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ّ :ملخّص

ّ عالجت هذه
الدراسة توجهات أحزاب اإلسالم السياس ي ومساراتها في صنع السياسة الخارجية
 واشتراط، متسائلة عن إمكانية انسجام سياساتها مع التنظيم الدولي املعاصر،من موقع الفاعل الرسمي
ّ
 دون االعتراف بمستوى، ضمن هوية ومصلحة وطنية،الدولة كفاعل دولي وحيد يمثل هذه السياسات
 ما استوجب نقد األطر النظرية لإلسالم،األمة كرابط قيمي وهوية تجمع الدول اإلسالمية ومصالحها
 وتبنيها توجه غلب،السياس ي حول رابطة الدولة واألمة ومستوى العالقات الدولية والسياسة الخارجية
 من خالل دراسة، وابتعد عن البنيوية القيمية،عليه املنظور الواقعي الليبرالي الجديد في العالقات الدولية
 وصنع السياسة2002 نموذج يعبر عنها وهو حزب العدالة والتنمية التركي وتجربته في الحكم منذ
ّ .الخارجية التركية
ّ  اإلسالم السياس ي؛:الكلمات املفتاحية
ّ الدولة؛ ا
ألمة؛ السياسة الخارجية؛ الواقعية؛ الليبرالية؛
ّ .البنيوية
Abstract:
This study dealt with the issue of the trends of political Islam parties and
their paths in foreign policy making from the official actor, asking about the
possibility of the consistency of their policies with the contemporary international
organization and the requirement of the state as a single international actor
representing these policies within the national identity and interest , without
recognizing the level of the nation as a valuable and identity link that brings
together Islamic countries and their interests, what necessitated them to criticize
the theoretical frameworks of political Islam about the bond of the state and the
nation and the level of international relations and foreign policy, and their
adoption of a dominant approach to the perspective of new realism and neo648
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liberalism in international relations, and Infringement on the structural value,
through a study model which is expressed by the Justice and Development Party of
Turkey and its experience in power since 2002, and Turkish foreign policy-making.
;Key words: political Islam; state; nation; foreign policy; realism
liberalism; structuralism.

ّ
مقدّمة:
أصبببم موضببوز أحبزاب اإلسببالم السياسب ي إلالحركببات اإلسببالميةا منببذ اهايببة امانينيببات القببرن املا ب ي،
مببن املببداخل األساسببية فببي دراسببة وتسليببل الببنظم السياسببية فببي العببالم اإلسببالمي إلإب براهيم 2003 ،.ا ،أيببن
طرحببت نفسببها كبببديل جديببد يسمببل ماببارخع سياسببات عامببة ت ببال سياسببات الببنظم السياسببية القائمببة.
واليب ببوم نجب ببد عب ببدد منهب ببا قب ببد أصب بببم فب ببي موقب ببع السب ببلطة ،وصب ببار كث ب ببر مب ببن قياداتهب ببا ن ب ببب سياسب ببية صب ببانعة
للسياسات العامة ّ
ومت ذة للقرار السياس ي .ومبن أهبم التجبارب اإلسبالمية فبي الحكبم اليبوم ببي تجرببة حبزب
"العدالبة والتنميببة" فببي تركيببا منببذ سببنة  2002إلببي يومنببا هببذا ،وببي تجربببة تتمتببع باالسببتقرار  ،والحكببم األغل ببي
للحزب منذ توليه للسلطة ،ولهذا ستكون هذه التجربة أنموذج ّ
الدراسبة ،عىبي اعتببار البدور الرسبمي للحبزب
فب ببي صب ببنع السياسب ببات العامب ببة بكب ببل مسب ببتوياتها الداخليب ببة والخارجيب ببة ،وفب ببي هب ببذه الدراسب ببة يب ببتم الترك ب ب عىب ببي
السياسة العامة الخارجية للحزب.
ولهببذا سببتبسا الدراسببة فببي طبيعببة السياسببات الخارجيببة الةببي انتةجهببا حببزب العدالببة والتنميببة ذو
ّ
التوج ببه اإلس ببالمي ،ف ببي ل ببل ت وخ ببات ال ببدوائر الداخلي ببة والخارجي ببة املعارض ببة أو املتسفظ ببة م ببن أيديولوجي ببة
أحزاب اإلسالم السياس ي في السياسة الخارجية ،باعتبارها مقدمة لهوية ومصلحة األمبة إلاألمبة اإلسبالميةا،
عى ببي هوي ببة ومص ببلحة الدول ببة الوطني ببة ف ببي الس ببلور السياسب ب ي الخ ببار ي ،له ببذا تت ببوف املعارض ببة م ببن ه ببذا
التوج ببه ،خوخ ببا منه ببا عى ببي مص ببالا وهوي ببة الدول ببة الوطني ببةّ .أم ببا التنظ ببيم ال ببدولي وهي ات ببه خيت ببوف م ببن ي ببر
مس ببتويات العالق ببات الدولي ببة وتج بباوا وح ببدة الدول ببة وس ببيادتها ف ببي الس ببلور الخ ببار ي ،وم ببا ي ببنجم علي ببه م ببن
ماببكالت وأامببات فببي العالقببات الدوليببة .وخوخهببا أن ّيتجببه الحببزب نسببو منظببور الت ي ببر الجببذر األيببديولو ي
مس ببت ال ف ببي ذلب ب س ببلطة ّ
الدول ببة ،وف ببي ذلب ب خط ببر عه ببدد اس ببتقرار وتماسب ب الدول ببة ومجتمعاته ببا ،وعالقاته ببا
الدوليبة مبع مسيطهبا اإلقليمبي والب ّبدولي .إذا لبم يسبل الحبزب البنةو الببواقعي واللبرالبي فبي سياسباته الخارجيببة،
وتبنى النةو البنيو املثالي إلالت ي ر الجذر ا نسو بعد أممي في هوية ومصلحة الدولة التركية.
الد اسة من اإلشكالية ّ
ّ
التاليةّ :
إشكالية الدراسة :تنطلق ر
إلبي أ مببدى اسببتطاعت أحبزاب اإلسببالم السياسب ي ممثلببة فببي حببزب العدالببة والتنميببة التركببي نموذجببا،
ص ببنع سياس ببة خارجي ببة تجم ببع بب ب ن بع ببد الدول ببة واألم ببة إلاألم ببة اإلس ببالميةامن حي ببا إلالهوي ببة ،واملص ببلحةا،
ومتوائمبة مببع هويببة ومصببلحة األمبة اإلسببالمية ،ومرجعييهببا السياسببية ،وخببق نةبو واقعببي لبرالببي عقالنببي تببدري ي
يجنبها امل اطرة بمصلحة ّ
الدولة وانسجامها مع مسددات التنظيم الدولي ومساراته؟
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فرضية الدراسة
تنطل ببق ّ
الدراس ببة م ببن خرض ببية مفاده ببا؛ ّأن أح بزاب اإلس ببالم السياس ب ي وم ببن خ ببالل ممارس ببيها للحك ببم،
تم ب ب ت سياسب بباتها الخارجيب ببة بب ببدمظ منطلق ببات كب ب ّبل مب ببن النظريب ببة الواقعي ببة الجديب ببدة ،والليبراليب ببة الجديب ببدة،
والبنيويببة ،خل ببم تك بن مثالي ببة جذريببة .ملت م ببة باملسببارات املتاح ببة فببي التنظ ببيم الب ّبدولي والق ببانون الب ّبدولي ،ومب ببدأ
تب ببواان القب ببوى .ومسب ببددات خعب ببل الدولب ببة مب ببن هويب ببة ومصب ببلحة ،لهب ببذا كب ببان سب ببلوكها الخب ببار ي مسب بباخ عىب ببي
مسببتويات السببيادة الوطنيببة ،واملصببلحة القوميببة كاختيببار عقالنببي يم ب الدولببة .فببي حب ن تب ار قرارهببا السياسب ي
الخببا ي بطبيع ببة الفاعببل اإلس ببالمي ،وأسس ببه القيميببة واملعنوي ببة الة ببي تمببزج ب ب ن األم ببة ّ
والدولببة ،الة ببي تس بباول
ر
ّ
تجبباوا املفهببوم ال رأببي وأطببره النظريببة فببي تسديببد دوائببر املجتمببع الببدولي الةببي ال يعتببد بمفهببوم األمببة فببي شببكله
املعنو و املاد .
أهمية الدراسة ّ
تبرا أهمية ّ
الدراسة من املكانبة الةبي أصببست تستلهبا لباهرة اإلسبالم السياسب ي فبي العبالم اإلسبالمي
اليببوم ،ومببن يمثلببه مببن حركببات اجتماعيببة وأحبزاب سياسببية ،و عببالم دورهببا السياسب ي فببي املعارضببة والحكببم
ب بباملنطق اإلس ببالمي ،وتجربيه ببا الحديث ببة ف ببي الس ببلطة وص ببنع السياس ببات العام ببة ،والة ببي ل ببم تسظب ب بالدراس ببة
والتسلي ببل العلم ببي ال ببوافي خاص ببة م ببن الجان ببب الس ببلوكي للفاع ببل السياسب ب ي اإلس ببالمي ،أ بي ببان تب ب ا ر طبيع ببة
الفاعل السياس ي ومعتقداته السياسية والدينية عىي السياسات العامة.
غ ببر ّأن الدراسببة ستقتصببر عىببي بسببا ت ب ا رات الفاعببل السياس ب ي الرسببمي ذو التوجببه اإلسببالمي عىببي
السياسة الخارجية ،من خالل البسا في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في الحكم منذ سبنة  2002فبي
ص ببنع السياس ببات الخارجي ببة أنموذج ببا ،والترك ب عليه ببا تج بباه أه ببم قا ببية ته ببم ّ
األم ببة اإلس ببالمية وتوح ببدها وب ببي
القاببية الفلسببطينية ،والنظببر فببي مببدى تواخقهببا م ببع منطلقببات اإلسببالم السياس ب ي فببي السياسببة الخارجي ببة ؛
بسكببم ّأن منطلقاتببه تجبباه هببذه القاببية عىببي مسببتوى الفكببر والخطبباب ذات بعببد أممببي إلاألمببة اإلسببالميةا ،
تتج بباوا وح ببدة الدول ببة الوطني ببة ومس ببددات خعله ببا إلالهوي ببة ،واملص ببلحة ،والس ببلورا ،إل ببي مس ببددات يس ببددها
منظور األمة اإلسالمية.
منهجية الدراسة
ّ
ترتك ببز ّ
الدراس ببة بص ببورة أساس ببية عى ببي امل ببنةو الوص ببفي ،واملق ببارن ،وعى ببي اقتب براب التسلي ببل النظم ببي،
واقتراب الجماعة ،و اقتراب ّ
الن بة .ومدخل السياسة العامة الخارجية ،ومدخل عالقة الدولة باملجتمع.
محاور الدراسة ّ
املسور األول :أحزاب اإلسالم السياس ي ...ب ن منظور ْ األمة والدولة.
ّ
النظري ببة املب ب ارة ف ببي السياس ببة الخا جي ببة بب ب ن مركزي ببة ّ
االتجاه ببات ّ
الدول ببة والتنظ ببيم
املس ببور الث بباني:
ر
ّ
الدولي.
املسور الثالا :السياسة الخا جية لحزب العدالة والتنمية ...ب ن هوية ومصلحة ّ
الدولة أو ّ
األمة.
ر
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املحور األولّ ّ
ْ
منظوري األمة والدولة ّ
أحزاب اإلسالم السياس ي...بين
يعتبببر ه ببذا املس ببور رك ب ة نظري ببة ّ
للدراس ببة ،تتس ب شبدد من ببه م ش برات التسلي ببل املتول ببدة ع ببن دالالت ه ببذه
الكلمببات املفتاحيببة ،وبيببان عالقيهببا ّ
بالدراسببة باعتبارهببا تتاببمن مت ببرين؛ مت ببر مسببتقل متمثببل فببي أح بزاب
اإلسببالم السياسب ي ،ومببا تسملببه مببن مفبباهيم للدولببة واألمببة ّ
والتنظببيم الببدولي ،عىببي املسببتوى الفكببر املعيبار ،
وأار ذل عىي املت ر التابع وهو العالقات الدولية والسياسة الخا جية ّ
للدولة.
ر
ً
أوال :مفهوم اإلسالم السياس ي
الحقيقة الةي ننطلق منها في تسديد مفهوم اإلسالم السياسب ي ّأن التعباري والتسبميات الةبي وضبعت
للظ بباهرة يا ببوأها ض ب ط أي ببديولو ي كب ببر ،كواه ببا ت ببرتبط بالخلفي ببات األيديولوجي ببة الة ببي ي خ ببذ أه ببا ص بباحب
ّ
التعري ب  ،لهببذا نجببد عريفببات متطرخببة ال عتببرف إال بالوجببه املتطببرف للتيببار اإلسببالمي ،واصببفة ّإيبباه بجميببع
الخصببائو والنعببوت الةببي تببرتبط بببالعن واإلرهبباب ومعبباداة ال ببرب ،والتوليب السياسب ي للب ّبدين اإلسببالمي،
كم ببا نج ببد ع ببا ي معتدل ببة ال ترك ببز إال عى ببي ص ببور االعت ببدال له ببذا التي ببار واص ببفة ّإي بباه بالخص ببائو ّ
والنع ببوت
ر
ّ
املعتدلببة الةببي يمكببن أن ت هلببه لالنببدماج فببي الابببكة السياسببية الدوليببة عمومببا وال ربيببة خصوصببا إلغمببار ،
2016ا ،في رؤية اندماجية باعتبا ه تيار سياس ي ماابه لباقي ّ
التيارات ،وقادر عىي التكيب مبع قبيم الحابارة
ر
ال ربية وحداايها.
