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املقدمة
يف التا�س��ع م��ن يوليو/مت��وز 2018، وبع��د ف��وزه يف النتخاب��ات الرئا�س��ية الأخ��رة، اأدى الرئي���س الرتكي رجب طيب 
اأردوغ��ان اليم��ن الد�س��تورية اأم��ام الربمل��ان الرتك��ي اجلدي��د كاأول رئي���س للجمهوري��ة الرتكي��ة بع��د التح��ول للنظ��ام 
الرئا�س��ي ال��ذي يتمت��ع ب��ه رئي���س اجلمهوري��ة ب�ساحي��ات وا�س��عة متكن��ه م��ن اإدارة الب��اد عل��ى جمي��ع امل�س��تويات؛ 

ال�سيا�س��ية والقت�سادي��ة والع�س��كرية.
وق��د راف��ق ه��ذا التح��ول حت��ول اآخ��ر عل��ى م�س��توى �سناع��ة الق��رار يف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة؛ م��ن اخلارجي��ة الرتكي��ة 
والدبلوما�س��ين اإىل املوؤ�س�س��ة الرئا�س��ية، حي��ث ب��داأ امل�ست�س��ارون واملقرب��ون م��ن الرئا�س��ة ميار�س��ون اأدوارًا حموري��ة 
يف نف���س املج��ال. فم��ا جوه��ر التغ��رات يف بني��ة الدول��ة؟ وهل �س��يف�سي ذل��ك اإىل تغر يف �سيا�س��ات تركيا اخلارجية 

وخ�سو�س��ًا م��ا يتعل��ق بامللف��ات الدولية وحميط تركي��ا امللتهب؟

 الت�سكيلة الرئا�سية للجمهورية الرتكية 
بع��د عملي��ة ال�س��تفتاء ال�س��عبي والنتخاب��ات الرئا�س��ية والربملاني��ة تك��ون تركي��ا ق��د اأ�س��دلت ال�س��تار عل��ى النظ��ام 
الربمل��اين، ودخل��ت مرحل��ة جدي��دة عنوانه��ا )ال�س��تقرار يف الداخ��ل والتاأث��ر يف اخل��ارج(، وله��ذا �س��ارعت اإىل 
اإر�س��اء مداميك النظام الرئا�س��ي اجلديد؛ بدءًا بت�س��كيل الهيئات ال�س��يادية وال�سرتاتيجية التابعة للرئا�سة، مرورًا 
باإعان الت�سكيلة احلكومية اجلديدة، واأخرًا اإعان جمل�س ال�سورى الع�سكري، وقد حوت هذه الت�سكيلة اجلديدة 

تغي��رات وتعدي��ات جذري��ة عل��ى م�س��توى البني��ة، فما هي ه��ذه التغيرات؟
اأوًل: رئي�س اجلمهورية 

حظيت �ساحيات الرئي���س يف النظام الرئا�س��ي اجلديد بالكثر من النقا�س��ات واجلدل باعتبارها مركز التحول، 
حي��ث اأ�سي��ف للرئي���س �ساحي��ات جدي��دة وجزء كبر م��ن �ساحيات الربملان، بالإ�سافة اإىل اأن رئي���س اجلمهورية 
�س��يحتفظ بزعام��ة حزب��ه بع��د اأن كان ي�س��رتط علي��ه ت��رك احلزب خال رئا�س��ته للدولة، و�س��يحظى ب�س��لطة اإ�سدار 
مر�سوم رئا�سي ب�ساأن كل امل�سائل املتعلقة ب�سلطاته التنفيذية، ومن �ساحياته تعين اأو اإقالة كبار م�سوؤويل الدولة، 
ومن �سمنهم الوزراء، وميتلك �ساحية تعين نائب اأو نواب الرئي�س، ويتوىل اإعداد قوانن املوازنة العامة مبوافقة 
الربمل��ان، وم��ن �ساحيات��ه اإع��ان حال��ة الط��وارئ، ويعر���س كذل��ك القوان��ن املتعلق��ة بتغير الد�س��تور على ا�س��تفتاء 

�سعبي.
ثانيًا: هيئات الرئا�سة 

ال�ساحي��ات الوا�س��عة ملوؤ�س�س��ة الرئا�س��ة ا�س��تدعت ا�س��تحداث ع��دد م��ن الهيئ��ات ال�س��رتاتيجية وال�سيا�س��ية التابعة 



