارجية اختلف الكثير من المفكرين في تحديده بشكل دقيق ، وذلك 
تالفهم في منطلقاتهم في تعريفهم له ، وقد يكون سبب االختالف والتمايز بين تعريف وآخر يعود إلى الخ

ديناميكية ظاهره السياسة الخارجية بحد ذاتها واختالفها من دوله إلى أخرى بسبب عدة اعتبارات أهمها ؛ أن 
إن مكانة و  اسة الخارجية بالتغيير ،البيئة الخارجية تتسم بالتغيير المستمر بطبيعتها وبالتالى ستتسم السي

الدولة في بنية النظام الدولي تعكس أهدافها وطموحاتها في المحيط الخارجي، والدول تحاول تحقيق أهدافها 
عبر السياسة الخارجية التي ستختلف بطبيعة الحال بين دولة وأخرى بسبب اختالف مكانة وطموح الدولة . و 

ن الدول؛ هي نتيجة لتفاعل عدة عوامل؛ منها الدائمة أو المؤقتة، و منها أن السياسة الخارجية لدولة م
المعنوية أو المادية، و منها األساسـية أو الثانويـة و منـها الداخلية أو الخارجية، و في أغلب األحوال يصـعب 

لفة في وقت تقصي الكيفية التي تتفاعل فيها هذه العوامل . وكذا فقد تتبع دولة ما سياسات خارجية مخت
واحد، كاتباع سياسة خارجية داعمة لبلد ما وسياسة خارجية مناهضة أو نائية بالنفس تجاه بلد آخر.أو إتباع 
سياسة خارجية علنية وأخرى ضامرة خفية، وهذه األخيرة هي محور التركيز الفعلي في دراسة نظرية السياسة 

 الخارجية.

مفهوم السياسة الخارجية بشكل لتعريف  والمحاولة لتقديم نفي الجهداالعتبارات ال تومع ذلك فإن هذه 
 و يمكن عرض بعض التعريفات بالشكل اآلتي : ،علمي و شمولي 

                                                           
، المركز الديمقراطي العربي للدراسات  السياسة الخارجية : دراسة في المفاهيم و التوجهات و المحددات. ( 2016عربي محمد )  ،الدمي 9

 . democraticac.de اإلستراتيجية و االقتصادية و السياسية ،
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السياسة الخارجية بأنها ) برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون  سليم السيد محمدإذ عرف  
الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في 

 10المحيط الخارجي ( .

ك السلوكيات عرف السياسة الخارجية بقوله ) تتألف السياسة الخارجية من تل هيرمان تشارلزو 
الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي يقصد بها التأثير في 

 11سلوك الدولة الخارجية ( .

السياسة الخارجية بأنها ) السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر  الرمضاني مازن عرف و ما ك
 12لصانع القرار ( .

بعد بال وربطها في دراسته للسياسة الخارجية الخاصة هاتاهتمامومن خالل  سنايدر شاردريتالمفكر 
) أن الدولة تحدد بأشخاص صانعي قراراتها الرسمين ،ومن ثم فان سلوك الدولة اإلدراكي لصانع القرار، فيرى 

ل أشخاص هو سلوك الذين يعملون باسمها .وان السياسة الخارجية عبارة عن محصلة القرارات من خال
 13يتبوؤون المناصب الرسمية في الدولة ( .

تعريفا للسياسة الخارجية على أنها ) جميع صور النشاط الخارجي  ربيع حامدوفي هذا اإلطار قدم 
حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، أي نشاط الجماعة كوجود حضري،أو التعبيرات الذاتية 

 14كصورة فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت الباب الواسع الذي انطلق عليه السياسة الخارجية ( .

السياسة الخارجية بأن قال  السياسة الخارجية في نفس اتجاه حامد ربيع حيث يلسكيمودكما عرف 
نظام األنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغير سلوكيات الدول األخرى وإلقامة طبقا للبيئة الدولية وفي )  هي

 15. ( المدخالت و المخرجات ،هذا اإلطار هناك نمطين من األنشطة 
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أي الذي  ، ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج) بأنها  لمير مارسيلويعرفها كذلك 
 16. ( مشاكل تطرح ما وراء الحدود يعالج بنقيض السياسة الداخلية ،

على  ، يمكن تقديم تعريفا شامال لها ، من خالل التدقيق في التعريفات المختلفة للسياسة الخارجية
وفقا لبرنامج  اتصاالتها الرسمية مع مختلف فواعل النظام الدولي ، مجموع نشاطات الدولة الناتجة عن أنها :

و التي تهدف إلى تغيير سلوكيات الدول األخرى أو المحافظة على  محكم التخطيط ومحدد األهداف ،
 17كما أنها تتأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية .،  الوضع الراهن في العالقات الدولية

 :خصائص السياسة الخارجية 

 ، و من هذه السمات : خصائص تتسم السياسة الخارجية بعدة

: صياغة و تنفيذ السياسة الخارجية في سياق قضايا محددة ، بمعنى أنها مجموعة من العالقات  أوالً 
ذات خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العالقات بوجود قيم و هياكل و عمليات و فاعلين متميزين ، 

جهات النظر حول كيفية التعامل معها ، ألنه إذا تميزت العالقات باتفاق عام حول كما تتميز بإختالف و 
كيفية التعامل معها لم تصبح قضايا و بهذا تصبح عبارة عن قواعد للسلوك ، و القضايا التي تشملها السياسة 

و علمية و  الخارجية هي قضايا أمنية و عسكرية و اقتصادية و سياسية و تنموية و دبلوماسية و ثقافية
غيرها من القضايا التي تشملها ، و هنا تختلف و تتفاوت سياسة الوحدة الدولية تجاه وحدة دولية أخرى 

 18بتفاوت قضايا التعامل بينهما .

: السياسه الخارجيه ليست محصوره فقط بالدول انما هناك وحدات دوليه ظهرت مؤخرا في  ثانياً 
دول والالدول مثل ال، فإن نطاق وحدات السياسه الخارجية اتسع ليشمل  العالقات الدوليه ال تتخذ شكل الدولة

التنظيمات الدوليه و حركات التحرر الوطني و غيرها ( ، ولكن هذا ال يعني بالضرورة أنه إتساع نطاق ) 
 وحدات السياسة الخارجية بأن تحليل السياسه الخارجية للدول يشبه تحليل السياسه الخارجيه لالدول ، ذلك

ألن الالدول تفتقر الى األساس اإلقليمي لصياغة السياسه الخارجية وممارستها وكذلك تفتقر إلى القوة 
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اإللزامية لفرض السياسة وإكتساب الوالء ، فإنها تعمل على صياغة وتنفيذ سياستها بشكل يختلف عما تصيغه 
 ارجية .وتنفذه الدول ، وهذا أمر يتسق مع منطق التحليل المقارن للسياسة الخ

: أن السياسة الخارجية تحقق أهدافها من خالل أدوات ومهارات مناسبة ، فان هذه االدوات  ثالثاً 
مهمه و ذات قيمه عاليه بالنسبه للسياسه الخارجيه لتحقيق اهدافها ، فإن توافر أداة معينة لتحقيق األهداف 

السياسه بطابع معين مشتق من تلك االداة ،  في السياسه الخارجيه وكثافه استعمالها واللجوء اليها يطبع تلك
 فتتميز مثال بطابع عسكري نتيجه تكرار توظيف األدوات العسكرية .

وتنصرف ادوات السياسه الخارجيه الى الموارد االقتصاديه والمهارات البشريه المستعمله في صياغه 
وات الدبلوماسية ، واالقتصاديه ،  السياسه وتنفيذها ، وهنا قد قسم هيرمان إلى ثمانية أشكال هي : األد

والعسكريه ، واالدوات السياسيه الداخليه ، االدوات االستخباراتيه  ، والرمزيه ،  واالدوات العلميه والتقنيه ،  
 19واالدوات الطبيعية .

أنه من الممكن التمييز بين نمطين أساسيين في ميدان السياسة الخارجية: األول نمط السياسة :  اً رابع
لخارجية لوحدة دولية معينة عبر فترة تاريخية طويلة نسبًيا، أما الثاني فهو نمط السياسة الخارجية لمجموعات ا

متماثلة من الوحدات الدولية خالل فترة تاريخية، كالسياسة الخارجية للدول النامية، والسياسة الخارجية للدول 
 20.المتقدمة اقتصادًيا 

الخارجية ألي وحدة دولية يتطلب رصد الخصائص األساسية لكل من أن وصف السياسة :  اً خامس
أبعاد مفهوم السياسة الخارجية لتلك الوحدة، بهدف التوصل إلى نمط السياسة الخارجية لتلك الوحدة مقارنة 

أي ،  بالوحدات األخرى. فالتحليل العلمي للسياسة الخارجية يفترض أن السياسة الخارجية هي سياسة نمطية
تتسم بخصائص متميزة تحدث بطريقة تكرارية يمكن رصدها واكتشاف مساراتها العامة والتنبؤ بها. ومن  أنها

 ثم، فإن الهدف هو التوصل إلى تلك األنماط كخطوة نحو تفسيرها علمًيا.

: ان السياسه الخارجيه تتميز بعنصر االختيار ، فيجب على من يدعون صنع السياسه  سادساً 
الى السياسه الخارجيه واختيارها من بين السياسات البديله المتاحه واالقرار بانها ليست الخارجيه بالنظر 
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مفروضة تمامًا من خارج النظام السياسي فهي ليست مجرد رد فعل آلي للبيئة الخارجية ولكنها عملية واعية 
ألهداف ، فإن التصرف تنطوي على محاولة التأثير على تلك البيئة او التأقلم معها ، وتحقيق مجموعه من ا

الشخصي إلى صناع السياسه الخارجيه في المجال الدولي ال يعد جزء من السياسه الخارجيه لدولتهم ، 
وكذلك السياسه الخارجيه بالرغم من صياغتها داخل الوحده الدوليه اال انها تسعى الى تحقيق االهداف 

 المرجوه ازاء وحدات خارجيه .

: مجموعة البرامج التي تسعى من خاللها الوحدات الدولية إلى ية بأنها بالنظر على السياسة الدول
التأثير في بعضها البعض اآلخر، وفي النسق الدولي عموًما، بشكل يؤدى إلى خلق مناخ موات لتحقيق 

وهي بذلك ذات طبيعة تفاعلية، فتختلف عن السياسة الخارجية التي تتميز بأنها أنشطة وحدة دولية ،  أهدافها
 ، وليس داخلها الوحدات الدولية احدة في النسق الدولي تجاه الوحدات األخرى، فالسياسة الدولية تحدث بينو 

 21. ، وإن كانت تتأثر بما يحدث داخل تلك الوحدات

 : أهداف السياسة الخارجية

 : أهم األهداف القومية في السياسات الخارجية للدول تتمثل في

 اإلقليمية ودعم األمن القوميحماية السيادة :  أوالً 

بمعنى المحافظة على وجودها ، و استخدام القدرات والطاقات المتاحه لديها من أجل العمل بأقصى 
حد بما هو متوفر على القيام بتدعيم أمنها القومي سواء بما يتعلق بقوتها الذاتيه او باالستعانة بقوة الدول 

القيام بحرص كبير على أن تدعم أمنها القومي تحت أي ظرف االخرى ، ونستنتج من ذلك بأن على الدول 
من الظروف وبكل ما يتطلبه من امكانات وتضحيات من أجل هذا الدعم حتى و إن أدى إلى قيام حروب 

 دول ضد بعضهم .

جل الوصول الى هذا الهدف يجب المحافظه على كيانها اإلقليمي ، وعدم السماح للدول أومن 
وتقسيم الكيان بين عدد من القوى الطامعة ، وعدم التفريط في كيان الدولة مهما تعرضت االخرى بأخذه منهم 

من ضغوط لها من خالل الدول األخرى لكي ال ينكمش حجم إقليم الدولة ويتشتت سكانها وبهذا يتم سلبها 
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تمرار كوحدة سياسية جانبًا هامًا من إمكاناتها ومواردها ، وبالتالي يؤدي إلى ضعف قدرتها على البقاء و االس
 فعالة .

إن حماية السيادة اإلقليمية ودعم األمن القومي لكل دولة يتطلب من الدول إتباع عدة وسائل القيام 
بها : تحالف الدول مع بعضها وخصوصا تلك الدول التي لم تكون قادرة بقوتها و إمكانياتها الذاتية بالحفاظ 

ى مساعدات اقتصادية و عسكرية من أية مصادر خارجية حتى على أمنها القومي لوحدها ، أو الحصول عل
 22وان لم تكن رسميه كالتحالف او تكتل دولي معين .

 : تنمية مقدرات الدولة من القوة ثانياً 

يعتبر إكتساب القوة وزيادتها هو من أهم المساعي التي تقوم بها الدولة حتى و لو تم ذلك على 
ى حساب الدول االخرى قد أعتقد بعض المحللين و أوضحوا بأنه هو حساب دول أخرى ، وهذا اإلكتساب عل

 دافع كامن من الطبيعة اإلنسانية ذاتها ، بما يفسر تصارع الدول مع بعضها البعض .

و لكن مع مراعاة أن هذا الدافع ليس وحده هو الذي يوجه سلوك الدول ، فهنالك دول تلزم الحفاظ 
نها من ا لسيطرة و المحافظة على كيانها القومي و السياسي إذا تعرضت ألي عل حد أدنى من القوة يمكِّ

ضغوط خارجية و أن يكون لها السلطة المطلقة في حق تقرير مصيرها لوحدها ، ولكن هذا ال ينفي أن 
هنالك دول تستخدم القوة كوسيلة لرفاهية إقليمها إقتصاديًا بالتعرض على كيان إقليمي لدولة أخرى ، بمعنى 

 23دول تستخدم القوة كوسيلة من أجل تحقيق أهداف أخرى لمصلحتها . أن هنالك

وبالتأكيد أن لكل دولة أهداف مختلفة في سياستها الخارجية وكذلك في سلم ترتيب أولوياتها وهذا بما 
يتفق بقدر اإلمكان مع ما تسمح به اإلمكانيات المتاحة والمقدرات لدى الدولة ، مع العلم أن كل دولة تحتل 

ع مختلف في الهيكل العالمي لعالقات القوى ، وبهذا التوزيع النسبي إلمكانيات الدول  من القوة يحدد موق
 24سلوك الدول خارجيًا .
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 ة مستوى الثراء اإلقتصادي للدولة: زياد ثالثاً 

ان العامل اإلقتصادي مهم لكل دولة وغاية يسعى الوصول لها الدول في توفيرها لسكانها إلستمرار 
إلقليم و اإلكتفاء اإلقتصادي للشعب كحد أدنى ، بغض النظر عن الدول التي تتجاوز هذا الحد األدنى بقاء ا

 لتصبح زيادة الثراء اإلقتصادي هدفًا رئيسيًا لسياستها الخارجية ، كالواليات المتحدة األمريكية .

اهى به بعض الدول فإن أحد مؤشرات نفوذ الدولة في المجتمع العالمي هو الثراء المادي الذي تتب
بأنها حققت أعلى مستويات المعيشه والدخل في العالم وهذا يرضي الكبرياء القومي لهذه الفئة من الدول ، 
وأيضًا اصبحت تنظر للدول التي لم تحقق الثراء المادي على أنها دول متخلفة اجتماعيًا وفنيًا وتكنولوجيًا عن 

 ا الجانب الدعائي في خطط سياستها الخارجيه بشكل أو بآخر .هذه الدول المتقدمة ، ولربما قد تستغل هذ

فإن ثروة الدولة الممثلة في زيادة دخلها و إنتاجها القومي يمكن إستثمارها وتحويلها إلى قوة عسكرية 
واضحة ، فإن هنالك دول يكون لديها قاعده للتصنيع الثقيل من الممكن في وقت الضروره أن تعمل على 

عدة إلى إنتاج المعدات الحربية لدعم أجهزتها العسكرية ، لهذا فإن هدفي القوة والثراء المادي تحويل هذه القا
واإلقتصادي يتشابكان مع بعضهما إلى حد كبير ، ومن هنا يصبح من الصعوبة في كثير من األحيان أن 

ى اإلثنين معًا ، فكما نقرر ما إذا كان الهدف من سلوك الدولة ما هو زيادة ثرائها أو قوتها أو الحصول عل
أن الثراء يخدم كإحدى الركائز التي تستند عليها القوه كذلك فإن القوة تدعم من قدرة الدولة على زيادة ثرائها 

.25 

 التوسع : رابعاً 

إن بعض المحللين قاموا على اعتبار الدافع إلى التوسع قانونا اساسيا من قوانين العالقات الدولية ، 
تعدد القوى هو الذي يخلق النزعات التوسعية لدى الدول أو لدى بعضها على األقل من  وذلك باعتبارهم أن

خالل المظاهر القائمه خالل المراحل التاريخيه المختلفه لتطور العالقات الدولية ، ولهذا فإنه يعود إلى 
هي األمور التي تخلع  المؤثرات النفسية التي تحرك قادة الدول نحو التفوق و إثبات الذات وتأكيد الكيان ، و

 على من تحركه شعورًا بالزهو والقوة .
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 لة أو العمل على نشرها في الخارج: الدفاع عن أيديولوجية الدو  خامساً 

إن لكل دولة أيديولوجية مختلفة عن أيديولوجية الدول األخرى فأصبحت من األهداف التي تحرص 
عن معتقداتها األيديولوجية نظرًا لما تمثله لها من دالالت  عليها دول كثيره اتجاه سياستها الخارجية ، بالدفاع

تتعلق بواقعها السياسي واإلجتماعي وأيضًا باتجاهاتها من الدول األجنبية ، ولم يقف األمر عند الكثير من 
الدول بدعم األيديولوجية وحمايتها من الغزو أو التخريب الخارجي فقط بل القيام بمحاوالت لترويج هذه 

يولوجية الخاصة بالدولة ونشرها بكافة الوسائل في الدول األجنبية ، اعتقادا من الدوله التي تقوم بمثل األيد
هكذا محاوالت بأنها تقوم على دعم مصالحها بشكل أفضل وخلق مجال أكبر من التعاطف والتجاوب النفسي 

 لصالح سياساتها الخارجية .

لخارج قد يتطلب عدة وسائل لتحقيق األهداف المرجوة لكن لترويج بعض الدول أليديولوجياتها نحو ا
و منها وسيلة الدعاية مثاًل الموجهة نحو دول معينة أو تشجيع الثورات التي تتبع نهجًا مماثاًل أليديولوجيتها 

 26أو الوقوف و المساندة لتلك األحزاب و التنظيمات التي تأخذ نحو أيديولوجية هذه الدولة .

 ثقافيةال األهدافسادسًا : 

كافة الدول تسعى إلى الحفاظ على تراثهم الثقافي الذي يشكل أحد المقومات التي تستند إليها القومية 
في إثبات وجودها ، إن الثقافة تختلف من دولة إلى أخرى لهذا فان الوسائل التي تلجأ لها الدولة بالحفاظ 

قالل الدولة ، فالغزو الخارجي قد يكتفي على ثقافتها تختلف من دولة إلى أخرى و في مقدمتها حماية است
تها و جوانب التميز والتفرد بنسخ ثقافة األمة ومن بعدها يتم تشويه وتغيير هذه الثقافة بشكل يفقدها أصال

 .فيها

وهنالك وسائل اخرى مستخدمه كفرض قيود على الهجرة إلى الدولة ، وهذا للحفاظ على تراثها الثقافي 
 قيود نتيجه التخوف من عدم القدرة للدولة على إستيعاب الثقافات المهاجرة إليها .من اإلنقراض ، و هذه ال
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يمكننا التمييز بين نوعين من الدول في ظل األهداف الثقافية بعالقات الدول الخارجية : دول تقوم 
تحاول على صيانة و حفاظ تراثهم الثقافي من خطر الغزو الثقافي الخارجي و حفظه من االندثار ، و دول 

 27نشر ثقافتها القومية اتجاه الدول األخرى و فرضها على اآلخرين .

 : أدوات السياسة الخارجية

لتحقيق أهداف السياسة الخارجية هناك عدة أدوات تستخدمها الدول ، ومن هذه األدوات ، 
و استخدام هذه الدبلوماسية ، والدعاية ، و المبادالت االقتصادية و القوة المسلحة ، و الحرب السرية ، 

 : سوف نستعرض أدوات السياسة الخارجة كالتالي، األدوات أو بعضها يتم بدرجات مختلفة 

 : الدبلوماسية  أوالً 

العملية التي يتم من خاللها اتصال حكومة معينة بأجهزة صنع القرارات في ) عرف الدبلوماسية بأنها ت
فإن ( ،  خططها وأهدافها أو تقبلها ىالدول األخرى علحكومة أخرى اتصاال مباشرا بما يضمن للدولة موافقة 

الدبلوماسية يتم استخدامها من الحكومة لممارستها بمحاوالت رسمية بتأثيرها في الخارج و تتم بين رؤساء 
تفسير  وما ه رالدول أو وزراء الخارجية ، و نؤكد بأن وظيفة الدبلوماسية ال تعني تشكيل أهداف الحكومة بقد

األهداف في الخارج و هي نوع من أنواع محاولة اإلقناع لآلخرين بالقيام على تعديل سياستهم  و شرح هذه
 لتطابق هذه األهداف .

إدارة العالقات الدولية من خالل التفاوض، وتنظيم هذه ) أنها  ىالدبلوماسية عل ىكما ينظر إل
امة و دعم العالقات الدولية عن طريق فيتم إق( ،  العالقات والتوفيق بينها عن طريق السفراء والمبعوثين

الدبلوماسية و كذلك معالجة كافة الشؤون التي  تهم مختلف الدول ، و كذلك عملية التوفيق بين وجهات 
النظر المختلفة و المصالح المتعارضة ، فإنها تقوم في دور مهم في توطيد العالقات و تحسين الود و التفاهم 

لذلك الدبلوماسية شهدت تطورًا هامًا في مجال تنظيمها و مهامها ، فإنها أداة بين أعضاء الجماعة الدولية ، 
 28فعالة بالنسبة لكل دولة في توطيد مركزها و تأكيد هيبتها في مواجهة الدول األخرى .
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  قتصاديةاألدوات اإل:  ثانياً 

دولية المعاصرة ، احتلت األدوات اإلقتصادية كوسيله للسياسة الخارجية مكانه هامة في العالقات ال
وجاءت أهمية األدوات اإلقتصادية من عاملين هما : األول ، أن يكون هناك رفاهية إقتصادية لدى الشعوب 
المتوفرة من خالل الحكومات القومية القائمة في سلطة الدولة فإن أهميتها تكون في سلم أولويات أهدافها ، إذ 

على حل المشاكل اإلقتصادية كالبطالة و التضخم و نقص أصبح يقاس بقاء الحكومات في السلطة بقدرتها 
الثاني ، زيادة االعتماد اإلقتصادي المتبادل بين الدول و ما يترتب على هذا اإلعتماد من  المواد الغذائية .