وآخببر املسببميات الةببي صببارت تنعببت أهببا لبباهرة الحركببات اإلسببالمية -كمببا يسببب مناصببروها سببمييها-
س ببمية "اإلس ببالم السياسب ب ي" ،ال ببذ غ ببدا مب ب لوف ومقب ببول ل ببدى ّ
الدارسب ب ن واملهتمب ب ن بالحرك ببات االجتماعي ببة
واألحب بزاب السياسب ببية ذات املرجعي ببة اإلسب ببالمية ،وتوص ببيفها بسركب ببات اإلس ببالم السياس ب ب ي ،س ببوائ فب ببي الب ببدوائر
ال ربية أو اإلسالمية ،املعارضة لها وامل يدة .مع أن الدراسة تستخدم اللفظ والتسمية بتحفظ.
الد اسببة الخببوض فببي ّ
ّ
التناقاببات ب ب ن الطببرخ ن عىببي الببرغم مببن أهمييهببا ،بببل عهمنببا
وال عهمنببا فببي هببذه ر
أكثببر الوقببوف عىببي أهببم التعريفببات املوضببوعية مببن أجببل الوصببول إلببي عريب إجراخببي نسببت دمه فببي التسليببل
واختبار خرضية الدراسة.
ّإن عريب ب ب ل ب بباهرة اإلس ب ببالم السياسب ب ب ي يتس ب ببدد بمنظ ب ببورين؛ ّإم ب ببا التعريب ب ب م ب ببن حي ب ببا املس ب ببارات
واملعطي ب ببات والس ب ببياقات التاري ي ب ببة الخاص ب ببة الة ب ببي س ب بباهمت ف ب ببي إنا ب بباجها وبلورته ب ببا ،خنع ب ببود إل ب ببي الناب ب ب ة
والت س ب و ،وهنببا نعببود لسببنة  1923تبباريق سببقوط الخالخببة العثمانيببة اإلسببالمية عىببي يببد "كمببال أتبباتورر"،
ومب ببا خلفب ببه فب ببي نفب ببون قطب بباز مهب ببم مب ببن املسب ببلم ن مب ببن إحسب ببان بب ببالفرا األنطولب ببو ي ،فب ببي أبعب بباده امل تلفب ببة
والدس ببتورية؛ إذ تفكب ب وج ببود ّ
والديني ببة ّ
السياس ببية والتا ببرخعية ّ
الدول ببة الراعي ببة الة ببي ا ببرف عى ببي تنظ ببيم
أح ببوال الرعي بة وتس ببرن دي ببنهم ،وتفة ببي له ببم ،وت ببنظم ش ب ون دني بباهم وخ ببق م ببا تقتا ببيه الا ببرخعة اإلس ببالمية.
خكانت هذه اللحظة التاري ية امل سفة في مسار األمبة اإلسبالمية مببررا لنابوئ أول تنظبيم لإلسبالم السياسب ي
ممببثال فببي جماعببة اإلخببوان املسببلم ن ،كجماعببة تهببدف إلعببادة التاببرخع اإلسببالمي للدولببة اإلسببالمية الحاضببنة
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الةببي سببتعيد الخالخببة ،ولببو ب سببمائ وم سسببات جديببدة .وت صببل الحكببم فببي اإلسببالم ،وتتفببتم عىببي منتوجببات
الفكر السياس ي الحديا شبوقا إلبي إقامبة نظبام حكبم إسبالمي تنابد إليبه جميبع املسبلم ن فبي العبالم ،وهبو مبا
اقتض ى إعادة ترت ب نظر للدولة في اإلسالم.
ش
ّأم ببا لجهب ببة املا ببروز ،واملفب بباهيم واملص ببطلحات ،وهب ببذه الخصوص ببية بب ببي الة ببي مكنيهب ببا م ببن أن تستب ببل
موقعهببا االجتمببااي والسياسب ي انن ،وأن سببتمر عبببر األامنببة الهائلببة الةببي شببهدها العببالم طببوال القببرن املا ب ي.
وي ط ب م ببن يظ ببن ّأن تسلي ببل الفا ببائ السياس ب ي اإلس ببالمي بك ببل تفرخعات ببه و ا ببعباته يمك ببن أن ي ب ش
بتم خهم ببه أو
ّ
منةجيبا
تسليله بمعزل عن سياق تفاعله مع الواقبع البذ يتسبرر خيبه .والفرضبية األكثبر انتابارا اليبوم تب ول
إلي مقا بة عتبر ّأن أصل املس لة ل و كامنا في ّ
النصوص امل ارة في بنائ الذهنيبة السبائدة خسسبب ،بقبدر مبا
ر
عوق بت اسببتكمال عمليببة ّ
هببو مت ل ببل فببي صببميم البنيببة االجتماعيببة التقليديببة الةببي ّ
التسببديا فببي املجتمعببات
العربية واإلسالمية إلال ني ،2017 ،صفسة ص457ا.
ّ
وخببق هببذا املنظببور ينببدرج عري ب "نزيببه األيببوأي" لإلسببالم السياس ب ي خيعرخببه ب نببه مساولببة للببربط ب ب ن
ال ب ّبدين والسياس ببة ،ع ببن طري ببق مقاوم ببة ب ببدال م ببن ش ببرعنة الحكوم ببة ،وم ببن ا ب ّبم خه ببو أساس ببا حرك ببة احتجاجي ببة
إلغمببار 2016 ،ا ،وهببو توصببي متسببرر مببن اللببحنات األيديولوجيببة ،قب ّبدم الحببد األدن ب فببي تسديببد عري ب
الظبباهرة ،خاعتبرهببا تيببا ا سياسببيا يعمببل عببل بببط الب ّبدين اإلسببالمي بالسياسببةّ ،
ويقدمببه إلاإلسببالم السياس ب يا
ر
ر
ّ
ّ
ك يديولوجيببة مناقاببة لويديولوجيببة الالئكيببة الةببي تفصببل ب ب ن الببدين والسياسببة ،خهببو يقببدم ماببروعا خيببه
عالقببة ال ب ّبدين بالسياس ببة م ببن خ ببالل تقري ببر ق ببدرة الب ّبدين اإلس ببالمي عى ببي املس بباهمة ف ببي س ببي ر الواق ببع السياس ب ي
واالقتصبباد واالجتمببااي والثقببافي للمجتمعببات اإلسببالمية إلغمببار  ،2016 ،صببفسة 302ا ،ويمل ب مسببددات
ومنظ ببور للعالق ببات الدولي ببة ب ب ن وح ببدة األم ببة اإلس ببالمية ،أو وح ببداتها املج بزأة إلال ب ّبدول اإلس ببالميةا يق ببوم عى ببي
مقوم األمة الواحدة.
كمب ببا يعرخه ب ببا "س ب ببامي إب ب براهيم" ب ّاه ب ببا" :حرك ب ببات اجتماعيب ببة وسياس ب ببية س ب ببعي لترجمب ببة ق ب ببيم اإلس ب ببالم
ّ
و عاليمه في السياسة ،بما عنيه من تدب ر للا ن العبام ،وذلب بتفعيبل مبا فبي املرجعيبة اإلسبالمية مبن معبان
تسق بق املصببالا وتاببمن الحقببوق ،واملقصببود باملرجعيببة الب ّبنو امل سببو أ الق برآن ومببا ب ّبا مببن السببنة مببع
االنفت ببا عى ببي ك ببل املع ببارف املنةجي ببة والنظري ببة والعلمي ببة القديم ببة والحديث ببة املس بباعدة عى ببي خه ببم ال ب ّبنو ف ببي
الواقع وخهم الواقع في البنو ،هبذا الحبرار املعرفبي البذ يمكبن أن تنجبزه العقالنيبة اإلسبالمية القائمبة عىبي
جدلي ببة ال ب ّبنو والواق ببع وب ببي الة ببي تا ببع مالم ببم جدي ببدة مل ببا س ب ّبمي ق ببديما بالسياس ببة الا ببرعية إلإب براهيم ن،.
 ،2012صفسة 37ا.
وننطل ببق ف ببي ه ببذا العم ببل مببن تسدي ببد لبباهرة اإلس ببالم السياس ب ي با ببكل إجراخ ببي نعن ببي ب ببه؛ التنظيم ببات
والهي ات الةي تاع كهدف لها إقامبة املجتمبع اإلسبالمي عببر املبدخل ال ّبدعو  ،أو إقامبة ّ
الدولبة اإلسبالمية عببر
املببدخل السياسب ي .وهنببا نتسببدي عببن تنظببيم الحببزب السياسب ي باملببدلول اإليببديولو ي للحببزب إل عريب الحببزب
بالنظر إلي مبادئبه وأهداخبها :ووخقبا لهبذا املبدلول يعبرف " " Edmund Burkeالحبزب السياسب ي ب نبه :إلجماعبة
متسببدة مببن األخببراد يسببعون بجهببودهم الجماعيببة إلببي تسقيببق املصببلحة الوطنيببة ،ووخقببا لبببع املببباد الةببي
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تسببوا رضبباهم جميعبباا .خببالحزب هنببا وكمببا يقببول "« " Maurice Duvergeهببو اجتمبباز أعببخاص يعتقببدون
العقي ب ب ببدة السياس ب ب ببية نفس ب ب ببها إلال وي ب ب ببل ،2003 ،ص ب ب ببفسة 29ا .وال ش ب ب ب ّأن عري ب ب ب الح ب ب ببزب ب ب ب ببالنظر إل ب ب ببي
اإليديولوجي ببة الة ببي يعتنقه ببا واأله ببداف الة ببي يس ببعي إل ببي تسقيقه ببا أم ببر ه ببام ،خ يديولوجي ببة الح ببزب ب ببي إح ببدى
مكوناتببه األساسببية ،وبببي الةببي تمكببن مببن الحكببم عىببي لببون الحببزب أ عىببي اتجاهببه السياسب ي ،مببع ّأن الحببزب
يسمل مدلول التنظيم والوليفة السياسية.
ً
ثانيا -الدولة واألمة بمنظور اإلسالم السياس ي ...بين الضرورة واملعتقد
ّ
واألمةا في هذه ّ
ّإن املنطلق القيمي ملناقاة مفهومي ّ
إلالدولة ّ
الدراسبة هبو منطلبق إسبالمي ،خالحبديا
عب ببن ّ
الدولب ببة وخب ببق الفكب ببر السياس ب ب ي اإلسب ببالمي املعاصب ببر ،والتعامب ببل مب ببع مب ببدلول األمب ببة هنب ببا نعنب ببي بب ببه ّ
األمب ببة
اإلس ببالمية ،وبالت ببالي س ببنن ى ع ببن الج ببدل ف ببي ه ببذه ّ
لوم ببة مث ببل ّ
الدراسب بة ف ببي شب ب ن التوص ببيفات األخ ببرى ّ
األم ببة
العربية أو ّ
األمة القومية باملفهوم الحديا.
 -1اإلسالميون والدولة:
يسلم التيار اإلسالمي ب ّن ّ
الدولة ضبرورة وجوديبة ،اجتماعيبة ،دينيبة ال يسبتقيم حبال ّ
األمبة مبن دون
وجوده ببا ،خ قاميه ببا واج ببب دين ببي إلقام ببة الا ببرخعة ،وض ببرورة اجتماعي ببة إنس ببانية ال ب ببديل عنه ببا ف ببي ت ببوخ ر بق ببائ
الجماع ب ببة إلال نوش ب ب ي ،2012 ،ص ب ببفسة 9ا ،وب ب ببي مساول ب ببة قائم ب ببة عى ب ببي ض ب ببرورة اس ب ببت ناف الفق ب ببه السياس ب ب ي
الدولبة باببكلها ّ
التقليبد مبن ناحيببة؛ لبم يعببرف ّ
النمطبي الحببديا ،ومبن ناحيببة أخبرى ت كيببد شبمولية اإلسببالم
واحتوائببه للدولببة ووليفيهببا وتسصببينها مببن بببدائل الحكببم خببارج املرجعيببة اإلسببالمية .وفببي ذل ب أياببا ر ّدا عىببي
التوجه الفكر املتامن القرار الرسمي داخبل االجتمباز السياسب ي اإلسبالمي يعتمبد مقولبة خصبل ال ّبدين عبن
الدولببة ،واعتبببار السياسببة شب نا اجتماعيببا ال ركنببا مببن أركببان الب ّبدين اإلسببالمي ،وقببد تطببور هببذا ّ
ّ
التوجببه الحقببا
مببع العلم بباني ن املس ببلم ن ،وم ببع حك ببام ّ
الدول ببة الوطني ببة بع ببد االس ببتقالل ،وه ببو م ببا دخ ببع باإلس ببالمي ن من ببذ ام ببن
امل س ببو لحرك ببات اإلس ببالم السياس ب ي حس ببن البن ببا بتبن ببي عقي ببدة اإلس ببالم دي ببن ودول ببة إلالبن ببا ،1989 ،ص ببفسة
170ا .دولة أهوية إسالمية ،وربطوا ذل بمصبطلا ّ
الدولبة اإلسبالمية أو دولبة الخالخبة .ولكبنهم قبلبوا بالدولبة
القوميببة النمطيببة ال ربيببة م قتببا .عى ببي الببرغم مببن ّأن ّ
التكي ب مببع نمطي ببة ّ
الدولببة القوميببة املعاصببرة يا ببكل
قيود عىي منطلقات اإلسالمي ن تجاه ماروز األمة اإلسالمية وإعادة الخالخة.
