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بٍُ انكًانُت  ؛فٍ انًُطقت انؼربُت انذور اإلقهًٍُ انتركٍ

 وانؼثًاَُت اندذَذة

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انًهخض
كح . يكلعالؼصمبنيخ والكمبليخ ن اثيخ: ثيهلؼاقخ ٛلمناكي في هلراإلقليمي كوه الاػلى هف لرؼالى س الثؽهلف ا

لهب إهريعي يهاٍرولعياقؼهب ومولؼصمبني ا كيبهر، أن اهس مهبواٍبٍيخ قأٙيخ هفن لثؽصيخ ماقخ وهلق الٛرنو

ػليهب وك يؼ، ونبؽيخن ٙيهب مهاألمني ألك ايكلرهل اّكبن أمل ّكأي ػنهب ك يثؼ، وإلقليميخٛوهاد اثبلرم رمبهلال

ن ٙيهب مه أهابقخ ػثٛلواهك اموه ػثل فالن م، أو يخهلرعباػالقبرهب ه باٛفي واء ٍكح يكيخ ػكقرٕباثمنبفغ 

في ونبؽيخ صبلصخ. ن لي مكولواإلقليمي وم النفن اػس لثؽواكخ هٍغ للؽأومعبالً هنا قؼهب ويمنؽهب م، ونبؽيخ صبنيخ

كاس، ؽن أمب رثؼهب موثي هلؼاثيغ هلوهاد اصأن كيخ هلرد اثيبكألٗ ايٙخ في ثؼهػد بهرعبهد اػرثه ابٛإلهنا ا

ٍغ ولرافي ق، ثيٛلراٙغ ومكح" يكلعالؼصمبنيخ "اريعيخ هاٍراٙغ وكيب ػلى هركهح قى يىفي رؼم رٍهأن ّؤنهب ن م

وم نفٛوح ولٍيد لري فٙؼاثيخ هلؼكول الامغ ق ػمه وأكثوهح أكيب ثٕهرل رركبمس ثؽي، ثيخهلؼاقخ ٛلمنه اثبرعب

عيخ هلفباكيخ في ٍيبٍرهب هلركح القيبى اكهر، قخٛلمناكيب في هركوه لوه لرٕق هنا افولؼصمبنيخ. ايخ هاٛوهإلمثا

ًٕب في وفٕ، لصقبفيوامبٍي وثلكلكي واالقرٕبوالٍيبٍي اب ومهنفم يظلنبػمخ ثرؼارهب وقكه مٕبم ػيكػلى ر

هى، قليميخ كثوح اقل كيب رمصهرن ثؤن إليمبق الٛمنن م، لؼصمبنيخايخ هاٛوهيفيًّب لإلمثهربثؼخ ربد لري كبنٛق المنبا

كيب هفي ر ٍالمياني وقبنم بظلٍؼي إلقبمخ نامغ ٛق، لمنبك افي رلكح يكيخ ػصمبنيخ عهاٛوهمثن اّيكلخ رومغ مؽب
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ABSTRACT 
The aim of this study is to identify the Turkish Regional Role in Arab Region: 

between perfectionism and new Ottoman. The main hypothesis of this research paper 

based on that the legacy of Ottoman Turkey and its geostrategic location that qualify 

it for interesting in regional developments and away from it any form of security 

threat to its lands on the one hand and it brings with it many economic benefits both 

in the framework of its commercial relations or by crossing energy resources through 

its territory on the other hand, and its location gives it a wider field of movement and 

the search for regional and international influence on the third hand.  Within this 

framework, it is considered broad trends in some Turkish literature that the Arab 

Spring revolutions and the consequence events contributes to the strengthening of 

Turkey's ability to put into practice the “New Ottoman” strategy, to expand towards 

the Arab region, So that Turkey integrates more and more deeply with the Arab 

countries that were under the control and influence of the Ottoman Empire. According 

to this scenario for the Turkey‟s role in the region, the Turkish leadership focuses in 

its foreign policy on strengthening its soft power by maximizing its political, 

economic, diplomatic and cultural influence especially in areas that were historically 

dependent on the Ottoman Empire, based on the  believe that Turkey represents a 

major regional power,  with the attempt to inaugurate a new Ottoman empire in these 

areas, with the aim of establishing an Islamic legal system in modern Turkey.  
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 تًهُذ
مؾبوله من عبنجهب لقلق  ،اقزٖبكيب وٍيبٍيب وصقبفيبالؼوثيخ  الزنبمي المزٖبػل لللوه الزوكي في المنطقخمضل ي

وفي ٍجيل رؾقيق وقلهاد رزقطى ؽلوكهب الغغوافيخ، ، ٕوهح نمطيخ عليلح ػن نفَهب كقوح اقليميخ ماد وىن 

مواعهخ رنبمي نفوم ثؼ٘ في  الغليل. وفٖوٕب في النظبم األمني اإلقليمي ورمضيالأكضو فؼبليخ  اكوهمكبنخ و

في اٛبه الزنبفٌ اإلقليمي واللولي ػلى النفوم في ومٖو ،  اٍوائيل،: ايوان، مضل  ،القوى اإلقليميخ واللوليخ

الؼليل من المميياد ػلى عميغ المَزويبد الَيبٍيخ،  المنطقخالمنطقخ، ؽيش يمنؼ الوعوك الزوكي في 

ويمكن النظو الى الزؾوالد اإلٍزواريغيخ في الوإيخ الزوكيخ للؼمق  واالقزٖبكيخ، واألمنيخ، والؼَكويخ. 

فبػل ثوٕفهب عيءاً من هإيخ روكيب الغليلح لنفَهب ثؤنهب  القواػل الؼَكويخ الزوكيخ في القبهطواريغي، واالٍز

ثيئخ اقليميخ وكوليخ مؼقلح ومزْبثكخ األثؼبك، مغ امكبنيبٍد واػلٍح للزؤصيو في المنطقخ الؼوثيخ اقليمي فبػل في 

  وفٖوٕب في اللول الزي كبنذ رؾذ الؾكم الؼضمبني.

ٕيبغخ الؼلالخ  والزنميخ الؾبكم ، أػبك ؽية ، قب الزؼبمل مغ فيبهاد روكيب اإلٍزواريغيخ لهنه الوإيخ وانطال

مب يؼني أن روٍغ ، مموكي الى روكيب ال الغَو روكيب  زغبوى فكوح ، من منظوه اٍزواريغي يالقبهعيخ ػالقبره 

ثؤن روكيب أكجو من كولخ مواعهخ أو عَو، روكيب  من كائوح ػالقبرهب القبهعيخ ، يقول وىيو القبهعيخ كاوك أوغلو

وفي هنا اإلٛبه يقول هعت  . كولخ موكييخ رقغ في الوٍٜ من الجلقبن والقوقبى، ووٍٜ آٍيب والمْوق الؼوثي

ٍزفكو لزوكيب ، و ٛيت أهكوغبن هئيٌ الوىهاء الزوكي: "لقل انزهى ػٖو الزفكيو الٚيق واالنطوائيخ ثبلنَجخ 

وأكجو لزوكيب، من اآلن فٖبػلا وٍززؾوك ثؤفكبه ٍبميخ رليق ثمكبنزهب الغيوٍواريغيخ ورؾويلهب  روكيب ثْكل أوٍغ

الى قوح ػبلميخ مئصوح 
1
  

 انذراست وتساؤالتها:يشكهت 

وفٖوٕب ثؼل صوهاد (  2020- 2002) ػهل ؽية الؼلالخ والزنميخ في  لزوكيبالغليل االٍزواريغي  اللوهّكل 

من رنبمي ؽلوك ، والمملكخ الؼوثيخ الَؼوكيخ  ، لللول الؼوثيخ الكجوى وفٖوٕب مٖوالوثيغ الؼوثي هبعَب 

  .اللوه والمكبنخ لزوكيب في المنطقخ الؼوثيخ

 : ثين الؼضمبنيخ الغليلح والكمبليخاللوه اإلقليمي الزوكي في المنطقخ الؼوثيخ رلوه مْكلخ اللهاٍخ الوئيَيخ ؽول و

هنا الَيبق يمكن أن نطوػ ػلح وفي  .في المنطقخ الؼوثيخلزؾقيقهب اللوه والمكبنخ الزي رزطلغ روكيب وؽلوك هنا ، 

 فوػيخ ؽول:رَبإالد 

  ؟الْوق األوٍٜ   في منطقخلللوه والمكبنخ لزوكيب لقواه الزوكيخ ٕبنغ امبهيخ هإيخ  .1

 لجووى " الؼضمبنيخ الغليلح" ؟  يخوهل رْكل هنه الوإيخ الوكييح األٍبٍ .2

  ؟والغغوافي امزلاكهب اإلقليميالزوكيخ مغ الزفبػالد مب هو ؽغم و .3

 ػلى لؼت كوه القبئل في المنطقخ ؟ وقلهرهب القبهعي  هبٍلوكمب هو و .4

 : انذراستف اهذأ

وهل هنا اللوه هو  كؾبلخ روٍغ عليلح لللولخ  ، اللوه اإلقليمي الزوكي في المنطقخ الؼوثيخكْف اللهاٍخ للهلف ر

الؼضمبنيخ ) الؼضمبنيخ الغليلح ( الٍيمب ثؼل اقبمخ القواػل الؼَكويخ الزوكيخ في الٖومبل والَوكان وقطو وليجيب. أم 

  ثهلف رؾقيق مٖبلؾهب القوميخ .اللول الؼوثيخ الزوكي مغ  الزفبػل الَيبٍيمن ؽبالد ؽبلخ 

 أهًُت انذراست :

رٖاوه ٕابنغ الَيبٍاخ القبهعياخ الزوكياخ لالوه ومكبناخ ثاين  ٛجيؼاخ الفاوقرؤري أهميخ اللهاٍخ من مؾبولخ رجيابن  

وثين رٖوه ٕبنغ الَيبٍخ  واللوافغ الوئيَيخ لهنه الزٖوه. روكيب في النَق اللولي واإلقليمي في الؼهل الكمبلي، 

)الؼضمبنياخ  2002الؼلالخ والزنمياخ الزوكاي ثؼال ػابم  ؽيةفي ػهل  روكيب القبهعيالقبهعيخ الزوكيخ للوه ومكبنخ 

و فوٕاخ للمهزماين يراوفكمب رؤري أهميخ اللهاٍخ مان مؾبولزهاب  وفٖوٕب مب ثؼل صوهاد الوثيغ الؼوثي . الغليلح(

 روكيابلإلٛالع ػلى الوٕف الزؾليلي لوإيخ ٕبنغ القواه الزوكي للوه ومكبناخ  الؼوثيوالمزبثؼين للْؤن اإلقليمي 

 في المنطقخ الؼوثيخ وفٖوٕب ثؼل صوهاد الوثيغ الؼوثي.