تقدير موقف

3

تركيا .. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي

للرئا�س��ة الرتكية، و�س��تكون اإىل جوار الرئي���س يف هند�س��ة ال�سيا�س��ة الداخلية واخلارجية للباد وهي:
هيئة العلوم والتكنولوجيا و�سيا�سات التجديد.  -

هيئة �سيا�سات التعليم والتدري�س.  -
هيئة ال�سيا�سات القت�سادية.  -

هيئة ال�سيا�سات الأمنية واخلارجية.  -
هيئة ال�سيا�سات القانونية.  -

هيئة ال�سيا�سات الثقافية والفنية.  -
هيئة ال�سيا�سات الغذائية وال�سحية.  -

هيئة ال�سيا�سات الجتماعية.  -
هيئة �سيا�سات الإدارات املحلية  -

 



تقدير موقف

4

تركيا .. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي



تقدير موقف

5

تركيا .. النظام الرئاسي والتوجه الخارجي

ثالثًا: تغير �سكل احلكومة
�سم��ت ت�س��كيلة احلكوم��ة اجلدي��دة الت��ي اأعلنه��ا )اأردوغ��ان( 16 وزي��رًا، ومن املاحظ يف هذه الت�س��كيلة دمج بع�س 
م��ن ال��وزارات يف بع���س، فبع��د اأن كان��ت ال��وزارات 26 وزارة حتول��ت اإىل 16 وزارة، كذل��ك األغي��ت بع���س ال��وزارات؛ 
ك��وزارة �س��وؤون الحت��اد الأوروب��ي، اإ�ساف��ة اإىل ا�س��تمرار بع���س الوزراء يف منا�سبهم ال�س��ابقة، وذل��ك رمبا بناء على 
اأدائهم اجليد خال الفرتة املا�سية، ومنهم وزيرا اخلارجية والداخلية، يف حن جاء تعين بقية الوزراء بناء على 
تخ�س�ساته��م يف ه��ذه املج��الت، واأغلبه��م تكنوق��راط ول عاق��ة له��م بالعم��ل احلزب��ي، ومن املاح��ظ كذلك تعين 
)خلو�س��ي اأكار(، الرئي���س ال�س��ابق لهيئ��ة الأركان الرتكي��ة، وزي��رًا للدف��اع، وه��ذا ي��دل عل��ى ثق��ة القي��ادة ال�سيا�س��ية 
باأدائه الع�س��كري خال الفرتة املا�سية، والذي اأحدث حتوًل ملحوظًا على امل�س��توى الع�س��كري خارج احلدود؛ متثل 
يف ا�ستخدام القوة ال�سلبة لتاأمن الأمن القومي الرتكي، ون�سر عدد من القواعد الع�سكرية الرتكية خارج الباد.
وم��ن املاح��ظ كذل��ك يف ه��ذه الت�س��كيلة تعي��ن اأردوغ��ان ل�سه��ره ب��راءة الب��رق يف من�س��ب وزي��ر املالي��ة واخلزان��ة، 
وهذا ما يوؤكد اأن الرئي�س ما�ٍس يف �سيا�سته القت�سادية اخلا�سة، التي تركز على اإعطاء الأولوية لتخفي�س الفائدة 
اإىل اأدنى درجة ممكنة، وهو اأمر غر اإيجابي من وجهة نظر البع�س الذين يرون اأن ذلك يوؤدي اإىل حرمان تركيا 

املزيد من ال�ستثمارات اخلارجية.
 رابعًا: جمل�س ال�سورى الع�سكري

ن�س��رت اجلري��دة الر�س��مية الرتكي��ة، ي��وم الأح��د 14 يوليو/مت��وز 2018، مر�س��ومًا رئا�س��يًا يق�س��ي باإع��ادة هيكل��ة 
جمل�س ال�سورى الع�سكري الأعلى من جديد واإ�سافة اأع�ساء اآخرين، وبح�سب املر�سوم اجلديد فاإّن املجل�س يتكون 
من "نواب رئي���س اجلمهورية، ووزراء العدل واخلارجية والداخلية واخلزانة واملالية والرتبية والدفاع، اإ�سافة اإىل 

رئي���س الأركان وق��ادة الق��وات امل�س��لحة".
وبن��اء عل��ى البي��ان ال�س��ابق ف��اإن مهم��ة املجل���س تكم��ن يف تق��دمي الآراء ح��ول الق�ساي��ا املتعلق��ة بتحدي��د الأف��كار 
ال�س��رتاتيجية الع�س��كرية والأه��داف الرئي�س��ية للق��وات امل�س��لحة، و�س��تدخل قرارات��ه حّي��ز التنفي��ذ بع��د توقيع رئي���س 

اجلمهوري��ة، و�س��تكون اجتماع��ات املجل���س �س��رية.