ّ
خالدول ببة املعاص ببرة الة ببي ع ب ّبرف با ببكل ع ببام ومبس ببط؛ بالبني ببة السياس ببية الة ببي س ببيطر عى ببي س ببكان
التاليببةّ :
يع اببون عىببي أ ض مسببددة وأاببرط تببوخر العناصببر ّ
التمببايز عببن البنببى السياسببية األخببرى املوجببودة فببي
ر
ّ
ّ
االط ببار املجتمع ببي ذات ببه ،التمت ببع باالس ببتقاللية ووج ببود مركزي ببة ف ببي الس ببلطة ،واملقص ببود هن ببا ن ببوز م ببن الا ببكل
ّ
ّ
ّ
مستقلة ّ
الدولي ال عد ّ
وبالنسبة للقانون ّ
إلحةى1985 ،ا .وبسسب "
الدولة بمثابة دولة إال إذا كانت
الهرمي.
ّ
ّ
 ،" Max Weberخيعرف الدولة عادة في أبسبط شبروطها ب اهبا م سسبة تسبتف باحتكبار العنب عىبي منطقبة
ّ
النظب ببر عب ببن
ج راخيب ببة معينب ببة إلأونيب ببل2017 ،ا .وأصب بببست ت خب ببذ شب ببكال نمطيب ببا فب ببي كب ببل أرجب ببائ العب ببالم ب ب ب
ّ
األيديولوجيات امل تلفة ،وأصبست كل ّ
الدول-ص رت أم كبرت -تتماال مع غ رها من حيا البنية والاكل.
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للدولببة الحديثببة يتاببكل مببن قعببة ج راخيببة سببمى وطنببا ،وخسببمى ّ
النمطببي ّ
النموذج ّ
خب ّ
النببان الببذين
ر
ّ
يقطن ببون ه ببذه الرقع ببة ش ببعبا ،وأخب براد ه ببذا الا ببعب مواطن ببون له ببم وا ببائق تثب ببت عخص ببية الف ببرد م ببنهم ،وال
ّ
يسببتطيعون التنقببل خببارج وطببنهم إال بجببواا سببفر ومواخقببة الب ّبدول املزمببع املببرور خيهبباّ ،أمببا األجن ببي خهببو مببن ال
ينتمببي للببوطن ويقببيم وخببق القببوان ن املعمببول أهببا فببي البببالد ،وعىببي أرض الببوطن يببتم تسديببد سببلطات وعالقببات
سببون الاببعب فببي إطببار م سّ ب ي يسببمى ّ
الدولببة ،وبببي الةببي تتكفببل بسمايببة الببوطن والاببعب والحفببا عىببي
س ببيادته ،وتن ببتظ ّ
الدول ببة م سس ببات للقي ببام ب بباألدوار املن بباط خيه ببا مث ببل الحكوم ببة والج ب والا ببرطة والقا ببائ
والسل الدبلوماس ي ،وتتكفل الحكومبة بتبوخ ر الخبدمات األمنيبة واملع ابية واالقتصبادية والتوجيهيبة ،وتبوخر
التعل ب ببيم ّ
للم ب ببواطن ن ّ
والت ب ببدريب والول ب ببائ والخ ب ببدمات ال ّ ب ب بحية ،وتنشب ب ب و الق ب ببرى وامل ب ببدن وتربطه ب ببا ب ب ببنظم
االتصبباالت السببلكية والالسببلكية وأابببكة مواصببالت بريببة وبسريببة وجويببةّ ،
وللدولببة رئ ب و يمثلهببا فببي املجتمببع
ّ
الدولي وعاصمة وسفارات خارجية وعلم ونابيد وطنبي وعملبة وطنيبة وبنب مركبز ويبوم وطنبي ،وتباريق وطنبي
الدولببة كوحببدة شبببكة ّ
ومنت بببات ياضببية وطنيببة ، ...وكلهببا إج برائات نمطيببة سببكنت ّ
النظببام الب ّبدولي وأاببكل
ر
ّ
ّ
يس بباخ عى ببي نف ببوذ ال ببدول الكب ببرى و ص ببادراتها السياس ببية إلالا ببطي ،2013 ،ص ببفسة 48ا .م ببع خ ببرض نظ ببام
معرفي من انتاج الحاا ة ال ربية املعاصرة باكل معيار لترسيق مدلوالت ّ
الدولة الحديثة.
ر
النمط ببي بع ببد مجموع ببة تط ببورات تا ي ي ببة ،أهمه ببا ّ
ولق ببد ت س ببو ه ببذا القال ببب ّ
التط ببور ال ببذ ش ببهده
ر
العالم املسيحي ال رأي في القرون األرأعة األخ رة؛ الذ تجاوا السلطة الدينية املركزية في رومبا ،تب ارا بعصبر
والنهاببة الفكريببة والعلميببة وتسريببر العقببل ال رأببي مببن أغببالل السببلطة ّ
التنببوير ّ
الدينيببة ،واعتمببد مبببدأ الصبلا
والسلم في أوروبا بدل الحبروب والتنباخو وعقبد فبي ذلب صبلا وسبتفاليا سبنة 1648م ،والبذ أرسب ى مفهومبا
سياسيا جديدا يقوم عىي مبدأين؛
 - 1مب دددأ س دديا ة ال دددولّ :وه ببو مبب ببدأ ق بباد إل ببي نا ببوئ ممالب ب ذات نزعب ببة قومي ببة انيه ببت بب ببروا خكب ببرة
ّ
ّ
إلالاب ببطي ،2013 ،صب ببفسة 41ا .خكانب ببت منطقب ببة الاب ببرق
الدولب ببةمالقوم وبدايب ببة التنب بباخو االسب ببتعمار بينهب ببا
اإلس ببالمي الة ببي كان ببت أغلبه ببا مس ببتعمرة م ببن ق بببلهم ،ب ببي أول املن بباطق الة ببي اس ببيهدخها املا ببروز االس ببتعمار
ال رأ ببي ،خب ببدأ ب بباحتالل األرا ب ب ي واه ببب الث ببروات وإقام ببة مس ببتوطنات خ ببارج أوروب ببا ،وانت ببى ب ع ببادة ص ببياغة
شاملة للاعوب وتكوين ذهنيات وسلوكيات األخراد ،ورسم الخريطة السياسية بمبا يابمن الهيمنبة ال ربيبة
عىي العالم.
خقببد بنببى نمببوذج ّ
الدولببةمالقوم لياببمن اسببتمرار قيببادة ال ببرب لبقيببة العببالم باببكل تبببدو خيببه األمببم
مس ببتقلة ذات س ببيادة كاملب ببة ف ببي قراراتهب ببا وعى ببي أراضب ببيها ،لكن ببه قيب ببدها ب نظم ببة معرخيب ببة واقتص ببادية وماليب ببة
وأنم باط م ببن املع ا ببة وش بببكات تواص ببل ونظ ببم معلوم ببات وق ببوان ن ومعاه ببدات دولي ببة ،وال س ببتطيع أ دول ببة
نمطي ببة تس ببت أ ش ببكل مب ببن أش ببكال األيديولوجي ببة أن تتسب ببرر م ببن ه ببذا القي ببد ،ولهب ببذا خب ب ّن أس ببلمة ّ
الدولب ببة
ّ
النمطية ل ست سن ارخعات إسالمية خسسب ،خ عادة إنتاج نظام معرفي إسبالمي ،وإعبادة ابكيل أنمباط
املع ا ببة والعالق ببات االجتماعي ببة بم ببا يتواخ ببق م ببع ق ببيم اإلس ببالم ،وابتك ببار آلي ببات للس ببوق وأدوات مالي ببة تواخ ببق
مبباد اإلسبالم ،كبل ذلب يستباج إلبي عب بة خكريبة شباملة وقبادرة عىبي دمبظ قبيم ومبباد اإلسبالم ومقتابياته
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مببع مقتاببيات القببانون الب ّبدولي ومعاهببدات األمببم املتسببدة والحفببا عىببي االنفتببا العببالمي والتواصببل األممببي،
وبي عملية سبق أ ماروز لسن قوان ن ّ
الدولة امل سسة وتسقيقها.
 -2الق د ددانون والتنظ د ددي ال د دددو  :ال ب ببذ يمثل ب ببه الي ب ببوم هي ب ببة األم ب ببم ّ
املتس ب ببدة املنا ب ب ة بم ب ب تمر "س ب ببان
ّ
إلالا ببطي ،2013 ،ص ببفسة 46ا .حي ببا حاخظ ببت هي ببة األم ببم ّ
املتس ببدة عى ببي ج ببوهر
خرانس س ببكو" ع ببام 1945م
خك ببرة عص بببة األم ببم الهادخ ببة إل ببي هيمن ببة ال ببرب عى ببي الع ببالم ،مس ببت دمة الق ببانون ت ببا ةّ ،
والدبلوماس ببية ت ببارة،
ر
واألمببر الواقببع تببارة أخببرى ،وتب ّبم ذلب مببن خببالل إيجبباد نظببام دولببي موحببد ياببم كببل دول العببالم ويسبباخ عىببي
مصببالا الب ّبدول الخمببو الكبببرى ،خاصببة بعببد أن دخببل عامببل امببتالر وتطببوير السببال ّ
النببوو حلبببة املناخسببة
الرعببب" ،وعىببي الببرغم مببن ّأن وايقببة األمببم ّ
ب ب ن الكبببار ل اببكل حالببة أطلببق عليهببا "تببواان ّ
املتسببدة تببنو عىببي
ّ
ّ
ّ
والس ببلم ب ب ن الكب ببار ،حي ببا حف ببل نص ب
الس ببلم واألم ببن ال ب ّبدولي ن ،إال ّأن املقص ببود ب ببذل ه ببو األم ببن
حف ب
الداميبة بب ن م تلب دول العبالم باسبت نائ ال ّبدول الكببرى ،وقبام ّ
القرن املا ي بسلسلة مبن الحبروب ّ
النظبام
ّ
الدولي الجديد:
ً
أوال :اعتبار ّ
الدولةمالقوم الوحدة األساسية الةبي ابكل البنيبة الهيكليبة للنظبام ال ّبدوليّ ،أمبا املنظمبة
ّ
الدول الحاضنة لها خ ي هي ة األمم املتسدة.
املتاكلة من تل
ً
ثانيددا :توحيببد نمطيببة ا ّلدولببةمالقوم لكببي تصبببم الوحببدة األساسببية متماالببة ،وال يببتم االعت براف دوليببا
الدولي ما لم يلت م باملعاي ر ّ
النظام ّ
ب كيان سياس ي وقبول عاويته في ّ
النمطية.
الس ببلم واألم ببن ال ببدولي ن عى ببي مجل ببو األم ببن طبق ببا للفص ببل ّ
ثالث د ًّدا :تق ببع مس ب ولية ّ
الس ببابع م ببن ميث بباق
األمم ّ
املتسدة ،وللمجلو السبلطة عىبي حكومبات ال ّبدول األعابائ و عتببر قراراتبه ملزمبة لل ّبدول األعابائ املبادة
الرابعة من امليثاق ويتكون املجلو من  15عاوا.
ّ
ابع د د ًّدا :منس ب ببت ال ب ب ّبدول املنتص ب ببرة ب ب ببالحرب العاملي ب ببة الثاني ب ببة ،الوالي ب ببات ّ
املتس ب ببدة األمريكي ب ببة واالتس ب بباد
ر
السوخييةي وانجلترا وخرنسا العاوية ّ
الدائمة في مجلو األمن وأضي لهم ّ
الص ن ،كما منسبت هبذه ال ّبدول
الخمس ببة ح ببق الفيت ببو ض ب ّبد أ قب برار ال تواخ ببق علي ببه أ واح ببدة م ببنهم ،وبالت ببالي ص ببارت ه ببذه ال ب ّبدول الخم ببو
ّ
املتسكم في مص ر الصراعات والحروب واألامات السياسية واالقتصادية إلالاطي ،2013 ،صفسة 47ا.
ّإن املبببدأ الببذ بنببي عليببه ّ
النظببام الب ّبدولي الحببديا خهببو الخاببوز إلببي حالببة السببلم الةببي خرضببيها الب ّبدول
العظم ببى ض ببمن موااي ببق األم ببم املتس ببدة ،وب ببي ف ببي حقيقيه ببا خا ببوز إلرادة ال ببدول الخم ببو الة ببي يا ببكل الع ببالم
املس ببيحي أرأع ببة أخماس ببها ،ول ببذا خ ب ّن أ دول ببة س ببعي إلع ببادة ت س س ببها أممي ببة إس ببالمية عتب ببر خ ببارج نط بباق
ال ب ّبدولي وتم ببردا علي ببه ،وتتع ببرض الص ببطفاف دول الع ببالم ض ب ّبدها إذا م ببا عان ببدت وأص ببرت واس ببتمرت ،وتص بببم
كيان ببا سياس ببيا مع ببزوال ،ولتف بباد العزل ببة يج ببب أن تك ببون كي ببان دول ببة نمطي ببة معاص ببرة؛ مسب ببة للس ببالم كم ببا
وضعه ميثاق األمم ّ
املتسدة وهو سالم يامن مصالا ّ
الدول الخمبو الكببرى ،ختقببل بااللت امبات املنصبوص
ّ
عليها في امليثاق ،ويكون لها القدرة واالستعداد لتنفيذ الت اماتها إلالاطي ،2013 ،صفسة 59ا.
مببن ّ
الناحيببة الواقعيببة ،خبباألحزاب السياسببية اإلسببالمية اليببوم تمببارن الحكببم فببي لببل هببذه النمبباذج
والقوالب الوطنية ،وفبي لبل تنظبيم دولبي مسكبوم أهبذه املبباد واالشبتراطات ،وأهبذا التقسبيم الج رافبي ّ
لومبة
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اإلسببالمية ،ومببا عبباد يسببمم بدولببة عببابرة لهببذه الحببدود فببي ّ
التنظببيم الب ّبدولي املعاصببر الببذ يقببوم باببكل رئ ب و
للدول ،والةي بي وحدة الفعل أو الفاعبل ال ّبرئ و فبي العالقبات ّ
السيادة الوطنية ّ
عىي ّ
الدوليبة املعاصبرة ،وهبو
ما يق حجبر عثبرة أمبام هبدف إحيبائ الخالخبة اإلسبالمية واألمميبة اإلسبالمية ،كمبا يتصبورها التيبار اإلسبالمي
وتنظيماته السياسية ،وهو ما سنق عليه في الفرز املبوالي ،لربرى عوائبق هبذا القالبب النمطبي للدولبة القبوم
الةببي سببتواجه اإلسببالمي ن وهببم فببي دائببرة الحكببم ،إن أرادوا العمببل عىببي هببذا الهببدف فببي سياسببيهم الخارجي بة
تجاه دول األمة اإلسالمية .إلالرويم ،2017 ،صفسة 576ا.