                                                           
كهاٍبد، الؼلوم اإلنَبنيخ ) 2015-2002يوٍف اؽمل القياػله، أصو الموقغ الغغوافي ػلى الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ )  1

 .90،ٓ 2018، 4الؼلك، 45المغلل   واالعزمبػيخ،

. 
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 هح انذراست ايُ
 : تؼتًذ انذراست ػهً انًُاهح انتانُت

: للؼالقبد اللوليخ المؼبٕوح عنوها وامزلاكاد ربهيقيخ ٍبثقخ ، ممب يغؼل الزؼمق في  انًُهح انتارَخٍ .1

رفهم الظووف والمئصواد الزبهيقيخ أموا ٙووهيب الٍزيؼبة المالثَبد الزي رؾيٜ ثبلؼالقبد اللوليخ في أّكبلهب 

ين القوى الوئيَيخ الزي رؾكم المؼبٕوح ، فبلوواثٜ والٖواػبد الزبهيقيخ رؼل في رقليو المنهبط الزبهيقي من ث

   .في االرغبهبد الَيبٍيخ القبهعيخ لللول

: يهلف المنهظ الى رؾليل كوه الَيبٍخ الزوكيخ في المنطقخ الؼوثيخ كؼبمل مئصو في يُهح تحهُم انُظى .2

، ورؾليل النظبم الَيبٍي الزوكي ملفالدالزوكيخ. والزوكيي ػلى أثؼبك هنه الؼالقخ من فالل  -الؼالقبد الؼوثيخ 

اإليوانيخ (.  -الووٍيخ -أثؼبك هنه الزؤصيو المزمضلخ في )النفوم الزوكي في ٍوهيب والؼواق ، والزؾبلفبد الزوكيخ

ورْمل ّكل الزفبػالد الزي رؾلس ثين روكيب واللول الؼوثيخ نزيغخ لزٖوهاد اللوه الزوكي الغليل  المقوعبد،و

  .الَيبٍخ الؼضمبنيخ الغليلح  الىالكمبليخ  في المنطقخ الؼوثيخ والزؾول من كوه الَيبٍخ

 :    انذراستفرضُت 

رنابمي ، ٍابهمذ فاي )مزغيو مَازقل(الؼوثياخوالضوهاد والٖواػبد اللوليخ الجنيويخ الزغيواد أن اللهاٍخ فزوٗ ر

للالول االنؾَبه والفواؽ االٍازواريغي ػلى ؽَبة ، )مزغيو ربثغ(الزوكي في المنطقخ  اإلقليمياللوه االٍزواريغي 

 .)مزغيو وٍيٜ(( )مٖو، الؼواق، ٍوهيبالموكييخالؼوثيخ 

 يظطهحاث انذراست:

رؼوك الزَميخ نَجخ الى مئٌٍ اللولخ الزوكيخ الؾليضخ مٖطفى كمبل أربروهك، الني ألغى نظبم القالفخ  انكًانُت:

، وانزقل في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ ثبرغبه الغوة واللول األوهوثيخ، مغ ػلم االهزمبم 1921اإلٍالميخ في ػبم 

 .واإلٍالميخثبلقٚبيب الؼوثيخ 

ٍيبٍي مغبىي يؼجو ػن رطلؼبد روكيب الَيبٍيخ واالقزٖبكيخ والؼَكويخ هو مٖطلؼ  انؼثًاَُت اندذَذة:

الميط ثين الزواس  هي  للَيطوح والهيمنخ ػلى المنبٛق الزي كبنذ رؾذ الؾكم الؼضمبني.  والؼضمبنيخ الغليلح 

اهٍبء نمومط مؼزلل من الؼلمبنيخ لؾل النياػبد الزوكيخ في اللافل ،  ثهلفالؼلمبني الزوكي ، والزواس اإلٍالمي 

 ورجني ٍيبٍخ أكضو نْبٛب في القبهط، وفي اٛبه هنا رزجغ روكيب ٍيبٍخ عليلح  رقوم ػلى اٍزقلام القوح اللينخ 

يوثٜ ثين االقزٖبكيخ والضقبفيخ ثهلف رؾقيق النفوم الزوكي في الَيبٍخ القبهعيخ ، وكنلك عؼل روكيب عَوا 

الْوق والغوة، فهي كولخ ػلمبنيخ، ونظبم ٍيبٍي كيمقواٛي، وقوح اقزٖبكيخ هأٍمبليخ، وكولخ اٍالميخ .
 

 

 انذراساث انسابقت

اللوه اإلقليمي الزوكي في المنطقخ للهاٍبد الزي رنبولذ موٙوع  اللهاٍخ ثبلجؾش والزؾليل، من نبؽيخ امن أثوى 

يبٍاابد روكيااب فااي الْااوق األوٍااٜ: ثااين الكمبليااخ والؼضمبنيااخ الغلياالح ( ،2008ٍرْااجينبه)كهاٍااخ الؼوثيااخ ، 
2
وقاال  

ٛجيؼخ الالافؼين المزنابىػين وهاء الؾيوياخ الزوكياخ الغليالح فاي الْاوق األوٍاٜ وهماب: "الؼضمبنياخ  رنبولذ اللهاٍخ

الغليلح" الزي رْلك ػلى االنغمبً واٍزؼواٗ النفوم، مَزؼيلح ثنلك مبٙاي روكياب اإلٍاالمي واإلمجويابلي مزؼالك 

الكوكيخ والى ؽمبيخ هويخ روكيب الؼلمبنيخ الضقبفبد؛ و"الكمبليخ" الزي رهلف الى اٍزئٖبل الزهليل المفزوٗ للقوميخ 

 والقوميخ. 

يمكن اػزجبه كهاٍاخ أوغلاوفيمب 
3
( الؼماق اإلٍازواريغي موقاغ روكياب وكوههاب فاي الَابؽخ اللولياخ ، هاي  2010)  

ػلاى روكياب  أنؽياش ثاين اوغلاو  ،  موركي  اإلٍزواريغيخ الزوكيخ الغليلح للزؼبمال ماغ اإلؽالاس اللولياخ واإلقليمياخ

ؼبكح ػمقهااب الؾٚاابهي واالقزٖاابكي والَيبٍااي ؽزااى رٖااجؼ اكجااو مناابفٌ للقااوى اللوليااخ فااي منطقااخ الْااوق اٍااز

  األوٍٜ وفي أٍيب وأوهوثب وفي افويقيب. 

                                                           

كبهنيغي ، مئٍَخ ػمو رْجينبه، ٍيبٍبد روكيب في الْوق األوٍٜ: ثني الكمبليخ والؼضمبنيخ الغليلح، أوهاق كبهنيغي 2

 2008ٍجزمجو  \أيلول 10الؼلك للَالم اللولي، 

 2( الؼمق اإلٍزواريغي موقغ روكيب وكوههب في الَبؽخ اللوليخ ، روعمخ مؾمل عبثو، ٛ 2010أوغلو ، أؽمل كاووك، ) 3.

 نبّوون موكي الغييوح لللهاٍبد واللاه الؼوثيخ :،اللوؽخ قطو
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( 2010)ىيااب ميااوال وعونبصاابن ثاابهيٌ  فيمااب قاابم 
 4

رؾلياال ، وزؾلياال النْاابٛ اليائاال للَيبٍااخ القبهعيااخ الزوكيااخ ث 

القبهعيخ الزوكيخ، ورؾليل ٍالجيبد الَيبٍاخ القبهعياخ وايغبثيبرهاب  الزاي يؼزمالهب   األٌٍ الزي رقوم ػليهب الَيبٍخ

ؽية الؼلالخ والزنميخ ػلى الوٙغ اللافلي الزوكي، وػلى ٕوهح روكيب في الؼبلم وفٖوٕب في ػياون الواليابد 

.المزؾلح األمويكيخ واالرؾبك األوهوثي والغوة
 

 

 (2016)فٚيوادوثينذ كهاٍخ 
5

الؼوامل المئصوح في روعهبد الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ رغبه المنطقخ الؼوثيخ ، 

أن هنبك ػالقخ وم، 2012م ولغبيخ ػبم 2002منن وٕول ؽية الؼلالخ والزنميخ الى ٍلح الؾكم في روكيب ػبم 

 . وليخٛوكيخ ثين اللوه الزوكي في الَيبٍخ القبهعيخ والمكبنخ الزوكيخ ػلى ٍلم القوى اإلقليميخ والل

فلٖذ اللهاٍخ الى أن الزوعهبد الغليلح للَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ ثؼٚهب مورجٜ ثبلوٙغ اللافلي في روكيب و

، والجؼ٘ اآلفو  2002ػبم  مزمضلخ في ٕؼوك ؽية الؼلالخ والزنميخ مو الغنوه والقلفيخ اإلٍالميخ لَلح الؾكم

مب ثؼل انلالع صوهاد الوثيغ الؼوثي، فيمب رورجٜ ػوامل مورجٜ ثبلوٙغ اإلقليمي في منطقخ الْوق األوٍٜ، ال ٍي

 أفوى ثوٙغ كولي مزؼلك األٛواف.

( 2018رنبولذ كهاٍخ الكفبهنخ)و
6

ثبالنزقبثبد   2002، الزوعهبد الزوكيخ ثؼل فوى ؽية الؼلالخ والزنميخ في ٍنخ 

المؼزللخ الى ٛوػ رطلؼبد اٍزواريغيخ الزوكيخ،  ؽيش ٍؼذ ؽكومخ ؽية الؼلالخ والزنميخ والزوعهبد اإلٍالميخ 

عليلح رٖجو روك كاهح مٖبلؾهب الؼليب من فالل اػبكح ٕيبغخ لزؾقيقهب واػبكح ٕيبغخ أولويبد ٍيبٍزهب 

القبهعيخ، ولنا اهزمذ روكيب ثمواعؼخ مَبه اٍزواريغيهب الغليل ؽيش مود هنه اإلٍزواريغيخ ثمواعؼبد نوػيخ 

نه الوإى اإلٍزواريغيخ الغليلح الى نقطخ عنة واٍزقطبة للؼليل من اللول ؽيش رؾولذ روكيب ثفٚل ه  .مهمخ

والْؼوة ٍواء من كول الغواه أم غيوه، وكبن روكييهب واٙؾب ػلى اللول الؼوثيخ وثبلناد في فزوح مب ٍمي 

بوٙيخ للفول ثبلوثيغ الؼوثي، ومهجذ الى األفن ثمفهوم القوح النبػمخ الزي رَؼى من فاللهب لزؾَين أوهاقهب الزف

االرؾبك األوهوثي وكػم ػالقبرهب الوكيخ مغ الواليبد المزؾلح األمويكيخ واظهبه نفَهب كوٍيٜ اقليمي وكولي، 

وهنا من ّؤنه اػبكح الوإى والقيبهاد اإلٍزواريغيخ للَيبٍخ الزوكيخ، ؽيش ان االرؾبك األوهوثي والواليبد 

يميخ أٍبٍيخ في المنطقخ من فالل اظهبه ؽوٕهب ػلى االهزمبم المزؾلح األمويكيخ قل ثلأد رنظو اليهب قوح اقل

 .ثلوههب في ؽل المْكالد الزي رواعه اإلقليم

 تًهُذ
رمضل قٚيخ كوه اللولخ في ظل الؼالقخ الغلليخ مغ الجيئخ المؾيطخ ثهب اقليمب وكوليب مؾوها الهزمبم كضيو من 

رنؼكٌ ثبلٚووهح ػلى الزي ورطوهاد في هنه الجيئخ الجبؽضين، ورزيايل ؽلح هنا االهزمبم مغ ثووى رفبػالد 

كمب يمضل كوه اللولخ اّكبليخ كجيوح ػنلمب يكون لهب صقال  ٛجيؼخ هنا اللوه وؽلوكه في ٙوء الزؾليبد الغليلح.