خ�سائ�س ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية
كل م��ا �س��بق ذك��ره يتعل��ق بالرتكيب��ة الداخلي��ة، اأم��ا اجلزء التايل من هذه الورقة فيدر���س �س��كل ال�سيا�س��ة اخلارجية 

ف اأه��م حمددات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الرتكية؛ وهي: يف ظ��ل النظ��ام الرئا�س��ي، بع��د تع��رُّ
-    التوازن بن امل�سالح القومية واملبادئ الإن�سانية.
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-    احلر���س عل��ى تعزي��ز احل�س��ور يف الن��ادي ال��دويل، والدع��وة لنظ��ام عامل��ي اأك��ر ع��دًل وفاعلية، حي��ث ُعرف عن 
الرئي���س الرتك��ي اأردوغ��ان مطالبت��ه بت�سحي��ح منظوم��ة جمل���س الأم��ن، موؤك��دًا اأن الع��امل اأك��رب م��ن ال��دول اخلم���س 

الدائم��ة الع�سوي��ة يف جمل���س الأمن.
-    ا�س��تثمار مكانتها اجليو�سيا�س��ية كج�س��ر بن ال�س��رق والغرب، فهي دولة اأوربية واآ�س��يوية وعلى مقربة من القارة 

الإفريقية عن طريق البحر الأبي�س املتو�سط.
-    الوقوف على م�س��افة واحدة من ال�سراع ال�س��ني ال�س��يعي يف املنطقة، واملحافظة على �سيا�س��تها املتوازنة جتاه 

الطرفن وحماولة �سد الفجوة بينهما.
-    ن�س��ج عاق��ة �س��به متوازن��ة ب��ن اأمري��كا ورو�س��يا، واحلر���س عل��ى ع��دم الت�س��اد يف التعام��ل م��ع الدولت��ن 
املت�سارعت��ن، وجت��اوز حال��ة التوظيف ال�سيا�س��ي للغرب الذي يعد تركيا احلار���س ال�س��رقي للح��دود الغربية لأوروبا 
واحل�سن املتن لها �سد املد ال�س��يوعي يف منطقة ال�س��رق الأو�س��ط، اإىل حماولة الظهور ك�س��ريك فعلي يف املنطقة.

امللفات ال�ساخنة 
اأم��ام النظ��ام ال�سيا�س��ي الرتك��ي اجلدي��د ع��دد م��ن امللف��ات الدولي��ة املفتوح��ة الت��ي تتطل��ع اأنق��رة ملعاجلته��ا، اأو تل��ك 

الت��ي تتعل��ق مبحيطه��ا امللته��ب يف �س��وريا والع��راق ومن ه��ذه امللفات:
-    ملف العاقة مع وا�سنطن

ُتع��د تركي��ا بل��دًا حموري��ًا يف ال�سيا�س��ة الأمريكي��ة احلالي��ة، وله��ذا ل��ن ت�س��تطيع اأمري��كا التخل��ي عنها، كما ل ت�س��تطيع 
تركيا ال�س��تغناء كليًا عن الغرب، لكن العاقة الرتكية الأمريكية قد �س��هدت حالة من الفتور يف ال�س��نوات املا�سية 
لأ�س��باب مبا�س��رة اأو غ��ر مبا�س��رة، وكان م��ن اأ�س��هرها مل��ف فت��ح اهلل غول��ن؛ حي��ث تته��م اأنق��رة وا�س��نطن باأنه��ا من 
�س��هلت خروج��ه م��ن تركي��ا وا�س��تقراره يف اأمري��كا، وتقدم��ت تركي��ا بع��دد م��ن الطلب��ات الر�س��مية ل��اإدارة الأمريكية 
تطالب فيها بت�سليم غولن، يف حن ترى اأمريكا اأن قرار الت�سليم قانوين ولي�س �سيا�سيًا، وهذا ما مل يتم اإىل الآن، 
ويف املقاب��ل حتتج��ز تركي��ا الق���س الأمريك��ي )اأن��درو بران�س��ون(، اإذ وجه��ت له التهام مب�س��اعدة جماع��ة غولن، وقد 
طالب��ت الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة تركي��ا بالإفراج عنه، وهذا ما رف�سته تركيا على ل�س��ان الرئي���س الرتكي، الذي 
ق��ال يف مقابل��ة م��ع حمط��ة )N.T.F(: "اإن عل��ى الولي��ات املتح��دة اأن تراج��ع ت�سرفاته��ا اإذا كان��ت تري��د ع��ودة ق���س 