 -2مفهوم األمة عند اإلسالميين:
مببن حيببا البعببد القيمببي ،تقب ّبدم أدبيببات التيببارات السياسببية والفكريببة اإلسببالمية مفهببوم يعتمببد عىببي
بعد الفعل والعمبل الجمبااي كمبدخل أساسب ي ،خالنبالر للقبرآن الكبريم ،األسبان املعرفبي البرئ و للمسبلم ن،
ّ
ي ببرى ّأن جمل ببة ّ
الن ببدائ "ي عه ببا ال ببذين آمن ببوا" والة ببي يتبعه ببا أحيان ببا أم ببر أو تكليب ب جم ببااي تفت ببرض تلبي ببة عم ببال
جماعيب ببا بالاب ببرورة ،أ تنظيم ب ببا معينب ببا ب ب ب ن أخ ب براد الجماعب ببة الواحب ببدة "األم ب ببة" ،بمعنب ببى ّأن تلبيب ببة التكلي ب ب
الجمببااي قببد يتطلببب حةببى العمببل امل سسببا ي ومببا يسببتوجب مببن تنس بيق وتفببوي وإناببائ كيانببات ذات قببوة
سبببية قبادرة عىبي التب ا ر فبي الظبواهر االجتماعيبة ،والسياسبية ،واالقتصبادية ،تلب الكيانبات قبد تكبون عببابرة
الحدود إلالرويم ،2017 ،صفسة 576ا.
ّ
ّ
انطالقببا مببن خهببم أبعبباد جملببة النببدائ "ي عهببا الببذين آمنببوا" بببات مببن املسببلم عنببد التيببارات السياسببية
والفكريببة اإلسببالمية ،ومببا اصببطلا عىببي سببميته حركببات اإلسببالم السياس ب يّ ،أن مكببون األمببة اإلسببالمية يعتبببر
حلقبة أساسبية ومسوريبة فبي بلببورة املابروز السياسب ي اإلسبالمي ،واشبت ل منظريببه عىبي تسديبد مفهبوم األمببة،
انطالقببا مببن املفكببر اإلسببالمي رشببيد رضببا الببذ عببرف األمببة ب اهببا "تل ب الجماعببة الةببي تببربطهم رابطببة اجتمبباز
َ
يعتبرون أها واحدا ،و سو أن يطلق عليهم اسم واحد ،وبي الجماعة امل لفة من أخراد لهم رابطة تابمهم،
ووحب ببدة يكونب ببون أهب ببا كاألعاب ببائ فب ببي بنيب ببة اللب ببخو ،سب ببوائ أكانب ببت كب ب ببرة أو ص ب ب رة ،وي تل ب ب هب ببذا ال ب برابط
باختالف ّ
األمة.
ّأما " شيد ضا" ّ
خيقدم مفهوما سياسبيا وعقائبديا ّ
لومبة ،وخعتببر رك ب ة فبي الفكبر السياسب ي اإلسبالمي،
ر ر
خ ي تجمع عقد قيمي ناجم عن تفاعل أخراد من البار مع مبباد كليبة وقبيم عامبة تتجباوا الخصوصبيات
الطبيعيببة الة ببي يتم ببايز أهببا ّ
الن ببان؛ م ببن لببون وع ببرق ول ببة وإقلببيم ويتج بباوا االجتم بباز املوحببد والتج ببانو ال ببذ
ّ
قصدته الحاارة ال ربية .ويسدد رشيد رضا أبعاد ّ
األمة اإلسالمية خيما يىي :البعد الابراي ،البعبد الترببو ،
البعد ّ
وأما خصائصها خ ي ّ
التاريخي ،البعد االجتماايّ .
النظام ،الوسطية إلمسمود2010 ،ا.
كذل يقبدم "السبيد عمبر" رؤيبة داعمبة لتعريب مسمبد رشبيد رضبا ،وخعتببر ّأن جميبع املقارببات الةبي
تس بباول تسدي ببد مفه ببوم ّ
لوم ببة وال تن ببتظم ح ببول اإلس ببالم ،مقارب ببات ريبي ببة للمفه ببوم ،وي ببدعو إل ببي االحتف ببا
ب بباملفهوم القرآن ببي ّ
لوم ببة اإلس ببالمية نفس ببه ،وي ببرى ّأن م ببا ع ببدا ذلب ب انسب براف ع ببن مقاص ببد القب برآن وأه ببداف
ّ
الارخعة ،ويص مساوالت إعبادة ّ
النظبر وخبق م ارببة ريبيبة أو عروبيبة ب ّاهبا خ برون حقيقبي يريبد أن يبعبد
ّ
الارخعة اإلسالمية من بنائ تصوراتنا في ش ن ّ
األمة.
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ال يتسببع املقببام هنببا لعببرض املزيببد مببن التعبباري ملفهببوم ّ
األمببة فببي أدبيببات املفكببرين اإلسببالمي ن ،ولكببن
امل كد ّأن جل ّ
التعاري تتفق عىبي ّأن ال ّبدين اإلسبالمي هبو الوعبائ املابكل ّ
لومبة ،خاألمبة اإلسبالمية هيكبل ذو
أبعبباد قيميببة ّ
وماديببة وعالئقببي يفرضببه معط ب الهويببة العببابر للحببدود ،هببذه األبعبباد تتجبباوا املفهببوم الوجببود
"املببادة الخببام" لومببة اإلسببالمية ،ليصبببم بنببائ ّ
قيميببا م سسببا ي ،ليقب ّبدم قببيم وقببوان ن ضببابطة للعالقببات ب ب ن
ّ
املقدمببة يتب ب ن ّأن ّ
أعاببائ ّ
األمببة
األمببة إلالب ّبدولا ،ومببا لببذل مببن أاببر عىببي تفاعلهببا املبباد  ،وبنببائ عىببي التعبباري
كبنية قيمية ،بي معط قائم وسابق أل خعل سياس ي أو ارخعي ،يكواها أخراد وبالتالي بي وحبدة مجتمعيبة
ول س ببت اص ببطناعية أو مفروض ببة ب ببالقوة كم ببا يمك ببن أن يك ببون الح ببال م ببع ّ
الدول ببة ،وه ببذا م ببا ت ك ببده الخب ببرة
لومة من أمثال " ،"Tivey Leonardو"ّ .." Valerie
ال ربية عند عريفها ّ
إلحةى ،1985 ،صفسة 78ا.
وش ببكلت ه ببذه التع بباري مرجعي ببة لرؤي ببة سياس ببية لحرك ببات اإلس ببالم السياس ب ي وأحزاأه ببا السياس ببية،
كاألمبة اإلسبالميةّ ،
وخطاأها السياس ي ،إذ نلح اعتماد هذه الحركات في خطاباتها مصطلحات ّ
األمبة العربيبة
األمة املسمدية ...ألجل ّ
التجنيد السياس ي ّ
اإلسالميةّ ،
والدعو والتعب ة ،خبال يكباد ي لبو مهرجبان انت باأي ،أو
نا بباط سياسب ب ي له ببذه الحرك ببات السياس ببية م ببن تردي ببد مفه ببوم ّ
األم ببة اإلس ببالمية ،وت ببردد عى ببي مس بباز وعق ببول
األمبة ،ونعمبل لنعيبد مجبد ّ
املالي ن شعارات؛ نسن ّأمة واحبدة ،نعمبل ملبا خيبه صبال ّ
األمبة ،نعمبل ألجبل تقويبة
األمة...الخ ،وبي كلها شعارات تت ذى من مفهوم ّ
أواصر ّ
األمة الةبي رباطهبا ال ّبدين اإلسبالمي ،ممبا يجعلهبا تنفبذ
بسرعة إلي قلوب املالي ن من املسلم ن املتعطا ن إلي وحدة األمة القيمية والعملية امل سسية.
ّ
وبالنسبة لهذه الحركات وعىي مستوى الخطاب ،يكاد يكون استعمال مفهوم ّ
األمبة ببدال مبن الدولبة،
البلد ،الوطن ،القومية ...شباخعا وغالببا ،وهبو أمبر ضبرور يترأب عليبه املناضبلون كمنطلقبات قيميبة وخقهيبة،
ألج ببل مساخظيه ببا عى ببي تم ببايز تكوينه ببا السياس ب ي ومنطلقاته ببا م ببن التي ببارات القومي ببة والوطني ببة ،ولك ببون املفه ببوم
بالنو القرآنبي والس ّبنة ّ
الدينية ،خهو مسنود ّ
ملحون كث را بالقدسية ّ
النبويبة ،و ما ب ي إسبالمي شباهد عىبي
وحدة ّ
األمة السياسية من عصر الخالخة الراشدة إلي الخالخة العثمانية .هذا النمبوذج التباريخي البذ يطلبق
عليه في الفقه دار اإلسالم.
هببذه املرجعيببة الفقهيببة والقيميببة فببي الفكببر السياسب ي اإلسببالمي ،جعلببت مببن منظببر حركببات اإلسببالم
ّ
السياسب ب ي ومناص ببروها يسن ببون له ببذا العص ببر الا بباهد عى ببي وح ببدة املس ببلم ن السياس ببية الة ببي خلقه ببا القب برآن
الكريمّ ،أمة كانت ّ
متسدة ال عرف حبدودا بب ن قطبر وآخبر مبن حيبا الهويبة واملصبلحة ،خسبلور الحباكم خيهبا
يتوجبه ألطراخهبا ل برض مصبلحة املسببلم ن جميعبا وخدمبة لل ّبدين .ممبا شببكل عامبل قبوة عسبكرية واقتصببادية
لومبة اليبوم فبي شبكل وحبدات سياسبية سبمى ّ
األمة في ماضبيها .فبي املقاببل واقبع متابرذم ّ
صنعيها ّ
الدولبة ،ومبا
بينهببا مببن ص براعات بينيببة واسببتقطابات إقليميببة ،سببببها قببوى أجنبيببة غربيببة ،ممببا ياببكل معركببة مت يلببة فببي
ذهن اإلسالمي ن مع هذه القوى.
إال ّأن اإلشب ببكال الب ببذ يواجب ببه اإلسب ببالمي ن عىب ببي املسب ببتوى الفكب ببر واإلجراخب ببي؛ هب ببو البعب ببد امل سّ ب ب ي
لومببة الببذ تتجسببد خيببه هببذه الرابطببة وم سسبباتها ،و مص ب ر ّ
والطبيعببي ّ
الدولببة الوطنيببة وسببيادتها القائمببة،
خه ببذا اإلش ببكال ص ببار يس ببرج التي ببار اإلس ببالمي ،مم ببا جع ببل األحب بزاب السياس ببية ذات التوج ببه اإلس ببالمي تكيب ب
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خطاأهببا السياس ب ي للتعب ببة ّ
والتجنيببد ليتببوائم مببع مقتاببيات املرحلببة الراهنببة ،ومتطلبببات املعركببة السياسببية
الة ببي ت وض ببها ،ل ببذا س ببلم ّ
بالدول ببة القطري ببة ورابط ببة املواطن ببة القطري ببة الج راخي ببة الة ببي ص ببارت أم ببر واق ببع،
ملرحلببة م قتببة خسسببب ،خ ببي جببزئ مببن قطعببة الب ب ل؛ ّ
خاألمببة اإلسببالمية الةببي كانببت ملت مببة لقببرون فببي شببكل
رابطببة سياسببية سببمى الخالخببة اإلسببالمية ،وآخرهببا الخالخببة العثمانيببة قبببل أن ّ
يقسببم اإلري العثمبباني مببن
قبببل ال ببرب إلببي كيانببات سياسببية جديببدة واسببتبدال الرابطببة ّ
الدينيببة برابطببة قوميببة ،وتهمب خكبرة الخالخببة
ّ
إلالاطي ،2013 ،صفسة 09ا.
ّ
ولببدت ه ببذه املرجعي ببة الفقهي ببة والقيمي ببة لإلس ببالمي ن عى ببي مس ببتوى الفك ببر والخط بباب ،ع ببدائ ال ببداخل
والخب ببارجّ ،
والتصب ب ّبد لكب ببل مسب بباوالتهم للوص ب ببول إلب ببي الحكب ببم طب ببوال الق ب ببرن املا ب ب ي ،وذل ب ب عىب ببي اعتب ب ببار ّأن
ما ببروعهم إلدول ببة الخالخ ببةا من بباق ملا ببروز ّ
النظ ببام الع ببالمي الق ببائم عى ببي وح ببدة "الدول ببة" املنتظم ببة ض ببمن
الدولي ببة وعى ببي أس ببها هي ببة األم ببم ّ
الهي ببات والق ببوان ن ّ
املتس ببدة ،دون االعت براف بمس ببتوى "األم ببة" عى ببي عك ببو
ر
ماببروز دول ببة الخالخببة ال ببذ عهببدف إلع ببادة الرابط ببة السياسببية الواح ببدة لومببة اإلس ببالمية .ولقببد ت ببرجم ه ببذا
املوق ب عالقببات مرتابببة ومت امببة ومتفجببرة-أحيانببا -انعكسببت عىببي عالقببات اإلسببالمي ن باألنظمببة السياسببية
املسلي ببة والخارجيب ببة ،ورخاب ببها تب ببوليهم الحك ببم نتيجب ببة ت وخهب ببا مب ببن إحي ببائ خكب ببرة الخالخب ببة وتوحيب ببد السب ببلور
الخببا ي للببدول اإلسببالمية فببي املصببلحة والهويببة ،وفببي ذل ب تهديببد للمصببالا ال ربيببة ّ
وللنظببام الببدولي أحبباد
ر
ّ
القطبية .إلالاطي ،2013 ،صفسة 10ا.