رؼزمل ػليه قوى كوليخ مؼينخ في اكاهح ػالقزهب اإلقليميخ أو ػنلمب يكون لهب وىنب مَزمل من قلهارهب القوميخ يمضل 

 هب أهميخ في أكاء وظيفخ مؼينخ أو كوه قيبكي مئصوا ػلى المَزوى القبهعي. ل

ورؤري ٕيبغخ اللوه اإلقليمي لللولخ وثلوهح أهلافهب من وهائه ورؾليل اٛبه ؽوكزه وثلائله في اٛبه يْمل 

القبهعيخ.  كمب  األهلاف الزي رٖجو اللولخ الى رؾقيقهب، وكنالك امزلاكاد رلك األهلاف وانؼكبٍبرهب في الؼالقبد

أن االفزيبه من ثين الجلائل المزبؽخ، ورؾليل كهعبد االنغمبً فيهب أو مَزويبد االنَالؿ ػنهب، انمب يؼزمل ثلايخ 

كل  فيػلى الزفبػل ثين هإيخ اللولخ للوههب من عبنت، واكهاكهب من عبنت آفو لجيئزهب اقليميب وكوليب ومب رزيؾه 

الوقذ ماره من قيوك ورؾليبد في مواعهخ هنا اللوه. فيرفوٙه  مَزوى منهمب من فوٓ وأفبق أو مب
7
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 .2010 .لللهاٍبد واالٍزْبهاد، ثيوود
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وٍنؾبول هنب رَليٜ الٚوء ػلى الوإى اإلكهاكيخ لٖنبع القواه الزوكي الزي يجوى من فاللهب رٖوهارهم لللوه 

 القبهعي، وموقغ روكيب في النَق  اإلقليمي وفٖوٕب مب ثؼل صوهاد الوثيغ الؼوثي . وملك ػلى النؾو اآلري:

 .تانخارخُيكاَتها  انقرار فٍ تركُا نذورها اَغ األول : انرؤي اإلدراكُت نظ انًبحث

يَُؼّل مفهوم اللوه من المفبهيم الموكييّخ الزي وظّفزهب أكثيّبد الَيبٍخ القبهعيّخ الزي رنطلق من افزواٗ أّن لكل 

ثلافغ امب أيليولوعي  اإلقليمّي واللولّي،وؽلح كوليّخ كوًها أو مغموػخ من األكواه الزي رٚطلغ ثهب في النظبَمين 

رؾّلكهب الوؽلح اللوليّخ ثنبًء ػلى فهم ٕبنؼي الَيبٍخ القبهعيّخ لمقّلهاد ، وأّن هنه األكواه  ،وامب ثواغمبريّ 

كولهم، ولْكل النظبَمين اإلقليمّي والؼبلمّي، والفوٓ المزبؽخ فيهمب، وهل يَمؾبن ثهنا اللوه ٍواء الَلجّي 

 أو ٛجيؼخ النَق، اللاػم لؾفع األمن واالٍزقواه ،  اللاػم لإلههبة والزطّوف، أو اإليغبثّي الزنمويّ  الزوٍؼّي،

 ؟  الؼقيلّي للقبئل الَيبٍيّ 

مفهوم اللوه ػلى أنه: رٖوهاد واٙؼي الَيبٍبد (    CampballSteven )  كايبم ستُفٍ يؼوف و

.كولهم في النظبم اللوليلمواقغ القبهعيخ 
8

واللوه يؼزمل ثبألٍبً ػلى ملى هإيخ ورٖوه ٕبنغ القواه  

انطالقبً من رقييمه لقلهاد وامكبنيبد كولزه والزي يُطلق ػليهب كنلك "مئهالد اللوه" ؽيش ال يمكنهب ، للوهه 

رقطي هنه اإلمكبنيبد ؽزى ال يزآكل األٍبً المبكي لللوه من عهخ، وملى قلهره ػلى رهيئخ الجيئخ القبهعيخ 

أنه يزغبوى كمب  .ل هنا اللوه والزغبوة مؼه ػنلمب يلفل موؽلخ الزنفين أي أكاء اللوه من عهخ أفوىلقجو

ؽلوك الزٖوه ليورجٜ ثبلممبهٍخ، ويزؼلى كونه مورجطب فقٜ ثزٖوه ٕبنغ الَيبٍخ القبهعيخ للوه كولزه ليْمل 

مب يمكن لللولخ أن رقوم ثؤكواه  ،أيٚب رٖوهاد ٕبنغ الَيبٍخ القبهعيخ لألكواه الزي يئكيهب أػلاإه أيٚب

مزؼلكح، رزجبين أو رقزلف في المَزويبد المقزلفخ اقليميب وكوليب
9
وفيمب يلي رجيبن للوإيخ الكمبليخ واالهكوغبنيخ  .

 في المنطقخ الؼوثيخ . خالزوكيوالمكبنخ  لللوه 

   أوال: انرؤَت انكًانُت نهذور انتركٍ .

هئيَيخ هي، ٛجيؼخ رٖوه ٕبنغ الَيبٍخ القبهعيخ لموكي الوؽلح اللوليخ في يْزمل اللوه ػلى صالصخ أثؼبك 

النَق اللولي، وٛجيؼخ رٖوه ٕبنغ الَيبٍخ القبهعيخ لللوافغ الوئيَيخ لَيبٍزه القبهعيخ، وملى مب يزوقؼه 

ٕبنغ الَيبٍخ القبهعيخ لؾغم الزغييو الموقغ في النَق اللولي نزيغخ أكاء وظيفزه في النَق
10

 . 

ٍوى ػَكوح اللولخ انزهبء الؾوة الجبهكح ، وؽزى 1923منن رؤٍيَهب في ػبم م ركن وظيفخ روكيب الكمبليخ لو

 المؾوه اللولخ فهي ، موقغ روكيب الغغوافي الموكيي في فويطخ الؼبلم ثؤهميخوالمغزمغ، وايهبم الْؼت الزوكي 

 ثبلمؼنى الؼبلم عييوح أو وافويقيب آٍيب أوهوثب، من والمزكونخ الؼبلم في أهٙيخ قطؼخ أكجو الواقؼخ ػلى

الغيوثوليزيكي
11

ولن  .وثنيخ مئٍَيخ رزنبٍت وموقؼهب ،قوي ػَكوي-يفوٗ ػليهب ايغبك نظبم ٍيبٍيوهو مب ،  

الَيبٍخ المؾليخ واللوليخ قبكه ػلى رْكيل كفبػل مزميي ونْٜ يقوم ثهنا اللوه ثٖوهح مضلى ٍوى الغيِ ، 

.الزوكيخ
12

 ثٖوهح روكيب في الؾقجخ الكمبليخ، ٍبهم في الغيوثوليزيكيخ للمفبهيم والفكوي الَيبٍي الزوظيف أي أن  

واللوليخ اإلقليميخ اللافليخ، هٍم ؽلوك كوه ووظيفخ الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ وهويزهب في كجيوح
13
. 

                                                           
8  Steven J Campball, " Role Theory, Foreign Policy Advisors, And U.S Foreign policy 

making" (USA : Department in International Studies of Southern California, International 

studies Association, February1999). P.1. 

 

ح، القبهوح، المؾووٍخ عمبل ػلي ىهوان، كينبميكيخ الَيبٍخ القبهعيخ واللوه المٖوي في ظل الزؾوالد الغليل .  9

 .18 - 17ٓ:، الطجؼخ األولى، 2005للنْو، الَنخ 

 .7الى  6منيو مؾموك ثلوي، اللوه اإلقليمي لمٖو اّكبليخ المٖبلؼ الوٛنيخ أوال الموعغ الَبثق، ٓ:   10

، المؼهل المٖوي أمينخ كلخ ،الغيوثوليزيكيخ الزوكيخ: الؾزميخ الغغوافيخ وٍئال الهويخ، ، مغلخ كهاٍبد اٍزواريغيخ  11

 3،ٓ 2017كيَمجو  27لللهاٍبد الَيبٍيخ واإلٍزواريغيخ، اٍطنجول، روكيب، 

12 Pinar Bilgin, „„Only Strong States Can Survive In Turkey‟s Geography: The Uses Of 

„„Geopolitical Truths‟‟ In Turkey”, Political Geography, Vol. 26 (2007), p. 742  
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وكَت  ،اللوليخ من عهخهنا اللوه والوظيفخ ّكال القطبة الوٍمي الكمبلي لللفبع ػن مٖبلؼ روكيب في المؾبفل 

المييل من الْوػيخ كافليب من عهخ أفوى
14
ٛوال الؼهل الزوكيخ  وثقي االهزمبم الوؽيل في الَيبٍخ القبهعيخ  .

هو الؼمل كَبرو ػَكوي مزقلم لؾلف النبرو ، واقبمخ ػالقبد ػٚويخ مغ االرؾبك األوهوثي والواليبد "الكمبلي" 

غ اللوه االٍزقاللي الَلجي رغبه اللول الؼوثيخ م، يخ واإلٍزواريغيخالمزؾلح ثمب يٚمن مٖبلؼ روكيب القوم

ثبٍزضنبء الزنَيق مغ كول الغواه الغغوافي الؼوثي )ٍوهيب،  -واإلٍالميخ ورغبه قٚبيب اللول الؼوثيخ

في عنوة ّوقي روكيب ( في مواعهخ فطو المطبمؼ القوميخ الكوكيخ ،ايوانالؼواق
15
انهيبه نظبم القطجيخ لكن   .