اأمريكي م�س��جون يف تركيا ب�س��بب �سلته بالنقاب الفا�س��ل".
وم��ن الق�ساي��ا املتاأزم��ة ب��ن البلدي��ن املوق��ف الأمريك��ي املرتاخ��ي حي��ال ال�س��تفتاء ال��ذي ج��رى يف اإقلي��م كرد�س��تان 
الع��راق، كذل��ك الدع��م الأمريك��ي لأك��راد �س��وريا كاإج��راء ت��راه الإدارة الأمريكي��ة �سروري��ًا ملواجه��ة تنظي��م الدول��ة 
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يف �س��وريا، يف ح��ن تعار�س��ه تركي��ا ب�س��دة، وت��رى في��ه تهدي��دًا وا�سح��ًا لوح��دة �س��وريا؛ لأنه �سي�س��عل فتي��ل الأزمة بن 
الع��رب والأك��راد، ويف ه��ذا تهدي��د لاأم��ن القوم��ي الرتك��ي، كم��ا ت��رى يف ذل��ك ازدواجي��ة اأمريكي��ة يف احل��رب عل��ى 
الإره��اب ودعم��ه يف نف���س الوق��ت يف الع��راق، ويف ه��ذا موؤ�س��ر عل��ى رغب��ة اأمري��كا باإبق��اء مل��ف الأك��راد كاأداة م��ن 

اأدوات �سيا�س��تها اخلارجي��ة جت��اه تركي��ا.
 كذلك �س��اب التوتر العاقة بن البلدين ب�س��بب ما يتعلق مبنظومة ال�سواريخ اإ���س 400 التي تريد تركيا �س��راءها 
م��ن رو�س��يا، وترف���س اأمري��كا ذل��ك. اإ�ساف��ة اإىل تباي��ن موق��ف الطرف��ن من امللف الفل�س��طيني؛ حي��ث رف�ست اأنقرة 
اإعان ترامب القد���س عا�سمة لإ�س��رائيل، كممهد مل�س��روع �سفقة القرن التي ت�س��عى الإدارة الأمريكية لتطبيقها يف 

 . ملنطق��ة ا
يف ظ��ل ه��ذه امللف��ات املفتوح��ة ب��ن اأمري��كا وتركي��ا حتر���س تركي��ا عل��ى اأن تظ��ل العاق��ة باأمري��كا ا�س��رتاتيجية، وق��د 
ت�سعى خال الفرتة القادمة حللحلة كثر من امللفات املتعلقة بهذا ال�ساأن، �سحيح اأنها لن ت�ستطيع ت�سفر الأزمة 
م��ع الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، لكنه��ا �ست�س��عى للتخفيف من اأجواء الحتقان، يف حن �س��يظل خي��ار تفاقم الأزمة 
بن البلدين اأقل احتماًل يف الظروف الراهنة، وهناك عدد من املوؤ�سرات يف هذا ال�ساأن، منها وجود بع�س النقاط 
املتف��ق عليه��ا ب��ن البلدي��ن وي�س��عيان حلله��ا معًا، مثل ق�سية ال�س��راع العربي ال�سهيوين الذي ت�س��عى الدولتان حلله 
عل��ى اأر�سي��ة م�س��رتكة، واإن اختلف��ت وجه��ة نظ��ر الطرف��ن، كذل��ك ان�سم��ام تركي��ا لاحت��اد الأوروبي، وهو م��ا توؤيده 
اأمري��كا، كذل��ك الت�سريح��ات الإيجابي��ة ب��ن الطرف��ن يف الآون��ة الأخ��رة، ل �س��يما بي��ان الرئا�س��ة الأمريكي��ة عق��ب 
ف��وز الرئي���س الرتك��ي ال��ذي اأك��د ال�س��راكة ال�س��رتاتيجية ب��ن البلدين، ل �س��يما عل��ى ال�سعيد الع�س��كري والدفاعي، 
ويف نف���س ال�سعي��د ادع��ت ممثل��ة الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة يف حل��ف النات��و، كاي بيل��ي هات�سي�س��ون، يف ت�سري��ح 
لو�س��ائل الإع��ام الأمريكي��ة اأن رو�س��يا حت��اول اإبع��اد تركي��ا ع��ن النات��و وزعزع��ة ال�س��تقرار ال�س��ائد داخ��ل احلل��ف، 
واأك��دت اأن رو�س��يا ل��ن ت�س��تطيع زرع الفتن��ة ب��ن اأنق��رة والنات��و. وه��ذا م��ا يوؤكد اأن هن��اك نية م�س��رتكة للتفاهم، يعزز 
ذل��ك وج��ود ث��اث جل��ان م�س��رتكة متخ�س�س��ة يف ح��ل امللف��ات العالق��ة ب��ن اأنق��رة ووا�س��نطن، وعل��ى راأ�س��ها اللجن��ة 
املتعلق��ة مبل��ف الراه��ب الأمريك��ي وفت��ح اهلل غول��ن، وقد با�س��رت عملها، وتعول اأنقرة ب�س��كل كبر على هذه اللجان، 