 زيادة في أهمية و أولوية األدوات اإلقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية .

من دولة إلى أخرى فهناك دول لديها اكتفاء ذاتي وقادره على  وهنا يتفاوت نسبه اإلكتفاء اإلقتصادي
منح المساعدات للدول األخرى التي ليست لديها اكتفاء اقتصادي فمنها من يقدم المساعدات من أجل مصالح 
أهداف سياستها الخارجية التي تأمل في الحصول على عائد سياسي أو تجاري إما في المدى القصير أو 

و يرى البعض بأن المساعدات األجنبية سواء أكان الهدف منها االعتبار اإلنساني أم  المدى الطويل ،
ذه الدول و ذلك على األقل ه مساعدة الدول لتحقيق التنمية االقتصادية فإنها تستخدم كأداة للتأثير على سلوك

 29بالنسبة ألهداف السياسة قصيرة المدى .

  القوة المسلحة:  ثالثاً 

مسلحة بحالة عجز الدولة في الوصول إلى هدفها من خالل وسائل النفوذ لدوله ما او تستخدم القوة ال
الى تحالف دولي معين وفشلها لتغيير سلوك الدوله الهدف فان الدوله التي تحاول التاثير على الدوله الهدف 

القوه عنفا هو  باالضطرار للجوء الى استخدام القوه المسلحه اتجاه الدوله الهدف ويعتبر اقل استخدامات
 30الحصار واذا فشله الحصار ولم يصل الى مبتغاه فانها تتحرك الدوله نحو تصعيد الصراع .

وهنا يجب على الدولة التي تستخدم القوة المسلحة اقتران أداة أخرى معها كالدبلوماسية أو اإلقتصادية 
وجه أعمال عسكرية إلى خصمها في حاله وهنا يبرز مفهوم ) دبلوماسية القوة ( والتي تعني بأن الدولة التي ت

 فشل المفاوضات أو أثنائها من أجل إجباره على اإلنصياع ألهداف سياستها الخارجية .
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فهناك حاالت كثيره تلجأ فيها الدولة إلى إستخدام القوة المسلحة فهي ذات أهمية لدى كل دولة 
 لتحقيق مصالحها وأهداف سياستها الخارجية .

تبارات و رغم أهمية وجودها في الدولة لكن يبرز اتجاه يقلل من أهمية القوة ومع كل هذه اإلع
العسكرية كأداه فعالة في السياسة الخارجية وهذا ألنها تواجه فاعلين جدد ) كالشركات متعددة الجنسية 

تمثل الخيار والمنظمات اإلرهابية ( أو التعامل مع اهتمامات جديدة في العملية السياسية في الحرب إذ لم تعد 
 31األساسي أمام صانع القرار حتى في أكثر الدول قوة .

  الحرب السرية:  رابعاً 

إلى وسائل  أما تلج شكل السافر، فإن الدول كثيرا  الستخدام القوة المسلحة بإإزاء القيود التي ترد على 
حتجاز الرهائن إغتيال و الحرب السرية والنفسية وعمليات المخابرات والتجسس والتخريب وتهريب السالح واإل

ستخدام هذه الوسائل أمام طبيعة الوضع إواإلرهاب وتلغيم البحار والموانئ وحرب العصابات وغيرها، وجاء 
نتقالي للعالقات الدولية وتكاثر الفاعلين الدوليين، وتعدد مظاهر الفوضى العالمية من حروب وصراعات اإل

على الساحة  نشطا   رغبة الدول الكبرى في أن تلعب دورا قوميا  وينبع هذا السلوك من  ، وثورات وفتن أهلية
 32. العالمية

  الدعاية : خامساً 

تعتبر الدعاية من إحدى أدوات السياسة الخارجية فهي إحدى الوسائل التي تستخدم من أجل التأثير 
الدعاية على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة من قبل منظمة لتحقيق هدف عام معين ، وكذلك فإن 

تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كالمي بالدرجة األولى ولكن تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى 
 شعوب الدول األخرى ال إلى حكوماتها .
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 المبحث الثاني

 النظام الدولي

ى يستخدم للوصول إلى مستو  والذيتق من مفهوم تحليل األنظمة ، يعتبر النظام الدولي مصطلح مش
وقد اعتمد عدد كبير من علماء السياسة على نظرية النظم التي وضعها العالم  معين من التحليل والتفسير .

لدراسة السياسة و التي تنص على فكرة أن الحياة السياسية مجموعة من  David Easton ن دافيد إيستو 
 التفاعالت ذات نطاق حدود خاصة و يحيط بها نظم إجتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر  .

النظام السياسي بأنه عبارة عن نظام يحتوي على   Gabriel Almond كما عرف غابريل ألموند
كافة المجتمعات المستقلة ، و التي تؤدي وظائف التكامل و التكيف  مجموعة من التفاعالت التي توجد في

 من خالل وسائل التوظيف أو وسائل القهر الشرعي سواء كانت بصورة كبيرة أو صغيرة .

وزمالؤه النظام الدولي بأنه مجموع أنماط   Maurice Alden Eastوقد عرف العالم موريس إيست 
ن السياسيين و تكون ذات طبيعة أرضية أي تتم داخل الدول و يكون لها التفاعالت و العالقات بين الفاعلي

 33وقت محدد .

ومما سبق من تعريفات النظام الدولي نجد بأنها عبارة عن مجموعة من المتغيرات بتفاعل بعضها مع 
اآلخر، ومن الممكن أن يكون متكرر الحدوث ومعتمد بعضه على بعض ، وكذلك إن أي تغير في جزء من 

 اء النظام يؤثر في باقي األجزاء األخرى .أجز 

فإنه يمكن القول إن كل األنظمة لها قواعد وأعراف معينه و حدود معرفة وهيكل وتنظيم باإلضافة 
إلى مجموعه من المدخالت والمخرجات ، وهنا يجب ذكر وحدات النظام بأنها قد تكون دواًل مستقلة أو 

والتجارية ، و مؤسسات دولية مثل األمم المتحدة ، وقد تكون  مجموعات من الدول مثل األحالف العسكرية
فاعلين دوليين غير الدول وحتى بعض األفراد ، و أما بالنسبة للتفاعل في النظام بين هذه الوحدات فإنه يأخذ 
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بعد وقت معين قواعد  وأعرافًا تصبح دولية ، وبالنسبة لحدود النظام فإن المثال عليه هو نظام الدول 
 روبية الكبرى الذي يمكن وصفه بأنه نظام عالمي وأن الدول غير األوروبية هي البيئة الخارجية له .األو 

الفوضوية ، بمعنى أن النظام السياسي يكون بمنفى عن بفي أغلب األوقات يتميز النظام الدولي 
من دون منظم يرأس هذه قواعد مستقرة وكذلك دون حكومه وقيم ثابتة ، أي أن النظام الدولي لديه قواعد ولكن 

القواعد ، وعند تصورنا لهكذا نظام دولي يتسم بالفوضى العالمية البد بأن نتسائل عن السبب ، و اإلجابة 
عليه ألن كل الدول تتصرف حسب مصلحتها الذاتيه وأنه ال دوله تتصرف بأخالق حيث ال يوجد من يؤمنها 

ن الجزء األهم في تعريف أي نظام هو توزيع القدرات إذا تصرفت الدول األخرى في سلوك غير أخالقي . فإ
 العسكرية واإلقتصادية بين الوحدات المشكلة للنظام .

 .تطور النظام الدولي

 قد مر النظام الدولي في عدة مراحل كالتالي :

 : 1914-1648المرحله االولى 

والتي أنهت الحروب الدينية وأقامت النظام  1648هذه المرحلة من معاهدة وستفاليا سنة  تبدأ
الدولي الحديث المبني على تعدد الدول القومية واستقاللها، كما أخذت بفكرة توازن القوى كوسيلة لتحقيق 

 .مية األولى، وتنتهي هذه المرحلة بنهاية الحرب العال السالم وأعطت أهمية للبعثات الدبلوماسية

أما  ، ، وكانت أوروبا تمثل مركز الثقل في هذا النظام وكانت قوة الدولة مرادفة لقوتها العسكرية
الواليات المتحدة األميركية فكانت على أطراف هذا النظام ولم يكن لها دور فعال نتيجة سياسة العزلة التي 

 .اتبعتها

نظام الدولي فهي أساس قيام الدول وأساس الصراع الفكرة القومية كانت هي الظاهرة األساسية في ال
، ولم تكن الظواهر األيدولوجية األخرى قد ظهرت بعد مثل الصراع بين الرأسمالية  لدوللبين المصالح القومية 

 34.واالشتراكية وغيرها
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  : 1945–1914المرحلة الثانية 

هذه المرحلة من الحرب العالمية األولى وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، وقد تميزت هذه  تبدأ
وتحول عدد كبير من  كما اقتحمت أوروبا موجة جديدة من الجمهوريات ، مبراطوريات ،إالمرحلة بزوال أربع 

،  ستقاللإلطالبت با الدول األوربية لديكتاتوريات ، وشجع حق تقرير المصير على ظهور قوميات جديدة
، ومن أجل ذلك  ظهرت اليابان وروسيا كدولتتي عظميين اً وظهرت الواليات المتحدة كدولة ذات نفوذ وأخير 

 .تسمت هذه المرحلة باألزمات التي أدت إلى عدم التفاهم بين الدول ومن ثم نشوب الحرب العالمية الثانيةإ

 : 1989 -1945المرحلة الثالثة 

والتي وصفت بأنها مرحلة )الحرب الباردة(  1989العالمية الثانية وامتدت حتى نشأت مع الحرب 
حيث شهدت هذه المرحلة صعودًا سريعًا لقوتين كبيرتين متنافستين هما االتحاد  واتسمت بالثنائية القطبية

ت المتحدة األمريكية وكانت القنبلتان النوويتان اللتان ألقتهما الواليا ، السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية
 على 

 إيذانًا ببدء عصر تكون ألمريكا فيه اليد الطولى 1945في شهر أغسطس  ( هيروشيما ونجازاكي) 
، إذ تم تدعيم الموقف العسكري بموقف  ، سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أم السياسي أم اإلقتصادي

واقتصاديًا ببرنامج )مارشال( للمساعدات المعلن ،  1947سياسي من خالل مبدأ ترومان المعلن في مارس 
والذي ساعد على إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان، كما ساعد في تدعيم االقتصاد  1947في يونيو 

 .األمريكي

وخالل هذه المرحلة ظهرت األيدولوجية كإحدى أهم الظواهر في المجتمع الدولي وأخذ االنقسام داخل 
،  شتراكي والمعسكر الغربي الرأسماليطابع الصراع األيدولوجي بين المعسكر الشرقي اإل النظام الدولي يأخذ

 .وتبع ذلك ظهور عدد من الظواهر مثل الحرب الباردة والتعايش السلمي والوفاق الدولي وغيرها

 سبتمبر: 11أحداث حتى  1989المرحلة الرابعة 
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تسعينيات من القرن الماضي بانهيار االتحاد هذه المرحلة من نهاية الثمانينيات وبداية ال تبدأ
، ويطلق عليها النظام الدولي الجديد وأخيرًا العولمة، وتعود بدايات شيوع  سبتمبر 11أحداث السوفيتي وحتى 

حيث  ( حيث بدأت الدعاية األميركية بالترويج لهذا المفهوم ،1990هذا المفهوم إلى حرب الخليج الثانية )
جتماع الهيئة إعالن الرئيس األمريكي السابق جورج بوش األب من على منصة قاعة ظهر ألول مرة عند إ 

 ويالحظ استخدام كلمة بداية النظام العالمي الجديد 1991يناير  17التشريعية لمجلس النواب األمريكي في 
Order ولم يستخدم كلمة System مثاًل وذلك ألن في كلمة Order  ليس في من القسر والتوجيه واألمر ما

 35. غيره

 سبتمبر حتى اآلن : 11المرحلة الخامسة أحداث 

( أو  النظام العالمي الجديد لى )إ جدل الواسعالتغيير الدولي اذ يصل هذا ال ويمكن اختصار مراحل
(  مرحلة البلورة ، أو ما يراه البعض  بأن النظام الدولي في ) مرحلة القطبية األحادية في العالقات الدولية

قطاب بحسب وجهات النظر المتعددة عند المتخصصين في مجال لتأسيس نظام متعدد االقطاب أو ثالثي األ
نتقال مرحلي من إنه حالة مشخصة لعملية أبيد أن هناك وجهة نظر لبعض المهتمين ب ، العالقات الدولية
تغيير الحاصل ، ليفسر لنا هالمية ستمرارية حركة الإل لى األحادية التي تتحد معالمها تبعاً إالقطبية الثنائية 

، وفي هذا المجال لسنا بصدد الخوض في تلك االشكالية بقدر توضيح صور  تعدد حججه عنمحتواه فضاًل 
 36. التغيير الدولي التي مر بها النظام الدولي

 هيكل أو بنيان النظام الدولي :

المعاصر بأنه عالم ذو طابع متغير ، إذ تم إن العديد من أدبيات العالقات الدولية تشير إلى العالم 
اإلتفاق على أنه التغير يمثل الصفة الجوهرية المالزمة للنظام الدولي ، و لكنهم إختلفوا على األسباب التي 
جعلت منه متغيرًا ، فإن البعض ُيرجع السبب إلى مخرجات الثورة التكنولوجية والعلمية التي حدثت ، و 

بب إلى التغيرات الدراماتيكة التي شهدها العالم المعاصر بعد حدوث اإلنهيار لنظام البعض اآلخر ُيرجع الس
 القطبية الثنائية و دخول النظام الدولي في مرحلة إنتقالية .

                                                           
 . 11-7، ص دار الرشيد  :، دمشق (1ط) ، النظام العالمي الجديد والقرن الحادي والعشرين .(  1994عزيز )  ،فريدا 35
 . https://democraticac.de، المركز الديمقراطي العربي ، مسارات النظام الدولي وتحوالته في القرن الحادي والعشرين .(2015سيف )،الهرمزي  36
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ومن الجدير بالذكر أن هنالك نماذج للنظام العالمي يمكن تمييزها كالتالي : نظام متعدد األقطاب ، 
أحادي القطبية . فإن هيكل النظام العالمي لم ينقطع منذ اليوم األول ألن نظام و نظام ثنائي القطبية ، و 

 37الوضع الدولي يتعقد و يتغير مع الزمن نظرًا للنسق العام لتطور النظام الدولي .

من خالل توزيع القوى بين الدول الكبرى عند  فهو بينما النمط الذي يحدد في هيكل النظام العالمي
النمط الذي يحدد بدوره نمط القطبية في النظام العالمي ، بيد أنه بالقوة العسكرية والقوة قمة ذلك النظام و هو 

 التكنولوجية والقوة االقتصادية جميعها يتحدد هذا الهيكل .

وبالنظر إلى التأثير ففي هيكل النظام الدولي فهو يؤثر في إدارة وحداته لألزمات الدولية هذا من 
راتها ونتائجها ، وكذلك يتأثر النظام الدولي ذاته من خالل الطريقة التي تدار بها حيث التأثير في أدوات إدا

كانت طفيفة أو ء األزمات الدولية خاصة من جانب القوى العظمى من حيث استقراره أو حدوث تغييرات سوا
ا من خالل عميقة فيه، حتى يصبح هناك تحول كامل فيه ليتخذ شكاًل آخر من أشكال القطبية الدولية ، وهذ

ستعراض إثالث متغيرات وهي التحيزات الدولية ، و ساحة الصراع الدولي ، والقيم الدولية ، وبذلك يتوجب 
 38المنتجات الرئيسة المؤثرة في الوحدات الدولية .

ومما سبق فإن هنالك بنيان أو هيكل للنظام الدولي وهو عبارة عن مجموعة وحدات مستقلة المتفاعلة 
ض في إطار هذا الهيكل ، ويتم تحديد هيكل النظام الدولي من خالل درجة توزيع الموارد و مع بعضها البع

تركيزها وهذا فضاًل عن ترتيب الروابط بين الوحدات ، فمن الممكن أن يكون هذا الهيكل متخذ شكل أحادي 
روف معينة تنعكس آثارها القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد األقطاب ، ووفقًا لطبيعة النظام الدولي تتولد ظ

 في شكل أنماط متكررة لسلوك الوحدة الدولية .

يوجد هنالك مجموعة من الوحدات المختلفة في هيكل النظام الدولي بالنسبة للحجم والتأثير ويمكن 
 تصنيفها إلى ما يلي :

 وتضم كل من : الفواعل الدولية*

                                                           
 . 97، صوالنشر مكتبة السنهوري للطباعة  :، بغداد(1ط)، التغيير في النظام الدولي (. 2012)محمد اسماعيل  ،وائل 37
 .70، ص وائل للطباعة والنشر  ، دار (2ط)،  مبادئ العالقات الدولية (. 2013 ) توفيق ،حقيسعد 38
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الدول : هي الفاعل الرئيسي في هيكل النظام الدولي الذي يتفق عليه من ق بل المعنيون في  ، أوالً 
 العالقات الدولية بصفتها أنها تتمتع بالسيادة ، ألن السيادة تميز الدولة عن غيرها من الجماعات الدولية .

 م الدولي إلى :والواقع الموضوعي يشير أنه من خالل معيار القوة تنقسم الدول في هيكل النظا

وهي التي تمارس تأثيراتها في نطاقات متعددة على مستوى العالم ، كالواليات   :الدول العظمى -أ 
 .39المتحدة

وهي التي تمارس تأثيرها في نطاقات محدودة وهي ترغب بالقيام بدور عالمي   :الدول الكبرى  -ب 
 ، كفرنسا وبريطانيا والصين واليابان بيد إن قدراتها ال تتناسب ومقوماتها او بسبب تكلفة الدور

وهي التي تمارس تأثيراتها في معظم انماط التفاعالت على مستوى االقاليم   :والدول المتوسطة -ج 
 .ليس بمقدورها ان تلعب دورًا عالميًا، لكنها تملك وسائل تمكنها من لعب دور اقليمي مثل البرازيل

تأثيرات ذات اهمية خارج حدودها، ودائرة الجوار المباشر وهي التي ال تمارس :  والدول الصغرى  -د 
، وهي تلعب دورًا محليًا، كنيكارغوا، البحرين.ثم المنظمات الدولية ، وهي جماعات قائمة بموجب معاهدة بين 
عدد من الدول ، وجودها يعبر عن ظاهرة التعاون في اطار النظام الدولي، ويتفق جميع المختصين في 

 م ثانوي أي يان المنظمات العب في العالقات الدولية اال انهم يختلفون في عدها العب رئيس التنظيم الدول
.40 

 الفواعل من غير الدول :*

هناك اختالف في وجهات النظر الباحثين في العالقات الدولية حول ادراج هذه الفواعل في 
 المضامين المتاحة وقسمت من وجهة نظرهم الى :

قد وجد عدة أراء لهذه الجماعات لتصنيفها في قائمه النظام الدولي ،  الجماعات الراديكالية : -أ 
فهناك رأي يضعهم في قائمة الالعبين الثانويين في النظام الدولي ، لكن الرأي اآلخر صنفهم في قائمه 
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وهذا  ، ية ( ذات البعد العالميالفواعل الرئيسية في النظام الدولي ، ويحددها بالحركات الراديكالية ) اإلرهاب
يعود لما كان للحركات الراديكالية اإلرهابية من وجود تأثير فعلي في الوحدات واألقطاب الكبرى والمؤثرة في 
النظام الدولي ، ومما أكده الرأي تلك األفعال التي قام بها تنظيم القاعدة اتجاه الدولة المهيمنة على العالم 

األمريكية التي تمثل األحادية القطبية في النظام الدولي والتي تكللت في هجمات تنظيم وهي الواليات المتحدة 
فهذه األعمال لم تأتي من ق بل دولة إنما  41. 2001أيلول  11القاعدة على الواليات المتحدة األمريكية في 

تغيير داخل  جاءت من قبل كيانات وفواعل غير دولية ، وكذلك األمر تأثير تنظيم داعش لما حصل من
مناوئ لتنظيم داعش فمنها ذات صبغة طائفية وأخرى وطنية أو قومية ،  المنطقة العربية في نشوء جماعات

بالرغم من عدم إعتراف الدول  لذلك أصبح العالم الحالي يتسم تأثير الميليشيات أكثر من فعل الدولة ذاتها
 .بها

وهي مجموعة من  : (Multinational Corporations) الشركات متعددة الجنسيات -ب 
المؤسسات المختلفة الجنسيات، متحدة فيما بينها بروابط استراتيجية وادارة موحدة، وتمارس نشاطها في بالد 
أجنبية متعددة على الرغم من أن استراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي 

 42 . تسمى الدولة األم يوجد في دولة معينة

هي منظمة ذات مصلحة عامة وهي ال تخضع لحكومة  :(NGO) المنظمات غير الحكومية -ج 
وال لمؤسسة دولية. وال يمنع ذلك أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمويالت من الحكومات. ولكنها تأسست 

لى نحو غير قابل لالستمرار من وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنية. وهي كل رابطة او حركة مشكلة ع
  43. جانب اشخاص ينتمون الى دول مختلفة لغرض تحقيق اغراض ليس من بينها تحقيق الربح

 : حركات التحرر الوطني -د 

هي عبارة عن جماعات من األشخاص منظمة بشكل معين و تقوم بالكفاح للوصول إلى طموحها 
الذي يتبلور بتأسيس دولة مستقلة والتي يجب أن يكون شعبها الذي تمثله ذات سيادة ، واتضحت معالم هذه 
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ضد اإلستعمار  الحركات في مرحلة الستينات و السبعينات من القرن الماضي ، كحركات تحرير العالم الثالث
 44األجنبي .