ومب ٕبؽجه من رغيواد ثنيويخ في هيكليخ مواىين القوى الفبػلخ كافل ٍبؽزه، 1990في ػبم الضنبئيخ 
16

رواعغ و، 

الَيبٍي ػن واعهخ المْهلالؼوثيخ واإلقليميخ الزقليليخ لجؼ٘ اللول  األكواه
17 

ؽمل في ٛيبره رغييواد ػميقخ 

في الَبرو  ووظيفخ (Geopolitical Anxiety) القلق الغيوثوليزيكينزقبل من لالهيؤد لزوكيب فوٕخ ربهيقيخ 

الؾليش ػن ، و(Civilization Geopolitics) الؾليش ػن الغيوثوليزيك الؾٚبهيالى الموؽلخ الكمبليخ، 

ؾيش ركون قبكهح ػلى انزبط األفكبه والؾلول في مؾبفل الْوق هافؼخ هويزهب ث ،الغوثيخ -الهويخ الزوكيخ الْوقيخ

.من فالل نظورهب األوهوثيخ أوهوثبكافل مؾبفل  أوهوثبقبكهح ػلى منبقْخ مَزقجل ركون و ،الْوقيخ 
18   

الزطلغ وبني، الفزوح انهيبه االرؾبك الَوفيزي وانجضبق اللول المَزقلخ ػنه ماد اإلهس الؼضمكبنذ ثلايبد رلك وقل 

 ؽكموّكلذ ثلايخ الغليلح ،  الؼضمبنيخ )الغيوثوليزيك الؾٚبهي ( والنيػخ وصقبفيخ ٍيبٍيخ - هويخ الى رْكيل

 ٙل اللول المَزقلخ ػن مالمؼ ملك الزؾول. لكن الزؾوك الووٍي المٚبك (،1993-1989اوىال) روهغود

-، أػبك رؼويف رلك النيػخ للى القبكح األرواك من المفهوم الؾٚبهي الى المفهوم الغيوؽليضباالرؾبك الَوفيزي 

(. 2002-1997اقزٖبكي فالل الفزوح من ػبم )
19
 

  ) انؼثًاَُت اندذَذة(رؤَت حسب انؼذانت وانتًُُت نهذور انتركٍ ثاَُا: 

الى رؾقيق الزغبنٌ ثين الزواس ( 2002ػبم ) ٍؼى ؽية الؼلالخ والزنميخ ثؼل اٍزالمه مقبليل الؾكم في روكيب

والزواس اإلٍالمي في اللافل والقبهط، من منطلق اإليمبن ثؤن روكيب رمضل قوح اقليميخ كجوى، ، الؼضمبني الزوكي 

فقل رؾلس الوئيٌ  ومب وهاءهب،األهاٙي الؼضمبنيخ الَبثقخ  رلّين امجواٛوهيخ ػضمبنيخ عليلح فيمغ الوغجخ في 

بن، ػن رلك الوغجخ في قوله أن "ثويطبنيب أٍَذ كول الكومنولش مغ مَزؼموارهب الَبثقخ، فلمبما ال غالزوكي أهكو

ركوه روكيب ىػبمزهب في األهاٙي الؼضمبنيخ الَبثقخ في الجلقبن، والْوق األوٍٜ، وآٍيب الوٍطي؟
20
وقل ارجؼذ   .

 صالس اٍزواريغيبد هئيَيخ هي: روكيب في ٍيبٍزهب القبهعيخ 
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Emerging Power (London and NY: Routledge, 2015), p. 48 
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 5أمينخ كلخ ،الغيوثوليزيكيخ الزوكيخ: الؾزميخ الغغوافيخ وٍئال الهويخ، ، موعغ ٍبثق،ٓ  19

في الْوق األوٍٜ، ثيوود،  أوميو ربٍجينبه ، انزقبل روكيب من الكمبليخ الى ّكل من"الؼضمبنيخ الغليلح " مؼهل كبهنيغي 20

 2008لجنبن، 
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في ٍجيل رؾقيق ٍيبٍخ فبهعيخ نبعؾخ ومكبنخ كوليخ موموقخ ،  وهنا مْبكل مغ عيوانهب، ال و يٖفرٍيبٍخ أوال: 

يؼني أنه في الوقذ الني روإل فيه روكيب عهوكهب في ٍجيل االنٚمبم الى االرؾبك األوهوثي ، ورؾبفع ػلى 

الْوق األوٍٜ  واللول الؼوثيخ ، ٕالرهب ثبلواليبد المؾزلح وؽلف ّمبل األٛلَي، فبنهب ٍزقزوة الى كول 

لزٖجؼ روكيب وٍيطب وقوح اٍزقواه في المنطقخ 
21
 

: والزي رقوم فلَفزهب الوئيَخ ػلى أّن روكيب كولخ مزؼلّكح األؽواٗ القبهيخ؛ مب يمنؾهب الؼمق االٍزواريغي صبنيب: 

صيو في كلٍّ من قبهرَي أوهوثب وآٍيب. ممب ػمقبً اٍزواريغيّبً في القبهح اإلفويقيخ، ثبلزواىي مغ امكبنيبٍد واػلٍح للزؤ

يَمؼ لزوكيب ثبٍزؼبكح كوههب الزبهيقي في مؾيطهب اإلقليمي، ورؼييي مكبٍجهب الزغبهيخ، وىيبكح قلهرهب 

االقزٖبكيخ مغ كول المنطقخ ورؾقيق الزغبنٌ ثين الزواس الؼضمبني الزوكي)الؼضمبنيخ الغليلح( والزواس اإلٍالمي 

  اٍزقلام القوح النبػمخ، واهٍبء نمومط مؼزلل من الؼلمبنيخ الزوكيخ في اللافل)الكمبليخ(. وفي اللافل والقبهط

ثبػزجبههب نهظ روكي مزنبغم مغ اهس الغمهوهيخ الزوكيخ ، ومزنبٍق مغ القٖبئٔ المْزوكخ ثين روكيب، وكول 

 .وافيخالغواه  الؼوثي من النواؽي االقزٖبكيخ والضقبفيخ والفكويخ والزبهيقيخ والغغ
22 

 

صبلضب:  الزلفل في األىمبد في المنطقخ ثفبػليخ ، ولؼت كوه مؾوهي في ٍيبٍبد وأؽلاس وروريجبد المنطقخ 

، أن روكيب لم رؼل الجلل الني رٖله ػنه هكوك أفؼبل  اوغلوأؽمل كاوك الؼوثيخ واقليم الْوق األوٍٜ ، ؽيش ثين 

اىاء األىمبد ، وانمب يزبثغ األىمبد قجل ظهوههب ، ويزلفل في األىمبد ثفبػليخ ويؼطي ّكال لنظبم المنطقخ 

وهنا اللوه يٖفه أوغلو، ثبلقول أن "روكيب لليهب اآلن هإيخ ٍيبٍخ فبهعيخ قويخ نؾو الْوق األوٍٜ المؾيطخ ثه. 

لقبن ومنطقخ القوقبى". وٍوف رقوك روكيب موعخ الزغييو فيه، وٍزكون في ٛليؼزه، وٕبؽجخ فكو يؾلك مَزقجل والج

النظبم اإلقليمي الغليل، فهنه مهمزنب وهٍبلزنب، وٍزكون روكيب هائلح هنا النظبم، والنبٛقخ ثبٍمه"
23

ولزؾقيق رلك . 

هيكافليخ  ػلى صالس هكبئي  د روكيباإلٍزواريغيخ اٍزنل
24

: 

األول، رؼييي الليمقواٛيخ في اللافل  وؽمبيزهب" ؽيش أنهب رؼل القيمخ األكضو أهميخ في الؼٖو الؾليش في 

 روكيب".

الضبني، االقزٖبك اللينبميكي، ام "ان رؼييي الليمقواٛيخ لن يكون ممكنب اما لم رنؼكٌ الزنميخ االقزٖبكيخ ػلى 

 المغزمغ من فالل الؼلالخ في روىيغ اللفل". 

الضبلش، اللثلومبٍيخ النْطخ، الزي اػزجوهب "كثلومبٍيخ موموقخ رنطوي ػلى الهيجخ واالؽزوام، فبللول الزي رزجنى 

موقفهب ٍبكنب في ظل الظووف اللينبمكيخ النْطخ ٍوف رٖجؼ ٙؾبيب. وثبلمقبثل، فبن المغزمؼبد ماد الزغليل 

.أفٚل لجللانهب ولألعيبل القبكمخواإلؽيبء رظهو قلهح ػلى اكاهح هنه الؼمليبد ورقلم ػبلمب 
 

 

أؽل أهم رؼجيواد في كل من ) الٖومبل وقطو والَوكان، وليجيب( الزوكيخ في القبهطورمضل القواػل الؼَكويخ 

الزؾول االٍزواريغي في ٍيبٍخ روكيب القبهعيخ، وٍؼيهب لزٖميم ٕوهح نمطيخ عليلح ػن نفَهب كقوح اقليميخ ماد 

د ٍيبٍيخ رزقطى ؽلوكهب الغغوافيخوىن اقزٖبكي وػَكوي وقلها
25

ّكلذ روكيب من فالل رلك القواػل ، فقل  

                                                           
،( رؾليل النْبٛ اليائل للَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ، ٍلَلخ روعمبد الييزونخ، موكي  2010ميوال، ى، وثبهيٌ، ط )  21

 .الييزونخ لللهاٍبد واالٍزْبهاد، ثيوود

مؾمل عبثو صلغي وٛبهق ػجل الغليل، ؽمل كاووك أغلو، الؼمق اإلٍزواريغي، موقغ روكيب ػلى الَبؽخ اللوليخ، روعمخ:  22

ومواعؼخ: ثْيو نبفغ وثوهبن كوهغلو، موكي كهاٍبد الغييوح، قطو، واللاه الؼوثيخ للؼلوم نبّوون، ثيوود، الطجؼخ 

 .82، ٓ 2011الضبنيخ، 

، 192الؼلك ؽمل الَيل ٍليم، ٙغوٛ مب ثؼل الضوهاد: االنكْبف المزيايل للنظبم اإلقليمي الؼوثي، الَيبٍخ اللوليخ،  23

 50، ٓ.2013أثويل 

24  Ahmet Davutoglu, “The Restoration of Turkey: Strong Democracy, Dynamic Economy, 

and Active Diplomacy,” Vision Papers, no. 7 (August 2014), pp. 3, 11, 18 

 

25 Pinar Bilgin, “Turkey‟s „geopolitics dogma”. In St efano Guzzini (ed), The Return of 

Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012), P. 155 
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في المنطقخ الزي رٚم الجؾو األؽمو من فالل عييوح ٍواكن، المؼووفخ ثجواثخ الجؾو األؽمو مضلضًب اٍزواريغيًّب 

وػلى ٍواؽل المؾيٜ الهنلي في الٖومبل، وػلى فليظ الجٖوح وفليظ ػلن في قطو.
 26

  

 

 ىاقف تركُا تداِ انثىراث انؼربُتيانثاٍَ:  انًبحث
عبءد صوهاد الوثيغ الؼوثي كملفال منبٍجب ومهمب لوٙغ اٍزواريغيخ الؼضمبنيخ الغليلح موٙغ الزطجيق، ثؾيش 

 رزكبمل روكيب ثٖوهح أكجو وأػمق مغ اللول الؼوثيخ الزي فٚؼذ لَيطوح ونفوم اإلمجواٛوهيخ الؼضمبنيخ. وملك

من فالل اػبكح روظيف اللوه الزوكي في فلمخ االٍزقواه اإلقليمي في الموؽلخ الغليلح، مَزغلخ في ملك نفومهب 

الَيبٍي وقورهب النبػمخ ورْؼت ػالقبرهب االقزٖبكيخ مغ كول المنطقخ.
 27

  

لؾكم في الني ٙوة أنظمخ ا” الزَونبمي الؼوثي“واػزجو وىيو القبهعيخ الزوكي الَبثق أؽمل كاوك أوغلو 