ّإن هب ببذا الت ب ببوف الب ببذ يعبب ببر عنب ببه معار ب ب ي التيب ببار اإلسب ببالمي ،مبب ببرر إذا نظرنب ببا إلب ببي خكب ببر وخطب بباب
اإلسببالمي ن مببن موقببع املعارضببة ،وبببي ك رهببا مببن التيببارات ال سببارية واليمينيببة تسمببل خكببر اسببتراتي ي جببذر
ّ
ي ب ببال انخ ب ببر و س ب ببعي لتجس ب ببيده .إال ّأن موق ب ببع األح ب بزاب اإلس ب ببالمية ف ب ببي الس ب ببلطة الي ب ببوم ،ومس ب ب ولييها ف ب ببي
املساخظب ببة عىب ببي االسب ببتقرار والتب ببواان الب ببداخىي والخب ببار ي ،سب ببيكون داخب ببع لهب ببم ملراجعب ببة اإلشب ببكاالت الفكريب ببة
والسياسببية العالقببة ب ب ن الطببرخ ن دون حسببم ،وكسببر الحببواجز ّ
النفسببية الةببي صببنعها اإلسببالميون ألنفسببهم
ّ
خببالل تبباري هم ،بببدعوى الحفببا عىببي الطهببر السياس ب ي وعببدم املسببان باملنطلقببات ،ورخ ب أ تببورط يمببنم
ّ
الخصب ببوم دلب ببيال ّ
لالتهب ببام بالعمالب ببة ،ومنب ببه سب ببتتقلو املسب بباحة مب ببا ب ب ب ن شب ببعارات وخكب ببر وخطب بباب اإلسب ببالمي ن
السياسب ب ي لإلس ببالمي ن والواق ببع العمى ببي الب براهن ،ووض ببع اإلس ببالمي ن ف ببي الس ببلطة يس ببتم عل ببيهم وك ببرهم م ببن
التي ببارات الفكري ببة األخ ببرى الة ببي اختب ببرت الحك ببم أم ببام خي ببارات ف ببي ص ببنع الق برار؛ ّإم ببا أن يك ببون الق برار عقالن ببي
إلتببدري ي ومرحىببي جزخببي فببي الت ي ببر ،والببذ تببتسكم خيببه منطقيببة ومصببالا الدولببةا ،أو قبرار جببذر اسببتراتي ي
يتجاوا املنطق وعقالنية الدولة ،نسو ي ر شامل وخق املعتقد السياس ي للحزب الحاكم.
م ببع ّأن خك ببر اإلس ببالمي ن تج بباه قا ببية "الخالخ ببة اإلس ببالمية" ق ببد ش ببهد مراجع ببات ،ول ببم يع ببد منظ ببر
وقادة التيار اإلسالمي ينظرون إلي النموذج التاريخي للخالخبة ،خباملهم وجبود راببط بب ن البدول اإلسبالمية ،عببر
الدولببة واملسببتوى الب ّبدولي ،ويكببون لهببا م ش برات عمليببة كسريببة ّ
عببن األمببة اإلسببالمية ب ب ن مسببتوى ّ
التنقببل ب ب ن
ّ
ّ
بالميةإلالدولا ،وإلزاميببة التفبباوض املاببترر ،وإب برام االتفاقيببات باببكل جمببااي ،وآليببة الب ّبدخاز
الوحببدات اإلسب
املاببترر ب ب ن تلب الوحببدات ،والب ّبدخاز عببن قاببايا األمببة املاببتركة ،متجبباواين هويببة ّ
الدولببة ومصببلحيها ،خهببل
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سبتت ر السياسبة الخارجيبة للبدول اإلسبالمية ولبو بابكل جزخببي نسبو هبذه األهبداف فبي لبل حكبم اإلسببالمي ن،
أم سيظل السبلور الخبا ي لهبذه ال ّبدول عىبي حالبه ،متب ارا بالنظريبة ال ربيبة فبي العالقبات ّ
الدوليبة خصوصبا
ر
الدولبة فبي العالقبات ّ
املتثبتبة بمركزيبة ّ
الدوليبة ،ومبتسكم خبيهم الت بوف مبن الت بر الجبذر امل بال لبإلرادات
الراخاببة لهببذا ّ
ّ
الداخلي بة والخارجيببة ّ
التوجببه  .إلالرويحببي ،2017 ،صببفسة 583ا .وهببذا مببا سببنبراه فببي املسببور
التالي.

املحور الثاني ّ
االتجاهات النظرية املؤثرة ف السياسة الخارجية بين مركزية الدولة والتنظي الدو ّ
ف ببي ه ببذا املس ببور نب ب ن ّاتجاه ببات النظري ببة ال ربي ببة ف ببي العالق ببات ّ
الدولي ببة املوجه ببة للسياس ببة الخارجي ببة
ّ
للدولببة فببي إدارتهببا للعالقببات الدوليببة ،بببدئ بتسديببد مفهببوم السياسببة الخارجيببة وم شبرات تسليلهببا ،اببم عببرض
النظريبات البثالي إلالواقعيبة الجديببدة ،والليبراليبة الجديبدة ،والبنيويبةا املتسكمببة فبي حقبل العالقبات ّ
الدوليببة
وامل ارة عىي السلور السياس ي الخار ي للدولة.
ً
أوال :مفهوم السياسة الخارجية ّ
 -1تعريف السياسة الخارجيةّ :
املت مل في عريفات السياسة الخا جية الوا دة في ّ
الدراسات العلميبة امل تلفبة ينطببع فبي ذهنبه عبدم
ر
ر
ّ
وجببود اتفبباق فببي أدبيببات السياسببة الخارجيببة حببول عري ب السياسببة الخارجيببة .هببذا مببا ذكببره "سببليم مسمببد
سب ببليم" فب ببي كتابب ببه "تسليب ببل السياسب ببة الخارجيب ببة" ،خب ببذكر عديب ببد التعب بباري ووصب ببفها ب ّاهب ببا عريفب ببات شب ببديدة
العمومي ببة ،ال يك بباد يم ه ببا ع ببن غ ره ببا م ببن السياس ببات ،وله ببذا س ببنكتفي ب ببذكر ع ببريف ن ووص ببفهما الكات ببب
بالا ببمولية ف ببي اإلحاطببة بتعري ب ه ببذا املجببال خ ببذكر عري ب ل ب ب " "James Reseneauال ببذ يعببرف السياس ببة
الخارجية ب ّاها منةو عمبل يتبعبه املمثلبون الرسبميون للمجتمبع القبومي ببواي مبن أجبل إقبرار أو ي بر موقب
ّ
فببي النسببق الب ّبدولي يتفببق واألهببداف املسب ّبددة سببلفا" .وفببي موضببع آخببر يعببرف " "Reseneauالسياسببة الخارجيببة
ّ
ب اها" :التصرخات ّ
السلطوية الةي تلت م بات اذها الحكومات ،إ ّما للمساخظبة عىبي الجوانبب املرغوببة فبي الب بة
ّ
الدولية أو ي ر الجوانب ال ر مرغوبة" إلسليم ،1998 ،صفسة 11ا.
ف ببي ح ب ن ع ببا عري ب إجراخ ببي ّ
قدم ببه الكات ببب ي خ ببذ ف ببي اعتب بباره الخص ببائو األساس ببية لعملي ببة ص ببنع
ر
السياسببة الخارجيببة واألبعبباد املستملببة لتل ب السياسببة ،خيقببول" :يقصببد بالسياسببة الخارجيببة برنببامظ العمببل
العلنببي الببذ ي تببا ه املمثلببون الرسببميون للوحببدة ّ
الدوليببة مببن ب ب ن مجموعببة البببدائل املبرمجببة واملتاحببة مببن
ر
ّ
أجل تسقيق أهداف مسددة في املسيط الخار ي".
 -2مرتكزات تحليل السياسة الخارجيةّ :
ترتكببز عمليببة تسليببل السياسببة الخارجيببة عىببي دراسببة األبعبباد ّ
السبببعة األساسببية الةببي تنصببرف إليهببا
السياسببة الخارجيببة وبببي؛ الواحديببةّ ،
والرسببمية ،والعلنيببة ،واالختياريببة ،والهدخيببة ،والخارجيببة ،والبرامجيببة.
مببع الترك ب عى ببي ه ببذه األخ ببرة املتا ببمنة لبع ببدين؛ البع ببد األول ينصببرف إل ببي ّ
التوجه ببات ،واألدوار ،واأله ببداف،
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واالستراتيجياتّ ،أما البعبد الثباني خيتابمن مجموعبة القبرارات والسبلوكيات .خالبعبد األول يتسبم بالعموميبة
ّ
والامول وصعوبة تسكم صانع السياسة الخارجية فبي القبوى املسبددة لبه ،وبالبذات عىبي مسبتوى التوجهبات
ّ
واألهداف ،وبصعوبة القيان الكميّ .أما البعد الثاني خ نه أكثر تسديدا ،وقابل للقيان الكمي.
ّ
خك ب ببل تسلي ب ببل للسياس ب ببة الخا جي ب ببة للوح ب ببدة ّ
الدولي ب ببة ف ب ببي النس ب ببق الع ب ببالمي ،ينطل ب ببق م ب ببن البس ب ببا ف ب ببي
ر
التوجهب ببات العامب ببة والكبب ببرى لتل ب ب السياسب ببات خب ببالل ختب ببرة امنيب ببة طويلب ببة نسب ب ّببيا ،ومب ببن األمثب ببل أن توص ب ب
السياسب ب ببة الخا جيب ب ببة باالنعزاليب ب ببةّ ،
التب ب ببدخل ،عب ب ببدم االنسيب ب بباا...ويمكن تصب ب ببني التوجهب ب ببات مب ب ببن ّ
الناحيب ب ببة
ر
الج راخي ب بة ،ختكب ببون ذات توجب ببه إقليمب ببي -عب ببالمي؛ خهنب ببار سياسب ببات تسصب ببر أناب ببطيها ومصب ببالحها الرئ سب ببية
الدولية الكائنة في اقليمها ،وال تهتم ب ّ
بالوحدات ّ
بالتطورات العامليبة بالقبدر البذ تب ار خيبه عىبي هبذا اإلقلبيم،
فببي ح ب ن السياسببة الخارجي ببة العامليببة تت ببواز اهتماماتهببا عى ببي شببةى من بباطق العببالم ،وه بذا التصببني س ببطحي
يص املجال وال ي برنا عن مامون تل السياسة.
األمببر الثبباني الببذ تركببز عليببه دراسببات السياسببة الخارجيببة هببو البسببا فببي أهببداف تل ب السياسببات،
خك ببل سياس ببة خارجي ببة تتا ببمن مجموعب ببة م ببن األه ببداف الة ببي عكب ببو الق ببيم واملص ببالا األساس ببية للوحب ببدة
ّ
الدولي ببة ،ويقص ببد باأله ببداف؛ التفا ببيالت املتعلق ببة باألش ببكال املس ببتقبلية املستمل ببة؛ أ األوض بباز الة ببي ت ببود
ّ
النسببق الب ّبدولي أو الوحببدات ّ
الوحببدة ّ
الدوليببة
الدوليببة أن تسققهببا فببي الب ببة الخارجيببة ،مببن خببال ل الت ب ا ر فببي
األخ ببرى ،م ببن خ ببالل ت ص ببيو بع ب امل ببوارد إلس ببليم ،1998 ،ص ببفسة 40ا .وه ببذه األه ببداف ال تنفص ببل ع ببن
رغبب ببة واضب ببعي السياسب ببة الخارجيب ببة ،وهب ببو مب ببا يطب ببر التسب بباؤل عب ببن مفهب ببوم "املصب ببلحة الوطنيب ببة" فب ببي تفس ب ب ر
السياس ببة الخارجي ببة .خه ببذا املفه ببوم ي ببنه عى ببي أس ببان تص ببور وج ببود أه ببداف دائم ببة ومج ببردة ع ببن واض ببعي
ّ
السياسببة .خاملصببلحة الوطنيببة بببي مببا يتصببوره صببانعو السياسببة الخارجيببة عىببي أنببه كببذل  ،وبببي فببي ال الببب
ّ
تنصرف موضوعاتهاإلاألهدافا إلي اإلقليمّ ،
والنظام السياس ي ،واملوارد الطبيعية ،واملبوارد البابرية ،واملكانبة
ّ
الدوليببة إلسببليم ،1998 ،الصببفسات 42-41ا .لهببذا خكببل أهببداف السياسببة الخارجيببة املوجهببة لهببذه الب ّبدوائر،
ّ
الذات ،واألمن ،والرخاهية االقتصادية ،والهيبة ّ
الدولية.