 : لدولياالنظام سمات 

، ولكن  إن البحث في ماهية النظام الدولي يشكل موضوع جدي واسع حيث تختلف اآلراء حوله
تقدير الوزن النسبي للقوة في النظام الدولي يوجد هنالك إتفاق بين كافة األدبيات السياسية حول بعض سمات 

 ذكرها على النحو التالي : النظام الدولي الحالي ، ويمكننا

: تراجع األدوار التي تقوم بها المنظمات الدولية الكبرى وخاصه األمم المتحدة التي ضعف دور  أوالً 
الجمعية لحساب مجلس األمن وكذلك الحال قد ضعف دور مجلس األمن لحساب الواليات المتحدة األمريكية 

 وخاصة في الفترة األخيرة .

م على معطيات الثورة الصناعية الثالثة التي تستند على ظهور طفرة هائلة في : قيام النظا ثانياً 
مجال المعلومات و التدفق الالنهائي للمعرفة ، مما تم وضع دواًل غربية في مرحلة ما بعد الحداثة ، بينما 

التحديث وهذا  دول العالم النامي ال تزال في محاوالت و جهود للخروج من مسار المراحل التقليدية إلى مرحلة
بمختلف جوانب سواء كانت إقتصادية أو فكرية أو إجتماعية ، فإن هناك خلل في القدرات التي تملكها الدول 
وبطبيعة الحال فإن هنالك فجوة بينهم ، مما جعل النظام الدولي الجديد يحمل بداخله مسارًا قويًا للتقليل من 

كبرى وهي الواليات المتحدة األمريكية التي هيمنتها ال إنتشار القوة ، بل أنها أصبحت تنحصر في دولة 
 45تحتاج للشراكة بل لدول متعاونة أو تابعة لها .

الواحد  بشكل متتاليفي أوروبا الشرقية : بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي وتساقط النظم اإلشتراكية  ثالثاً 
تلو اآلخر تم بروز النزعة العسكرية األمريكية وهيمنة الواليات المتحدة األمريكية ، بالرغم من ظهور بعض 
األحزاب اليسارية في هذه الدول و كسبها لإلنتخابات ولكن اإلشتراكيين الجدد يختلفون عن اإلشتراكيين 

ات األحزاب اليسارية اإلشتراكيين الجدد لم تعد القدامى فيما يخص التأثير على التوازن الدولي ، فإن حكوم
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أهدافها في الساحة الدولية ضد مصالح الواليات المتحدة األمريكية وإن خول لهم بأن تكون ضد المصالح 
 46األمريكيه فإن السياق الذي تعمل فيه لم يسمح لها بذلك .

منظمة شمال أمريكا ، واآلسيان ، و : بروز التكتالت اإلقتصادية الدولية الكبرى مثل الجات ، و  رابعاً 
 اإلتحاد األوروبي .

: بروز ثورة اإلتصاالت والمعلومات الدولية ، مما جعل العالم عبارة عن قرية صغيرة من  خامساً 
خالل األقمار اإلصطناعية التي تجوب في الفضاء وهي تكشف الكثير من المعلومات التي كانت تعتبرها 

النظر في بعض المفاهيم السائدة في حقل العالقات الدولية كمفهوم سيادة الدولة ، الدول أسرارًا ، مما أعاد 
وكذلك اإلنترنت لعب دور كبير بتخطي الحدود الجغرافية العالمية و ليس بالمعنى الجغرافي فقط بل السياسي 

 واإلجتماعي أيضًا .

تعاطي المخدرات ونشوب بروز قضايا جديدة على األجندة الدولية مثل تلوث البيئة و :  سادساً 
سبتمبر تصدرت قضية  11وبعد  ، النزاعات المسلحة المحدودة والهجرات المنظمة من الجنوب إلى الشمال

، والسيما بعد  ، المؤتمرات اإلقليمية والدولية مكافحة اإلرهاب الدولي جدول أعمال غالبية إن لم يكن جميع
 .  داعش وصول اإلرهاب إلى عقر دار الغرب على يد تنظيم

تهميش العالم الثالث بفعل تمكن الثورة الصناعية في الغرب من إيجاد بدائل لبعض المواد :  سابعاً 
تفاقية منظمة التجارة العالمية إمن أجل إقرار  تم ممارستها، والضغوط التي  الخام التي تنتجها الدول النامية

وتزامن هذا  ،الصناعية الوليدة أو اآلخذة في النمو، على التجارب  ، إن لم تقض التي من شأنها أن تضعف
، حيث ضعفت مؤسساتها التي كانت تحظى بنفوذ كبير خالل  مع تراجع الدور السياسي لدول العالم الثالث

، مثل حركة عدم االنحياز، التي نجحت لعدة عقود في أن تنأى بهذه الدول عن دائرة  فترة الحرب الباردة
 47 . حت لها دورًا في سياق توازنات دولية بين الكتلتين الرأسمالية والشيوعيةستقطاب الدولي وتناإل
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: القيام بعملية الترويج المكثف لبعض القيم واإلتجاهات السياسية مثل الديمقراطية ، العولمة ،  ثامناً 
ستعمالها وحقوق اإلنسان سواء كانت في جانب السياسة أو جانب إقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي ، وقد تم إ

 48كأوراق ضغط من ق بل الدول الغربية و الواليات المتحدة األمريكية اتجاه دول أخرى من أجل مصلحتها .

وبعد اإلستعراض المفاهيمي والنظري المختصر لسمات وطبيعة هيكل النظام الدولي كمقدمة لبناء 
 وفواعله فضالً  الخاصة بالنظاممتصل لتوضيح السمات  ، وبقدر تصور أكاديمي تفرضه المتطلبات العلمية

موضوع البحث كفاعل رئيس وكقوى عظمى في النسق العالمي ،  األمريكية عن تعلق األمر بالواليات المتحدة
 فإن الواليات المتحدة األمريكية أدركت صعوبة حل المشكالت العالمية ال سيما اإلرهاب العالمي واإلنتشار

لى أن هذه إد تعالت أفكار ورؤى المفكرين وبعض القادة األميركيين النووي وتحدي القوى اإلقتصادية ، فق
المشكالت من الصعوبة بمكان الخوض بها من ق بل قوى عظمى وحيدة ما لم تحظ بمساعدة من القوى 
األخرى ، فتهديدات عصر العولمة والمعلومات أكبر وأعقد من أن تتمكن قوة عسكرية وإقتصادية واحدة من 

، إذ روج  إلى التشاركية في قيادة العالم  قبل أكثر من عقد من الزمن (جوزيف ناي) ا دعا لهمواجهتها ، وهذ
 وفق القوة الذكية األمريكية ذات المقومات العالمية .
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 المبحث الثالث

 العالقة بين السياسة الخارجية والنظام الدولي

بما تمليه العالقة بين السياسة  وذلك وثيقًا ،ترتبط السياسة الخارجية في النظام الدولي ارتباطًا 
الخارجية والنظام الدولي يكمن في أن أي تغيير في مزايا النظام الدولي سيؤدي إلى تغيير في السلوك 

، و بإختصار فإن التحليل على مستوى نظام الدولي يركز على الصورة الكبرى للعالقات ةالخارجي للدول
دى أساسياته على أن هيكل النظام يؤدي الدور األهم في تحديد السلوك الدول الدولية ، والذي يعتمد في إح

تجاه بعضها البعض وهنا يتم التركيز على الشكل العام للسياسه الخارجيه للدول العظمى وليس على دقائق 
 األمور .

لفئة من وعندما نعيد النظر في المصادر الخارجية في صناعة السياسة الخارجية البد أن ترجع هذه ا
المصادر إلى خاصيات النظام الدولي وإلى خصائص وسلوكيات الفواعل المكونة للنظام الدولي ، والتي 
بدورها تشمل كافه الجوانب البيئة الخارجية للدولة أو األفعال التي تحدث في اإلطار الخارجي التي تؤثر في 

لتحديات الجغرافية والوقائع واإليديولوجية ، الخيارات المصنوعة من قبل المسؤولين في الداخل والتي منها ا
وكذلك هنالك طريقه أخرى لتعريف هذه الفئة وذلك بإعتبارها المتغيرات الخارجية التي ترجع بشكل واسع إلى 
تأثير حالة العالم وظروفها المختلفة على مخرجات سياسة الدولة ولذلك البد من تركيز اإلنتباه على أنواع 

الموجه نحو الدوله والفواعل األخرى والكشف عن كيفية تأثير المواقف السياسية  سلوك الدول األخرى 
الخارجية لهذه األطراف على إستجابه الدولة كذلك تجلب فئة المصادر الخارجية اإلنتباه لخاصيات 
المجتمعات األخرى التي تقودنا إلى التركيز على كيفية صياغة أنواع معينه من سياسات الدول األخرى 

 49لخارجية التي تتعامل معها الدولة .ا

ومن ناحية أخرى ، الفكرة التي تقول بأن السياسة الخارجية مرتبطة بالقوى الخارجية ليست بالشيء 
الجديد ، إذ أن التحليل التقليدي يؤكد بالعالقة السببية بين النظام الدولي و صناعة السياسة الخارجية الذي 
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يرى أنصار الفكر الواقعي بأن توزيع القوه في النظام الدولي يؤثر بشكل كبير يرتبط بالفكر الواقعي ، والذي 
 في كيفية التعامل و تصرف الدول األعضاء فيه .

فإن الدول تندفع لمصلحتها بطبيعة الحال خصوصًا في تشكيل توزيع القوة ، و نفترض بذلك بأن كل 
سياسة الدولية والسياسة الخارجية تفهم من خالل الدول هي مدفوعه بنفس الدوافع ، لذلك فإن طريقة فهم ال

اتباع أو تتبع الدول في تفاعالتها هذا في المستوى الدولي ، أي التركيز على فئة المصادر الخارجية في 
 صناعة السياسة الخارجية .

شروط ويمكننا القول على األقل جزئيًا بأن السياسة الخارجية للدولة تتشكل بواسطة القوى الخارجية وال
الخارجية ، وبذلك يعني أن هنالك إعتراف بأن مواقف الدولة الخارجية تتأثر بما يقوم به اآلخرون و 
بالتغييرات التي تحدث في البيئة الدولية ، وهنا تساعد المتغيرات الخارجية في تعريف الحدود الممكنة التي 

 تعوق خيارات معينة وتقلص المنفعة من أخرى .

ض النظام الدولي الكوابح على صناع القرار في السياسة الخارجية و الحد من وبهذه الطريقة يفر 
حريتهم في إتخاذ المبادرات السياسيه ، بمعنى آخر أنه يعزز استمرارية السياسة بواسطة صف ضيق من 

مارس الخيارات القابلة للتطبيق ، لكن يمكن كذلك للبيئة الخارجية أن تثير تغيير السياسة الخارجية عندما ت
ضغطًا متزايدًا على أجندة الدولة القديمة أو على خياراتها التي اعتمدتها بمعزل عن التأثير الخارجي ، ومن 
األمثلة على ذلك الضغوط الموجهة ضد كل من إيران وكوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي من قبل القوى 

 رى أنه تهديد لألمن العالمي .الكبرى في العالم ، وذلك بهدف تغيير ما تعتقد الدول الكب

لكن مثل هذه الضغوط ال تنجح عندما تكون الدولة طرفًا محوريًا في النظام الدولي ، مثل فشل كل 
عن موقفها لغزو العراق ، بالرغم من تهديد  2003من فرنسا وألمانيا في ثني الواليات المتحدة وبريطانيا عام 

من ضد إصدار أي قرار دولي يعطي الحق في الغزو العسكري فرنسا بإستخدام حق النقض داخل مجلس األ
 للعراق ، ويرجع السبب في هذا الفشل هو المكانة الهرمية للواليات المتحدة وبريطانيا في النظام الدولي ،
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ولكن قد تنجح مثل هكذا ضغوط مع الدول الصغيرة أو الضعيفة مثل موقف الدول العربية من القضية 
 50الفلسطينية .

أال وهي ، الجدير بالذكر ، أن للسياسة الخارجية عدة قرارات تتميز عن غيرها من القرارات  ومن
قرارات تخضع لتفاعل فريد من نوعه وهو تفاعل بين البيئتين الداخلية والخارجية وما يحتويه من ظغوط 

ى أخرى وذلك مختلفة ومتعارضة لذلك التفاعل ، فإن عملية صناعة القرار الخارجي تختلف من دولة إل
حسب تركيبة النظام السياسي للدولة ولكن بالرغم من هذا اإلختالف داخل األنظمة السياسية في الدول فهو 

 يوجد كذلك أصواًل مشتركة في صنع السياسة الخارجية .

تعتبر السياسة الخارجية على أنها بيئة متجددة تواكب األحداث والتفاعالت التي يشهدها النظام 
العالمي وذلك سواء على مستوى سياسي أو إستراتيجي إقتصادي أو إجتماعي أو ثقافي ، وعليه الدولي أو 

يمكننا القول بأن السياسة الخارجية للدول تتغير وتتكيف بإستمرار مع تلك التغييرات الخارجية والداخلية على 
البيئية المحيطة كلما زادت  حد سواء ، وأن كلما تراجعت الدول في تكييف سياساتها الخارجية مع التغييرات

العزلة أو الشذوذ عن ما هو مألوف في  ةالفجوه التي تفصلها عن العالم الخارجي األمر الذي يضفي سم
 إطار الجماعة الدولية .

يعتبر النظام الدولي في بنيته من أحد المؤثرات التي تشكل نوع من أنواع الضغط على السياسات 
دولية أي الدول الكائنة فيه ،مما يدفع الدولة إلى تبني سياسة معينة من السياسة الخارجية بالنسبة للوحدات ال

مع العلم بأن الدول الصغيرة والمتوسطة هي التي تتأثر أكثر من تأثر الدول الكبيرة في بنيان  الخارجية،
تجعلها تستطيع أن  النظام الدولي ، والسبب بما تملكه الدول الكبرى من إمكانيات إقتصادية فبهذه اإلمكانيات

تؤثر في النظام الدولي ، وبذلك فإن الدول الصغيرة والمتوسطة التي ال تمتلك هذه اإلمكانيات اإلقتصادية 
سوف تدفع نحو دوائر السياسة الخارجية للدول الكبرى ، وعندما تزداد حدة الصراعات بين الدول الكبرى وفي 

بية المرنة ، تزداد قدرة الدول الصغيرة والمتوسطة على التحرك ظل بنيان تعدد األقطاب والنظام الثنائي القط
 51السياسي المستقل .

                                                           
 . 260-258، ص المرجع السابق 50
 . 278-276، صدار الجيل : بيروت ( ،2)ط ، تحليل السياسة الخارجية(. 2001)محمد ، السيدسليم 51



 محمد حسين علي القاسم                                   2018-2008السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا وأثرها على النظام الدولي 

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  47  

ومما سبق تعتبر دراسة بنية النظام الدولي من أهم ما يتم دراسته في العالقات الدولية وذلك ألن 
ل وبنية الدول التي تهيمن عليه تصبح قادرة على التحكم في القرار الدولي ، فمن خالله كذلك نجد بأن شك

النظام الدولي هي في حالة تغير مستمر ويترتب عليه تغير في الدول المسيطرة على هذا النظام ، و عند 
النظر والرجوع إلى القرن السابع عشر وبداية القرن العشرين كانت الدول القائمة على عنصر القوة 

ن صاحبة القرار فيه ، فإن النظام واإلمكانيات اإلقتصادية هي التي تسيطر على بنية النظام الدولي وتكو 
الدولي في هذه الفترة كان يعتبر متعدد األقطاب ويعود السبب في تساوي إمكانيات الدول في تلك الفترة ، 
ولكن حالما إنتهت الحرب العالمية الثانية قد تطور النظام اإلقتصادي وكذلك األمر نظام التسلح فأصبح 

ظام الدولي وهما الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي ، وهنا أصبح النظام هناك دولتين تسيطران على بنية الن
ثنائي القطبية ، وبعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي أصبحت الواليات المتحدة تهيمن على رأس النظام الدولي الذي 

 أخذ شكل أحادي القطبية .

موازين وعالقات القوى ، فإنه يستند ومن الجدير بالذكر ، رغم أن النظام الدولي قابل للتغيير وفقًا ل
على مفهوم اإلعتمادية المتبادلة والتي ال تعني التكافؤ ، وبغض النظر عن المرحلة التاريخية التي تعيشها 
فإن هذا النظام يعبر عن مصالح النخب والقوى السائدة إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا بما في ذلك رؤيتها لهذه 

 الدولة أو تلك .
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 الفصل الثالث

 وتركيا السياسة الخارجية لكل من الواليات المتحدة

، وتبيان األهداف التي  القوة رتقوم السياسة الخارجية على مبدأ تحقيق المصالح عبر إدارك مصاد
، وعليه ترتبط السياسة  تسعى النخب الحاكمة إلى تحقيقها من خالل سلوكها السياسي في البيئة الدولية

عوامل البيئة الخارجية من قوى  ، إلى جانب تأثر بحجم اإلمكانيات الذاتية وحجم الطموح السياسيالخارجية 
. وُتعبِّر السياسة الخارجية عن مجمل توجهات الدولة تجاه الدول والفواعل  ومواقف ومتغيرات ومصالح

وآرائها في السياسة ، إذ يمكن أن نلمس أدوار أي دولة في السياسة الخارجية من خالل مواقفها  األخرى 
، وما يجري من أحداث وتطورات في العالم ، وكيف تنظر إلى حاضرها ومستقبلها وسط كم من  العالمية

، التي من الصعب على أي دولة النأي بنفسها  األحداث المتضاربة في خضم التفاعالت اإلقليمية والدولية
  . أمامها في الكثير من القضايا والمواقف

الواليات المتحدة األمريكية وكيفية التعامل في سياستها الخارجية نجد بأنه تحديد  عنوعند الحديث 
مفهوم السياسة الخارجية لهذه الدولة تكون صعبة للغاية ، وذلك لعدة أسباب منها مساحتها الكبيرة جغرافيًا 

إستقاللها عن المملكة وكذلك لما مرت به الواليات المتحدة األمريكية من متغيرات سياسية وإجتماعية منذ 
األمريكية من تعداد سكاني  ةحتى يومنا هذا ، وأيضًا لما تتمتع به الواليات المتحد 1783المتحدة في عام 

كبير وتنوع عرقي وثقافي ، وما يزيد في صعوبة تحديد اإلطار العام للسياسة الخارجية األمريكية هو مكانتها 
 وفاعليتها على الساحة الدولية .وقوتها في سلم القوى الدولية وتأثيرها 

تعتبر السياسة الخارجية التركية محطة إهتمام من قبل الباحثين والمحللين لما عرفته من تغيرات 
و ما أحدثه هذا الحزب من  2002وتطورات دائمة وخاصة بوصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 

 2002يز على حقبة وصول حزب العدالة والتنمية عام تغيير في داخل بنية السلطة التركية ، فسيتم الترك
 52وما بعدها ، وهذا يقودنا إلى التساؤل ) إلى أين تتجه تركيا ؟ ( .

                                                           
 :، بيروت (2ط) ، 2002ربية منذ العام السياسة الخارجية التركية تجاه القوى العظمى والبالد الع .( 2014جمال )  ،مولاير و واكيم ،فايسباخ 52

 . 12-11شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ص
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بناءًا على ما سبق ، سيتم تقسيم الفصل إلى مبحثين ، مقسمة كاآلتي : المبحث األول السياسة 
 ية .الخارجية األمريكية ، المبحث الثاني : السياسة الخارجية الترك
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 المبحث األول

 السياسة الخارجية األمريكية

أهم الدول التي تؤثر في الساحة العالمية وبفاعليتها المهمة عن  من تعتبر الواليات المتحدة األمريكية
باقي دول العالم ، ولذلك فإن تحديد مفهوم السياسة الخارجية لدولة في حجم الواليات المتحدة األمريكية يكرس 

وى بأنه في غاية الصعوبة ، نظرًا لما تتمتع به من مكانة في سلم القوى الدولي وحجم تأثيرها على المست
 السياسي الدولي .

ولكي نصل إلى تحديد مفهوم شامل بما يخص السياسة األمريكية البد من تتبع المسار التاريخي منذ 
ورصد المحددات التي تحكم صنع وتنفيذ السياسة الخارجية  1783االستقالل عن المملكة المتحدة عام 

 مة ، وسوف تعرض كما يلي :للواليات المتحدة األمريكية وأيضًا مبادئها و توجهاتها العا

 أواًل : مسار التطور التاريخي للسياسة الخارجية األمريكية :

في البداية كانت الواليات المتحدة تحت سيطرة اإلستعمار البريطاني الذي كان متمركزًا على السواحل 
المستعمرات ثارت هذه  الجنوبية الشرقية ألمريكا الشمالية ، وبسبب الطابع اإلستبدادي لملوك إنجلترا في تلك

جويلية من نفس العام أعلنت  4بقياده جورج واشنطن ، وفي  1775األخيره على التاج البريطاني عام 
، وفي هذا السياق يرى بعض الباحثين أن إعالن اإلستقالل يدل على تبلور فلسفة  53المستعمرات إستقاللها

الحرية ( في هذه المراحل المتقدمة من ُعمر الدولة  العقد اإلجتماعي والليبرالية السياسية ) المساواه في
 األمريكية .

قد ُهزمت القوات البريطانية وذلك بفضل مساعدة من فرنسا وإسبانيا وهولندا ، وقد  1783وفي عام 
توصلت هذه الهزيمة إلى توقيع معاهدة بين الطرفين والتي تنص بموجبها على إعتراف بريطانيا على إستقالل 

ُعقد مؤتمر يسمى بمؤتمر فيالدلفيا الدستوري الذي من  1789ت األمريكية الشمالية ، وفي عام المستعمرا

                                                           
 ، دار األمين للطباعة و النشر والتوزيع :مصر(، 1)ط،  تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر و العشرين (. 2002 ) محمد ،السيد سليم 53
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خالله تم إصدار الدستور األمريكي والذي تم بعده إنتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للواليات المتحدة 
 54األمريكية .