المنطقخ، ثمضبثخ رلفق ٛجيؼي للزبهيـ، وؽلس ػفوي وٙووهي، عبء مزؤفًوا، ؽيش كبن ينجغي أن يؾلس في 

الضمبنينبد والزَؼينيبد من القون المبٙي. واػزجو كاوك أوغلو مب يغوي في الؼبلم الؼوثي، مَبًها ٛجيؼيًّب 

ػن ٙووهح اعزمبػيخ، مْلًكا ػلى وعوة اثزؼبك  لألموه، وأن الزغييواد الزي رْهلهب كول الْوق األوٍٜ نبرغخ

اليػمبء الؼوة ػن الوقوف أمبم هيبػ الزغييو. هنا الزٖوه كفغ ثٚووهح اػبكح ركيف اللوه الزوكي في المنطقخ 

ب ثؼل أن أكلد الضوهاد الؼوثيخ أهميخ  ًٕ ٍؼيًب الٍزغالل الفوٓ الزي يمكن أن يْكلهب الوثيغ الؼوثي، فٖو

 ثبلنَجخ للول المنطقخنمومط، والاللوه روكيب، 

 أ: انًىقف انتركٍ يٍ انثىرة انتىَسُت 

 نظبم ثن ػلىلكن ٍقوٛ ػلم الزلفل في الْئون اللافليخ لللول الؼوثيخ، ّؼبه في األىمخ الزونَيخ هفؼذ روكيب 

روٛيل الؼالقبد الَيبٍيخ واالقزٖبكيخ مغ  لىصم ٍبهػذ ػكػمهب للضوهح الزونَيخ. رؼلن روكيب عؼل ، ٍويؼب

، ؽيش وقغ الجللين ارفبقيبد رؼبون ثينهب، منهب ارفبقيخ رقٚي ثزقليم قوٗ لزونٌ رقليم اللػم االقزٖبكيورونٌ، 

مقٖٔ إلنؼبُ االقزٖبك -قليلخ يغوي ٍلاكه ػلى فزوح ػْو ٍنواد وثفبئلح -لزونٌ ثقيمخ نٖف مليبه كواله 

ولزبن أيٚب ػلى الغبء نظبم الزؤّيواد ثينهمبوارفقذ اللالزونَي 
28
. 

 ب: انًىقف انتركٍ يٍ انثىرة انًظرَت  

روكي ٍيكون من ّؤنه أن يؼيل –أن أي رقبهة مٖوي هإيخ ورٖوه ٍيطوح ػلى كوائو ٕنغ القواه الزوكي 

روريجبد األمن اإلقليمي ويؼيل رْكيل فويطخ الزؾبلفبد اإلقليميخ في المنطقخ.
 29

الضوهح المٖويخ  بدثلايومغ  

وثؼل  .واؽزوام اهاكح الْؼت المٖوي ، أيلد روكيب الضوهح ، وٛبلجذ الوئيٌ المٖوي ؽَني مجبهك ثبلزنؾي 

روكيب أن مٖو مب ثؼل الضوهح رمضل ّويكب عليلا ػلى اػزجود (  2011ينبيو  25 )نغبػ الضوهح المٖويخ 

هعت ٛيت وقبم الوئيٌ الزوكي" ، قبرهب مغ اٍوائيل في المنطقخ فبٕخ ثؼل رواعغ ػال االٍزواريغيالمَزوى 

كػم رغوثخ مْبهكخ و نغبػ اإلٍالميين في الوٕول الى الؾكم ثؼل ، لمٖو هٍميخ أهكوغبن" ثييبهح  

اإلٍالميين في الؼمل الَيبٍي الؼوثي
30

 . 

أكل ؽيش  ،ثبلوئيٌ المئقذ االػزواف روف٘ وكيب عؼل رػلى الوئيٌ الْوػي لمٖو، الؼَكوي االنقالة لكن 

أنه من غيو المقجول اإلٛبؽخ ثؾكومخ عبءد الى الَلطخ من فالل ، وىيو القبهعيخ الزوكي أؽمل كاوك أوغلو

 ثبلوئيٌ الَيَي، كمب هفٚذ االػزواف  انزقبثبد كيمقواٛيخ، ػجو وٍبئل غيو مْووػخ ثل وثبنقالة ػَكوي

                                                           

 20ػَكويخ روكيخ في الٖومبل، الغيِ الزوكي في فليظ ػلن ثؼل وٕوله للقليظ الؼوثي"، القلً الؼوثي،  قبػلح26 

  2017أكزوثو/رْوين األول  2، )ربهيـ اللفول: 2016ينبيو/كبنون الضبني 

 .90، 2014ٓ، هثيغ 157كؽمبن، غبىي، مَبهاد الزؾوالد الْوق أوٍطيخ، مغلخ ّئون ػوثيخ، ػلك   27

جل القبكه، روكيب وصوهاد الوثيغ الؼوثي، موكي األهوام لللهاٍبد الَيبٍيخ واإلٍزواريغيخ، مؾمل ػ28

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86  

مغلخ الَيبٍخ  ،   يونيو30لوهبنبد المزجبينخ: قواءح في الموقفين الزوكي واإليواني رغبها،  ؽَنين روفيق اثواهيم  29

 . 2013، أكزوثو،  194الؼلك  اللوليخ،

 .306ٓ 2013ا ويٖبل، أؽمل، ٕموك روكيب والوثيغ الؼوثي، مغلخ الجيبن، الزقويو االٍزواريغي الزبٍغ، 30
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انزهذ ومب ثين الوهبنبد المزجبينخ ثين اللولزين ، خ اإلٍالميخ، اؽزٚنذ المؼبهٙو وػبهٙزه ثْلح، ثؼل انزقبثه

الؼالقخ الى قطغ الؼالقبد اللثلومبٍيخ.
31
  

 : انًىقف انتركٍ يٍ انثىرة انهُبُت ج

الليجيخ كوها مهمب في موقف روكيب من الضوهح الليجيخ ٙل نظبم  -لؼجذ الؼالقبد اإلٍزواريغيخ االقزٖبكيخ الزوكيخ 

مليبه كواله، وأػلنذ ليجيب أنهب ٍزقّلم (  8.9 ) 2010الزّجبكل الزغبهي ثينهمب ػبم ؽغم وٕل ؽيش القنافي، 

ّْوكبد الزوكيخ ؽزى ػبم  100اٍزضمبهاد ثقيمخ  ، وأػلنذ ػن اٍزضمبهاد في قطبع الزْييل 2013مليبه كواله لل

 مليبه كواله رّم منؾهب للْوكبد الزوكيخ في هنا المغبل 15وٕلذ قيمزهب الى 
32

ففي ثلايبد الضوهح الزيمذ    

ؽلف النبرو والزلفل  بدػمليكػم و،  هبكػمالؾكومخ الزوكيخ الٖمذ ، لكن  نغبػ مَبه الضوهح  عؼلهب رَوع في 

وثؼل ٍقوٛ القنافي اػزوفذ روكيب ثبلمغلٌ االنزقبلي كممضل وؽيل للْؼت الليجي، ممب كبن له ليجيب.  الغوثي في

وقل لؼجذ  ػقل ّوكبد ٍيبٍيخ وارفبقبد اقزٖبكيخ كجيوح مغ النظبم الليجي الغليل.في رَهيل مهمخ كوه كجيو 

واغمبريخ الَيبٍيخ كوها كجيوا في الموقف الزوكي من الضوهح الليجيخ ، ؽيش ٍؼذ الى المواىنخ ثين ؽَبثبد الج

الّوثؼ والقَبهح في مٖبلؾهب القوميخ قجل انزبط أّي موقف رلّفلي في ليجيب
33
.  

الوك ػلى الزوعه المٖوي لزؼييي الَؼالقبد الؼَكويخ مغ كل من قجوٓ واليونبن، ورْكيل مؾوه وفي  ٍجيل 

  ػَكوي في ّوق المزوٍٜ
34

منكوري  2019، وقؼذ الؾكومزين الزوكيخ وؽكومخ الوفبق الوٛني الليجيخ، ػبم 

ؽول الَيبكح ػلى المنبٛق الجؾويخ، النبثؼخ األولى: ؽول الزؼبون األمني والؼَكوي ثين الجللين، والضبنيخ: رفبهم ، 

ويَمؼ االرفبق لزوكيب ثبٍزقلام األعواء الليجيخ وانْبء   .من القبنون اللولي، والزي رهلف لؾمبيخ ؽقوق الجللين

قواػل فيهب
35
 

 : انًىقف انتركٍ يٍ انثىرة انسىرَتد

 موقفهب من الضوهح الَوهيخ، واٍزنل ملك الزغيومضل الزغيو اللائم في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ الضبثذ الوؽيل في 

اللائم ػلى رفبػل صالصخ ػوامل هي: الواقغ الميلاني الَوهي، والمْهل الزوكي اللافلي، والموقف اللولي من 

األىمخ-الضوهح
36
. 

اقنبع الوئيٌ الَوهي ثْوػيخ مطبلت المزظبهوين والَؼي الى رؾقيقهب مؾبوالد من الموقف الزوكي رلهط وقل 

والمطبلجخ ثوؽيل ثْبه األٍل )الغيِ الؾو(، واؽزٚبنهب ٍيبٍيب وػَكويب كػم المؼبهٙخ المَلؾخ الى ٍلميب، 

ثبلقزل ينظبهوزللمالَوهي النظبم قمغ ثؼل 
37

مؾظوهح ومنبٛق  أمنه لالعئين الَوهيين ٛقبمن صم اللػوح إلقبمخ، 

ثْوٛ هؽيل  المْبهكخ في المئرمواد اللوليخ اللاػيخ لؾل األىمخ الَوهيخ ٍلميبصم ،  للطيوان الؼَكوي الَوهي

. وػلم االٕطلام مؼهم  الزنَيق مغ هوٍيب وايوان أهم ؽلفبء النظبم الَوهي الوٍميمغ مواػبح  نظبم األٍل

رلفلذ و،  ؽلوكهبالمزواعلح ػلى الَوهيخ  –يخ أي رَليؼ للقواد الكوكوفالل رلك المواؽل ػبهٙذ روكيب 

 ومب ثؼله. 2016ػجو ػمليخ كهع الفواد في ػبم لقٚبء ػليهب ػَكويب ل

                                                           
فيبم اليػجي، من الزؾبلف الى الٖلام: ٍينبهيو مَزقجل الؼالقبد المٖويخ الزوكيخ،المنبه االلكزوونيخ، ػلى ّجكخ   31

 ( http://www.manar.comاالنزونذ، 

 2011مبهً 18الموقف الزوكي من الضوهح الليجيخ، الموكي الؼوثي لألثؾبس وكهاٍخ الَيبٍبد، اللوؽخ، قطو،  32

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Turkeys_Position_on_the_Libyan_Re

volution.aspx 
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 2017، مغلخ كهاٍبد كوليخ، عبمؼخ ثغلاك، 103أنمومعب، الؼلك  وايوان روكيب الؼوثيخ اللول في الَيبٍي الؾواك من
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  www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/12/26االنزونذ
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اٍزطبػذ الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ الموائمخ ثين رلك األهلاف الَيبٍيخ والؼَكويخ عميؼهب، فَيبٍيب نغؾذ في 

ئل الَوهيخ المَلؾخ من عهخ أفوى ،كمب نغؾذ في والفٖب، من عهخوهوٍيب ػالقزهب مغ ايوان الؾفبظ ػلى 

من  الواليبد المزؾلح ومنغ االٕطلام مغ،  عهخالملػومخ أمويكيب من القٚبء ػلى الزنظيمبد الكوكيخ المَلؾخ 

 . أفوىعهخ 

ومب راله من مئرمواد اقليميخ وكوليخ)اٍزبنه ، عنيف ادمئرمومجبّو في هئيَي وٛوف وإٔجؾذ روكيب 

لكن رلك النغبؽبد هٍقذ ٕوهح مهنيخ للى ّويؾخ واٍؼخ من النقت  .ثبالّزواك مغ هوٍيب وايوان وأفوارهب(

الَيبٍيخ الزوكيخ رغبه ٍوهيب هي ٍيبٍخ ثواغمبريخ مجنيخ ػلى مٖبلؼ روكيب اإلٍزواريغيخ الَيبٍيخ الؼوثيخ ثؤن 

 الؼليب وليٌ في ٍجيل وقف نييف اللم الَوهي.