تدور بصفة عامة حول؛ حماية
ّ
ولتسقيببق هببذه األهببداف يتعب ن عىببي الوحببدة ّ
الدوليببة التعامببل مببع النسببق الب ّبدولي ووحداتببه امل تلفببة،
وأن تلعببب ال ببدور والوليفببة الخا جي ببة الة ببي تسقببق أه ببداخها ،وخاببمل ال ب ّبدور الخ ببا ي للوحببدة ّ
الدولي ببة االا ببة
ر
ر
ّ
أبعبباد؛ مركببز الوحببدة ف ببي النسببق الببدولي ال ببذ تسكمببه قببوة الوح ببدة ودرجببة النفببوذ ال ببذ تتمتببع بببه ،والبع ببد
الثاني ّ
ّ
والصبراعية ،والبعبد الثالبا
الدواخع الرئ سية للسياسة الخارجية للوحدة ،الةبي تتبراو بب ن التعاونيبة
وهببو حجببم ّ
الت ي ببر املستمببل الببذ يرغببب صببانع السياسببة الخا جيببة للوحببدة ّ
الدوليببة إحدااببه وهببو يتبراو بب ن
ر
الت ي ببر الكى ببي الج ببذر والت ي ببر الهامش ب ي املس ببدود ال ببذ عه ببدف لإلبق ببائ عى ببي الوض ببع الق ببائم إلس ببليم،1998 ،
الصفسات 53-48ا .وهذه األهداف واألدوار ت ّدى في إطار إستراتيجية شاملة لصانع السياسة الخارجية.
وخعتمببد تسليببل السياسببة الخا جيببة أياببا عىببي البعببد الكمببي الببذ يتسببم ّ
بالتسديببد الزمبباني واملكباني،
ر
وإمكانية القيان ويتامن مكون ن هما القرارات ،والسلوكيات ،وهما مكونان يرتبطبان بمت بذ وصبانع القبرار
السياسب ي الخببار ي .خببالقرار هببو اختيببار مسببدد يببتم فببي لحظببة مسب ّبددة تبببدأ وتنت ببي فببي ختببرة امنيببة معينببة ،وكببل
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سياسة خارجية تتامن سلسلة من القرارات الةي اكل في مجموعها املسار العبام للسياسبة الخارجيبة .أمبا
الس ببلور ف ببي ّ
السياس ببة الخارجي ببة خه ببو ك ببل تص ببرف ق ببولي أو خعى ببي مس ببدد امان ببا ومكان ببا ،يق ببوم ب ببه األع ببخاص
الحكومي ببون امل ول ببون رس ب ّ
بميا للتص ببرف باس ببم الوح ببدة ،واملوج ببه إل ببي الوح ببدات الخارجي ببة م ببن أج ببل تسقي ببق
أه ببداف السياس ببة الخارجي ببة ،ويمك ببن قي ببان س ببلور السياس ببة الخارجي ببة م ببن خ ببالل ا ببالي آلي ببات؛ األح ببداي
الدوليببة؛ و التصببويت الببدولي ،والسببلور الدبلوماسب ي؛ إلسببليم ،1998 ،الصببفسات 66-56ا .واملببتسكم فببي هببذا
السلور بسسب أدبيات ونظريات العالقات الدولية هو مركزية والمركزية وحدة الدولبة فبي التب ا ر عىبي القبرار
من خالل تمسكها بامان أولوية هوييها ومصلحيها ،وهذا ما سنفصله في الفرز التالي.
ً
ثانيا  :نظريات العالقات الدولية ومحد ات فعل الدولة هوية ،مصلحة ،وسلوك
نبسببا فببي هببذا الفببرز املقاربببات النظريببة لدراسببة السياسببة الخارجيببة ،وبيببان خالخهببا النظببر ح ببول
مكانببة ّ
الدولببة كوحببدة تسليببل وخاعببل رئ ب و فببي صببنع السياسببة الخارجيببة للببدول وتمسببكها أهوييهببا ومصببلحيها
انطالقا من مبدأ السيادة الوطنية في إقامة العالقات ّ
الدولية وحل أاماتها الخارجية ،اإلقليمية والعاملية.
 -1النظرية الواقعية الجديدةّ :
عتب ب ببر النظري ب ببة الواقعي ب ببةإل  Realismااملنظ ب ببور امله ب ببيمن ف ب ببي دراس ب ببة السياس ب ببة الخارجي ب ببة ،وتفسب ب ب ر
سببلوكيات الب ّبدول إلNr 79, 001 ،Trubowitzا .وبببي نظريببة مناهاببة للنظريببة املثاليببة )Idealist Schoolا ،
الدوليب ببة املسب ب ّ
الةب ببي خاب ببلت فب ببي تفس ب ب ر الظب ببواهر ّ
بتجدة أهمهب ببا؛ حب ببدي اهايب ببة الحب ببرب البب بباردة ب ب ب ن املعسب ببكرين
ّ
الرأس ب ببمالي ال رأ ب ببي بزعام ب ببة الوالي ب ببات ّ
املتس ب ببدة األمريكي ب ببة ،والا ب ببيواي بزعام ب بة االتس ب بباد الس ب ببوخيا ي س ب ببابقا،
و عرضها للنقد مبن قببل العديبد مبن املفكبرين وجبائت ّ
النظريبة الواقعيبة سبوائ الكالسبيكية أو الجديبدة الةبي
تفترض ب ّن الا ون ّ
الدولية عببارة عبن صبراز قبوة ومبن أجبل القبوة بب ن دول سبعي لتعزيبز مصبالحها بابكل
ّ
منف ببرد ،وب ببي ب ببذل تص ببور ع ببالم العالق ببات ّ
الر ب از ّ
واليهدي ببد ب ببالعن حاض ببر
الدولي ببة كمنطق ببة خط ببرة حي ببا
باسببتمرار وغالبببا مببا يتسببول إلببي حببروب مببدمرة تاببع كببل مببا عهببم اإلنسببان فببي خطببر إل ،Rittbergerصببفسة 7ا.
وقببد تطببورت النظريببة الواقعيببة مببن الواقعيببة الكالسببيكية مببن 1939م إلببي 1979م ،إلببي الواقعيببة الجديببدة
ّ
من ب ببذ 1979م ،وش ب ببهدت تفرع ب ببات عدي ب ببدة ،إال ّأن ال ب ببواقعي ن جميع ب ببا يا ب ببعون أرأ ب ببع اختراض ب ببيات جوهري ب ببة
للعالقات ّ
الدولية ،وبي:
الدول بي أهم الفاعل ن في العالقات ّ
ّ -1
الدولية،
 -2أهم أهداف ّ
الدول هو الحصول عىي القوة والبقائ،
ّ -3
الدول تسقق القوة من خالل سياسات عقالنية،
 -4أهم القاايا الةي عنى أها بي قاايا األمن العسكر والقومي ّ
للدول ،في ح ن أضباخت الواقعيبة
الجديدة االختراضات التالية؛
 -5التفك ببر فببي العالقببات ّ
الدوليببة بوصببفها نظامببا معب شبرف الهيكببل ،واملفهببوم األساسب ي الببذ ياببكله هببو
النظام وهيكل هذا ّ
تواخع القوة ،وبالتالي خ ّن وحدة التسليل بي ّ
النظام،
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السب بببية ف ببي تفسب ب ر العالق ببات ّ
 -6اتج بباه العالق ببة ّ
الدولي ببة؛ خب ببدل أن يك ببون اتج بباه واح ببد م ببن خ ببالل
ّ
تفاعببل الب ّبدول كمببا تفتببرض الكالسببيكية ،تببرى الواقعيببة الجديببدة ّأن العالقببة ّ
السببببية فببي اتجبباه ن؛ االتجبباه
الدولي ببة وه ببو يق ببع ف ببي مس ببتوى تفاع ببل الوح ببدات ّ
األول ه ببو البس ببا ف ببي أس ببباب العالق ببات ّ
الدولي ببة إلال ب ّبدولا،
النظام الذ تتفاعل خيه ّ
وانخر يتامن البسا في هيكل ّ
الدول،
 -7اعتماد منةو التفس ر؛ خبدل أن يكون استنباطي يجب أن يكون استنتا ي استداللي،
 -8واالخت براض األخ ببر الببذ ّ
قدمتببه الواقعيببة الجديببدة هببو ،ببر فببي جببوهر ومرتكببز التفس ب ر ،خبببدل
الترك ب عىببي الطبيعببة اإلنسببانية فببي خهببم الص براز السياس ب ي الب ّبدولي عنببد الكالسببيكية ،يجببب أن يكببون جببوهر
التفس ب ر ه ببو الب ببة ّ
الدولي ببة وطبيع ببة الفو ب ى السياس ببية الة ببي تسكمه ببا ،والة ببي ا ببكل ض بباغطا عى ببي س ببلور
ّ
الدولإلسياساتها الخارجيةا إلالهياجنة2001 ،ا.
إال ّأن الواقعيببون يجمعببون عىببي ّأن العوملببة ال ببر أهببم سببمات السياسببة الدوليببة و بببي التقسببيمات
اإلقليمي ببة إلالسياس ببيةا للع ببالم إل ببي الكيان ببات املعروخ ببة ب ب ّ
بالدول ،ف ببي ح ب ن يمك ببن للت برابط املت اي ببد ب ب ن ال ببنظم
االقتصبادية امل تلفببة واملجتمعببات املتعبددة فببي العببالم ،أن يجعبل هببذه الببنظم واملجتمعبات أكثببر اعتمببادا عىببي
بعابها بعاببا خلب و فبي وسببعنا أن نطبببق ذلب عىببي نظببام الب ّبدول خفبي إطببار هببذا النظبام تسببتف الببدول بسببق
السيادة .والعوملة وال تجعل الصراز ب ن الدول منسيا في املا ي ،كما أاها ال تلغي أهميبة اليهديبد باسبت دام
الق ببوة أو أهمي ببة ت ببواان الق ببوى ،خ ببي إن كان ببت ت ب ار ف ببي حياتن ببا االجتماعي ببة واالقتص ببادية والثقاخي ببة لكنه ببا ال
تتجاوا واقع النظام السياس ي الدولي الذ تقوم عليه الدول كوحدات سياسية إلسميا2004 ،ا.
بالنسبببة للواقعيببة ال مجببال للت ببر الجببذر االسببتراتي ي املببدعوم مببن الطبيعببة االجتماعيببة للفاعببل
السياس ب ي وصببانع الق برار السياس ب ي املمببارن ّ
لسياسببة الخارجيببة ،خكببل مببا يمكببن الحببديا عنببه هببو ببر جزخببي
م ق ببت ،وه ببو س ببلور سياس ب ي خ ببا ي ال ي ببر م ببن طبيع ببة مص ببلحة ّ
الدول ببة إلاألم ببن الق ببوميا ،وال يت ب ار بالبع ببد
ر
ّ
ّ
االجتم ببااي للفاع ببل السياسب ب ي وال هوي ببة املجتم ببع؛ وه ببذا م ببرده إل ببي العقالني ببة واملادي ببة الة ببي تسك ببم الدول ببة ف ببي
تسديد طبيعة مصالحها إلالرويحي ،2017 ،صفسة 580ا.
 -2النظرية الليبرالية الجديدةّ :
له ب ببرت الليبرالي ب ببة الجدي ب ببدة من ب ببذ س ب بببعينيات الق ب ببرن املا ب ب ي وع ب ببزات إل ب ببائ الا ب ببوابط التنظيمي ب ببة
والخوصصببة واالنسببحاب املت ايببد للدولببة فببي كث ببر مببن مجبباالت بببدئ بالرعايببة االجتماعيببة وانيهببائ بببزوال دورهببا
كفاعببل ئ ّ ب ي ف ببي العالق ببات ّ
الدولي ببة إلحسببام2017 ،ا .و عتبببر ّأن االعتم بباد املتب ببادل ف ببي الجان ببب االقتص بباد
ر
سبوف يثنببي الببدول عببن اسببت دام القببوة ضببد بعابها بعاببا ،ألن الحببرب تهببدد حالببة الرخاهيببة لكببال الطببرخ ن،
وامل سسات الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية وصندوق النقبد البدولي ،يمكبن أن سباعد للت لبب عىبي الر عبة
األنانيببة للببدول عببن طريببق لببجيعها عىببي تببرر املصببالا اننيببة لصببالا خوائببد أكبببر للتعبباون الببدائم .و رغببم أن
بع ب ب الليب ب برالي ن احتف ب ببوا ب ب ببالفكرة الة ب ببي عتب ب ببر أن الف ب بباعل ن عب ب ببر الق ب ببومي ن  -خاص ب ببة الا ب ببركات املتع ب ببددة
الجنسيات  -استسوذوا تدريجيا عىي سلطات البدول خالليبراليبة بصبفة عامبة تبرى فبي البدول خباعل ن مركبزي ن
فببي الا ب ون الدوليببة .وفببي كببل الحبباالت خ ب ن جميببع النظريببات الليبراليببة تطغببي عليهببا الر عببة التعاونيببة باببكل
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يتجبباوا بكث ببر االتجبباه الببدخااي فببي الواقعيببة الجديببدة ،عىببي أن كالهمببا يقببدم لنببا توليفببة م تلفببة عببن كيفيببة
عزيز هذا التعاون إلوولت2005 ،اّ .
ويجمببع اللبراليببون أن النظببام الببدولي القببائم عىببي مركزيببة الدولببة الوطنيببة قببد انت ببى ،ومببن أشببهر مببن
قبال أهببذا الياببباني كين شب ي اوهببامي  kinichi ohameفببي كتاببه " اهايببة الدولببة القوميببة وعبالم بببال حببدود .وفببي
نفببو السببياق يببرى جببالل أمب ن بفكببرة تالشب ي الدولببة بفعببل العوملببة وبالتببالي اختفائهببا كوحببدة تسليببل وخاعببل
رئ ب و فببي العالقببات الدوليببة لصببالا الاببركات متعببددة الجنسببية مببع ت كيببده للت ببر املسببتمر لولببائ الدولببة
عبر العصور واملراحل التاري ية امل تلفة إلعنتر2002 ،اّ .