بد أن يكون لهذا الكيان الجديد وهنا بعد اإلستقالل و بناء كيان جديد للواليات المتحدة األمريكية ال
حصلت عليه من قبل القوى الكبرى  ذينظرة خاصة له اتجاه قضايا البيئة الخارجية بعد اإلعتراف الدولي ال

آنذاك وما الذي يمثله المحيط الدولي بالنسبة له ، وبهذا قد شكلت الواليات المتحدة األمريكية توجهاتها 
وهذا عبر مراحل ، األمم و القضايا الخارجية  مع أصبح أساس تعاملها وعالقاتها مع العالم الخارجي الذي

تطورها منذ نشأتها ، وقد كان لكل مرحلة ميزتها وأثرها في بناء السياسة الخارجية األمريكية ، وسنتناول هذه 
 المراحل كما يلي :

 أواًل : مرحلة العزلة 

ريكية خالل الفترة الممتدة منذ اإلستقالل حتى تتسم هذه المرحلة باإلنعزالية للسياسة الخارجية األم
الحرب العالمية األولى ، التي يمكن أن نطلق على هذه الفترة بأنها مرحلة بناء قوة الواليات المتحدة 

 .األمريكية

فقد تفطن القادة األمريكيون إلى ضرورة بناء دولة قوية قادرة على حماية إستقاللها و قادرة على 
اتها الداخلية و حمايتها من األخطار الخارجية وهذا بإعتقادهم بأنه ال يتم هذا إال من خالل توفير سبل إحتياج

البناء اإلجتماعي والثقافي و اإلقتصادي الموجه نحو الداخل واإلبتعاد عن المشاكل الخارجية ، ولهذا قد 
ب الخوف من إمتداد مشاكل عزفت الواليات المتحدة األمريكية عن اإلرتباط السياسي بالدول األوروبية بسب

الدول األوروبية إلى داخل هذا الكيان الجديد ، وقد تم تأكيد هذه السياسة المتبعة من خالل الرئيس األمريكي 
عندما وصف االنعزالية بأنها ) أكبر قاعدة للتعامل مع األمم  1796جورج واشنطن في خطبة الوداع عام 

بنشوء عالقات إقتصادية ودبلوماسية في ظل الضرورة  الخارجية(، ومع ذلك لم تعترض عن السماح
 بمصلحتها .

                                                           
 . 52، ص  المرجع السابق ، حمد، مميسل ديالس  54
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وقد بقيت سياسة اإلنعزالية مسيطرة على السياسه الخارجية األمريكية بعد الرئيس األمريكي جورج 
عندما رفع شعار  1828واشنطن ، وقد تم تأكيد ذلك مع وصول الرئيس األمريكي الثاني جيمس مونرو عام 

 يين ( الذي بقي أساس السياسة الخارجية األمريكية إلى غاية الحرب العالمية األولى .) أمريكا لألمريك

قتصادية اإل وتهالقد تمكنت الواليات المتحدة األمريكية في فترة عزلتها من بناء نظامها السياسي و ق
نموذجها القيمي الذي ر نشى عتمدت فيها علـإ نتشارها الخارجي في تلك الفترة التي إبحيث شكِّل ذلك قاعدة 

إلى قيم الحرية والديمقراطية وحقوق  معات األخرى الساعيةالمجتتعتقد أنه يحمل في طياته سعادة الدول و 
وهو اإلعتقاد الذي انطلق منه اآلباء المؤسسون استنادًا إلى فكرة المصير المحتوم التي تحدد  55، اإلنسان

 مع نهايه الحرب العالمية األولى . الدور األمريكي تجاه العالم الذي بدأ يتبلور

 الخروج من العزلة  مرحلة ثانيًا :

إن بوادر التحول في السياسة الخارجية األمريكية انطالقًا من خروجها من عزلتها الذي رافقها لفترة 
على أنها طويلة والذي تبلور في إزدياد قدرتها اإلقتصادية لنظرتها في بادئ األمر إلى الحرب العالمية األولى 

حربًا أوروبية ال شأن لها وال مصلحة فيها وهذا الذي كون لها قاعدة ثابتة خصوصًا من الناحية اإلقتصادية 
مقابل هشاشة إقتصادية أوروبية ، فكانت الواليات المتحدة األمريكية تتعاطى مع كل األطراف وهذا بالضبط 

ح الخارجي ما بين الحربين ، فيمكن القول بأن الخروج صنع حافزًا عند الساسة األمريكيين للتوجه نحو االنفتا
 56من العزلة و االنفتاح الحذر للسياسة الخارجية األمريكية بفترة ما بين الحربين .

ظهر أول مؤشر من مؤشرات الخروج من العزلة والتدخل في شؤون األوروبية  1916وفي نهاية عام 
طة أمريكية لحل الخالفات األوروبية تحت شعار سالم دون ، وذلك بعد انتخاب وودرو ويلسون قد اقترح وسا

دخلت الحرب بالفعل إلى جانب دول الوفاق وذلك بعد الموافقة من قبل  1917نصر ، ثم في العام بعده عام 
الكونجرس األمريكي ، وكان ذلك التدخل األمريكي سببًا رئيسيًا لهزيمة دول المحور و بروز الدور األمريكي 

أعلن رئيس الواليات  1918ة على الساحة الخارجة ، وعقب انتهاء الحرب العالمية األولى عام منذ البداي

                                                           
أطروحة ،  2008-2000 السياسة األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية: التركيز على إدارة جورج ولكـر بـوش (.2007-2006)مصطفى   ،صايج 55

 . 43ص  ، جامعة الجزائر ، دكتوراه في العالقات الدولية
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المتحدة األمريكية ويلسن المبادئ والمفاهيم األربعة عشر الشهيرة ، أهمها : الدبلوماسية العلنية و حرية 
 57التجارة وحق تقرير المصير وإنشاء تنظيم دولي و غيره .

ستقاللها إستمرت منذ إالواليات المتحدة األمريكية بذكاٍء من عزلتها التي  وعلى هذا النحو خرجت
، محققة حجم سياسي من خالل دورها في إنهاء الحرب وحجم إقتصادي  حتى نهاية الحرب العالمية األولى

 من خالل التقليل من اآلثار السلبية لألزمة اإلقتصادية التي عصفت بالعالم بعد الحرب.

 (  الصراع األيديولوجي على القيادة العالمية)  دة لة الحرب البار مرح ثالثٌا :

بقيت الواليات المتحدة على نفس السلوك الذي إتبعته في فترة الحرب العالمية األولى ، حيث لم 
تتدخل في الحرب بشكل مباشر و لم تبادر بأي سلوك عسكري تجاه أي طرف رغم إستعدادها للحرب إلى أن 

يرل هاربر ( التي من خاللها تم إستعراضها لقوتها النووية بالرد على اليابان في مدينتي جاءت حادثة ) ب
هيروشيما و ناجازاكي التي ضمنت للواليات المتحدة تأييد الرأي العام األمريكي للدخول في الحرب ، فقد 

 المتحالفة . توسع الرد على اليابان بعد ذلك إلى مستوى تحويل دفة الحرب لصالح بريطانيا والدول

كما أكدت الواليات المتحدة على الدور الجديد من خالل مشاريع المساعدات المالية إلعادة بناء 
أوروبا مثل مشروع مارشال ، لكن الدور األمريكي الجديد واجه قوة عالمية معادية تمثلت في الخطر الشيوعي 

ة بإستراتيجيات متعددة مواجهته أو احتواءه الذي يقوده اإلتحاد السوفيتي ، و لقد حاولت الواليات المتحد
للتقليل من خطره وإنتشاره في آن واحد ، ومن أهم هذه اإلستراتيجيات سياسة اإلحتواء وسياسة الردع الشامل 

 وسياسة حرب النجوم .

دام الصراع األيديولوجي بين الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتي نصف قرن أنهته الواليات المتحدة 
 58لصالحها بإنهيار اإلتحاد السوفيتي وكل الجمهوريات المساندة له في أوروبا الشرقية . 1990 سنه

 لعالم ، ونظام األحادية القطبيةرابعًا : مرحلة الهيمنة على ا

                                                           
  .272، ص  مرجع سبق ذكره، السيد سليم محمد  57
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مع نهاية الحرب الباردة بدأت الواليات المتحدة تؤسس لرؤية عالمية أحادية قائمة على اإلنفراد 
ج للحياة وذلك بالتأكيد على أن الواليات المتحدة هي الدولة األعظم واألقوى بقيام نظام األمريكي ، وقيام نموذ

دولي جديد قائم على المبادئ األمريكية المتمحورة أساسًا حول الديمقراطية ، الليبرالية والرأسمالية ، وفرض 
والمسالمة ، وكل من رفض هذا  ذلك األنموذج األمريكي سياسيًا واقتصاديًا واعتباره األنسب للدولة العادلة

وجاءت كتابات فرانسيس فوكوياما ، األنموذج صنفته القيادة األمريكية ضمن الدول المارقة أو اإلرهابية 
 بالتنظير لنهاية التاريخ داللة على استمرارية الهيمنة األمريكية ودوامها .

يكي ، فكان البدِّ ألمريكا أن تؤكد بدأت معالم اإلنفراد في السيطرة على العالم وفرض النموذج األمر 
للعالم أنها الدولة األعظم المهيمنة على الشؤون الدوليِّة ، وبالتالي تم فتح مرحلة جديدة من اإلستراتيجية 
األمريكية بإعالن الرئيس جورج بوش األب عن قيام النظام العالمي الجديد الذي يخلو من اإلرهاب ويسعى 

،  ويتيح ألمم العالم شرقه وغربه وشماله وجنوبه أن تزدهر وتعيش معًا بانسجام،  للعدالة والمزيد من األمن
على (  االلتزام والتوسع) سياسته فيما ُيعرف بإستراتيجية  يتالذي بن وتكرس هذا أكثر مع قدوم كلينتون ،

ي وتعزيز اإلقتصاد وتحقيق الرخاء أعمدة ثالث هي الحفاظ على الهيمنة الحربية األمريكية في العالم ،
 وترويج ديمقراطيات السوق الحرِّة في العالم.

إذ أنها ،   فيما بعد بداية معالم جديدة للسياسة الخارجية األمريكية 2001سبتمبر  11شكلت أحداث 
حملت إلى الواليات المتحدة واحدة من أسوأ األحداث في تاريخها منذ حادثة بيرل هاربر،  فقد تلقَّت الواليات 

، وبالتالي وضعتها أمام  استهدفت أبرز رموزها اإلقتصادية والسياسية والعسكرية واألمنية المتحدة ضربة
ونتيجًة لذلك أعلنت الواليات المتحدة الحرب بكل  مرحلة صعبة كدولة عظمى وُمهْيمنة على النظام العالمي ،

 به أو بأفكاره.الوسائل المتاحة على ما وصفته باإلرهاب العالمي وعلى كل من له صله أو عالقة 

 59وعلى هذا قامت سياسة الخارجية األمريكية زمن بوش اإلبن على أربعة مبادئ رئيسية هي :

 ؛ مريكيةألستثنائية القوة العسكرية اأواًل : إ

 ؛ ستباقيةإلالحرب اثانيًا : 
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 ؛ نشر األفكار الديمقراطيةثالثًا : 

؛ باإلرهاب العالمي والدول المارقة والدول  مثِّلت، وذلك لمجابهة أربعة أخطار ت استخدام القوةرابعًا : 
 الفاشلة وأسلحة الدمار الشامل  .

عند دراسة السياسة الخارجيِّة األمريكية نرى مجموعة من المبادئ األساسية التي الزمتها منذ 
مابين  االستقالل ووجهت سلوكها الخارجي إلى يومنا هذا. إال أنِّ دراسة تطور السياسة الخارجية األمريكية

ستعادة القوة يكون فيها إماتية ،أو بمرحلة غالفترات السابقة تكشف بوجود فترات متقطعة يمكن وصفها بالبرا 
لشخصية الرئيس والجوانب النفسية عمومًا لمستها الخاصة في هذا المجال، فنراهم في هذه الفترة يكرِّسون 

كبر مما يكرسونه لقضايا األمن الدوليِّة، فيرون أنِّ معظم اهتماماتهم حول قضايا اإلقتصاد واألمن الداخليَين أ
اإلهتمام بالسياسة الخارجية يكون في إطار خدمة المصالح والمتطلِّبات الداخلية، و يتجلى هذا بشكٍل أكبر 

 عند الساسة الديمقراطيين .

وجه كاًل  ولعل أبرز مثال على ذلك ،هي سياسة كاًل من الرئيسَين بيل كلينتون و باراك أوباما حينما
منهما من خالل أسلوبه الميِّال للحلول الوسط التي تنال رضا معظم األطراف، معتمدين على المفاوضات، 
واالتفاقيات الدولية وميلهم نحو العمل المشترك تحت المظلة الدولية ورعاية المؤسسات الدولية المشتركة 

 60كاألمم المتحدة وحلف الناتو.

 األمريكية والعوامل المؤثرة بها ارجية ثانيًا : محددات السياسة الخ

إن الواليات المتحدة األمريكية تلعب دورًا قياديًا على الساحة الدولية ، لذلك فإن عملية صنع القرار 
الخارجي في الواليات المتحدة األمريكية تكون معقده نوعًا ما ، حيث تتفاعل البيئة الداخلية والخارجية وفق 

السيكولوجية لصانع القرار األمريكي ، وذلك من أجل إتخاذ قرار خارجي براغماتي يرعى متغيرات البيئة 
المصالح األمريكية المترامية األطراف ذات األبعاد اإلستراتيجية الممتدة جغرافيًا ووفق ميادين مختلفة سياسية 

 وإقتصادية وعسكرية .
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الخارجية األمريكية ، حيث تختلف في صنع السياسة  العوامل الداخليةلذلك يجب أن نبين دور 
ولكنها تتفاعل ، عوامل البيئة الداخلية إختالف نسبي في درجه التأثير في صنع السياسه الخارجية األمريكية 

 وتلعب دورًا هامًا في رسم معالم السياسة الخارجية األمريكية كاآلتي :

  : متغيرات القوة األمريكية

ات المتحدة اليوم يمتد إلى اإلقتصاد والعملة والمجاالت العسكرية يقول جوزيف ناي ) إن تفوق الوالي
، وطراز الحياة واللغة والمنتجات الثقافية التي تغرق العالم وتشكل الفكر وتخنق حتى أعداء الواليات المتحدة 

، وهذا يدل على أن التفوق األمريكي في معطيات القوة ليس مجرد صدفة أو حدث طارئ بل هو حقيقة  61(
ساهمت في بناء الواليات المتحدة األمريكية لمعالم الهيمنة العالمية ، لذلك نستنتج بأن القوة األمريكية تتميز 
بتنوع مصادرها إقتصاديًا وجغرافيًا وسياسيًا وعسكريًا باإلمتداد والضخامة ، وهذا يتيح للقرار الخارجي 

ة عدا عن اإلمكانيات والسيطرة والتحكم حتى األمريكي بالحرية وتحقيق أقصى األهداف والمصالح المطلوب
 في القرارات الخارجية للدول األخرى .

إن معظم مشاريع السياسة الخارجية تم ربطها بنبوءات نهاية  : الدين كأحد ركائز القوة األمريكية
لسياسة كتاب المسيحي المقدس ، وهذا يوضح لنا بأن الدين له دور مهم في االالتاريخ الواردة أساسًا من 

الخارجية األمريكية بتأثيرها على النسق العقائدي واأليديولوجي لصناع القرار على قرارات وتوجهات السياسة 
 62 الخارجية بصفة عامة.

، وهذا  2011سبتمبر  11 تتضح العالقة بين الدين والسياسة الخارجية األمريكية منذ أحداثكما 
بإطالق فكرة وهي الحرب ضد اإلرهاب التي تستند هذه الفكرة من خالل قيام السياسة الخارجية األمريكية 

على أساس ديني عدائي لإلسالم وكل ما يمثله ، وكان الدور األكبر في إيجاد هذه الفكرة وتزكيتها وحتى في 
ة شرعيتها داخل الواليات المتحدة األمريكية وعالميًا هو التيار اليميني المسيحي في السياسة الخارجية األمريكي

 وهذا لما يتحكم في معظم وسائل اإلعالم وشبكاته الضخمة عالميًا .

 الرأسمال كأحد ركائز القوة األمريكية :
                                                           

 . 38مكتبة العبيكان ، ص :، الرياض (1ط)، ، ترجمة محمد توفيق البجيرمي  مفارقة القوة األمريكية .( 2003جوزيف ناي )  61
 . 260، ص دار األلوكة :، الرياض دور الدين في السياسة الخارجية األمريكية .( 2015عبد الرحمن )  ،وافي 62
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يفضل صانع القرار عادة أن تكون الخيارات والبدائل التي يتخذها في السياسة الخارجية األمريكية 
الداخل والخارج ، وذلك نتيجة أهمية تخدم أصحاب رؤوس األموال وتعزز الثروة األمريكية ورأسمالها في 

 مقومات اإلقتصاد األمريكي الضخم التي تعتبر من إحدى دعائم القوة األمريكية .

يعتبر الهدف األول للقرارات الخارجية األمريكية هو توسيع األسواق وخلق قنوات للتصدير واإلنتقال 
 له في كل بقاع العالم .السهل للرأسمال ، خاصًة بأن اإلقتصاد األمريكي يجد إمتداد 

 في صنع السياسة الخارجية األمريكية :  العوامل الخارجيةدور 

إن العوامل الخارجية لعبت دورًا بارزًا لدى السياسه الخارجية األمريكية إذ أنها ساهمت بتفاعل 
انت تنتهجها سياستها الخارجية مع دول الخارج و العالم الخارجي بصدد التخلي عن عزلتها السياسية التي ك

في السابق ، وذلك أصبح واضحًا بعد تعرض السياسة الخارجية األمريكية لعدة عوامل ومؤثرات خارجية مثل 
 63إعتداء بيرل هاربر وكذلك إعالن الواليات المتحدة دخولها الحرب العالمية الثانية .

مية تزايد دور العامل الخارجي وفي الوقت الراهن بعد إنفراد الواليات المتحدة األمريكية بالزعامة العال
ودرجة تأثيره ، حيث تعددت وتشابكت القضايا الدولية بحيث تأثرت المتغيرات الدولية ورتبت أولوياتها وفق 
المعطيات الجديدة ومن جهة أخرى إستفادت الواليات المتحدة األمريكية من الهيمنة بالتأثير على القضايا 

تو في مجلس األمن وكما إستفادت من ذلك في تعطيل العديد من الدولية وكذلك إستفادت من حق الفي
المشاريع التي ال تخدم مصالحها ، عدا عن إستفادتها من المؤسسات المالية الدولية في التأثير على 

 64إقتصاديات بعض الدول .

لذي وبالتالي فإن دور العامل الخارجي في صنع السياسة الخارجية يمكن القول بأنه مهم للغاية وا
كان سببه الرئيسي التطورات التكنولوجية التي أتاحت بالتأثير الفعال والمباشر على صنع السياسة الخارجية 

 األمريكية من جهة ، وإمكانية هذه األخيرة من التأثير الكبير على الساحة الدولية من جهة أخرى .

 : متغير البيئة السيكولوجية لصنع القرار الخارجي األمريكي

                                                           
 . 56، صأطروحة ماجستير ، جامعة باتنة  ، السياسة الخارجية األمريكية اتجاه أمريكا الالتينية (.2008)العطري  ،ميلود 63
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السياسة الخارجية تتأثر في تأثير الدوافع الذاتية والنفسية وخصائص الشخصية لصانع  إن صنع
القرار ، حيث أن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير اآللي للعوامل الموضوعية والمادية فإنها 

في صنع  تصنع من خالل فرد أو مجموعة من األفراد ، لذلك فإن القائد يقوم ويلعب دور أساسي ومهم
السياسة الخارجية وبطبيعة الحال فإنه ينطبق ذلك على صنع القرار األمريكي حيث أن العوامل الشخصيه 

 65الذاتيه توجه في القرار األمريكي .

البد من التطرق لبعض التحديات التي تواجه القادة األمريكيين في التأثير على شخصياتهم تأثير 
 66ي تصدر عن هؤالء القادة ، ونذكر التحديات كاآلتي :مباشر وعلى قراراتهم الخارجية الت

 القادة األمريكيين ال يريدون أن يكون هناك مجال للمعارضة لهم فيكون هناك نوع من المجد المفرط . -أ

إجهاد القرارات حيث العراقيل والعوائق المادية تؤدي إلى اإلحباطات ، ومدى تعامل الرئيس معها ومدى  -ب
 الفشل واإلحباط . قدرته على تحمل

 العمل مع الطاقم اإلداري لديه ومدى قدرته على التوفيق بينهم . -ج

ومن ما سبق فإن الواليات المتحدة األمريكية توفر صالحيات واسعة للرئيس بالرغم من أن 
النفسية المستشارين وجهاز اإلدارة لهم دور كبير في صياغة القرارات ، لذا فإن هذه الخيارات تتأثر بالجوانب 

 للبيئة القرارية للمؤسسة الرئاسية .

  صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكيةثالثًا : كيفية 

،  تتضمن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية األميركية عدًدا كبيًرا من األطراف المشاركة
، ففي حاالت معينة  المؤسسات في كل حالة، مع تنوع في طبيعة هذه األطراف وتلك  والمؤسسات الفاعلة

وفى  ، تتكون المؤسسات المشاركة في صنع القرار من الكونجرس واألجهزة التشريعية للواليات والمحاكم
، بل  حاالت أخرى تتكون من الرئيس ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والهيئات التنفيذية المختصة والكونجرس

                                                           
 . http://www.ahewar.org/ ، الحوار المتمدن ، السياسة الخارجية .(2005اس )أشواق عب 65
 ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واإلقتصادية ، التحليل النفسي للرؤساء األمريكيين .(2017يوسف عبد اللطيف ) 66
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ثالثة تقتصر أطراف صنع القرار على التيارات العليا الثالث للحكومة  والدول األجنبية، وفى حاالت
 67وغيرها من الحاالت األخرى . الكونجرس والمحاكم والرئيس

،  ، في جانب منها وترتبط سلطات أي من هذه المؤسسات في عملية صنع السياسة الخارجية
التي يخولها  : المرجعية الدستورية ) ، والتي تتمثل في بالمرجعيات األساسية التي تحكم دور كل منها

، التي تتوفر  ، فضاًل عن المقتضيات القانونية والتقنية واإلجرائية الدستور التي تكونت عبر الحقب الزمنية
التي تستند إلى النفوذ والسلطة الواقعية التي تكتسبها خالل  ( والمرجعية التقريرية ) عليها هذه المؤسسات

 68. ( خرى فرعية كما هو الشأن بالنسبة لفروع الجهاز التنفيذيإشرافها على أجهزة أ

التي تتمثل في اكتساب إمكانات أو خبرات فنية أو تقنيات نتيجة  وكذلك مرجعية االختصاص )
، كحصول الرئيس على معلومات  ستثمار الصالحيات القانونية التي تتوفر لهامضاعفة تلك المؤسسات إل

، بحكم توفره على  ختصاص فرع تنفيذي أو هيئات سياسية أخرى إيكون من  دقيقة بشأن موضوع معين قد
،  ( إمكانات واسعة للحصول على المعلومات أو وجود أجهزة فرعية متخصصة تحت إشراف هذه المؤسسات

تتمثل في إحالة أمر الحسم في نزاع سياسي أو قانوني، إلى إحدى المؤسسات  والمرجعية التحكيمية )
 . ( وهي أساس الجهاز القضائي،  الدستورية

،  عتبارها وحدات رئيسية وليست فرعيةإوفي إطار هذه المرجعيات تمارس هذه المؤسسات سلطاتها ب
، وتكون األدوار  ستقالل في تكوينهامن اإل اً ويمنحها وضعها الدستوري أو السلطوي أو التخصصي نوع

وحصيلة لتداخل أداء هذه المؤسسات الدستورية  نتاجاً  ، السياسية التي تنتظم لتشكيل وصياغة القرار السياسي
 . القضية المطروحة بانإ

، على العديد من االعتبارات  تخاذ قرارات السياسة الخارجيةإويتوقف تحديد صاحب اليد العليا في 
فسيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس على الكونجرس تسهل  ،)من بينها: الحزب المسيطر في الكونجرس 

فعندما تكون شخصية الرئيس ضعيفة من الناحية س ، تصديق الكونجرس على قراراته وشخصية الرئي
                                                           

  Karl W. Deutsch, Politics and Government  ،How People Decide Their Fate, (US. Houghton Mifflin Company, 1980, 67 
pp.290 – 291. 

 
 . eg.org-https://eipss/، المعهد المصري للدراسات ، كيف يصنع القرار في الواليات المتحدة؟ .(2018عصام ) ،عبدالشافي 68
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فعندما يشعر الجميع أن أميركا  ، والمناخ السياسي العام ، يصعب عليه جذب تأييد الكونجرس السياسية
 69.(  ، يكون للرئيس الكلمة العليا تواجه تحديات مصيرية

في )  أحد أهم منظري العلوم السياسية في القرن العشرين ل هنتنجتون صموييقول المفكر األميركي 
ئتالف مع ، سوف تقوم القوى الرئيسية بالتنافس والصدام واإل ، متعدد القطبية عالم القرن الحادي والعشرين

وهنا لن نشهد توترات ونزاعات بين القوى العظمى والقوى اإلقليمية  ، ، بأشكال مختلفة بعضها البعض
، لهذا فإنه (  متعدد القطبية،  أحادي ) ، تلك التوترات والنزاعات التي تشكل الصفة المميزة للعالم رئيسيةال

، ومردود  ، في عالم متعدد القطبية بمتطلبات وخالفات أقل بإمكان الواليات المتحدة العيش كقوة رئيسية
 70. العالم أكثر، مما كان عليه الحال عندما كانت القوة العظمى الوحيدة في

حتمال األكبر أن الواليات المتحدة ستدخل القرن الحادي والعشرين إن اإل:  1998ويقول بول كيندي 
ومع ذلك  ، ، بما يدفع للقول بأن القرن التالي يمكن أن يكون أميركيًا أيضاً  كقوة عالمية من الدرجة األولى

وكان جوابه وال  ، ة فأية قوة هي الخالدة؟إذا سقطت روما وقرطاج)  فمن الحكمة أن نتذكر سؤال فولتير
 .(  واحدة

وفي إطار هذه المقوالت يمكن القول إنه في إطار الصالحيات واألدوار التي تضطلع بها المؤسسات 
 ، نجد: الرئيسية في عملية صنع القرار في السياسي األميركي

جتماعية تنعكس بصورة واإلقتصادية أن شخصية الرئيس وطاقمه وتوجهاتهم السياسية واإل : أوالً 
، مع مراعاة أن السياسة الخارجية محكومة بالمصالح الجوهرية للواليات  كبيرة على مجمل سياسات اإلدارة

، ومقيد أيضًا  ، وأي تغيير في هذه السياسات محكوم في إطار ثبات المصالح األميركية في العالم المتحدة
 . ي وتأثير جماعات الضغط فيهاعتبارات الداخلية في المجتمع األميركباإل

: أن يحصل على  ويتميز الرئيس األميركي في عدد من الجوانب في مواجهة الكونجرس من بينها
، وهذا يعطيه  معلومات متخصصة وسريعة من خالل أجهزة جمع المعلومات التي تحت إدارة البيت األبيض

ستخدام هذه المعلومات بطرق مختلفة ليحصل على موافقة إ، ويمكنه من  تخاذ قرارات صائبةإالقدرة على 
                                                           

 .83ـ  82، يناير ، ص 127، مؤسسة األهرام، القاهرة، عدد الدولية السياسة ،الرئاسة كمؤسسة لصنع السياسة الخارجية األميركية(.1997) مصطفي خليل ،نانيس 69
  . eg.org-https://eipss/، مرجع سبق ذكرهعصام عبدالشافي ،  70
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، وسلطة الرئيس كمشرع تدعم قوته في مواجهة الكونجرس فمن خالل خطابه  الكونجرس على سياساته
، ويؤثر هذا الخطاب بدرجة كبيرة في خطة  ، يتقدم الرئيس للكونجرس بالميزانية وببرامجه التشريعية السنوي 

، والتي تفوق  درة الرئيس على جذب الرأي العام لصالحه من خالل وسائل اإلعالم، وق الكونجرس السنوية
، يستطيع الرئيس أن  للتأثير على قراراته وبصفاته القيادية من أنواع الضغط قدرة الكونجرس وتشكل نوعاً 

 . يوجه جهود األمة لتحقيق هدف معين

هذا الدور يوفر له التأييد من أعضاء ، و  وكذلك دور الرئيس كقائد سياسي للحزب الذي ينتمي له
، كما يستمد الرئيس العون والتـأييد من مستشاريه الذين  الحزب ومن األفراد الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس

 71. يعملون في مكتبه التنفيذي

نه ، إال أ ون الداخلية للبالدؤ تنبع قوة الكونجرس في عملية صنع القرار من هيمنته على الش:  ثانياً 
 : ، ومن بين هذه القيود يعاني من العديد من القيود التي تؤثر على فاعلية دوره في صنع السياسة الخارجية

زدياد عدد إ، و  ، باإلضافة إلى ضعف األحزاب بشكل عام معاناته من تشتت القوى وضعف الوالء الحزبي
، والتداخل بين القضايا الداخلية  اللجان واللجان الفرعية بما يعوق القدرة على التوصل لقرارات سريعة

، وما ترتب على ذلك من صعوبة اإلجماع على قضية أو قرار، رضوخ  زدياد المشاركة السياسيةإوالخارجية و 
 الكونجرس لجماعات الضغط أدى إلى إضعافه.

نب أن الفاعلية في إدارة وصنع قرارات السياسة الخارجية من جانب مؤسسة الرئاسة أو من جا:  ثالثاً 
،  : الحزب المسيطر في الكونجرس عتبارات من بينهاالكونجرس تتوقف بدرجة كبيرة على عدد من اإل

، فسيطرة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس على الكونجرس تسهل  ، والمناخ السياسي العام وشخصية الرئيس
ه في السيطرة على وعندما تكون شخصية الرئيس قوية تزيد من قدرت ، تصديق الكونجرس على قراراته

، كذلك فإنه عندما يشعر الجميع أن المجتمع األميركي يواجه تحديات مصيرية يكون للرئيس  الكونجرس
 72، ومدافعًا عن مبادئها وقيمها. عتباره رمزًا لألمةإ، حيث تتوحد الصفوف خلفه ب الكلمة العليا
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 المبحث الثاني

 السياسة الخارجية التركية

التركية تنتهج سياسة خارجية سلمية وواقعية وكذلك متزنة تستهدف األمن واإلستقرار إن الجمهورية 
في منطقتها وما وراء ذلك ، فإن تركيا منذ تأسيسها تبنت مبدأ ) السالم في الوطن و السالم في العالم ( 

ديمقراطي  ضمن ما ورثته من مصطفى كمال أتاتورك ، وعند الحديث عن النظام السياسي لتركيا نجد بأنه
 علماني ، وإقتصادها ديناميكي وتقاليدها اإلجتماعية التي توافق بين هويتها الثقافية ومواكبة العصر .

يعتبر الهدف األساسي للسياسة الخارجية التركية هو خلق وضع إقليمي ودولي يتميز بالسالم والرخاء 
تركيا أو في الدول المجاورة لها أو في  واإلستقرار ، مبني على التعاون وتطوير الطاقة البشرية سواء في

 المناطق األخرى .

تعتبر تركيا بموقعها الجغرافي وتاريخها من أهم الدول اإلقليمية الفاعلة في منطقة الشرق األوسط ، 
وهي تستمد هذا الدور من مصالحها الجيوسياسية ومن وزنها اإلقتصادي الذي إكتسبته من قبل ، هذا مع 

والتنمية قد شهدت السياسة الخارجية التركية تحوالت واضحة في مبادئها وتوجهاتها  وصول حزب العدالة
ة من أفكار أحمد داوود أوغلو صاحب كتاب العمق اإلستراتيجي موأساليبها ، بحيث قامت بالسياسة المستله

قد حققت تركيا التي تتناغم سياستها مع تاريخ تركيا ومصالحها الحيوية ووزنها اإلقليمي ، وبهذه السياسة 
نجاحات كبيرة في عالقاتها الخارجية وذلك بالتزامن مع النجاحات الديمقراطية واإلقتصادية التي تكللت في 

 الداخل .

إن النجاحات التي حققتها حكومة العدالة والتنمية جعلت من تركيا محط أنظار مختلف القوى 
ط لكن مع قيام ثورات شعبية في مجموعة من دول العالمية الكبرى وكذلك القوى اإلقليميه في الشرق األوس

وضع السياسة الخارجية التركية أمام إختبارات جدية وجعلها تواجه  2011العالم العربي منذ بداية سنة 
 . 2010-2002تحديات لم تشهدها خالل الفترة 
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، تها الخارجيةثر تأثيرًا على سياسومن هنا سنتعرف على أهم محطات السياسة الخارجية التركية واألك
 بالشكل اآلتي :

ن السياسة الخارجية التركية بعد الحرب الباردة قد شهدت تحواًل ملحوظًا ، وذلك بعدما كانت إبدايًة 
تركيا بمثابة الحارس الشرقي للحدود الغربية ألوروبا والحصن المتين ضد المد الشيوعي في منطقة الشرق 

ذلك بأنها تسعى إلى أن تحقق الهدف المنشود منذ تأسيس األوسط ، لتتحول إلى صفة شريك للغرب ، و 
الذي يتكرس بإكتساب العضوية في اإلتحاد األوروبي وإصرار تركيا على  1923الجمهورية التركية الحالية 

مواصلة مسعاها لتحقيق هدفها بتوطيد العالقات مع كل من الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل وإبتعادها 
 ربية واإلسالمية ، من خالل سياسة خارجية ذات البعد الواحد آنذاك .عن الدول الع

والتحوالت الداخلية لتركيا جعلتها أن تقوم بإعادة الحسابات  2001سبتمبر  11ولكن بعد أحداث 
الموضوعة على وتيرة سياستها الخارجية وكذلك بتحديد موقعها من النظام الدولي الحالي أيضًا جعل تركيا 

يرة و مختلفة عن السياسة ر على مستوى أهدافها وإستراتيجياتها ، وتتبنى سياسة خارجية مغاتعيد النظ
 .السابقة

كما أن السياسة الخارجية التركية منذ تأسيس الجمهورية لفترة طويلة عرفت بحالة من العزلة ، وذلك 
الدولة إستقاللها ، وأن الدول تقوم  وفقًا لنظرية الواقعية الدفاعية التي بشأنها تقوم على فرضية أن من أولويات

على وضع الخيارات لسياستها الخارجية بناءًا على أسوء السناريوهات الممكنة ، فإن الدولة دائمًا تأخذ الحذر 
، واألخيرة تنطبق على الحالة التركية  73من الدول و األحالف األقوى منها إلستمرارها للحفاظ على أمنها

ية الثانية من خالل الهوية التي أقرت من مصطفى كمال أتاتورك على األمة خصوصًا بعد الحرب العالم
التركية بأنها ذات صبغة غربية بداًل عن اإلسالمية فضاًل عن الخروج على مستوى المحيط القيمي الجغرافي 

 74الواقعي ليصبح محيطها قيمي إفتراضي أي أن تركيا أوروبية وليست أسيوية .

                                                           
 -، مذكرة ماجستير  تفسير السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العراق منذ حرب الخليج الثانية : فحص للمتقاربات النظرية .(2008)رابح  ،زغوني 73

 . 21جامعة الحاج لخضر باتنه ، الجزائر ، ص
دار الشروق  :، بيروت السيف والهالل : تركيا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بين المؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي .(1999رضا هالل ) 74
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الخارجية التركية منذ ذلك الحين وحتى اآلن ومهما إختلفت توجهاتها فإن وبالتالي فإن السياسة 
تحديدها كان وفق منظور البنائية في السياسة العالمية وهذه األخيرة تفسر السياسة الخارجية على أساس 

فواعل األفكار والهويات والخطاب السائد وكيف يمكن لهذه العوامل المعيارية أن تفهم ،  فالبنائية تؤكد أن 
بيئة إجتماعية ما يشكلون و يعيدون تشكيل العالم اإلجتماعي الذي يتفاعلون معه وهذا ما يفسر بالفعل سلوك 

 75السياسة الخارجية التركية سواء في عهد الحكومات العلمانية أو اإلسالمية .

 سياسة البعد الواحد :*

انتهجت تركيا في سياستها الخارجية في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن الماضي قد 
سياسة اإلتجاه الواحد بهدف الحصول على عضوية اإلتحاد األوروبي ، منطلقة من النظرية الواقعية التي 
تتمثل في القوة للسعي لتحقيق المصلحة الوطنية وتحقيق األمن واإلستقرار بغض النظر على حساب أي دولة 

 العرب منهم . حتى ولو كانت على حساب جيرانها خاصة

وبهذا الهدف األساسي لتركيا قد واجهت بعض األمور التي قد تتنصل عن تاريخها وتراثها وهويتها 
من أجل الحصول على العضوية في السوق األوروبية المشتركة ، ولم تتردد تركيا عن اإلبتعاد عن محيطها 

و يتم قبولها كأحد األعضاء ، كما قدمت  الحقيقي وقدمت كل التنازالت التي أمالها عليها الغرب ليرضى عنا
 76. 1949الدعم إلسرائيل وابتعدت عن العرب وبهذا فإن تركيا أول من اعترف بإسرائيل في المنطقة سنة 

بعد إنهيار اإلتحاد السوفيتي ورغم التحوالت العالمية التي حصلت فإن النخبه التي ساهمت في حتى و 
تركيا أوروبية غربية علمانية ، وهذه النخبة تتمثل في أحزاب يميني  بلورة السياسات التركية كانت ترى أن
ويسار الوسط ) أجاويد ، بيكال ( ترفض مطلقًا طرح اإلختيار بين  ، الوسط )شيلرتانسو ، ومسعود يلماظ(

الغرب و الشرق األوسط معتبرة أن تركيا غربية و أن تكون عضوًا في الناتو و منتسبة إلى اإلتحاد 
، بل أنها ترى أن إرتباطها بالغرب يقوي دورها اإلقليمي في الشرق األوسط وعبر عن ذلك رئيس  77ياألوروب

                                                           
 . 4، ص مرجع سابقرابح زغوني ،  75
 . 144، ص 5-4، مجلة الفكر السياسي : السنة الثانية .العدد  تركيا والعرب وإسرائيل .(1999غازي ) ،حسين 76
 .187، صمرجع سابق ( ، 1999رضا هالل ) 77
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عندما قال : ) إن أمام تركيا أحد الخيارين ،  1991الحكومة التركي األسبق مسعود يلماظ في سبتمبر 
 78الخيار األوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الوسطى ( .

الواحد في السياسة الخارجية التركية هي نتيجة توجهات كمال مصطفى أتاتورك تعتبر سياسة البعد 
مؤسس الجمهورية التركية الحديثة ، ألن مبادئ سياسة البعد الواحد لم تتناقض مع مبادئ أتاتورك األربعة 

 79:وأضاف ركنان إليها فيما بعد وهي  1927أكتوبر  15التي أعلنها في المؤتمر األول لحزب الشعب في 

 إلغاء النظام السلطني والزج بالنظام الجمهوري . ؛واًل : الجمهورية أ

 ثانيًا : القومية ؛ ألغى أتاتورك الرابطة السياسية الدينية واستبدلها بالرابطة السياسية الوطنية .

 ل الدين .ثالثًا : الشعبية ؛ تعني ضرب نفوذ األرستقراطية السلطانية ، العثمانية ، المالك اإلقطاعيين ورجا

رابعًا : الدولتية ؛ أي أن تكون الدولة هي أداة علمنة وتغريب تركيا في المجاالت اإلجتماعية والسياسية 
 واإلقتصادية .

 خامسًا : اإلنقالبية ؛ الثورة من أعلى على األفكار والمؤسسات واألوضاع التي اعتبرت تقليدية ومتخلفة .

لسياسات التركية سيطرت الدولة على المجال الديني وليس مجرد الفصل سادسًا : العلمانية ؛ والتي تعني في ا
 بين الدولة والدين .

اعتمد صناع القرار التركي على غرس هذه المبادئ في الذهنيات التركية واعتمدت أكثر من ثالثة 
بما يتالءم  عقود بعد تأسيس الجمهورية إال أن التغيرات التي عرفها العالم جعلهم يعيدون النظر في بعضها

 مع الوضع الدولي .

 80مبادئ السياسة الخارجية ذات البعد الواحد :

 تمثلت المبادئ التي انتهجتها تركيا خالل سياسة البعد الواحد في :

                                                           
 . 94ص 73، مجلة شؤون األوسط : العدد عاما على الجمهورية التركية نظرة عامة على اإلشكالية األوروبية 75 .(1998)محمد  ،نور الدين 78
 . 87. ص، مرجع سابقرضا هالل 79
 . 85-83ص  دار قرطبة للنشر والتوزيع ، :، قبرص تركيا والشرق األوسط ) ترجمة: ميخائيل نجم الدين ( .(1993فيليب روبينس )80
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وذلك حتى تتمكن من بناء الدولة بعيدا عن  ؛أواًل : عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول منطقة الجوار
مشاكل دول الجوار وحتى ال تنتقل تلك المشاكل إلى الداخل التركي الذي هو في حد ذاته مكبل بمشكلة 

 .رئيسية وهي حزب العمال الكردستاني

منقسمة إلى  خاصة فيما يتعلق بالدول العربية التي كانت، ثانيًا : عدم التدخل في النزاعات بين دول المنطقة 
العربية حتى ال يؤثر ذلك على  -تيارات متعددة بحيث تعمدت تركيا على عدم التدخل في النزاعات العربية

 مصلحتها مع الدول العربية التي ليست لها مشاكل معها كمصر.

ومنسقة وذلك حتى ال تكون الدول العربية كتلة واحدة منسجمة ؛  ثالثًا : العمل على استمرار انقسام العرب
خاصة في المجال األمني، وفيما تضعف نفوذ العرب على المستويين اإلقليمي والدولي وحتى ال تكون أي 

 دولة عربية كبرى بمفردها أكبر من تركيا.

فصل الشرق األوسط عن دور تركيا في التحالف الغربي: خالل الحرب الباردة كان دور تركيا مواجهة  رابعًا :
للشرق األوسط، وبعد انهيار االتحاد السوفياتي تسعى تركيا إلى أن ال يفسر دورها على امتداد المد الشيوعي 

 أنها أداة لتنفيذ أهداف الدول الغربية.

وتطور األحداث  1949خامسًا : توازن دقيق في موقفها من القضية الفلسطينية: بعد اعتراف تركيا بإسرائيل 
ذ موقفا أكثر تميز من الغرب اتجاه حساسية حيال بعض عملت تركيا على اتخا 1973و 1967مرورا بحرب 

 تصرفات إسرائيل المثيرة مراعاة للعالم العربي.

تطوير عالقات ثنائية تركية_عربية: إن الحديث عن العالقات الثنائية بين تركيا والدول العربية  سادسًا :
ا الخارجية،إنما هو تخطيط لعدم إعطاء منفردة ال يعني انحراف  تركيا عن التوجه ذو البعد الواحد في سياسته

 الفرصة للدول العربية بأن تكون قوة مجابهة لتركيا،من خالل توحيد الجهود والسياسات العربية في المنطقة.