قلق "منطقخ آمنخ" في ّمبل ٍوهيخ ، وٛوك أن ر (  2019-2016 ) ػبمفالل الفزوح من روكيب واٍزطبػذ 

رنظيم "كاػِ" من ّمبل ٍوهيخ، ومنغ أكواك ٍوهيخ من ثَٜ الَيطوح ػلى غوة نهو الفواد، ووقف رلفق 

ال ػن اػبكح االػزجبه لللوه الز ًٚ وكي ، وكػم الالعئين ػجو رؤمين ظووف مؼيْيخ وأمنيخ مالئمخ كافل ٍوهيخ، ف

للزلفالد اللوليخ واإلقليميخ وؽزى للمليْيبد الؼبثوح للوٛنيخ مغبال  المؼبهٙخ الَوهيخ ثؼل أن إٔجؾذ 

 .والؾلوك
38

 

 انًىقف انتركٍ يٍ انثىرة انًُُُت -ِ

اهركي الموقف الزوكي من الضوهح اليمنيخ ػلى ٙووهح اٍزقواه اليمن نظواً لؾَبٍيخ عغوافيزهب المَيطوح ػلى 

أهم الممواد المبئيخ، ولمب يمضله اٍزقواههب من ػبمل مَبػل ػلى انغبى اٍزقواه ممبصل في القون األفويقي رلؼت 

كوها مؾوهيب فيه روكيب
39

ٍيطوح وثؼل  ٍيبٍيب. يخ لؾل األىمخ اليمنيخ وكػمزهب. وقل أيلد روكيب المجبكهح القليغ

أيلد روكيب الَلطخ الْوػيخ في اليمن ، كمب أيلد الزؾبلف اإلٍالمي لالٍزؼبكح الؾوصيين ػلى الَلطخ في اليمن، 

هلفين أٍبٍيين همبالْوػيخ ، وملك لزؾقيق 
40

: 

 ولجنبن.وهيب والؼواق واليمن الزملك اإليواني في المنطقخ ومؾبوالد فوٙه هيمنزه في كل من ٍوقف  .1

 .في ٍجيل ؽمبيخ مٖبلؾهب االقزٖبكيخ في رلك اللول الزمبهي مغ الموقف الَؼوكي والقليغي من اليمن، .2

الزوكي ثَجت قٚيخ مقزل الٖؾفي الَؼوكي –ثؼل الزورو الَؼوكي  وقل رواعغ اللوه الزوكي في القٚيخ اليمنيخ

و اكزفذ ثنلاءاد ػبمخ من أعل رؾَين أوٙبع اليمن مَزقجال من ، روكيب الزلفل المجبّو  في روكيب ورغنجذ

 فالل الزؾول الليمقواٛي و االنفزبػ ػلى المييل من الؾويبد و ؽقوق اإلنَبن،

 انًىقف انتركٍ يٍ األزيت انخهُدُت يغ قطر  -و

اإلٍالمي المؼزلل، والزي ، وأثوىهب كػم الزيبه روكيب وقطوزْبثه األهلاف الزي رزؾكم في رؾوكبد ومفبٕل ر

الؾٖبه ػلى كولخ قطو من عهخ كول ، ورطويو الَؼالقبد ثينهب لمواعهخ الَيبٍيخ إٔجؾذ عيًءا من هُويخ روكيب

منطقخ زمّلك نؾو ثبلفالل األىمخ نغبػ روكيب ثبإلٙبفخ الى  (مٖو، والَؼوكيخ، واإلمبهاد، والجؾوينالزؾبلف )

الؼالقبد الزغبهيخ )ؽغم الٖبكهاد ، ومٚبػفخ ؽغم خ روكيخ في قطوالقليظ الؼوثي واقبمخ قبػلح ػَكوي

 430الى  2016في ػبم  ذوٕل 2012مليون في ػبم  130والواهكاد( ثين قطو وروكيب ؽيش كبنذ في ػبم 

مليون
41
. 

والؾبل هنه، فبن روكيب رزجبكل المنبفغ مغ قطو، فجينمب روكيب رويل روٍيغ نفومهب ووٙغ قورهب الؼَكويخ في فلمخ 

أعنلرهب الَيبٍيخ ماد الٖلخ ثبلمٖبلؼ الزوكيخ الَيبٍيخ واالقزٖبكيخ، الى عبنت قورهب النبػمخ، فبن قطو رويل 

ل ؽمبيخ ركون عبهيح اما مب غيود الواليبد المزؾلح هثٜ الؾليف الزوكي ثؤمنهب القومي، ورويل رؤمين ثلائ

                                                           
، كبنون 63ؽَين آل ّجبنخ ، من الزٖفيو الى الزوقيم اّكبليخ الَيبٍخ الزوكيخ ، مغلخ كهاٍبد في الزبهيـ اآلصبه،الؼلك  38.

  2018ٓ.379الضبني،

مؾمل ػجلالقبكه فليل، ؽَبثبد أنقوح: الزلاػيبد االقزٖبكيخ لَيبٍخ روكيب رغبه كول الوثيغ الؼوثي، القبهوح: الموكي  39

 .2012أكزوثو  1اإلقليمي لللهاٍبد اإلٍزواريغيخ، 

مؾموك الونزيَي، الموقف الزوكي من ػبٕفخ الؾيم: األٍجبة والزطوهاد، المؼوفخ، الغييوح نذ    40

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/29 

القليغيخ ورلاػيبد ملك ػلى الٖواع في ٍوهيب،الموكي -كوه روكيب اإلقليمي في األىمخ القطويخمؾمل اللعين،    41

  http://democraticac.de/?p=50196 ػلى ّجكخ االنزونذ2017أكزوثو  20الؼوثي الليمقواٛي،

http://democraticac.de/?p=50196
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رقييمبرهب ورقليوارهب لطجيؼخ ونوػيخ وعوكهب في الْوق األوٍٜ، ثمب فيهب في ملك مواىنخ ػالقبرهب ثين القوى 

الَنيخ ورلك الْيؼيخ المزمضلخ ثبيوان
42
. 

ؼوثي )الَؼوكيخ واإلمبهاد ( الكول القليظ أقلق ثؼ٘ الزوٍغ الزوكي ثقوة مٚيقي هومي وثبة المنلة، لكن 

 يغؼل من القبػلح الؼَكويخ الزوكيخ في قطو، مغ روكيب أي رنبفٌ أو نياع ػَكوي ن ومٖو ، ػلى اػزجبه أ

مٖله رهليل ؽقيقي لهب، وهنا الزهليل ٍيزٚبػف اما مب رؼوٙذ الَؼوكيخ لزغييواد رلفؼهب الى االنكفبء والزقهقو 

ػلى المَزويين اإلقليمي واللولي
43
.  

قل أصبه هنا اللوه الزوكي النْٜ ثؤثؼبكه المزؼلكح الغلل ؽول ٛجيؼزه وؽقيقخ وػلى ٙوء صوهاد الوثيغ الؼوثي، ف

اللوافغ المؾوكخ له ثين ارغبهبد رجوى الطبثغ الجواغمبري للَيبٍخ الزوكيخ وروكييهب ػلي رؾقيق المٖبلؼ 

ي اٛبه اٍزؼبكح روكيب مارهب الؾٚبهيخ اإلٍالميخ الوٛنيخ، وأفوى رئكل رؾول الَيبٍخ القبهعيخ نؾو الْوق ف

رؾذ قيبكح ؽية مي موعؼيخ اٍالميخ.
 44

 ولؼل أثوى مب يفَو الَيبٍبد الزوكيخ رغبه صوهاد الوثيغ الؼوثي، هو  

رواىنبد القوى  اإلقليميخ الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ و الزي رؾكماالقزٖبكيخ  المٖلؾخ الجوغمبريخ الَيبٍيخ ، و

واللوليخ
45  

 

 

  فٍ انًُطقت انؼربُت  انتركٍ نهذور انًستقبهُّت نسُُارَىهاثاانًبحث انثانث : 
في المؼبكلخ الزوكي : من المؾزمل أن يزٖبػل اللوه  انتركٍ فٍ انًُطقت انؼربُتانسُُارَى األول: تظاػذ انذور 

الزلفل رمضل ؽلقخ هئيَيّخ ٙمن ؽلقبد  رلك اللول في ظل األوٙبع الواهنخ لكون والليجيخ  والؼواقيخ  الَوهيّخ 

  :من عليل، وهنبك مئّواد لزؾقق هنا الَينبهيوالقالفخ الؼضمبنيخ  المَزهلف إلػبكح الجنبء الزوكي 

الزلفل الؼَكوي المجبّو وغيو  امزالكهب ثؼ٘ األوهاق الزي يمكن رؾويكهب والزؤصيو من فاللهب، ومنهب وهقخ  –

ثبإلٙبفخ الى الزوافق الزوكي اإليواني  ؽول    مغ وعوك الؾبٙنخ االعزمبػيّخ في ٍوهيب والؼواق. ، المجبّو 

الهبعٌ الكوكي و القوف من رنبمي نفوم ؽية الؼمبل الكوكٍزبني، ممب قل يهلك األوٙبع في كال الجللين ممب 

.أمني ثين الطوفين-أكى الى رؼبون اٍزواريغي
 46

 

روكيب الى الجؾش ػن ٛوق رفكيٍو عليلح لزغبوى المآىق والؾلقبد المفوغخ الؾبليخ الزي وقل ثين اوغلو الى ؽبعخ 

ان الفبػلين النين يَؼون للٖموك في وعه ريبه الزبهيـ الَويغ ثؾبعخ ّ الى  " :رزؼوٗ لهب المنطقخ؛ ام يقول