وت��رى فيه��ا ب��ادرة حقيقية حلل الأزم��ة بن الطرفن.
-    ملف الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي

بالرغ��م م��ن حر���س اأنق��رة عل��ى الدخ��ول اإىل الن��ادي الأوروب��ي، ف��اإن املماطل��ة الأوروبية خال ت�س��ع ع�س��رة �س��نة من 
التفاو�س اأعطى اجلانب الرتكي، حكومة و�سعبًا، حالة من ال�سعور باأهمية البحث عن بدائل، والعتماد على الذات 
يف هند�سة حتالفات ا�سرتاتيجية مع اأطراف دولية اأخرى، ومن موؤ�سرات تراجع الهتمام الرتكي بهذا اإلغاء وزارة 
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ال�سوؤون الأوروبية يف ت�سكيلة احلكومة اجلديدة، والكتفاء فقط بوزارة اخلارجية، ويبدو اأن مهمة الرئي�س الرتكي 
يف اإع��ادة املفاو�س��ات م��ع الحت��اد �سعب��ة، خ�سو�س��ًا اأن معظ��م ال��دول الأع�س��اء ترف�س متام��ًا الع��ودة للمفاو�سات، 
وخ�سو�س��ًا اأملاني��ا، الت��ي تظه��ر على راأ���س تلك الدول، ومما يظه��ر اأن ق�سية الن�سمام لاحتاد الأوروبي لن يحدث 
فيه��ا جدي��د اإل عل��ى م�س��توى ال�س��راكة، ح�س��ب املق��رتح الفرن�س��ي الأخ��ر ال��ذي يقرتح قب��ول تركيا بال�س��راكة عو�سا 
ع��ن الن�سم��ام اإىل الحت��اد الأوروب��ي غ��ر اأن رد "اأردوغ��ان" كان حا�س��ما بقول��ه اإن ب��اده "ل��ن ت�س��تجدي الن�سم��ام 

لاحتاد الأوروبي".
-    ملف الق�سية الفل�سطينية والعاقة مع )اإ�سرائيل(

ات�س��مت ال�سيا�س��ة الرتكي��ة جت��اه الق�سي��ة الفل�س��طينية واملوق��ف م��ن املمار�س��ات الإ�س��رائيلية بحال��ة م��ن احل��ذر 
والتوازن بن الوقوف مع مظلومية ال�سعب الفل�سطيني وم�ساحلها مع )اإ�سرائيل(، بيد اأن اإعان الرئي�س الأمريكي 
ترامب نقل ال�س��فارة اإىل القد���س دفع اأنقرة للت�سعيد �سد هذا القرار، وهذا ما جاء يف خطاب الرئي���س اأردوغان 
اأم��ام ن��واب ح��زب العدال��ة والتنمي��ة يف الربمل��ان الرتك��ي، يف 2017/12/5، حي��ث ق��ال اإن ب��اده "�س��وف تق��دم على 
�سل�س��لة خط��وات يف ح��ال اإع��ان الولي��ات املتح��دة الأمريكية نقل �س��فارتها يف اإ�س��رائيل اإىل مدينة القد���س املحتلة، 
اأو الع��رتاف به��ا كعا�سم��ة لإ�س��رائيل"، وه��ذا م��ا مت فع��ًا؛ حي��ث وجه��ت اأنق��رة حتذيرًا للرئي���س ترام��ب من عواقب 
هذا القرار، وعقدت قمة عاجلة لزعماء دول منظمة التعاون الإ�سامي دعت اإليها بو�سفها رئي�سة الدورة احلالية 