وبالتببالي أصبببست مقولببة " الدولببة الفاعببل الوحيببد فببي العالقببات الدوليببة" موضببع سبباؤل؟ سببوائ عىببي
صببعيد الالعب ب ن أم مببن حيببا القاببايا العالقببة خهنببار تزايببد لنفببوذ خبباعل ن غ ببر دولي ب ن أصبببسوا مسببددين
رئ سي ن للعالقات الدولية ،ومن حيا القاايا العالقة أو املاكالت الدوليبة الةبي تهبم العبالم ولبم عبد وقفبا
عىببي الببدول بببذاتها ،وطبيعيهببا خرجببت عببن املب لوف فببي العالقببات الدوليببة خمببثال مابباكل الب ببة بببي ماببكل بب ن
اإلنسان والب ة ول سبت مابكلة بب ن البدول إلالربيضب ي2011 ،ا .خالعوملبة نسبفت آرائ البواقعي ن فبي السياسبة
العامليببة خالببدول لببم عببد عناصببر خاعلببة فببي عببالم اليببوم كمببا كانببت حالهببا ذات يببوم ،وقببد حلببت مسلهببا عناصببر
خاعلة ال تسص ى و ذات درجات متفاوتة من األهمية حسب اإلقليم إلسميا2004 ،اّ .
وطرح ببت النظري ببة الليبرالي ببة الجدي ببدة س بباؤل ح ببول ج ببدوى و م ببدى مالئم ببة " املنه بباج ال ببذ مرك ببزه
الدولبة "و الببذ يمثلببه املببنةو البواقعي نظبرا لعببدم تطابقببه مبع الحقببائق الدوليببة الجديببدة إلمصببطف 1985 ،ا.
ومنببه امتب شبد نطبباق ّ
الت ي ببر عنببد الليبراليببة الجديببدة لي طببي عري ب املصببلحة الوطنيببة ،طبقببا لفرض بية الهيكببل
الةببي سببمم بمسبباحة لتطببور معببان وأخكببار ماببتركة نابعببة مببن تفاعببل طويببل املببدى ،ومببن تطببوير امل سسببات
لتب ببادل املعلوم ببات ب ب ن ال ب ّبدول ،إال أن ت ب ا ر تل ب األخك ببار واملع بباني املا ببتركة يبق ب س ببببيا ال بنيوي ببا أو تركيبي ببا،
الدول ببة إلاملص ببلحةا ب نم ببا الهوي ببة اابت ببه خ ببارج نط بباق ّ
لببذل ال يتع ببدى املس ببدد الث بباني لفع ببل ّ
الت ي ببر إلالرويح ببي،
 ،2017صفسة 580ا.
ّ
إال ّأن النظ ببريت ن الواقعي ببة والليبرالي ببة ،مقي ببدتان باس ببت دام نظري ببة االختي ببار العقالن ببي الة ببي عتم ببد
مادية بسته ،خسةى من يست دم إطبا ا تركيبيبا يق ّبدم ّ
عىي سلور ّ
الدولة ،من خالل حسابات ّ
الدولبة وهوييهبا
ر
ا
عببادة ك طببار خببار فببي انتظببار أن يمببو بالثقاخببة الهيكليببةإلقوالبا ماببتركة للمجتمببع الب ّبدولي إلالرويحببي،2017 ،
صفسة 580ا ،وهذا ما خالفيهم خيه النظرية البنيويةإلالتكوينيةا ،كما سنعرض في العنصر املوالي.
 -3النظرية البنيوية إلهيكل اقافي وت ا ر بنيو اّ :
تنطلببق النظريببة البنائيببة حسببب ألكسببندر ونببدت  ALEXANDER WENDTمببن اختراضببات أساسببية
سعي لتقديم خهم و إدرار أكثر عمقا للسياسة الدولية و تتمثل في ما يىي:
 الدول بي الوحدات األساسية للتسليل، تتا ببكل هوي ببات ومص ببالا ال ببدول ف ببي إط ببار نس ببق مت برابط بفع ببل البن ببى االجتماعي ببة ،إلجن ببدلي،2007 ،صفسة 323ا.
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عتبببر الهويببة Identity ،واملصببلحة Interest :مببن أبببرا األدوات التسليليببة عنببد البنببائ ن ،خمببن وجهببة
نظ ببرهم تتمت ببع ك ببل دول ببة أهوييه ببا الخاص ببة املا ببكلة اجتماعي ببا عب ببر املع بباي ر والق ببيم واألخك ببار امل سس ببية للبني ببة
االجتماعي ببة الة ببي تتفاع ببل خيه ببا ال ببدول ،خالهوي ببات ال ت ببرج ع ببن كواه ببا عالق ببات اجتماعي ببة تت ببر عب ببر ال ببزمن
والسببياقات ،ولكواهببا كببذل  ،خ ببي ل سببت بصببفات اابتببة لوخ براد أو الجماعببات ،خبباألخراد ينتجببون و يجيببدون
انتبباج ذواتهببم أكثببر مببن كواهببا قببد خلقببت معهببم ،وخعتقببد  A.WENDTأن الهويببات سببابقة للمصببالا وذلب ؛ ألن
الهويببات تسببدد ماهيببة الفبباعل ن فببي حب ن عكببو املصببالا مببا يببود هب الئ الفبباعلون الحصببول عليببه خاملصببالا
تقتض ي وجود الهويات خالفاعبل ال يمكنبه أن يسبدد مصبلحة مبن دون أن يعبرف مبن هب الئ إل،Magazehfuss
1999ا.
وبالنسبببة لعنصببر الهويببة  Identityعتبرهببا النظريببة البنائيببة مسب لة جوهريببة فببي عببالم مببا بعببد الحببرب
البب بباردة ،وت ك ب ببد عىب ببي كيفي ب ببة عامب ببل الهوي ب ببات مب ببع الطريق ب ببة الةب ببي س ب ببتوعيها الب ببدول ،و س ب ببتجيب ملص ب ببالحها
ومل سسيها ،وأصبم ذل أكثبر وضبوحا مبع ببروا قابايا األقليبات ،بعبدما تسبول الصبراز مبن صبراز بب ن البدول
أانائ الحرب الباردة ،إلي صراز داخل الدول في مرحلة مبا بعبد الحبرب البباردة وقابايا اإلرهباب ،والتنظيمبات
اإلرهابية ،ال سيما بعد تسول الصراز من صراز إيديولو ي إلبي صبراز حابار  ،خابال عبن اللعبب عىبي أوتبار
النعبرات الذاتيببة ،واالنتمائيببة العرقيببة ،والثقاخيببة لوخبراد صببناز قبرارات الوحببدات السياسببية .ممببا يببنم عىببي
وجود عدة خاعل ن في النظام الدولي ملا بعد الحرب الباردة إلجندلي ،2007 ،صفسة 324ا
مببن خببالل هببذا التصببور الببذ قدمببه " "ALEXANDER WENDTخب ّن البنائيببة تنظببر إلببي الببدول عىببي
أاهببا لبباهرة اجتماعيببة تكونببت بفعببل الاببرورة التاري يببة ،حيببا اعتبببر الببدول هببم الببوكالئ بقولببه" :بب ن الببدول
بببي ف ببي الحقيق ببة وك ببالئ خبباعلون ،خص ببناز الق برار دائم ببا م ببا يتسببداون باس ببم املص ببلحة الوطني ببة ،واملس ب وليات
الوطنيببة ،والعقالنيببة وغ رهببا  ...خب ن الببدول عب ّ ن أنفسببها وتنصببب بعاببها البببع عىببي أاهمببا وكببالئ خبباعلون،
خالسياسة الدولية كما عرف اليوم سبوف تكبون مسبتسيلة ببدون خصبائو الدولبة كوكيبل خاعبل فبي النسبق
الدولي".
ّ
ّ
والتسليببل فببي اإلطببار البنيببو يجعببل مسببددات خعببل الدولببة جميعهببا إلهويببة ومصببلحة وسببلورا تكببون
قابلة للت ي ر ،وفي هذا االتجاه تت ر أياا االستراتيجيات البسثية ،خبدل التثبيت البسثي ،وهبو ي تلب عبن
ّ
التثبيببت الوج ببود مببن حي ببا االعت براف بالطبيع ببة املت ببرة للمس ببددات وتثبييهببا م قت ببا فببي مرحل ببة مببن مراح ببل
التسليببل والبس با ،هببذا التوجببه يسبباعد البسببوي الةببي عنببى بالبسببا فببي العالقببات الدوليببة فببي مسببتوى األمببة
اإلسالمية ،أكثر من اختراضات النظرية الواقعية املتمسكة بالتثبيت البسثبي ملسبددات خعبل الدولبة ،وال ّبدوائر
النظببام الب ّبدوليا ،خهببذا ّ
ّ
الدولببةّ ،
التقليديببة فببي تسليببل العالقببات الدوليببة إلالفببرد ،الب ّبدوائر الحكوميببةّ ،
التقسببيم
منتقد حةى داخل ّ
الدوائر البسثية األكاديميبة ال ربيبة ،عىبي سببيل املثبال يبذكر "نيكبوالن أونب " NICOLAS
ّ
الترك ب عىبي أهميببة أخبذ الثقاخبة ّ
والنظريببة الوجوديبة الخاصببة
 ONEUFفبي مقبال بعنببوان "مسبتويات" ضبرورة
بكب ببل مجتمب ببع فب ببي الحسب بببان عنب ببد تقسب ببيم الكيانب ببات والعالقب ببات بينهب ببا ،لت لب ببق كيانب ببات كبب ببرى عب ببابرة تقسب ببم
املسببتويات بالاببكل ال ببذ ال يفهمببه ال ربي ببون" ،ربمببا ق ببار الكببالم يظببن ّأن ه ببذه الكلمببات م ببن كتابببة باح ببا
11

03

679 648

2020

664

إسب ببالمي ،لكب ببن ولوس ب ب الاال البب بباحثون املسب ببلمون وصب ببانعوا السياسب ببات الخارجيب ببة فب ببي الب ب ّبدول اإلسب ببالمية
حب ّب ب ي ال ببدوائر التقليدي ببة ،ويت وخ ببون م ببن البس ببا والتفك ببر ف ببي مس ببتوى األم ببة إلالرويح ببي ،2017 ،ص ببفسة
584ا.
وعهب ببدف اإلس ب ببالمي ن فب ببي أدبي ب بباتهم وخط ب بباأهم إلب ببي ص ب ببنع سياسب ببة خارجي ب ببة تجم ب ببع ب ب ب ن منظ ب ببور األم ب ببة
اإلسببالمية ّ
والدول ببة القطري ببة ،عى ببي اعتب ببار ّأن املس ببتوي ن ال ي تلفببان م ببن حي ببا الهوي ببة واملص ببلحة ،وأن يت ببر
ترت ببب ومس ببتويات التسلي ببل والتفك ببر عن ببد ص ببنع السياس ببة الخارجي ببة م ببن خ ببرد ودول ببة وتنظ ببيم دول ببي إل ببي خ ببرد
وأم ببة إس ببالمية وتنظ ببيم دول ببي ،وعى ببي ض ببوئ ه ببذا الترت ببب ي ببتم تسدي ببد مص ببلحة وس ببلور ّ
ودول ببة ّ
الدول ببة .وه ببذا
االقترا يث ر عددا من التساؤالت واالنتقادات وحةى االعتراضات من املعسكرين -مع ّأن الطرخ ن يق ّبران بب ّن
األمببة ابببط معنببو خببوق مسببتوى ّ
الدولببة -؛ العلمبباني الراغببب فببي عببدم قطببع عالقببة التب ا ر واالنببدماج املباشببر
ّ ر
بب ب ن ّ
الدول ببة واملجتم ببع ال ب ّبدولي ،واقاخت ببه املا ببتركة .واملعس ببكر اإلس ببالمي القل ببق م ببن غي بباب مس ببتوى األم ببة ف ببي
م رجبات السياسبات الخارجيببة للن بب الحاكمببة ،والبراخ لواقبع ّ
األمببة اإلسبالمية املنقسببمة والبذ سببببت
خيببه الن ببب الحاكمببة باببكل م ببال لرغبببة وقببيم وإرادة مجتمعاتهببا والةببي بببي فببي النهايببة مجتمببع موحببد مببن
الن بّ .
الدولة الوطنية بالاكل الذ تبنته هذه ّ
حيا الهوية الدينية ،قسمته دائرة ّ
إلحةبى ،1985 ،صبفسة
157ا.
خه ببذه الن ببب اس ببتبعدت مس ببدد ّ
األم ببة ك برابط عقائ ببد بب ب ن األخ براد واملجتمع ببات كمس ببتوى خ ببار ي
يسبدد السياسببة الخارجيببة ،تسبت مبببرر املصببلحة الوطنيبة ،وفببي لببل عبدم قبببول داخىببي وخبار ي بفكببرة وجببود
اقاخ ببة هيكلي ببة ما ببتركة خ ببوق مس ببتوى ّ
الدول ببة تفس ببا املج ببال لعناص ببر عم ببل جم ببااي م سّ ب ي خصوص ببا م ببن
ّ
االتسبباد األورأببي؛ خاملفوضببية األوربيببة م سسببة خببوق مسببتوى ّ
الدولببة وأداة
حيببا املركزيببة والتفببوي كمببا فببي
ق ببوة وتب ب ا ر أق ببوى م ببن األخع ببال الفردي ببة لل ببدول األوربي ببة منف ببردة تسركه ببا أدوات التف بباوض القيمي ببة ّ
واملادي ببة
بابكل جمببااي ،ألجبل الوصببول لنتبائظ لببم تكبن لتصببل إليهببا ال ّبدول األوربيببة فبي حببال التفباوض منفببردة ،وعليببه
خالب ّبدول األوربيببة تجبباوات املب بباد القيميببة الهيكليببة للمجتمببع ال ب ّبدولي ،والسببيادة الوطنيببة ّ
وخاببلت مس بباحة
العم ببل الجم ببااي .ه ببذا املس ببتوى م ببن االتس بباد والتكام ببل ل ببم ترق ببي ل ببه السياس ببة الخارجي ببة لل ببدول اإلس ببالمية،
واكتفت ب طار منظمة التعاون اإلسالمي ،ولم تمنم لها املركزية والتفوي لتكون خوق مستوى الدولة.