ؼبكهب اإلقليميخ واللوليخ، ّ هي ّّ ان ٍيبٍخ روكيب القبهعيخ، ثؤث .الزكيف مغ الزطوهاد الغليلح والجيئبد المزغيوح

انؼكبً لهنا الزكيف مغ المنبؿ اللولي الغليل. ومن أعل فهم ٍيبٍخ روكيب القبهعيخ الفؼبلخ و مزؼلكح األثؼبك، فبننب 

ثؾبعخ الى النظو في مقبهثخ ومفبهيم رؾليليخ عليلح لزغبوى الغموك والطوق المَلوكح الؾبليخ. ان أؽل المجبكة 

اإلنَبنيخ هو اللثلومبٍيخ  -وهثمب األكضو أهميخ في هنه الفزوح  -يَخ للَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ الزفَيويخ الوئ
47
 

                                                           
42 Olivier Decottignies and Soner Cagaptay, Turkey's New Base in Qatar, Washington 

institute, January 11, 2016 

ك ؽلم 43 القالفخ الؼضمبنيخ.. وفطواد مٖو االٍزجبقيخ ؽبئٜ ٕل أمبم رهليلاد الغنوة، عويلح  ٍواكن" الَوكانيخ رؾوِّ

 2017كيَمجو  27األهوام )مٖو(، 

 - 2002فٚيواد ، ػمو، الؼوامـل المئصـوح في رـوعهــبد الَيبٍــخ القبهعيــخ الزوكيــخ رغــــبه المنطقــخ الؼـوثيخ:   44

 524ٓ. 2016،آة 4لؼلك، ا22م، مغلخ المنبهح، المغلل 2012

ٙيبء أونيٌ، روكيب والوثيغ الؼوثي: مؼٚلخ األفالق والمٖبلؼ في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ، مغلخ هإيخ روكيخ،  45

 3/2012، الؼلك 1روعمخ هبعو أثو ىيل، المغلل 
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ثبٍزقلام رقوم ػلى رنفينهب ، رزميي ثبالٍزمواهيخ وصجبد الزوعهبد ، مؾّلكح، روكيخ  واٍزواريغيخوعوك هإيخ  –

في  ػلى كَت ثؼ٘ القيبكاد الَيبٍيّخ والفكويّخأكواد القّوح ثْقّيهب، الٖلجخ والنبػمخ، ػلى نؾو عؼلزهب قبكهح 

 . الؼبلم الؼوثي 

ويكمن الزغيّو األٍبٍي في ٍؼي روكيب للؼمل ثفبػليخ ٙمن الزؾبلفبد الغوثيخ وثبلزنَيق مؼهب في عواههب المجبّو 

كمب يكمن واالثزؼبك ػن الؼمل وؽلهب، ثؼل أن كبنذ رَؼى الٍزقالليخ كوههب اإلقليمي ورؾليل أعنلح المنطقخ. 

الزغيّو في ٍؼيهب إلؽيبء اللوه اإلقليمي ثبرغبٍه رّلفلي أمني وػَكوي، ومؾبولخ اظهبه القوح وقلهاد الوكع، 

ب ًٚ ثزنَيق مغ الؾلفبء أي
48
 

 

ب ِملَّف  – ًٕ ؽبلخ الزوافي الؼوثّي ورجبينبد الوإى القليغيّخ رغبه ثؼ٘ الِملَفّبد القطيوح في المنطقخ، فٖو

األىمخ الَوهيّخ واليمنيخ، فبما مب اٍزمّو الزؼبمل الؼوثّي مغ الزهليلاد اإليوانيّخ ػلى هنا اإلههبة ومكبفؾزه و

 في ليجيب  وقطو ورونٌ النؾو فمن المزوقغ، ليٌ فقٜ الزوٍغ في ٍوهيب، وانمب 

والؼواق  في ٍوهيب الزوكي : ويْيو هنا الَينبهيو الى وٕول المْووع  انتركٍانسُُارَى انثاٍَ: ثباث انذور 

ػنل نقطخ الضجبد في المنبٛق الَوهيّخ المؾّوهح من  الزوكي الى الؾّل المَموػ ثه اقليميًّب وكوليًّب، ام يقف اللوه 

ب غيو موّعؼ لؼلم  النظبم ًٚ كون رقّلم لزلك النقطخ من فالل الٚغوٛ اإلقليميّخ أو اللوليّخ ، ولكن هنا الَينبهيو أي

ب في ظل  الزوكيمب يَمى ثمجلأ الضجبد، ام اّن المْووع ػلى  الزوكيخاؽزواء القواميٌ  ًٕ ال يقجل االهركبن، فٖو

 .والمٖويخ والؼوثيخ  مغ المٖبلؼ األمويكيّخ والووٍيّخرؼبهٙه 

والؼواق  في ٍوهيب روكيب : يْيو هنا الَينبهيو الموعؼ الى أفول نغم  انتركٍ انسُُارَى انثانث: أفىل انذور

 :رقّلم اٍزواريغّي وهنبك مئّواد لزؾقق هنا الَينبهيوأي  ول كون اؽواى وؽلوس رؾّوالد رؾوقطو 

، ام اّن مَبؽخ اللوه الزوكي في ظل روّكي االقزٖبك  الزوكيالزكلفخ المبليخ الٚقمخ الزي ثبد يزطلجهب المْووع –

  .صجذ أنهب أكجو من قلهارهب القوميّخ

الَيطوح ػلى منبٛق نفوم الزوكيخ في : إلكهاكهم الوغجخ الزوكي ّللزقلم الؼَكوّي الؼوثي  -الوف٘ الووٍيّ  –

الزي من ّؤنهب ػلم الزوكيخ  -، ثبإلٙبفخ الى انلالع القالفبد الووٍيّخالؼوثيخ  رزؼبهٗ والمٖبلؼ الووٍيّخ و

للزوٍغ ػلى ؽَبة مٖبلؾهب في ٍوهيب. وهي أمبم فيبهاد ٕؼجخ، فبالٕطلام مغ اللوه لزوكيب ٍمبػ هوٍيب 

يغؼلهب في مواعهخ مغ الغميغ كون اٍزضنبء، وثبلزبلي ٍزؾزوم كل مب يؾبفع ػلى َػالقزهب مغ موٍكو الووٍّي 

 .رفبكيًب للقَبهح الكجوى

وٙوة مْووػهب  ،الزوٍؼّي في المنطقخ الزوكي  وهفٚهب المْووع روكيب الَيبٍبد األمويكيّخ الغليلح: رغبه  –

 وقطو.الزوٍؼّي في ٍوهيب والؼواق 

 

 انخالطت 
ان مب نّمذ ػنه المواقف والَلوكبد الَيبٍيخ لزوكيب قل انطلق أٍبٍب من أنمبٛ نظويخ الزغيو في اٍزواريغيبد 

وفقًا نتشارنس هُرياٌاللول وٍيبٍبرهب القبهعيخ الزي رؾكم ؽوكخ رفبػالرهب اللوليخ 
49

،ؽيش ثلأد رلك الَيبٍبد 

؛ ؽيش ثقيذ المواقف الزوكيخ صبثزخ في مَزوى االهزمبم ثبلزغيو الزلهيغي، من فالل اٍزواريغيخ الزغيو "الزكيفي"

                                                           
وكهاٍخ  ، الموكي الؼوثي لالثؾبسػمبك قلوهه ، مَؤلخ الزغيّو في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ: المواعؼبد واالرغبهبد .48

، 2015ٍجزمجو  13الَيبٍبد، اللوؽخ، 

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Change_in_Turkish_Foreign_Policy_

Reassessment_and_New_Trends.aspx 

 

49.  Hermann, Charles, Policy classification: A key to the comparative study of foreign 

policy. In by Rosenau, Davis, Vincent; East, Maurice, the Analysis of International Politics: 

(New York: Free Press 1972), p 72 
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الموعه الى صوهاد الوثيغ الؼوثي مب مغ ثقبء أهلاف الَيبٍخ وأكوارهب رغبه الزؼبٛي مغ رلك الضوهاد كمب هي 

وفي هنا اإلٛبه ثلا عليًّب ففود الموقف الزوكي ؽيبل الوٙغ في كل من رونٌ والجؾوين واليمن، ؽيش  .صبثزخ

مقبهثخ الزوكيخ رقوم ػلى ٙووهح انهبء األىمبد اللافليخ في رلك اللول وانهبء االنقَبمبد المغزمؼيخ ػجو كبنذ ال

ػملد وفي الموؽلخ الضبنيخ من صوهاد الوثيغ الؼوثي .  األكواد الَلميخ، ثبلزوافق مغ هف٘ الزلفالد القبهعيخ

بمغي"، والني انٖوف الى رغييو أكواد الَيبٍخ في ٍيبٍبرهب القبهعيخ الى مب يطلق ػليه الزغيو "الجونروكيب 

 . )الضوهح الليجيخ والضوهح المٖويخ( ووٍبئلهب من كون أي رغييو في األهلاف والغبيبد المقٖوكح من وهائهب

لكن اهرلاكاد  صوهاد الوثيغ ٍبهمذ في مب يَمى ثبلزغيو "الهلفي"، ؽيش غيود روكيب من أهلاف الَيبٍخ 

الضوهح الَوهيخ كػم  ،قطغ الؼالقبد مغ مٖو) م رغيود أكوارهب ووٍبئلهب ثبلزؼبمل القبهعيخ مارهب ومن ص

مب يَمى ثبلزغيو "الزوعهي"، ام انٖوفذ روكيب الى رغيو عنهي في موؽلخ  الىلزٖل  والفٖبئل المَلؾخ(

) الزلفل وادٍيبٍبرهب القبهعيخ ، ثمب في ملك رغيو االٍزواريغيبد ومب يزجؼهب من أهلاف وغبيبد ووٍبئل وأك

القواػل الؼَكويخ في انْبء ، الفٖبئل الَوهيخ المَلؾخ والؼواق ، الزؾلس ثبٍم  الؼَكوي في ّمبل ٍوهيب

  .(الٖومبل وقطو والَوكان

عؼل روكيب غيو قبكهح واآلٍيويخ والْوق أوٍطيخ، ، األوهوثيخ -وٍٜ الزٖلػبد الغيوٍيبٍيخوقوع روكيب لكن 

فهي لم رَزطيغ الموائمخ ثين اٍزواريغيخ ،  الموائمخ ثين األفالق والمٖبلؼ في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ ػلى

ثؤن الؼمق مغ ايمبنهب ، مغ كول الغواه الزبهيقي والغغوافي واٍزقلام القوح النبػمخ فقٜ رٖفيو المْبكل 

لالثزؼبك ػن الواليبد لؼت كوه أكجو في الؼبلم اإلٍالمي كون أن يٚطوهب ملك االٍزواريغي لهب يؼطيهب الؾق في 

 هي ثنلك رَؼى للؾفبظ ػلى ػالقبد عيلح مغ كل األٛواف.والمزؾلح وكول االرؾبك األوهوثي، 

 

 انًراخغ 
 بانهغت انؼربُتانًراخغ 

الزوكيخ: الؾزميخ الغغوافيخ وٍئال الهويخ، ، مغلخ كهاٍبد اٍزواريغيخ، المؼهل  أمينخ كلخ ،الغيوثوليزيكيخ .1