للمجل�س.
ومم��ا يع��زز ال��دور الرتك��ي رف���س الكث��ر م��ن القوى الدولي��ة لقرار نقل ال�س��فارة، وهذا ما ينذر بخط��وات ت�سعيدية 
قادمة بن البلدين، خ�سو�سًا بعد طلب تركيا من ال�سفر الإ�سرائيلي مغادرة الباد وطردها للقن�سل الإ�سرائيلي 

من اإ�سطنبول، ب�سبب املجازر الدموية بحق ال�سعب الفل�سطيني على خلفية مظاهرات العودة الكربى.
وم��ن موؤ�س��رات ت�ساع��د الأزم��ة كذل��ك قان��ون اإ�س��رائيل الأخ��ر )الدول��ة القومي��ة اليهودي��ة( ال��ذي اأق��ره الربمل��ان 
الإ�س��رائيلي ون�س على اأن القد���س الكربى واملوحدة عا�سمة لإ�س��رائيل، الذي اأدانته تركيا بلهجة حادة على ل�س��ان 
املتحدث با�سم الرئا�سة الرتكية، اإبراهيم قالن، الذي قال: "ل ميكن القبول اإطاقًا بهذه اخلطوة العن�سرية التي 
تدفع باجتاه حمو ال�س��عب الفل�س��طيني من وطنه الأم مب�س��وغ قانوين"، داعيًا املجتمع الدويل اإىل اأن "يبدي موقفًا 
حيال هذا الظلم الواقع اأمام اأنظار العامل"، وتابع: "جمهورية تركيا جتدد مرة اأخرى ت�سميمها على حماية حقوق 

ال�س��عب الفل�س��طيني ال�سديق وال�س��قيق النابعة من القانون الدويل".
-    ملف العاقة الرتكية الرو�سية

يق��ف الطرف��ان عل��ى م�س��افة واح��دة م��ن الإدراك باأهمي��ة ا�س��تمرار العاق��ات الثنائية؛ نظرًا لفت��ور عاقة الطرَفن 
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م��ع الغ��رب والولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة، من ناحية اأخرى حتر�س مو�س��كو على تفكيك حلق��ات التحالف الأمريكي 
الرتك��ي ف�س��ًا ع��ن م�س��اعيها اإىل تعزي��ز نفوذها يف ال�س��رق الأو�س��ط، وه��ذا يتطلب التفاهم مع تركي��ا واإيران، لكن 
تركي��ا ل ت��رى يف العاق��ة م��ع الرو���س بدي��ًا ع��ن العاق��ة بالغ��رب، وم��ا دف��ع اأنقرة له��ذا اإل حالة التوتر ب��ن البلدين 

الذي ا�س��تغلته مو�س��كو يف التقارب مع اأنقرة.
وم��ن املتوق��ع اأن ت�س��هد العاق��ة ب��ن البلدي��ن يف الف��رتة القادم��ة حال��ة م��ن التاأرج��ح، ورمب��ا ت�س��هد فت��ورًا اإذا مل�س��ت 
تركي��ا توجه��ًا حقيقي��ًا م��ن الغ��رب لحتوائه��ا، م��ع احتف��اظ تركي��ا بخ��ط رجع��ة بالن�س��بة لعاقته��ا برو�س��يا، كم��ا اأن 
العاق��ة ق��د تتوت��ر ب��ن البلدي��ن يف ح��ال ا�س��تد ال�س��راع ب��ن اأرميني��ا احلليف��ة لرو�س��يا واأذربيج��ان احلليف��ة لرتكي��ا، 