 باالضافة الى هذه المبادئ انتهجت تركيا المبدأين التاليين بعد نهاية الحرب الباردة:

تركيا بعد حسمها في الخيار الغربي سعت إلى أن تجد محيطا أخر  وهذا المبدأ يعني أن؛  أواًل : مأل الفراغ
في انتظار عضوية االتحاد األوروبي بحيث سعت إلى تكوين تحالفات مع دول أرويا الشرقية وأسيا الوسطى 
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ودول البلقان خاصة بعد انهيار االتحاد السوفياتي  وذلك لتعويض الفراغ في اوروبا الشرقية ،اسيا ومحيطها 
 81بي في الشرق األوسط .العر 

باعتبار أن فن المساومة هو حكمة سياسية بحيث يحق للدول ان تنتقي الوسائل ؛  ثانيًا : سياسة المساومة
وهذا ما اعتمدت عليه من خالل استخدامها لورقة ،  82التي تحقق عن طريقها أهدافها في التعامل الخارجي
العراق ومواجهتها فيما يتعلق بالمشكلة الكردية أو حتى المياه للضغط على الدول العربية  خاصة سوريا و 

 مشكلة االسكندرونة والتدخل التركي في شمال العراق.

ركزت تركيا من خالل سياسة االتجاه الواحد على تحقيق عضوية االتحاد األوروبي ، وذلك من 
مع إسرائيل كأثمن هدية مقابل  خالل توطيد عالقاتها به ومحاوالتها باإليفاء بشروطه وإقامة تحالف استراتيجي

 اكتساب عضويتها فيه.

لكن اإلتحاد األوروبي بقي متواصل للرفض بإنضمام تركيا كأحد األعضاء ، قابل هذا الرفض بدفع 
تركيا إلى مراجعة حساباتها التحول في سياساتها الخارجية والبحث عن أبعاد أخرى في سياستها فانتقلت من 

 سياسة األبعاد المتعددة .سياسة البعد الواحد إلى 

 سياسة األبعاد المتعددة :*

جاءت هذه السياسة بعد إدراك تركيا بأنه يجب عليها تحديد دورها وذلك بعدما أصبح هناك موازين 
قوى جديدة للمناطق المجاورة لهم ، بل ووضعوا سياسه خارجيه مختلفة تمامًا عن السياسة الخارجية السابقة 

ؤية لديهم بأن مصلحتهم الوطنية تتجلى بإستقرار كل من منطقة القوقاز ، وسط آسيا وذلك بعدما وضحت الر 
 و منطقة الشرق األوسط وكذلك في إستقرار العالم ككل .

ولكي تحقق تركيا النجاح في هذه السياسة وهذا الدور تم الزج بتراثها التاريخي والجغرافي بأكبر قدر 
البنائية في سياستهم الخارجية إذ أنه تم التركيز على الهوية بحيث تم  ممكن وبالتالي قد تم استخدام النظرية

اإلنخراط مع عدة مناطق مثل دول أوروبا الشرقية ودول آسيا الوسطى اإلسالمية التي هي هوية تركيا و دول 
                                                           

 عبدالجليل (العمق اإلستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ) ترجمة:محمد جابر ثلجي وطارق  .(2010أحمد داوود أوغلو ) 81

 . 227، ص لدار العربية للعلوم ناشرونمركز الجزيرة للدراسات وا :الدوحة،
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تأكيده من  المشرق العربي ، عدا عن توجهها التقليدي نحو أوروبا الغربية لتفعيل دورها اإلقليمي ، وذلك ما تم
خالل أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركية بقوله : إن تركيا لديها اآلن رؤية سياسية خارجية قوية نحو 

 الشرق األوسط والبلقان و منطقة القوقاز ستسعى لدور إقليمي أكبر .

 83التالية : والعوامل من خالل األسباب ةتركيالسياسة الوالجدير بالذكر أن تحول 

وعي وإدراك الجمهورية التركية أن الهدف األساسي لها بإنضمامها كعضو في اإلتحاد األوروبي قد  أواًل :
 يكون مستحياًل .

: إذ أن تركيا لم تكن بمنأى عن التأثيرات التي وجهت للدول اإلسالمية  2001سبتمبر  11ثانيًا : أحداث 
 من الواليات المتحدة األمريكية .

 ي قد إزداد في المنطقة ونتج عن ذلك مساس للمصالح التركية .ثالثًا : النفوذ اإليران

 رابعًا : حاجه تركيا إلى مناطق نفوذ حيوية كسوق كبرى بحجم القوة اإلقتصادية الحالية لتركيا .

وأدخل العراق بمأزق أمني مما صعد إحتمالية  2003خامسًا : إحتالل الواليات المتحدة األمريكية للعراق عام 
راق إلى دويالت والذي قد ينتج على أثر هذا التقسيم فوضى وعواقب للمنطقة ككل وخصوصًا على تقسيم الع

 تركيا .

 84: الجديدة مبادئ وأسس السياسة التركية

تبلورت السياسة التركية الجديدة بوصول حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركيا وإصرار زعيمه 
الدور التركي والعودة بتركيا إلى الساحة الدولية من خالل سياسة على تفعيل  (رجب طيب أردوغان)السيد 

 لستة مبادئ هندسها وزير خارجية تركيا السيد أحمد داود أغلو. هذه المبادئ هي: حكيمة ارتكزت وفقاً 

أواًل : مبدأ التوازن السليم بين الحرية واألمن : أي أن كل دولة يجب عليها أن توفر األمن لشعبها ومع نفس 
لوقت توفير الحرية لهم ، ألنه إذا تم توفير األمن للشعب وحرمانهم من الحرية فسوف تتحول مع الوقت إلى ا

                                                           
 . 612، ص مرجع سابقأحمد داوود أوغلو ،  83
، المركز الديمقراطي  السياسة الخارجية التركية تجاه المشرق العربي بعد الحرب الباردة : المحددات واألبعاد. (6201)محمد عربي  ،الدمي 84
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أنظمة تسلطية ، وكذلك األمر إذا تخلت الدولة عن األمن وفتح أبواب الحرية ستصاب الدولة بحالة من 
اقتنع به أحمد داوود أوغلو بأن  اإلظطراب المخيف لذلك يجب التوازن السليم بين األمن والحرية ، وهذا ما

كل دولة يجب إقامه التوازن بين الحرية واألمن بداخلها حتى تستطيع التأثير في محيطها ، هذا وخاصة بعد 
، فيقول أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية  2001سبتمبر  11التحوالت التي شهدها العالم بعد أحداث 

المتحدة األمريكية إلى أن تستبدل بالنظام العالمي الجديد المستند  سبتمبر دفع الواليات 11التركية : ) إن 
والهدف ، إلى خطاب الحريات الذي ساد بعد الحرب الباردة نظامًا عالميًا جديدًا مستندًا إلى المفهوم األمني ( 

 من هذا المبدأ هو تحقيق األمن القومي والوقوف ضد مخاطر اإلرهاب مع عدم تقليص الحريات .

ثانيًا : مبدأ تصفير المشكالت مع دول الجوار : أي أن تركيا تقوم بحل المشاكل مع الدول المجاورة لها 
وتحويلها إلى عالقات تعاونية والتركيز كان مع الدول كل من سوريا والعراق وإيران وروسيا وبلغاريا ، وفتح 

 باب الحوار اإلستراتيجي مع الدول المجاورة لها .

 الدولة الفاعلة : بمعنى أن تركيا تلعب دور محوري في األقاليم الداخلية والخارجية لدول الجوار . ثالثًا : مبدأ

رابعًا : مبدأ السياسة الخارجية متعددة البعد : أي أن تركيا تقوم بتوطيد عالقاتها مع عدة دول ولكن ليس 
حدة األمريكية في حلف الناتو على حساب قطع عالقاتها مع دول أخرى ، مثل عالقتها مع الواليات المت

وعالقاتهم الثنائية ، وفي نفس الوقت فهي تدعم عالقتها مع اإلتحاد األوروبي وروسيا ، وكذلك األمر فيما 
يخص عالقة تركيا بالقضايا العربية كحقوق الشعب الفلسطيني وعدم رضاها عن الممارسات اإلسرائيلية التي 

نفس الوقت فإن تركيا لها عالقات إستراتيجية في مجاالت عسكرية  تقوم بها على الفلسطينيين ، ولكن في
عنه وإقتصادية مع إسرائيل ، دون أن يحدث ذلك تعارض أو عدم إتساق في سياستها الخارجية ، وما أعرب 

البعد الحضاري لتركيا بقوله : ) إن إسطنبول ليست مركزًا يجمع قارتين فحسب  (السيد رجب طيب أردوغان)
 85ي رمز مركزي يجمع الحضارات ويختزلها ( .، إنما ه
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ستغالل إو ،  تعني تنسيق السياسات مع مختلف األطراف والكتل الدولية خامسًا : مبدأ الدبلوماسية المتناغمة :
والعمل على توثيق الروابط  ، تركيا لمكانتها في مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية لتفعيل العمل الدبلوماسي

 86. عضاء في تلك المنظماتمع الدول األ

سادسًا : مبدأ تطوير األسلوب الدبلوماسي : أي وضع أسلوب جديد و إعادة تعريف دور تركيا في الساحة 
الدولية ورسم خارطة جديدة للسياسة التركية تجعل منها دولة مرشحة ألداء مركزي ومحوري ، بحيث تصبح 

القضايا الدولية سواء كانت هذه القضايا في الغرب أو في تركيا بمقدرتها وضع حلول و أفكار خاصة بها في 
ستكون التزامات تركيا من  الشرق ، وهذا ما أكد عليه أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركية حيث قال :

، ومن إفريقيا إلى آسيا الوسطى ومن اإلتحاد األوروبي إلى منطقة المؤتمر اإلسالمي  ندونيسياأالتشيلي إلى 
ونحن نقترب من العام  عالمياً  ، وستجعل المبادرات تركيا فاعالً  من مقاربة شاملة للسياسة التركية جزءاً 

 87. ، للذكرى المئوية األولى إلقامة الجمهورية التركية 2023

وهذا ما أكد مسعى تواجد البصمة التركية من خالل عضويتها في المنظمات الدولية المختلفة حتى 
مما يجعلها حلقة وصل تربط بين  لكن تركيا مصرة أن تتواجد فيها جميعاً  ، ما بينهان كانت متناقضة فيإو 

 . هذه المنظمات

 88أهداف السياسة الخارجية التركية الجديدة :

أواًل : سعي السياسة الخارجية التركية إلى تقليص حجم المشكالت إلى نقطة الصفر مع دول الجوار أي أن 
 الجوار عالقات تعاونية .تكون تركيا عالقاتها مع دول 

 ثانيًا : واإلهتمام بمناطق األزمات خارج دائرة الجوار المباشر لتركيا أي تنشيط الدور التركي .

ثالثًا : على قدر المستطاع القيام بتوازن عالقاتها مع شركائها العالميين كالواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد 
 األوروبي وغيرها .

                                                           
 . 614، ص مرجع سابقأحمد داوود أوغلو ،  86
 ، ترجمة:الطاهر بوسامية ، مركز الجزيرة للدراسات ، داوود أوغلو والسياسة الخارجية الجديدة لتركيا .(2011أراس ) ،بولنت 87

www.aljazeera.net . 
 . 44، ص 364، مجلة المستقبل العربي :العدد تركيا إلى أين؟ دور وتحديات .(2009فتيحة ليتيم ) 88
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 كانتها عالميًا بإمتالكها مصادر متعددة .رابعًا : تدعيم م

خامسًا : الحفاظ على وحدة الدول في الجوار وطابعها المتعدد في إطار التأكيد على التعايش الثقافي 
 والتعددية .

 سادسًا : ضرورة تحقيق األمن واإلستقرار المشترك للجميع في منطقة الشرق األوسط .

عدة وسائل لتحقيق أهدافها متمثلة بكل من ) القوة الناعمة ، ي سياستها على فكما اعتمدت تركيا 
 المؤسسات اإلقليمية والدولية ، قوات حفظ السالم ، اإلنفتاح اإلقتصادي والثقافي ( .

فإن هذا التحول في السياسة الخارجية التركية قد سمح لها بلعب دور إقليمي في منطقة الشرق 
 عالم ، كما انفتحت من خاللها تركيا على العالم العربي واإلسالمي .األوسط وكذلك في مناطق متعددة من ال
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 الفصل الرابع

 2018-2008 السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا وأثرها على النظام الدولي

إن العالقات األمريكية التركية عرفت بحالة من الشد والجذب طيلة فترة العالقة الثنائية فهي تارًة 
 تكون العالقة بحالة من التوتر فيما بينهم و تارًة أخرى تكون في حالة من اإلستقرار .

هذا وأن التحالف األمريكي مع تركيا لم يشهد توترًا كالمرحلة الحالية في تحالف البلدين منذ الحرب 
بحيث أن البرلمان العالمية الثانية ، فإن العالقة تمر بهذه الفترة بأسوء مراحلها منذ خمسة عشر عامًا ، 

، فإن تركيا التي  2003التركي رفض تحويل األراضي والقواعد التركية إلى نقاط للغزو األمريكي للعراق عام 
 ءكانت الحليف الدائم للواليات المتحدة األمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فهي تعيش اآلن أسو 

 أوقاتها في عالقاتها مع الغرب .

بدأت تأخذ العالقات منحنى سلبي بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا إثر الغزو  2003فمنذ عام 
األمريكي للعراق ، حينما تركيا أصبحت تغير نظرتها لسياستها الخارجية بناءًا على مصالحها القومية ، ومن 

تركيا تأخذ في قد تعمقت الخالفات بينهم أكثر ولهذا بدأت  2001ثم األحداث التي حصلت في سبتمبر 
سياسة الترغيب في إستعادة مكانتها وقوتها اإلقليمية وكذلك إستعادة هويتها ، وهذه األخيرة تتعارض مع 
المصالح الحيوية للواليات المتحدة األمريكية في المنطقة ، ومن هنا أصبحت نظرة الواليات المتحدة األمريكية 

 89حد أدواتها .لتركيا تتغير حيث أنها تنظر لتركيا على أنها أ

مما سبق يمكننا تحديد الخالفات التي تسيطر على الواليات المتحدة األمريكية وتركيا فهي نتيجة عدم 
تقبل الواليات المتحدة األمريكية بأن يكون لتركيا مصالح خاصة بها مغايرة لمصالح أمريكا وتتعارض مع 

خالف مع تركيا وإزدادت مع ترأس السلطة مصالحها ، لذلك نتج عدو آخر غير روسيا  ، ومن هنا جاء ال
 لترامب .

 

                                                           
 . https://democraticac.de/ ، المركز الديمقراطي العربي ، 2019-2017السياسة الخارجية األمريكية تجاه تركيا  .(2019)دينا  ،رأفت 89
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 المبحث األول

 تاريخي للعالقات األمريكية التركيةال السياق

، ولكن تعتبر العالقات الثنائية  90بدأ تاريخ العالقات األمريكية التركية منذ أوائل القرن التاسع عشر
أهمية لموقعها التي تمثل أهميتها لسياسة الواليات  بدأت بالفعل أعقاب الحرب العالمية الثانية ، لما كان لتركيا

 91المتحدة األمريكية بغرض احتواء اإلتحاد السوفيتي فمن هنا أدركت أمريكا أهمية تركيا .

لم يطرأ على العالقات األمريكية التركية أي تغيير جوهري إبان فترة الحرب الباردة بالرغم من وجود 
، وكذلك عندما تدخلت تركيا في قبرص  1962أزمة الصواريخ الكوبية بعض األحيان خالفات بينهم مثل : 

،  1981والذب نتج عنها قطع المساعدات األمريكية لتركيا على الصعيد العكسري حتى عام  1974عام 
 92ولكن بالرغم من هذه األحداث لم تبتعد السياسة الخارجية التركية كثيرًا عن التوجهات األمريكية .

الحرب الباردة والتحوالت التي شهدها النظام الدولي آنذاك وهيمنة الواليات المتحدة ومع نهاية 
األمريكية لتكون في قمة هرم النظام العالمي بأحادية القطبية ، واعتقد الكثير بأن العالقات األمريكية التركية 

دت فترة التسعينيات أهمية سوف تقل أهميتها ولكن بالعكس تمامًا بل زادت أهميتها بعد الحرب الباردة وشه
 93. 1995بالغة لتمنح الطرفان بإعالن شراكة إستراتيجية بينهما وذلك عام 

فإن العالقات بقيت مستقرة بين البلدين حتى فترة الرئيس األمريكي باراك أوباما حيث قام بزيارته 
، ولكن في  94مان التركيفيختارها لمخاطبة العالم اإلسالمي من تحت قبة البرل 2009األولى لتركيا عام 

أواخر عهد باراك أوباما شهدت العالقات األمريكية التركية منعطفًا جديدًا لتبدأ خالفات تتمحور من خالل 
قيام الواليات المتحدة األمريكية بتقديم الدعم لوحدات الحماية الشعبية الكردية السورية التي لها عالقة بحزب 

                                                           
 . 12العدد،، مجلة تكريت للعلوم السياسية  كية بين الشراكة اإلستراتيجية والتداعيات األمنيةالتر-العالقات األمريكية .(2018رنا مولود شاكر ) 90
، رسالة دكتوراة غير منشورة ، قسم العلوم السياسية ، جامعة  دوافع التحالف اإلستراتيجي األمريكي التركي بعد غزو العراق .(2012شفيعة حداد ) 91

 . 19باتنة ، ص
 . http://www.turkpress.co/ ، المعهد المصري للدراسات ، األمريكية-إقالة تيلرسون والعالقات التركية .(2018سعيد الحاج ) 92
93F.stephen larrabee and Lan O.lesser, Turkism foreign policy in age of uncertainty, RAND corporation, 2003, p.159  . 

 . 53،المجلد 214، مجلة السياسة الدولية ، العدد اإلقتصاد والسياسة في التوتر التركي_األمريكي .(2018)أميرة  ،البربري 94
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م تصنيفه من قبل تركيا واإلتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية العمال الكردستاني الذي باألساس ت
 95على أنه جماعة إرهابية .

مع إنتهاء فترة باراك أوباما ووصول ترامب إلى سدة الحكم قد تأملت تركيا بأن تتحسن العالقات مع 
قديم الدعم للوحدات الكردية الواليات المتحدة األمريكية ولكن ترامب لم يختلف عن نهج أوباما على مستوى ت

في سوريا ، حيث بقيت العالقات األمريكية التركية في حالة توتر بل وإزدادت توترًا بصدور إستراتيجية ترامب 
 96التي لم تذكر أبدًا تركيا في نص الوثيقة . 2017لألمن القومي عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

95. turkey relations: from alliance to crisis, Atlantic council,7 august2018-Defne arslan, Pinar dost and Grady Wilson, us  
 http://www.turkpress.com.tr/، حرمون للدراسات المعاصرة ، مركز   مظاهر توتر العالقات األمريكية التركية وآفاقها(. 2018)حرمون 96
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 المبحث الثاني

 ةتركيلاألمريكية ا للعالقات المصالح واألهداف

إن السياسة الخارجية ألي دولة تنبع من خالل الخطط المرسومة داخل الدولة من أجل العمل في 
المجال الخارجي لتحقيق أهداف الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الدولة والتي تعكس مصالحها القومية 

 97ويتم ذلك عن طريق وسائل متعددة .

ة اتجاه تركيا نجد أن المصالح األمريكيه كانت هي المحدد وبالتطبيق على السياسة الخارجية األمريكي
 الرئيسي لطبيعة هذه العالقة ، وبالتالي سنعرض المصالح واألهداف األمريكية في تركيا .

 أواًل : المصالح األمريكية في تركيا :

ث إن الواليات المتحدة األمريكية قد أدركت مصالحها مع تركيا عقب إنتهاء الحرب الباردة حي
 تتمحور أهمية تركيا للمصالح األمريكية من خالل األسباب التالية :

 أهمية الموقع اإلستراتيجي التركي : -أ

إذ تمتلك تركيا موقع إستراتيجي مهم بين قارة أوروبا وقارة آسيا ، فهي تطل على رقعة إستراتيجية 
ى منطقة القوقاز ، بل تتحكم في مهمة تتمثل في أوروبا والبحر األبيض المتوسط من جهة ، ومن جهة أخر 

مضيق البسفور ومضيق الدردنيل ، سيما عن إطاللتها على البحر األسود ، مما جعل من تركيا بموقعها 
 98اإلستراتيجي ذات أهمية كبيرة لمصالح الدول الكبرى .

 سياسة اإلحتواء األمريكية لروسيا : -ب

                                                           
 .encyclopedia.org-https://political/، الموسوعة السياسية ، نظرية السياسة الخارجية. ( 2015محمد ) ،مروان 97
 .مرجع سبق ذكره،  حرمون 98
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المنطقة وخاصة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى  إن الواليات المتحدة األمريكية في حاجة لتركيا في
التي تتمثل بتوجهات روسيا لهذه المنطقة ، فإن حاجة أمريكا لتركيا هي مواجهة مصالح روسيا عن طريق 

 99تركيا فهي تلعب دور مهم جدًا لمصالح أمريكا .

 ثانيًا : األهداف األمريكة اتجاه تركيا :

تركيا في هدف رئيسي يتمحور في إنشاء خط دفاع متقدم في تم ترجمة المصالح األمريكية تجاه 
 مواجهة روسيا و تقليص المساعي الروسية لنشر نفوذها خصوصًا في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى .

وعلمًا بأن الواليات المتحدة األمريكية قد خصصت هذا الدور لتركيا منذ انضمامها إلى حلف الناتو 
 100لضفة الجنوبية الشرقية للقارة من اإلتحاد السوفيتي سابقًا .المتمثل بحماية ا 1952عام 

 ثالثًا : التهديد التركي للمصالح األمريكية :

تعتبر الحكومة التركية قد إتخذت مسار جديد في سياستها الخارجية منذ وصول حزب العدالة 
سواء على الصعيد اإلقليمي أو  والتنمية إلى سدة الحكم ، وأن تركيا قد أعادت النظر في التفكير في مكانتها

الذي شهد نقلة نوعية في السياسة الخارجية التركية التي كانت تتسم  2011الصعيد الدولي وخصوصًا عام 
بالمحافظة والحياد إلى المبادرة والفاعلية والنشاط خاصة اتجاه المنطقة العربية وذلك لرغبة تركيا في لعب 

راكه من الواليات المتحدة األمريكية في هذا التوجه السياسي التركي دور إقليمي وعالمي ، وهذا ما تم إد
 . 2003الجديد إبان رفض تركيا تمامًا بأن تكون محطة عبور للغزو األمريكي للعراق عام 

والجدير بالذكر أن السياسة الخارجية األمريكية اتجاه المنطقة العربية ثابتة منذ نهاية الحرب العالمية 
تتمحور مصالحها القومية في دعم وحماية أمن إسرائيل والحرب على اإلرهاب وإستمرار هيمنتها الثانية التي 

 على المنطقة بمنع ظهور قوة إقليمية في المنطقة وكذلك ضمان وصول النفط إليها وحلفائها بسعر معقول

ى ذلك فإن تركيا تهدد وحفاظ أمريكا على التحلفات التي تقيمها مع الدول الصديقة في المنطقة ، وبناءًا عل
 101.ح األمريكية في توجهاتها الجديدةالمصال
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مما سبق فإن تركيا في تطلعها على لعب دور إقليمي ودولي هذا يشكل تهديد خطير لمصالح 
الواليات المتحدة األمريكية التي كما ذكرنا بأنها تمنع ظهور أي قوة في المنطقة ، ومع ظهور تركيا كقوة في 

ريكا ال تتقبل هذه الفكرة إبان مصالح تركيا خارج نطاق حلف الناتو وخارج نطاق اإلستراتيجية المنطقة فإن أم
األمريكية ، ولذلك فإن أساس العالقة في النشأة وإستمرارها هي حماية المصالح القومية للواليات المتحدة 

 األمريكية .
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 المبحث الثالث

 المتحدة األمريكية وتركيااليات قضايا الخالفات بين الو 

تعد العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا في الوقت الحالي هي األسوء منذ بداية العالقة 
إلى اآلن وهذا لما شهدته العالقات من خالفات جوهرية ، وهذه الخالفات تتمثل بدايًة عقب محاولة اإلنقالب 

ات الموجهة من تركيا ضد الواليات المتحدة األمريكية بأنها وراء حيث تم توجيه اإلتهام 2016الفاشلة عام 
هذا اإلنقالب ، ولكن الخالفات التي زادت من توتر العالقة ظهرت بوصول الرئيس األمريكي ترامب عندما 

، والسيما  2017قام في تجاهل إحتجاجات الجانب التركي بدعم وتسليح الميليشيات الكردية في سوريا عام 
وعة الخالفات التي نتج عنها حرب إقتصادية شنتها الواليات المتحدة األمريكية على تركيا بسبب عن مجم

عدم اإلفراج عن القس األمريكي ) أندرو برونسون ( ، وفيما يلي سنعرض ألبرز القضايا الخالفية بين 
 الواليات المتحدة األمريكية وتركيا ، كالتالي :

 ركية في القضية السورية :أواًل : الخالفات األمريكية الت

تعد األزمة السورية أحد العوامل المؤثرة في بروز تغيرات للتحالف األمريكي التركي ، كما أنها 
القضية التي تترأس العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ، لذا لها أهمية بالغة في إستراتيجية 

 102أمريكا بتأثيرها على المنطقة ككل .

أحداث األزمة السورية قد فتح المجال للمنظمات اإلرهابية كتنظيم داعش بالتحرر إبان فترة  وفي ظل
األزمة ، كما أن قضية الحرب على اإلرهاب في مقدمة أولويات الواليات المتحدة األمريكية فإن اإلدارة 

يز على تدمير التنظيم األمريكية رأت بأنه من األفضل تأجيل معالجة المشاكل في العالقة مع تركيا والترك
اإلرهابي داعش في سورا وذلك بالتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا ، وهذه األخيرة لها 
عالقة وثيقة بحزب العمال الكردستاني الذي باألساس تصنفه تركيا إرهابيًا الذي جعل تركيا تشعر بأن حليفها 
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أن هذ الدعم األمريكي من شأنه تهديد األمن القومي التركي  أمريكا ال تأخذ تحدياتها على محمل الجد ، إذ
 103بقيام منطقة كردية مستقلة على الحدود التركي .

وتم تبرير ذلك من الواليات المتحدة األمريكية بأن داعش تتقدم بسرعة كبيرة عبر سوريا والعراق ، 
 104.فضاًل عن إثبات فاعلية وحدات حماية الشعب الكردية في مواجهة داعش 

يتمركز معظم األكراد في األجزاء الشمالية لسوريا ، وتم دمج القوات الكردية  والجدير بالذكر بأنه
المحلية التي تسمى وحدات حماية الشعب في قوات سوريا الديمقراطية ، وقد لعبت دورًا مهمًا في الحرب ضد 

لتي كانت عاصمة التنظيم تمت السيطرة على الرقة ا 2017التنظيم اإلرهابي داعش ، بحيث في عام 
اإلرهابي داعش وذلك من خالل المساعدات األمريكية بشكل أساسي ، وكذلك استمر التحالف حتى سيطرتهم 
على المعقل األخير للتنظيم اإلرهابي في منطقة الباغوز ، حيث تم إنهاء ما يسمى بالخالفة بعد طرد التنظيم 

 كراد على هذه المنطقة .تدريجيًا من شمال البالد السورية وسيطرة األ

العمال الكردستاني الذي باألساس تم منظمة تعتبر تركيا األكراد إرهابيين بسبب أن لهم صلة مع 
تصنيفه من قبل تركيا بالمنظمة اإلرهابية ، بحيث تريد تركيا منع ظهور منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي 

قيام دولة كردية في سوريا تعيد إحياء المحاوالت  بالقرب من حدودها الجنوبية ، وذلك خشية تركيا من
شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا  2018اإلنفصالية على أراضيها ، بحيث في كانون الثاني 

 على مدينة عفرين في شمال غرب سوريا ، وذلك مركز األكراد التي تقع على أبواب تركيا .

يات المتحدة األمريكية مع األكراد فإنه غير إيجابي بالنسبة لها ، بحيث إذًا تركيا لم تتقبل وضع التحالف للوال
 أنه يهدد أمنها القومي .

  ثانيًا : قضية فتح ّللاِّه غولن :

يعد فتح هللا كولن المقيم في الواليات المتحدة األمريكية أحد المتهمين في قضية محاولة اإلنقالب 
أن تركيا صنفت الكيان الموازي الذي يزعمه كولن كمنظمة  الفاشلة على الرئيس التركي أردوغان ، كما

                                                           
103.  www.foreignaffairs.com , Turkey relationship, foreign affairs, 30/7/2018-Amanda sloat, how to save the U.S. 
104U.S. policy after the elections, citNate schenkkan, policy brief: Dealing with the new turkey: Recommendationn for  

http://www.foreignaffairs.com/


 محمد حسين علي القاسم                                   2018-2008السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا وأثرها على النظام الدولي 

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  80  

إرهابية ، فإن تركيا طالبت أمريكا بتسليمه بعدما تم تقديم أدلة بإدانة كولن على تورطه بمحاولة اإلنقالب ، 
، مما دفع تركيا بزيادة  105ولكن الواليات المتحدة األمريكية لم تكتفي باألدلة لتأخذ اإلجراءات بحق كولن

كوك حول أمريكا بأنها وراء هذا اإلنقالب ، حيث قال وزير العمل التركي )سليمان سويوول( : بصراحة الش
 106أن الواليات المتحدة تقف وراء هذه المحاوالت اإلنقالبية .

  ثالثًا : القضية الفلسطينية :

ودبلوماسية بين أمريكا أن القدس عاصمة إسرائيل أثار مواجهة سياسية  2017إن إعالن ترامب في ديسمبر 
وتركيا ، بل وقامت تركيا بتزعم حراكًا إسالميًا في مواجهة هذا القرار والذي يخدم المصالح التركية و فكرتها 

 107التي تتمثل بأن تركيا حامي المسلمين من الفلبين للصومال إلى مينمار والبوسنة .

  رابعًا : قضية القس األمريكي أندرو برونسون :

األمريكي أندرو برونسون المقيم في تركيا من أحد المتهمين في قضية محاولة اإلنقالب يعد القس 
في إتهامه بأنه ينضم إلى تنظيم إرهابي )الكيان الموازي( ، وقد دخلت العالقة األمريكية  2016الفاشلة عام 

ريكية إلى استخدام لهجة التركية في أزمة ومرت بعدة مراحل فكانت بداية األزمة لجزء الواليات المتحدة األم
التهديد ومن ثم حاول فريق ترامب التوصل إلى اتفاق مع أنقرة الذي يتضمن باإلفراج عن إمرأة تركية في 

 السجون اإلسرائيلية لكن فشلت بالرغم من إطالق سراحها وعودتها إلى تركيا خالل خمسة عشر يومًا .

المتحدة األمريكية حربًا إقتصادية بمضاعفة الرسوم ونتيجة تمسك تركيا في قرارهم شنت الواليات 
٪ بعد أيام فقط من فرض 17الجمركية على تركيا التي أسفرت عن هبوط قيمة العملة التركية إلى ما يقارب 

 108واشنطن عقوبات على الواردات التركية ، وهذا ما زعزع اإلقتصاد التركي .

 : S-400خامسًا : قضية صفقة صواريخ 

                                                           
 . مرجع سبق ذكرهسعيد الحاج ،  105
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تنص على شراء تركيا لنظام صواريخ أرض جو  2017قعت صفقة مع روسيا في سبتمبر إن تركيا و 
( ، مما زاد حجم التوترات في العالقة األمريكية التركية ويعتبر تهديد لها ولحلف الناتو في S-400الروسي )

 ظل التواجد الروسي المتنامي .

 لتوجه التركي نحو روسيا .فإن الواليات المتحدة األمريكية غير راضية عن هكذا صفقة ل

في ظل ، ي سياستها الخارجية اتجاه تركيا األدوات التي إستخدمتها الواليات المتحدة األمريكية ف
 الخالفات التي حصلت بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا تم إستخدام عدة وسائل وأدوات وأبرزها:

دبلوماسية إلحتوار الغضب التركي وخاصة في مسألة دعم أواًل : األدوات الناعمة والمتمثلة في الحوار وال
 وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا .

ثانيًا : األدوات الصلبة والمتمثلة في التهديد والتحدي أكثر من الدبلوماسية واستخدام األداة اإلقتصادية التي 
مريكية اتجاه تركيا من خالل مضاعفة تتمثل في فرض العقوبات اإلقتصادية التي شنتها الواليات المتحدة األ

٪ من 17الرسوم الجمركية على األلمنيوم والصلب التركيين مما أدى إلى تدهور العملة التركية إلى ما يقارب 
 قيمتها أمام الدوالر األمريكي .

بالرغم من  400ــ  S يالروس يشراء نظام الدفاع الصاروخ يقدما ف يإن إصرار تركيا على المض
لخطر فرض عقوبات من جانب الواليات المتحدة قد أعاد إحياء النقاش الدائر حول مستقبل عالقاتها تعرضها 

حين أن جزء من  يف، وتعددت اآلراء حول وصول األمور إلى هذه النقطة وإلى أين ستتجه،مع حليفتها
اطئة أيضا بعدم قدرتها على ،فإن الواليات المتحدة متو  المسئولية يقع على عاتق الخيارات االستراتيجية التركية

وبعيدا عن التساؤل حول من يجب أن يلقى عليه اللوم، يحدد نيكوالس دانفورث روايتين ، التعامل مع الموقف
 .من تهديدات قوة العدو ( خوف) مع حليف ال يشعر بها و( اإلحباط )  لشرح السلوك التركى

ووفقا  ،تخدمه األكاديميون لشرح سلوك الدولةيس يترتبط هاتان الروايتان بإطار مستويات التحليل الذ
تفسر سبب تصرف  يأو مستوى الدولة أو المستوى النظم يلهم هناك عوامل مختلفة على المستوى الفرد

 ذلك تشكيل التحالفات. يالدول على نحو معين، بما ف
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حين  ي، فيمبمستوى الدولة أو المستوى النظا ( اإلحباط) يرتكز تحليل رواية دانفورث على ربط  
 .ييرتبط أساسا بمستوى التحليل الفرد ( خوف) الأن 

ومستوى  يبين روسيا وتركيا، سادت التحليالت القائمة على المستوى النظم 400ــ  S صفقة يف
تركيا وخارجها أنه من خالل فتح قنوات اتصال جديدة، ستقنع  يالدولة فى تقييم األزمة. افترض الكثيرون ف

اللحظة األخيرة بتغيير المسار. باإلضافة إلى  يالواليات المتحدة، إن لم تضغط على، صناع القرار األتراك ف
غراهام وغيره من  يقامت بها الوفود الرسمية، التقى السيناتور ليندسا يالعديد من الزيارات المتبادلة الت

تؤثر على العالقات بين الواليات المتحدة  يلمشرعين بالرئيس رجب طيب أردوغان لمناقشة القضايا التا
مناسبات عديدة على  يفقام الرئيس أردوغان بالتأكيد ف، وتركيا. لكن هذا لم يكن كافيا للتأثير على النتيجة

لى الرغم من الضغط من أجل الصفقة ع يقدما ف ي، وأظهر اقتناعه القوى بالمضيوعوده لنظيره الروس
تغيير مسارها. باإلضافة لذلك، شدد على عدم رضائه عن شركاء تركيا الغربيين خاصة بعد محاولة االنقالب 

 ييمكن أن يشكل سلوك الدولة ف يهذا الصدد، ظهر كيف أن المستوى الفرد ي. وف2016عام  يالفاشلة ف
 .400ــ  S تسلم تركيا لـ

تركيا اليوم  ياتخاذ القرار ف يمن االستمرار ف ( الخوف) أو  يتوى الفردولعل ما مكن عامل المس
 يأضعفت األساسيات ف ي. فالتحوالت على الصعيد الدول( اإلحباط) أو ي هو اندماجه مع المستوى النظم

 .يوخلقت بيئة سمحت بظهور تفكير جديد سيطر على سلوك تركيا الخارج يالترك يالتحالف األمريك

لم تتبناه فقط وزارة الخارجية بل  ( اإلحباط) م يصبح من الغريب أن الجدل القائم حول ل يوبالتال
كمال ) المعارض  ي على سبيل المثال، اعترض زعيم حزب الشعب الجمهور ، أيضا تبنته األحزاب المعارضة

على الرئيس دونالد ترامب بفرض العقوبات بحجة أن  يعلى ضغط الكونغرس األمريك (كيلداروك أوغلو
 .400ــ  S تشكلها الجغرافيا التركية تبرر شراء يالمخاطر الت

 : ما الخطأ الذى حدث
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لقد اعتقد البعض أن  ،400ــ  S تسبق األسباب الجذرية لالختالف بين تركيا والواليات المتحدة صفقة
الواقع تحتاج العالقات  يولكن ف، األزمة السورية يلحلفاء هوراء تدهور العالقات بين ا يالسبب الرئيس

 .األمريكية التركية إلى إعادة تعريف أو وضع إطار جديد لها

بعد الحرب العالمية الثانية، استوعبت تركيا شكل  ،أدت الكثير من العوامل إلى إحداث هذه التغييرات
إلى جانب ي ،اتها الخارجية استقاللها االستراتيجالعالقات الدولية واختارت تركيا أن تحقق من خالل سياس

، ومع ير استراتيجيبسبب ما تنتهجه تركيا من تفك،موازين القوى  يالتكيف مع التحوالت العالمية ف يرغبتها ف
عالم متعدد األقطاب وتسعى إلى  يسدة الحكم، تعايشت تركيا بالفعل ف يوجود حزب العدالة والتنمية ف

هيمنة القوة  ياألمر بخيارات التحالف. باإلضافة إلى ذلك، المحاوالت المتعمدة لتحد المرونة عندما يتعلق
ومن ثم ينظر إلى كل ،األمريكية على العالقات التركية األمريكية تشكل الرؤية العالمية للقيادة التركية الحالية 
ئة مع الواليات المتحدة قضية من قضايا السياسة الخارجية على إنها صراع لتصحيح العالقة غير المتكاف

قد  2011أعقبت الربيع العربى لعام  يوتقليل االعتماد عليها. عالوة على ذلك، فإن دورة انعدام األمن الت
المقدمة.  يطغت على تفكير تركيا االستراتيجى إلى حد أن المخاوف المتعلقة ببقاء الدولة والنظام أصبحت ف

نطقة تحديات مباشرة لتركيا، وأصبح االهتمام بمنع اآلثار غير الم يفشكلت انهيارات السلطة المركزية ف
 .المباشرة يسيطر على تفكيرها

وأخيرا وليس آخرا، أحدثت إعادة تشكيل المشهد السياسى الداخلى لتركيا بسبب االضطرابات اإلقليمية 
 ة مع الواليات المتحدةفترة ما بعد الربيع العربى ثقافة سياسية جديدة غيرت من األبعاد الشخصية للعالق يف
وتحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب  يإلى نظام رئاسي على وجه التحديد، أدى تحول النظام السياس،

يقوم عليها  يإلى الحاجة السريعة للبحث عن حلفاء جدد وإضعاف الدعائم الداخلية التقليدية الت يالعمل القوم
 .التحالف مع الواليات المتحدة

 : والقيادة والتحالفات فى مرحلة ما بعد الواليات المتحدةعدم اليقين 

بشكل كبير التساؤل حول كيف أن  (من خسر تركيا)الواليات المتحدة حول  يتجاهل الجدل القائم ف
ما تم تغييره ،الراهن  يارتبطت بالجدل األوسع القائم حول دور التحالفات فى النظام العالم 400ــ  S أزمة
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ترة ما بعد الحرب الباردة ليس فقط أسس العالقة بين الواليات المتحدة وتركيا، ولكن ف يف يبشكل أساس
مثل تراجع سيادة الواليات المتحدة، ما  يال تنته يسلوك التحالفات. وسط الحجج الت يالمعنى والتحركات ف

يات المتحدة وعدم قدرتها يراه حلفاء الواليات المتحدة مثل تركيا هو عدم اليقين حول االستراتيجية الكبرى للوال
 .التزامات صادقة يعلى تبن

بناء أو الحفاظ على التحالفات فى عصر القطب  يليس سرا أن الواليات المتحدة لم يكن لها دور ف
تلبية احتياجات حلفائها. وتفاقمت هاتين المشكلتين حيث كان على  يف يالواحد. ولم يكن لها دور قياد

يسير من أعلى  يق للتعامل مع الحلفاء األقل استعدادا لاللتزام بنموذج الشراكة الذالواليات المتحدة إيجاد طر 
سلوك هؤالء من خالل المزج بين  ممارسة سلطتها لتغيير يألسفل وللتعامل مع خصومها. حيث فشلت ف

ج. على سبيل المكافآت والعقوبات. وكما ثبت مرارا وتكرارا، لم تسفر القوة األمريكية عما كانت ترجوه من نتائ
، على الرغم من التهديدات 2008جورجيا  يالمثال، عجز الواليات المتحدة عن مواجهة روسيا منذ الحرب ف

 .والعقوبات، وعجزت عن بناء تحالف الحتوائها

 : رد الفعل على القوة األمريكية

حدة، مثل كان هناك اثنان من ردود األفعال المختلفة من جانب الدول األضعف من الواليات المت
 .تركيا، على المتاعب التى انتجتها هيمنة الواليات المتحدة

حيث ال يزال الكثيرون يتوقعون أن تمارس الواليات ،خلق اإلحباط  يحالة عدم اليقين تسببت ف :أوال
مرحلة  يتقديم رؤية مشتركة للحلفاء، باإلضافة إلى ما أشارت إليه من أولويات ف يففشلها ف ،المتحدة القيادة

 ي، يجبر الكثيرون على البحث عن طرق لحماية مصالحهم من خالل العمل األحاديا بعد النظام األحادم
 .استراتيجيات التحوط يأو تبن

األقوى على الرغم من تآكل األحادية  يال تزال العديد من الدول تعتبر الواليات المتحدة ه :ثانيا
، حذر علماء أمثال ستيفن والت من المخاطر المحتملة 2003القطبية. على األقل منذ حرب العراق عام 

تنتج عن ممارسة القوة األمريكية بال منازع. منذ ذلك الحين انخرط حلفاء الواليات المتحدة وخصومها  يالت
تستخدم أدوات غير عسكرية لتأخير وإحباط  يالت)األعمال  يــ أ (لسهلةالموازنة ا)على حد سواء فى أعمال 
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هذه الممارسات إلى خلق سلوك  ي. يمكن أن تؤد(وتقويض السياسات العسكرية األمريكية األحادية العدوانية
 .التفكير يذلك بناء التحالفات مع الدول المتشابهة ف يمواز من جانب القوى األضعف، بما ف

الخوف )كلمتين  يتظهر ف يتركيا على عناصر من كال المستويين، والت يف 400ــ  S قرار ي يحتو 
الواليات المتحدة كحليف غير ). تخدم عالقة تركيا االستراتيجية مع روسيا سياسة تحوط ضد (واإلحباط

جهات . ويوضح القرار كذلك أهمية دور القيادة وو (الواليات المتحدة كخصم)وكأداة موازنة ضد  (موثوق به
االعتبار  ينظرهما وحساباتهما. فال يمكن تفسير قرار تركيا بإقامة عالقات أوثق مع روسيا دون األخذ ف

 .للتهديد وهيمنتها على عملية صنع القرار يتصورات المستوى الفرد

السياسة التركية دون اتخاذ خطوات  يأما بالنسبة للواليات المتحدة فقد ظلت تراقب حدوث التغيرات ف
أدت إلى ازدهار العالقات التركية الروسية. وبدال من ذلك، تحولت  يئية لمعالجة األسباب الجذرية التوقا

. لكن (أهمية عدم ضياعها كحليف للجهة األخرى )إلى  (حليفا مهما من الناحية االستراتيجية)تركيا من كونها 
منعت ظهور العديد من االحتكاكات لم تعد قائمة عندما أصبحت تركيا بشكل متزايد  يحتى النظرة األخيرة الت

أسئلة مهمة. إذا تجاوزنا  (الحليف القابل لالستغناء عنه)هدفا للعقوبات. يثير االتجاه نحو وضع 
ة واشنطن، فمن المحتمل أن يكون هناك منطق وراء سياس ياالضطرابات السياسية المحيطة بإدارة ترامب ف

الواليات المتحدة تجاه تركيا. قد يكون ذلك جزءا من سياسة متعمدة إلعادة موازنة التزامات الواليات المتحدة 
 .العالم يف

 :الطريق إلى األمام

 ،تركيا بأن عبء إصالح العالقات يقع على عاتق الواليات المتحدة ييبدو أن هناك اعتقادا راسخا ف
وعند تجاوز األزمة، سيستمر تفكير  ،متحدة مخاوفها وأن تتصرف وفقا لذلكفتركيا تتوقع أن تفهم الواليات ال

 .تركيا حول العالقة الالمتساوية وإيجاد مفهوم جديد للتحالف مع الواليات المتحدة

ومع ذلك، فليس من المؤكد أن الواليات المتحدة مستعدة لمراجعة سياساتها الستيعاب المخاوف 
. فهذا قد يتضمن التزامات طويلة األجل قد يكون من المستحيل تحملها. وبدال نموذج شراكة جديد يالتركية ف
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ترك العالقة تتطور على حسب الظروف مما يتضمن درجات مختلفة من  يمن ذلك، قد ينظر كال الطرفين ف
 .التعاون والمنافسة عندما تتداخل المصالح أو تتباعد

 ،لمعالجة عدم اليقين بشأن استراتيجيتها الكبرى  وال يزال يتعين على الواليات المتحدة إيجاد طرق 
يجب أن تجد طريقة لممارسة سلطتها بشكل حكيم، ألن هذا يحدد الطريقة التى سيتعامل بها اآلخرون معها. 