  2017كيَمجو  27المٖوي لللهاٍبد الَيبٍيخ واإلٍزواريغيخ، اٍطنجول، روكيب، 

ؽمل كاووك أغلو، الؼمق اإلٍزواريغي، موقغ روكيب ػلى الَبؽخ اللوليخ، روعمخ: مؾمل عبثو صلغي وٛبهق  .2

اعؼخ: ثْيو نبفغ وثوهبن كوهغلو، موكي كهاٍبد الغييوح، قطو، واللاه الؼوثيخ للؼلوم ػجل الغليل، ومو

 2011ثيوود، الطجؼخ الضبنيخ، نبّوون، 

أوميو ربٍجينبه ، انزقبل روكيب من الكمبليخ الى ّكل من"الؼضمبنيخ الغليلح " مؼهل كبهنيغي في الْوق  .3

 2008األوٍٜ، ثيوود، لجنبن، 

بميكيخ الَيبٍخ القبهعيخ واللوه المٖوي في ظل الزؾوالد الغليلح، القبهوح، عمبل ػلي ىهوان، كين .4

 ، الطجؼخ األولى2005المؾووٍخ للنْو، الَنخ 

مغلخ  ،   يونيو30لوهبنبد المزجبينخ: قواءح في الموقفين الزوكي واإليواني رغبه، ا ؽَنين روفيق اثواهيم .5

 . 2013، أكزوثو،  194الَيبٍخ اللوليخ، الؼلك 

ؽَين آل ّجبنخ ، من الزٖفيو الى الزوقيم اّكبليخ الَيبٍخ الزوكيخ ، مغلخ كهاٍبد في الزبهيـ  .6

 . 2018، كبنون الضبني،63اآلصبه،الؼلك

ؽَين لؼوي٘  واقغ اللوه الزوكي الواهن ٙمن أكواه الفواػل اإلقليميخ واللوليخ رغبه النياع الَوهي  .7

  2018،    12مغلخ عيل اللهاٍبد الَيبٍيخ والؼالقبد اللوليخ ، الؼلك    ،

ؽمل الَيل ٍليم، ٙغوٛ مب ثؼل الضوهاد: االنكْبف المزيايل للنظبم اإلقليمي الؼوثي، الَيبٍخ اللوليخ،  .8

 2013، أثويل 192الؼلك 

، ػمو، الؼوامـل المئصـوح في رـوعهــبد الَيبٍــخ القبهعيــخ الزوكيــخ رغــــبه المنطقــخ  فٚيواد .9

 . 2016،آة 4، الؼلك22م، مغلخ المنبهح، المغلل 2012 - 2002الؼـوثيخ: 

فيبم اليػجي، من الزؾبلف الى الٖلام: ٍينبهيو مَزقجل الؼالقبد المٖويخ الزوكيخ،المنبه االلكزوونيخ،  .10

 ( http://www.manar.comجكخ االنزونذ، ػلى ّ

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-12.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-12.pdf
http://www.manar.com/page-9122-ar.html


 
 

DOI: 10.33193/IJoHSS.11.10 168 

 
 

، 2014، هثيغ 157كؽمبن، غبىي، مَبهاد الزؾوالد الْوق أوٍطيخ، مغلخ ّئون ػوثيخ، ػلك  .11

ٓ90. 

كخ ٍؼيل الؾبط، روكيب واألىمخ الَوهيخ:مالمؼ موؽلخ عليلح، المؼوفخ، الغييوح نذ ػلى ّج .12

  www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/12/26االنزونذ

ٙيبء أونيٌ، روكيب والوثيغ الؼوثي: مؼٚلخ األفالق والمٖبلؼ في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ، مغلخ  .13

 3/2012، الؼلك 1هإيخ روكيخ، روعمخ هبعو أثو ىيل، المغلل 

 2014، 157مي مزغيو، مغلخ ّئون ػوثيخ، الؼلك ػجل الفزبػ، ثْيو، الَيبٍخ الزوكيخ في مؾيٜ اقلي .14

، الموكي الؼوثي ػمبك قلوهه ، مَؤلخ الزغيّو في الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ: المواعؼبد واالرغبهبد .15

 ، 2015ٍجزمجو  13لالثؾبس وكهاٍخ الَيبٍبد، اللوؽخ، 

، ، ٍيبٍبد روكيب في الْوق األوٍٜ: ثني الكمبليخ والؼضمبنيخ الغليلح، أوهاق كبهنيغيػمو رْجينبه .16

 2008ٍجزمجو  \أيلول 10الؼلك مئٍَخ كبهنيغي للَالم اللولي، 

فيووى أؽمل، االقزٖبك الَيبٍي للكمبليخ، في : نوثبه هوفَجيبن، مؾوه، روكيب ثين الٖفوح الجيووقواٛيخ  .17

 1985مئٍَخ األثؾبس الؼوثيخ، والؾكم الؼَكوي. ثيوود، 

الكفبهنخ، أؽمل ، القيبهاد اإلٍزواريغيخ لزوكيب اقليميب وكوليب ، مغلخ كهاٍبد، الؼلوم اإلنَبنيخ  .18

 . 2018، 4، الؼلك 45واالعزمبػيخ، الغبمؼخ األهكنيخ، المغلل

ٖواع في القليغيخ ورلاػيبد ملك ػلى ال-كوه روكيب اإلقليمي في األىمخ القطويخمؾمل اللعين،  .19

 ػلى ّجكخ االنزونذ2017أكزوثو  20ٍوهيب،الموكي الؼوثي الليمقواٛي،

http://democraticac.de/?p=50196  

مؾمل ػجل القبكه، روكيب وصوهاد الوثيغ الؼوثي، موكي األهوام لللهاٍبد الَيبٍيخ واإلٍزواريغيخ،  .20

http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=86  

مؾمل ػجل القبكه فليل، ؽَبثبد أنقوح: الزلاػيبد االقزٖبكيخ لَيبٍخ روكيب رغبه كول الوثيغ الؼوثي،  .21

 .2012أكزوثو  1القبهوح: الموكي اإلقليمي لللهاٍبد اإلٍزواريغيخ، 

مؾموك الونزيَي، الموقف الزوكي من ػبٕفخ الؾيم: األٍجبة والزطوهاد، المؼوفخ، الغييوح نذ   .22

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/3/29 

الزوكيخ: أثؼبكهب ورلاػيبرهب المؾليخ واإلقليميخ، الموكي الؼوثي لألثؾبس وكهاٍخ  – منكوح الزفبهم الليجيخ .23

  2019كيَمجو ،  17وهقخ رقليو موقف،  الَيبٍبد ، اللوؽخ،

الزغلغل النبػم: افويقيب في اإلٍزواريغيخ الزوكيخ.. المؾّلكاد والَيبقبد والزؾّليبد، ،  مٖطفى ّفيق ػالم .24

 .2017كوهيخ قواءاد افويقيخ، يونيو 

الجؾوس منيو مؾموك ثلوي، اللوه اإلقليمي لمٖو اّكبليخ المٖبلؼ الوٛنيخ أوال، القبهوح، موكي  .25

يونيو  25-24واللهاٍبد الَيبٍيخ، وهقخ مقلمخ الى نلوح اللوه اإلقليمي لمٖو في مواعهخ الزؾليبد الواهنخ 

 2003، الَنخ 2003

 18الموقف الزوكي من الضوهح الليجيخ، الموكي الؼوثي لألثؾبس وكهاٍخ الَيبٍبد، اللوؽخ، قطو، .26

 2011مبهً

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Turkeys_Position_on_the_Lib

yan_Revolution.aspx 

ميوال، ى، وثبهيٌ، ط ،  رؾليل النْبٛ اليائل للَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ، ٍلَلخ روعمبد الييزونخ، موكي  .27

 2010 .الييزونخ لللهاٍبد واالٍزْبهاد، ثيوود

نطقخ الؼوثيخ، مغلخ الؼلوم القبنونيخ والَيبٍيخ، مؾموك أمين، موقف روكيب من أؽلاس الزغيو في الم نظيو .28

 2013كليخ القبنون والؼلوم الَيبٍيخ، عبمؼخ كيبلى، الؼلك الضبني، 

وهقخ ثؾضيخ ٙمن الملف الَيبٍي،   .الواهنخ الؼوثيخ الزؾوالد ؽيبل الزوكي الموقف"ّكو، ننيو نغم .29

، مغلخ كهاٍبد كوليخ، 103أنمومعب، الؼلك  وايوان روكيب الؼوثيخ اللول في الَيبٍي الؾواك من اإلقليمي الموقف

 2017عبمؼخ ثغلاك، 

http://democraticac.de/?p=50196


 
 

DOI: 10.33193/IJoHSS.11.10 169 

 
 

 .306ٓ 2013ويٖبل، أؽمل، ٕموك روكيب والوثيغ الؼوثي، مغلخ الجيبن، الزقويو االٍزواريغي الزبٍغ، .30

كهاٍبد، ) 2015-2002يوٍف اؽمل القياػله، أصو الموقغ الغغوافي ػلى الَيبٍخ القبهعيخ الزوكيخ ) .31

  2018، 4الؼلك، 45المغلل   َبنيخ واالعزمبػيخ،الؼلوم اإلن

 

 انًراخغ بانهغت االَدهُسَت 
1. Ahmet Davutoglu, “The Restoration of Turkey: Strong Democracy, Dynamic Economy, 

and Active Diplomacy,” Vision Papers, no. 7 (August 2014). 

2.  Ahmet Davutoglu, “Turkey‟s humanitarian diplomacy: objectives, challenges and 

prospects.” Nationalities Papers, vol. 41, no. 6 (2013),. 

3. Hermann, Charles, Policy classification: A key to the comparative study of foreign 

policy. In by Rosenau, Davis, Vincent; East, Maurice, the Analysis of International Politics: 

(New York: Free Press 1972), p 72 

4. K. J. Molsti, "Toward a Theory of Foreign Policy, Making the Case for Role Analysis", 

in Steven Walker, (ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis, (Durham, Duke University 

Press, 1987), p.46. 

5. Murat Yesiltas,”The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign 

Policy”. In Paul Kubicek,Emel Parlar Dal and H. Tarik Oğuzlu (eds), Turkey‟s Rise as an 

Emerging Power (London and NY: Routledge, 2015), p. 48 

6. Olivier Decottignies and Soner Cagaptay, Turkey's New Base in Qatar, Washington 

institute, January 11, 2016 

7. Pinar Bilgin, „„Only Strong States Can Survive In Turkey‟s Geography: The Uses Of 

„„Geopolitical Truths‟‟ In Turkey”, Political Geography, Vol. 26 (2007)  

8. Pinar Bilgin, “Turkey‟s „geopolitics dogma”. In St efano Guzzini (ed), The Return of 

Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012 

9. Steven J Campball, " Role Theory, Foreign Policy Advisors, And U.S Foreign policy 

making" (USA : Department in International Studies of Southern California, International 

studies Association, February1999). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