ف�س��ًا ع��ن تداعي��ات امللف ال�س��وري.
-    امللف الإيراين

تت�س��م العاق��ة ب��ن تركي��ا واإي��ران بالتناف�س��ية نتيج��ة التباي��ن التاريخ��ي واملذهب��ي، ووح��دة �س��احات النف��وذ، وله��ذا 
فق��د �س��هدت العاق��ة ب��ن البلدي��ن ح��الت م��ن الت��اأزم، خ�سو�س��ًا بع��د التدخ��ل الإي��راين يف �س��وريا ووقوفه��ا �س��د 
ال�س��عب ال�س��وري، اإل اأن تركي��ا حر�س��ت خ��ال الف��رتة املا�سي��ة عل��ى ت�س��وية الو�سع م��ع اإيران لعدة اأ�س��باب؛ منها اأن 
اإي��ران تع��د م�س��درًا م��ن م�س��ادر الطاق��ة بالن�س��بة اإىل تركي��ا، وللح��د م��ن �س��يطرة الأك��راد عل��ى ال�س��مال ال�س��وري، 
اأ�سف اإىل ذلك ال�ستفتاء على النف�سال يف اإقليم كرد�ستان العراق، وهذا ما عدته الدولتان مهددًا لاأمن القومي 

امل�سرتك.
ويب��دو اأن العاق��ة الرتكي��ة الإيراني��ة �س��تبقى عل��ى حال��ة م��ن التفاه��م نتيج��ة ع��دد م��ن املخاطر امل�س��رتكة التي تهدد 

البلدين.
-    ملف العاقة باليونان

تع��د اأزم��ة قرب���س م��ن اأعق��د الأزم��ات الت��ي يعي�س��ها البل��دان، من��ذ التدخ��ل الع�س��كري الرتك��ي ع��ام 1974، ال��ذي 
انق�سمت ب�سببه اجلزيرة اإىل ق�سمن، قرب�س الرتكية حتت حماية اجلي�س الرتكي، وقرب�س اليونانية حتت حماية 
اليون��ان، اإ�ساف��ة اإىل اخل��اف عل��ى املي��اه الإقليمي��ة ب��ن البلدي��ن يف بح��ر اإيج��ه، وله��ذا فق��د �س��هدت العاق��ات ب��ن 
تركيا واليونان توترات حادة خال مراحل ما�سية خمتلفة، ومما قد يعمق الأزمة مع اليونان اإ�سرار اليونان على 
التنقي��ب ع��ن الغ��از ال��ذي تزع��م حكوم��ة �س��مال قرب���س اأن��ه يف منطق��ة اقت�سادية ح��ول اجلزيرة تابع��ة لها، يف حن 
ت�س��عى م�س��ر واإ�س��رائيل للتع��اون م��ع اليون��ان يف اكت�س��اف النف��ط يف ه��ذه املنطق��ة، وهو ما قد ين��ذر باأزمة حادة بن 

البلدين.
يف املقاب��ل هن��اك ني��ة ج��ادة ل��دى الرئا�س��ة الرتكي��ة حل��ل ه��ذا امللف، وه��و ما ظهر يف زيارة الرئي���س الرتك��ي لليونان 
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اأواخ��ر الع��ام املا�س��ي، اأ�س��ف اإىل ذل��ك اأن اليون��ان الت��ي تع��اين اأزم��ة اقت�سادي��ة خانق��ة ته��دد ع�سويته��ا يف الحت��اد 
الأوروب��ي ق��د جت��د يف النفت��اح عل��ى تركي��ا، واإقام��ة م�س��اريع اقت�سادي��ة للنق��ل والتج��ارة وال�س��ياحة، وم��د خط��وط 
الطاق��ة، خمرج��ًا لأزمته��ا املالي��ة، وه��ذا يعتم��د عل��ى فاعلي��ة النظ��ام الرتكي اجلدي��د يف حلحلة امللفات ال�س��ائكة مع 

دول اجل��وار.

-    ملف العاقة باملنطقة العربية
ل �س��ك اأن املنطق��ة العربي��ة متث��ل عمق��ًا ا�س��رتاتيجيًا بالن�س��بة اإىل تركي��ا، ول��ذا فق��د حر�س��ت تركي��ا عل��ى تعمي��ق 
العاق��ة م��ع ال��دول العربي��ة، اإل اأن العاق��ة ت�س��هد توت��رًا وا�سحًا بن تركيا وبع�س ال��دول العربية، فهي مقطوعة مع 
م�س��ر، وقلق��ة م��ع الإم��ارات، وب��اردة م��ع ال�س��عودية، يف ح��ن ت�س��هد تط��ورًا مط��ردًا م��ع قطر وال�س��ودان، وب�س��كل اأقل 
م��ع الكوي��ت و�س��لطنة عم��ان، ف�س��ًا عن ا�س��تقرارها مع دول املغرب العربي، وقد اتهم��ت اأنقرة بع�س الدول العربية 
بالتدخل يف ال�سوؤون الرتكية وا�ستهداف العملة الرتكية التي �سهدت تراجعًا اأمام الدولر موؤخرًا، وهذا ما اأملح اإليه 
وزي��ر اخلارج��ي الرتك��ي يف اأواخ��ر مايو/اأي��ار املا�س��ي حي��ث ق��ال: "اإن هن��اك دولت��ن م�س��لمتن تقف��ان وراء احلمل��ة 