 دام لعقود، بل أيضا بعالقتها مع حلف الناتو. يفالواليات المتحدة ال تخاطر فحسب بتحالفها مع تركيا الذ
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 المبحث الرابع

 فاق التحالف األمريكي مع تركياآ

قتصادية وأمنية معقدة بنيت على عشرات إن التحالف األمريكى مع تركيا يقوم على أسس سياسية و إ
، و لكن رغم ذلك ال تلوح فى األفق  السنين من التعاون مما يجعل النكوص عنها باهظ الثمن لكال الطرفين

 109 :تحسن قد يطرأ على عالقات أمريكا مع حليفتها تركيا. و مما يدلل على ذلك يالقريب بوادر أ

ي التغير فى سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه تركيا حيث تبحث عن شركاء بديلين لتركيا فأواًل : 
 ، فقد أصبحت تركيا أحد وكالء واشنطن وليس وكيلها الوحيد. المنطقة

لنفسها كقوة أقليمية بحد ذاتها بصرف النظر عن دعم الواليات المتحدة لها، بل وشرعت نظرة تركيا ثانيًا : 
مع كل من روسيا و  يالتقارب الترك ي، و كذلك تنوع الحلفاء الذى ظهر ف تبحث عن تنويع دوائر االنتماء

 . قطر و إيران

 ثالثًا : رفض أمريكا وعدم تقبل فكرة تركيا بأن تلعب دورًا إقليميًا .

 لواليات المتحدة األمريكية اتجاه تركيا وذلك بسبب :لابعًا : السياسة الصلبة ر 

 القرارات المتخذة من تركيا تعتبر مخالفة للمصالح األمريكية في المنطقة وخاصة سوريا والعراق . -أ

( ، S_400التقارب والتعاون التركي الروسي ومحاسبة أمريكا لها وخصوصًا في قضية الصواريخ ) -ب
ضاًل عن المشاريع اإلقتصادية التي تقيمها مع روسيا والصين وعدد من دول شنغهاي ومجموعة دول ف

 أوراسيا .

 ولكن من ناحية أخرى لم تنقلب الواليات المتحدة األمريكية تمامًا على شريكها اإلستراتيجي وذلك لعدة أسباب:

مع تركيا ألهميتها الجيوسياسية للسياسة  بقاء على عالقات جيدةاإل يمصلحة الواليات المتحدة فأواًل : 
 .الشرق األوسط يمواجهة تحديات التحوالت السياسية ف ياألمنية األمريكية ف
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 أن إيجاد بديل عن تركيا ليس باألمر السهل، كما أن سلبيات قطع العالقات مع تركيا ليست قليلة.ثانيًا : 

، يالترك يأنها تمهيد الطريق لمزيد من التقارب الروسأن قطع العالقات مع تركيا سيخلق فجوة من شثالثًا : 
 .لن تسمح به واشنطن يوهو األمر الذ

 ي، يمكن قول أن التشدد سيظل يحكم السياسة الخارجية األمريكية ف ضوء ما تم استعراضه يف
قد يحدث ، ف العالقات ينفراج فإبوادر لحدوث  يالفترة المقبلة وليس ثمة أ يالتعامل مع حليفتها تركيا ف

بعض الخطوات من باب نزع فتيل األزمة ومنع الصدام مع تركيا. أما تحسن العالقات تمامًا وعودتها إلى 
تبدل  ييمكن أن يحدث فى حالة واحدة وه 2011سابق عهدها كدولتين حليفتين كما هو الحال قبل عام 

، أو تبدل السياسة الخارجية ي قليمالسياسة الخارجية األمريكية تجاه تركيا وتفهما لرغبتها فى لعب دور أ
 مستبعد تمامًا. قد يكون  ، وهو أمر والعودة إلى موقع التابع للواليات المتحدة ي التركية بشكل جذر 

التشكل تكون فيها  يرهاصات عالقة جديدة آخذه فإبناًء على ما سبق يتضح أن هذه المرحلة تشهد 
 ، وأقرب إلى روسيا من دون تحالف معها. معهاتركيا أبعد عن الواليات المتحدة من دون قطيعة 

ظل المعطيات الراهنة،  يعن تركيا على األقل ف يال يمكن لها التخل األمريكية ن الواليات المتحدةإف 
 110المنطقة. يف ياإليران يألن البديل هو ترك فراغ يملؤه التمدد الروس

نمط السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا وأثرها على النظام الدولي تحليل وفي إطار البحث في 
تبين لنا أن بنية النظام تتمثل من خالل عدة مدخالت ومخرجات على شكل النظام و بيئة النظام الدولي 

سة الذي يتأثر بمعطيات السياسة الخارجية للدول العظمى كالواليات المتحدة األمريكية ، والتأثر في السيا
األمريكية الخارجية على تركيا يأتي من عدة مداخل وهذا التأثير يكمن في طبيعة العالقات األمريكية التركية 

الواليات المتحدة األمريكية  إال أن، المبنية على مبدأ التوازن والتعاون الدولي في بعض القضايا الدولية 
ط العالقات داخل بنية النظام العالمي وليس إتبعت سياسات كان من شأنها بيان التغيير الواضح على نم

على شكل النظام العالمي ، بحيث أن  بعض السياسات التي تحاول الواليات المتحدة األمريكية الحفاظ عليها 
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كالحفاظ على شكل النظام الدولي كنظام أحادي القطبية بالنسبه إلستراتيجيات السياسة الخارجية ، ومن 
 111السياسات التي سعت إلى تحقيقها من خالل اآلتي :الممكن اإلشارة إلى تلك 

بهدف الحد من التوسع في العمليات العسكرية التركية في  فرض عقوبات إقتصادية على تركيا -
 .شمال سوريا

إتباع إستراتيجية تعمل على الحد من التوسع والتطور التركي في منطقة الشرق األوسط وعدم  -
 .نها قوة إقليمية صاعدة في الشرق األوسطاإلعتراف الكامل بتركيا على أ

تبني سياسة أمريكية من شأنها تقزيم الدور التركي في الشرق األوسط والعمل على أن َتحول بينها  -
 .وبين إمتالك تركيا سياسة خاصة من شأنها تدعيم الدور التركي

لى تركيا على أنها إستخدام آلية التوظيف السياسي لتنظيم داعش اإلرهابي كأداة في الضغط ع -
 2017تقوم بتشكيل تعاونات سرية بينها وبين التنظيم ، وذلك األمر الذي كشفت عنه تقارير سورية في العام 

بعد التهديدات التي وجهها نظام بشار األسد للنظام التركي إبان إسقاط الطائرة الروسية التي عبرت في المدار 
األمريكية تعمل على توظيف األدوات المتاحة كعامل داعم لموقف الجوي التركي بحيث أن الواليات المتحدة 

 .سياسة الواليات المتحدة اتجاه تركيا

يأتي السعي األمريكي في مواقفه اتجاه تركيا إلبراز دور وسيطرة ومكانة الواليات المتحدة  -
زالت الالعب األساسي في األمريكية في الخارطة السياسية في الشرق األوسط وعلى أن الواليات المتحدة ما 

ويتحقق ذلك السعي األمريكي من خالل احتواء السياسات التركية من مبدأ نظرية المباراة في ،  المنطقة
 112العالقات الدولية.
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 الخاتمة 

إن العالقات األمريكية التركية في طبيعتها متقلبة من حين آلخر وغالبًا ما تكون العالقة في حالة 
باب التي تم طرحها من خالل الدراسة ، ولكن الطرفين بدون شك يريدون حل الخالفات توتر ، وذلك لألس

القائمة بينهم بما يتناسب مع المصالح واألهداف القومية لكل منهما ، وإذا كان صحيحًا أن إستقالل السياسة 
ية ومصالحها القومية الخارجية التركية في بيئتها اإلقليمية قد يتعارض مع سياسة الواليات المتحدة األمريك

العليا قد يدفع تركيا لثنيها عن ذلك من خالل السير وفق آليات معينة للضغط على تركيا مثل إثارة ملف 
 األكراد لتقويض استقرارها وكذلك إضعاف وعرقلة تركيا في اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي .

بهذا األمر من أجل تسوية خالفاتها مع ولكن بالمنطق نجد بأن الواليات المتحدة األمريكية لن تقوم 
تركيا وهذا بناءًا على ما تحتويه تركيا من أهميه في األجندات اإلستراتيجية للواليات المتحدة األمريكية سواء 
في منطقة الشرق األوسط أو آسيا الوسطى أو مكافحة اإلرهاب الدولي أو لما تشكله كأحد امتداداتها لحماية 

، فإن العالقات األمريكية التركية رغم تقلباتها من حين آلخر نجد القادة األمريكيين وتطوير أمن الطاقة 
يعولون على برغماتية أردوغان في رؤيته لمكانة تركيا وفق المنظور اإلستراتيجي األمريكي ، وأن الحليف 

ن العالقات التركية الروسية األقرب إلى تركيا هي الواليات المتحدة لذا أن الدول الغربية قد ال تهتم كثيرًا لتحس
وذلك ألنها عالقات اقتصادية أكثر من ما تكون سياسية بحيث تجد أنها لن تؤثر على طبيعة عمق العالقة 

 بينهما .

ومما سبق نجد بأن العالقات بين واشنطن وأنقرة يكمن فيها العديد من الملفات المتشابكة والمتداخلة 
مي أو على المستوى الدولي ، و هذه الملفات يوجد فيها نقاط خالف و سواء على الصعيد الداخلي أو اإلقلي

نقاط التقاء وإتفاق ، وإذا نجح الطرفان في اإلستفادة منها والتوصل إلى تسوية المصالح المشتركة لكال 
الطرفين وتحقيق أهدافهم في كل ملف من هذه الملفات ، فإن ذلك سيؤدي إلى عودة التحالف الثنائي 

ية التركية( كما كان في السابق لقوته المعهودة ، ألن العالقات األمريكية التركية تبلغ أهمية كبيرة لما )األمريك
تلعبه تركيا من دور فاعل مهم في المنطقة وقد يكون من المستحيل تحقيق سالم دائم في الشرق األوسط إذا 

ية بحاجة إلى تركيا برؤيتها الواعية سياسيًا لم تلعب أنقرة دورًا فاعاًل ، بحيث أن الواليات المتحدة األمريك
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وامتالكها ثقافة حضارية مقبولة في المنطقة ، ولهذا نجد بأن كل من الواليات المتحدة األمريكية والحكومة 
 التركية لن يسمحا بتدهور وتجمد العالقات الدبلوماسية بينهم .

السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا  وقد تم التوصل إلى إثبات فرضية الدراسة التي مفادها بأن )
تؤثر على كينونة النظام الدولي ، فكلما كانت أدوات السياسة الخارجية األمريكية المستخدمة في سياستها 
الخارجية اتجاه تركيا مرتبطة بما يخص قضايا األمن القومي التركي كلما تقلصت العالقات اإليجابية بين 

خرى التي مفادها بأن ) كلما زادت محوالت تركيا من فرض مكانتها في النظام الدولي البلدين( ، والفرضية األ
من خالل التدخل بالقضايا ذات اإلرتباط بأزمات الشرق األوسط كلما زادت إحتمالية توجيه السياسة الخارجية 

تحليله وتفسيره خالل  األمريكية اتجاه تلك القضايا لتقليص فاعلية الدور التركي ( ، وذلك بناءًا على ما تم
والغزو األمريكي  2003الدراسة التي تتمحور بأن حقيقة التحالف األمريكي التركي يتعرض للتأكل منذ عام 

حيث  2011للعراق ، حيث بدأت تركيا تغير نظرتها لسياستها الخارجية ، ثم تعمقت الخالفات أكثر منذ عام 
ة وكذلك إستعادة الهوية التركية القائمة على زعامة الجزء بدأت تركيا ترغب في إستعادة مكانتها اإلقليمي

األكبر من العالم اإلسالمي على غرار ما كانت عليه اإلمبراطورية العثمانية ، وهو ما يتعارض مع المصالح 
الحيوية األمريكية في المنطقة ، واألهم من ذلك أنه يتعارض مع رؤية الواليات المتحدة لتركيا ، حيث تنظر 

يات المتحدة لتركيا على أنها أحد أدواتها ، التي تقوم بدور محدد وهو الشرطي األمامي للواليات المتحدة الوال
وحلف الناتو ، إذ أن موقع تركيا اإلستراتيجي يلعب دور هام في حماية الضفة الشرقية للقارة من روسيا ، 

عة من عدم تقبل الواليات المتحدة بأن يكون ومن ثم أن الخالفات القائمة بين الواليات المتحدة مع تركيا ناب
لتركيا مصالح خاصة تتعارض مع المصالح األمريكية وخارج إطار حلف الناتو ، وأن يكون لها عدو آخر 
غير روسيا ، ومن هنا جاء الخالف مع تركيا ، إال أن حدة هذه الخالفات زادت مع وصول ترامب إلى 

 السلطة .

 النتائج :

ودوافع ليله في جوانب السياسة الخارجية األمريكية اتجاه تركيا ومرتكزات مما سبق عرضه وتح
وتأثيرها على النظام الدولي يتيح إستنباط اإلستنتاجات وتقديم التوصيات  التركية العالقة الثنائية األمريكية

 التالية :
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ر هذه العالقات إلى ما قبل قيام تتميز العالقات األمريكية التركية بأنها عالقات إستراتيجية وتعود جذو أواًل : 
بنيت العالقات األمريكية التركية ضمن أطر إستراتيجية وخاصة من جانب ، حيث  الدولة التركية الحديثة

أمريكا التي بدورها قدمت الدعم العسكري والمالي لتركيا إبان الحرب العالمية الثانية التي كانت تدرك بأهمية 
لح األمريكية في بيئة إقليمية حساسة ، وذلك باعتبار تركيا تستطيع التعامل الدور التركي الذي يدعم المصا

معها أفضل من التعامل األمريكي ، حيث أن الجانب التركي يعتقد أن التحالف مع الواليات المتحدة 
األمريكية يساعدها على الوصول إلى هدفها الرئيسي الذي يتمثل في اإلنضمام إلى اإلتحاد األوروبي كما 

 انضمت تركيا إلى حلف شمال األطلسي .

نجاح تركيا إبان فترة حزب العدالة والتنمية الوصول إلى موقع إقتصادي متقدم في ظل التركيز على ثانيًا : 
 إقتصاد تركيا و موقعها الجيو استراتيجي .

الناعمة لتصبح نموذجًا وكذلك نجحت السياسة التركية الجديدة في تعزيز القوة العسكرية مع القوة ثالثًا : 
سياسيًا واقتصاديًا في الشرق األوسط ، وبذلك فإن تركيا أصبحت مهيأة للعب أدوار إقليمية ودولية مختلفة من 

 العالم .

يجب على تركيا اإلستمرار في نهج تطوير العالقات مع دول الجوار من أجل تعاظم الدور اإلقليمي رابعًا : 
 ها دولة مؤثرة في الساحة الدولية .والمحوري لتركيا مما يجعل من

يجب على تركيا أن تقوم على إصالحات داخلية جذرية وديمقراطية لتعزيز الحريات في الداخل ومن خامسًا : 
 دون التفريط بالمتطلبات األمنية للدولة ، وهذا يحقق لتركيا النجاح في سياستها الخارجية .

تجه نحو أكثر توترًا بسبب الخالفات السياسية في التوجهات لكل من إن العالقات األمريكية التركية تسادسًا : 
البلدين ، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية أزمة سوريا ، وذلك بالدعم األمريكي لألكراد في شمال العراق وسوريا 

 التي تصنفها تركيا باإلرهاب ، ومما يعني ذلك أن العالقة تزداد توترًا في هذه الفترة األخيرة.

على الرغم من أن تركيا ترتبط في عالقات عديدة و متفرعة مع العديد من الدول العالمية ، وأبرزها  : سابعاً 
الدول العربية لما لها أهمية في تحقيق المصالح واألهداف التركية ، إال أن محور إرتكازها األساسي والرئيسي 
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ه من موازنات إستراتيجية سواء داخليًا أو الذي تعول عليه لتحقيق تلك األهداف والمصالح بما يتطلبه تحقيق
 إقليميًا أو دوليًا ، هو العالقات مع الواليات المتحدة األمريكية .

عدم وجود تحالفات إستراتيجية حقيقية لتركيا وهذا ما تبين إبان محاولة اإلنقالب الفاشلة ، لذلك يجب ثامنًا : 
 على تركيا أن تجد حلفاء حقيقيون .

 عدة معطيات وإعتبارات تم رصدها كما يلي : هنالكتاسعًا : 

 معطيات ثابتة والمتمثلة في الموقع الجغرافي . -أ
 إعتبارات ذات أمد طويل نسبيًا من الثبات والتي تتمثل في التوجه الغربي لتركيا .  -ب
 معطيات وإعتبارات داخلية و تتمثل في يقظة الشعور الديني واإلحياء اإلسالمي وتنامي تياره .  -ت
 ات إقليمية وتتمثل في عالقاتها مع الدول العربية وجمهوريات آسيا الوسطى .معطي  -ث
  معطيات دولية وتتمثل في عالقاتها مع اليونان واإلتحاد األوروبي وروسيا . -ج

واستنادًا إلى هذه المعطيات واإلعتبارات التي تم رصدها يمكن القول بأن أي تغيير في الخيارات السياسية 
لنسبة للطرف التركي نحو إتجاه يضعف عالقتها مع الواليات المتحدة األمريكية يعد باألمر واإلستراتيجية با

الصعب جدًا على المدى البعيد ، لذا فإن إندفاع تركيا لتأييد السياسات األمريكية ولقيام دور فاعل في إطار 
القات األمريكية التركية سوف إستراتيجيتها الخاصة بالمنطقة ، سيأخذ مديات أبعد وأوسع ، وهذا يعني أن الع

 تدخل طورًا آخر أكثر تقاربًا وإنسجامًا على األقل فيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط.

أساس العالقة األمريكية التركية هي حماية المصالح القومية للواليات المتحدة األمريكية ، حيث عاشرًا : 
أمريكا ، إذ أن تطلعات تركيا في لعب دور إقليمي في  التابع بهذه العالقة هي الحكومة التركية والمستقل هي

المنطقة يهدد المصالح األمريكية في ظل أن أمريكا تمنع ظهور أي قوة جديدة في المنطقة ، لذلك فإن 
 الواليات المتحدة ال تتقبل هذه الفكرة ، أي أن أمريكا ال تريد خروج تركيا عن سيطرتها .
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 .األسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية
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(، بغداد: مكتبة السنهوري 1،)ط التغيير في النظام الدولي(.  2012وائل، محمد اسماعيل ) -

 .للطباعة والنشر
 .( ، دار وائل للطباعة والنشر2، )ط ادئ العالقات الدوليةمب(.  2013سعدحقي، توفيق )  -
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( ،لبنان: دار المنهل 1، )طالنظام العالمي الجديد والمتغيرات الدولية. ( 2009حسين)  ،خليل -
 .اللبناني

(، عمان: دار 1، ، )ط العولمة : طبيعتها ووسائلها وتحدياتها. ( 2001عبد الكريم، بكار ) -
 .االعالم

( ، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر 1، )ط تحليل السياسة الخارجية(. 2010مصباح، عامر ) -
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 .للنشر
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ABSTRACT 

This present study examines US foreign policy trends towards Turkey and its impact on the 

international system.  It concentrates on the period starting from 2008 and ending in 2018; given 

the importance of this phase which is crucially linked to multiple mutual files that led to 

junctures that affected the US-Turkish relations. The study employed two interrelated 

hypothesis; the first assumed that US foreign policy towards Turkey strategically has its impacts 

on international system. Hence, in cases where the US foreign policy instruments are imbedded 

in the region; then Turkish national security issues are affected.  Accordingly, less positive 

relations between the two countries will be diminished. Second assumption of the study is that 

the more Turkey attempts to impose its footprint – through direct involvement-   in the region's 

issue and crises;  the greater the likelihood that the US foreign policy will  shift directions 

towards these issues aiming at reducing the effectiveness of the Turkish role.  A number of 

methodological approaches have been adopted in this study; including the historical approach 

based on historical events to clearly understand the nature of present and future dimensions of 

the US- Turkish relations. Also, descriptive analytical approach is employed to describe the 

phenomenon quantitatively and qualitatively then analyze it to reach conclusions that may 

contribute to the understanding of the nature of the US- Turkish mutual relations. Systematic 

theory is also referred to in order to analyze the mechanisms of any given political system and its 

interaction with other systems in the international relations through referring to inputs; outputs 

and feedback. The study concludes that the basis of the US-Turkish relationship is grounded in 

protecting of US vital national interests in the region. While Turkey aspirations practically are 

driven by motivations to play a regional role which strategically pose a major threat to US 

objectives in the Middle-East.   

 

 

 

 