الت��ي ا�س��تهدفت الل��رة الرتكي��ة واأدت اإىل هبوطه��ا احل��اد مقابل ال��دولر الأمريكي".
لكن ثمة نية لدى الأتراك نحو الدفع باجتاه احلل ال�سيا�سي يف فل�سطن و�سوريا، مع ا�ستمرار العمليات الع�سكرية 
ن�س��بيًا يف �س��وريا، وتطوي��ر العاق��ات م��ع الع��راق، وتهدئ��ة التوتر مع م�سر �سيا�س��يًا ودبلوما�س��يًا، وتنمية العاقة مع 

الكويت وعمان وقطر والأردن و�سمال اإفريقيا، ف�سًا عن احلفاظ على عاقتها مع ال�سعودية.

خامتة
يظه��ر مم��ا �س��بق اأن مل��ف ال�سيا�س��ة الرتكي��ة اخلارجي��ة �س��ائك ومعق��د ومفت��وح عل��ى اأكر م��ن �سعيد، نظ��رًا للرغبة 
الرتكي��ة يف اأخ��ذ املوق��ع املنا�س��ب له��ا بو�سفه��ا ق��وة اقت�سادي��ة وع�س��كرية فاعلة، ف�س��ًا عن مكانتها اجليو�سيا�س��ية، 
ولهذا فاإن الإدارة الرتكية اجلديدة �ستحاول تعزيز نفوذها يف املنطقة وترميم عاقتها مع بع�س الأطراف الدولية 
مبا ل يخل مب�ساحلها ال�س��رتاتيجية، كما �س��تحاول اأنقرة التوازن يف عاقتها برو�س��يا واأمريكا، كما �ست�س��عى اإىل 
تعزيز نفوذها يف منطقة ال�سرق الأو�سط كعمق ا�سرتاتيجي هام، مع تعزيز العاقة باآ�سيا الو�سطى بو�سفها عمقًا 
قوميًا، وميكن اأن يكون لأذربيجان دور مهم يف هذا ال�سدد، وهذا ما يف�سر زيارة الرئي�س الرتكي لأذربيجان بعد 
فوزه يف النتخابات كتقليد تركي ورمبا له انعكا�ساته امل�ستقبلية، وقد يكون لأنقرة دور الو�سيط بن اأمريكا واإيران 

من جهة وال�س��عودية واإيران من جهة اأخرى؛ يف حماولة الو�سول اإىل ت�س��وية �سيا�س��ية يف املنطقة.
واقت�ساديًا �ستحاول تركيا تكثيف جهودها يف القارة ال�سمراء ك�سوق جتارية واعدة.



مرك��ز م�س��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية، وي�س��اهم يف �سناع��ة الوعي وتعزيزه واإ�س��اعته 
م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�س��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�سال، اإ�س��هامًا من��ه يف �سناعة الوع��ي وتعزيزه 

واإث��راء التفك��ر املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خال اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�ست�سارات.

الو�سائل
اإعداد الدرا�سات والأبحاث وال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

تناول ق�سايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يوؤ�سل ل�سروريات التعاي�س ال�سلمي، وامل�ساركة الفاعلة.

اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

رعاية ال�سباب الباحثن املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�سمل ما يلي: 

الأبحاث والدرا�سات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��الت تخ�س���س املرك��ز، 
وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات الإ�سامية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر الإ�سامي. 

ال�ست�سارات وقيا�س الراأي:   .2

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي ال�ست�س��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة، وذل��ك 
م��ن خ��ال قيا���س ال��راأي الع��ام جت��اه الق�سايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية والجتماعية، بالتعاون م��ع كادر علمي 

د املهارات.   حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.