ه ببذا التوج ببه ال ببذ اختارت ببه ال ببدول األوروبي ببة ،ه ببو ال ببذ ت ببدخع إلي ببه األيديولوجي ببة اإلس ببالمية الة ببي
تتبناهببا أحبزاب اإلسببالم السياس ب ي ،مببع الفببارق ،خ ببي سببعي ألن يكببون مببن ب ب ن مسببددات السياسببة الخارجيببة
للبدول اإلسبالمية مسبدد األمببة واعتببا ه مسبتوى ووحبدة مببن وحبدات التنظبيم ال ّبدولي ،وبببي ّ
مقدمبة مبن حيببا
ر
وأن وحبدة ّ
الدولة في حبال عا ضبهاّ ،
الهوية واملصلحة عن مصالا ّ
الدولبة القبوم الةبي خرضبت عىبي ّ
األمبة منبذ
ر
 ،1915بي وحدة عمرانية ج راخية ال عبر عن ّ
األمة اإلسالمية مجتمعة ،وغايبة اإلسبالمي ن مبن السبلطة ببي
تسقيق هذا الهدف وهو وحدة األمة مبن خبالل سياسبات إجرائيبة ت ّبم تفصبيلها خيمبا سببق ،وهبذا مبا سب ت كد
مببن خببالل املسببور االببا مببن الدراسببة الببذ نبسببا خيببه تجربببة حببزب العدالببة والتنميببة التركببي فببي الحكببم منببذ
 ،2002وننظر د جة االستمرا ية ّ
والت ر فبي توجهبات السياسبة الخارجيبة مبن حيبا مسبدد الهويبة واملصبلحة،
ر
ر
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مب ببن خب ببالل تسليب ببل سب ببلوكه السياس ب ب ي الخب ببار ي تجب بباه القاب ببية الفلسب ببطينية وبب ببي القاب ببية املركزيب ببة لومب ببة
اإلسالمية ،وما الت بر الحاصبل فبي سياسبات الدولبة التركيبة تجباه هبذه املسب لة امبن حكبم الحبزب ،ومبا مبدى
اختالخها عن السياسات السابقة.

املحور الثالث ّ
السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية التركي...بين هوية ومصلحة الدولة أم األمة-
واقعية وليبرالية جديدة عقالنية ،أم بنيوية مثالية ّ
فببي هببذا املسببور سببنساول تسليببل السببلور الخ ببار ي لحببزب العدالببة والتنميببة التركببي باعتببباره نم ببوذج
لفك ببر أح بزاب اإلس ببالم السياس ب ي ،وسب ب تم الترك ب عى ببي الق برار الخ ببار ي املتعل ببق بكيفي ببة التعام ببل م ببع الكي ببان
الص ب ببهيوني إلدول ب ببة إس ب برائيلا املست ب ببل لورا ب ب ي الفلس ب ببطينية ،وقي ب ببان املواق ب ب والق ب برارات بمس ب ببدد الهوي ب ببة
واملص ببلحة ،ودرج ببة الواقعي ببة واملثالي ببة ،أ م ببا ب ببي النظري ببة الة ببي اس ببتندت إليه ببا السياس ببة الخارجي ببة التركي ببة
للحزب ،ويتع ن علينا قبل التسليل التعري بالحزب وعالقته باإلسالم السياس ي فبي تركيبا وهبو مبا سنعرضبه
في الفرز التالي.
ً
أوال :حزب العدالة والتنمية واإلسالم السياس يّ :
ت سب ببو حب ببزب العدالب ببة والتنميب ببة" "AKPفب ببي  14أوت عب ببام  ،2001ومب ببن أبب ببرا قيادتب ببه "أحمب ببد داوود
أوغل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببوا" ،و"رج ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب طي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببب أردوغ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببان" و"عب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببد غ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببول" و"بولن ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت أرتي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببت "
إلq=AK+Parti+Tucu%C4%9Fu+ %282002 &https://www.google.com/search?client= firefox-b-d
2002 ،.%29%2C+s.+15%2Cا ،سلم الحكبم فبي شبهر نبوخمبر عبام  ، 2002بعبد أول انت اببات برملانيبة لبه،
والةببي حصببل خيهببا عىببي اقببة  10،808،299ناخبببا ،أ مببا يعببادل  34.28باملائببة .واسببتمر فببي الحكببم إلببي الوقببت
الحالي في مسار انت اأي وسياس ي تراو ب ن الصعود والر ول إلإسماعيل2013 ،ا.
وخع ببد ح ببزب العدال ببة والتنمي ببة النس ببخة األح ببدي واألق ببوى لك ببل األحب بزاب اإلس ببالمية ،ذات الخلفي ببة
اإلسب ببالمية الةب ببي لهب ببرت فب ببي تركيب ببا منب ببذ عب ببام  ،1970عىب ببي الب ببرغم مب ببن ّأن وص ب ب حب ببزب العدالب ببة والتنميب ببة
باإلسببالمي يث ببر إشببكالية وجببدال ،خببالحزب يسبباول أن ينفببي عببن نفسببه صببفة الببديني واإلسببالمي باببكل قبباطع،
وي كد احترامه للنظام العلماني في تركيا الذ يكرن الفصل الحاد ب ن الدين والدولة.
ّ
إال أن عالقتببه بالتي ببار اإلس ببالمي ال يمك ببن نفيهببا لس بببب ن اان ب ن .أوال؛ خ ببروج الحببزب م ببن عبببائة حببزب
الرخبباه اإلسببالمي ،اببم وريثببه حببزب الفاببيلة ،و خروجببه والدة لحركببة إصببالحية فببي إطببار انقسببام إسببالم ي فببي
تركي ببا إل ببي مس بباخظ ن وإص ببالحي ن .وااني ببا؛ إن معظ ببم قي ببادات الح ببزب وك ببوادره الوس ببيطة له ببا ت بباريق مع ببروف
كناشببط ن ورمببوا للتيببار اإلسببالمي حةببى قبببل ت س ب و حببزب الرخبباه ،أكبببر وعببائ لهببذا التيببار عببام  ،1983وعىببي
رأسهم اعيم الحزب رجب طيب أردوغان ونائبه األول عبد كول ،تلميذا "نجم الدين اربكبان" التصبقا ببه
ملدة طويلة وبدرجة أقل قيادات أخرى مثل "بولنت ارنظ" و"عبد القادر اكسو" .إلحب ب2009 ،ا.
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مببع ّأن قببادة الحببزب يصببفون حببزأهم ب نببه حببزب ديمقراطببي مسبباخ  ،ونسببن نببتفهم هببذا الحببرص مببن
قبل قيادة الحزب عىي هذا الوص املت ار بب بة سياسبية ،واجتماعيبة ،واقتصبادية ،واقاخيبة داخليبة ملي بة
بالتعقيببدات ،واألامببات املتعب ّبددة ،إضبباخة إلببي األامببات الخارجيببة لتركيببا القديمببة والحديثببة منهببا ،خمنببذ ت سببو
حببزب العدالببة والتنميببة كببان لزامببا عليببه تقببديم الرؤيببة الفكريببة والبرنببامظ السياسب ي ملجاأهببة هببذه ّ
التسببديات،
وكبان عليببه أن يعببر هببذه التسبديات فببي لبل واقببع تتنااعبه التوجهببات؛ إذ هبو يستبباج أن يثببت عببدم ت ليبه عببن
اإلسببالم داخببل ب ببة التيببار اإلسببالمي ،ويستبباج أن يثبببت أنببه لببم ي ببرج عببن علمانيببة الجمهوريببة أمببام الدولببة
العميقة ،ويستاج أن يثبت أنه صورة جديدة من “اإلسالم السياس ي” الذ يمكبن لل برب أن يتفبق معبه وأن
يجربه وخعتمد عليه ،وك نه ّ
يقدم “إسالما جديدا” ملت ما بالثوابت الةي تطرحها “الحاارة ال ربية.
واعتمببد حببزب العدالببة ّ
والتنميببة منظببور جديببد فببي احتببوائ أطروحببات اإلسببالم السياسب ي فببي السياسببة
الخارجيببة التركيببة ،بببدئ مببن مراجعببة مفببردات وأولويببات السياسببة الخارجيببة ،واقتببر مبببادرات حببول عببدد مببن
األ م ببات والقا ببايا اإلقليمي ببة ّ
والدولي ببة م ببن منظ ببور إس ببالمي ،وه ببو م ببا ي ببو ي ب ب ّن اإلس ببالم السياس ب ي ل ببم يع ببد
ا
مصببدر تهديببد ال للسياسببة العامببة ّ
الداخليببة ،وال الخارجيببة ،بببل أصبببم صببانعا لهببا باببرعية انت ابيببة وهببو مببا
ي ك ببد الت ي ببر ف ببي ّاتجاه ببات الب برأ الع ببامّ ،
وأن الجب ب والعلم بباني ن ر ببخوا لاب ب وط الب برأ الع ببام وال ب ّبدول
ّ
الكبرى ب اصة الواليات ّ
التوتر ب ن الطرخ ن إلبي ح ّبد كب بر ،وأعطب
املتسدة األمريكية ،وهو األمر الذ خف
للحزب الدور الكب ر في ر السياسة العامة الخارجية إلمسفو ز ،2012 ،.صفسة 163ا.
م ببا عهمن ببا ف ببي ه ببذا؛ ه ببو االرتب بباط القيم ببي والعق ببد أليديولوجي ببة الح ببزب ،وقناع ببات قادات ببه وص ببانعي
توجهاته مع أطروحات اإلسالم السياس ي تجاه وحدة املصلحة والهوية في ّ
الدول اإلسبالمية ،وهبذا مبا يبدخعها
لعببدم قبببول مبببدأ السببيادة الوطنيببة كمبببرر لت ببر هويببات ومصببالا الببدول اإلسببالمية الةببي شببكلت خيمببا بينهببا
تاري يببا وحببدة دوليببة واحببدة ممثلببة فببي ّ
األمببة اإلسببالمية ،خبسسببب تصببريم أردوغببان حب ن قببال" :نسببن ال نسببب
ّ
أن ن ببذكر ب نن ببا ش ببعب انقط ببع ع ببن ج ببذوره ،نس ببن ش ببعب ح بباخ عى ببي قيم ببه" ،وه ببذا الق ببول ي ببنم عى ببي خلفي بة
ودواخببع ضببمنية ،مناب ها العامببل التكببويني والثقببافي فببي مببدارر صببانع السياسببة الخارجيببة ،الةببي توجهببت نسببو
تبني ماكالت ّ
األمة اإلسالمية كالعراق ،وخلسط ن ،وقاايا أخرى إلمسفو ز ،2012 ،.صفسة 166ا.
ويفس ببر رج ببب طي ببب أردوغ ببان اهتم ببام تركي ببا ب ببالجوار الج راف ببي والسياس ب ي خاص ببة العرأ ببي اإلس ببالمي،
انطالقبا ممببا يسبميه "اإليمببان" و"الواجببب" ،ويبرد عىببي احتمبال وجببود حساسببية لبدى بعب ال ّبدول مببن الب ّبدور
ّ
التركب ببي فب ببي املنطقب ببة بقولب ببه" :نسب ببن نقب ببوم أهب ببذه الخطب ببوات كدولب ببة عب ببداد سب ببكااها قرابب ببة  73مليب ببون نسب ببمة،
و%99م ببن ش ببعبها ه ببم مس ببلمون ،نس ببن نعتق ببد ّأن مث ببل ه ببذه الخط ببوات الة ببي نق ببوم أه ببا ف ببي ما ببمار سياس ببتنا
ّ
ّ
ترتبببت عىببي كواهلنببا نتيجببة إيماننبباّ ...
وأن هنببار للببم يسيببق ب حببد ،أو تتعببرض لببه
الخارجيببة إنمببا بببي وليفببة
ّ
دولببة مببن هببذه الب ّبدول ،نسببب أن ال نكببون متفببرج ن عىببي هببذا الظلببم ،والصببور الةببي تطلببق عىببي ّأن تركيببا تريببد
أن تلعب دور قياد  ،ال نرغب خيها ،وال نسبها ونرخاها إلمسفو ز2012 ،.ا ،صفسة 167ا.
دخببع هببذا التوجببه القيمببي الجديببد فببي توجهببات صب ّبناز السياسببة الخارجيببة التركيببة ،إلببي ان براط تركيببا
باملناخسبات السياسببية فببي مببا يسببمى "العمببق االسببتراتي ي" ،وهببو باألسببان نتيجببة مبببادرة نظريببة وسببلوكية عىببي
667
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صببعيد السياسببة الخارجيببة الكليببة ،لهببذا قب ّبدمت تركيببا ممببثال مرعببحها "أكمببل الب ّبدين إحسببان أوغلببو" لرئاسببة
منظمة امل تمر اإلسالمي ،في داللبة عىبي ّأن تركيبا تريبد أن تن برط فبي شب ون العبالم اإلسبالمي ،وهبو مبا رحببت
ب ب ببه ال ب ببدول اإلس ب ببالمية إلمسف ب ببو ز ،2012 ،.ص ب ببفسة 168ا .وغ ره ب ببا م ب ببن املواق ب ب املوحي ب ببة أه ب ببذا التوج ب ببه.
خمرجعي ببة اإلس ببالم السياس ب ي لص ببانع الق برار السياس ب ي ب ببي الة ببي دخع ببت إل ببي إع ببادة ّ
النظ ببر ف ببي أبع بباد العالق ببات
الدوليببة لتركيببا ،وإد اكهببا للهويببة ّ
ّ
التاري يببة واملجببال الج رافببي ،باببكل يتببوائم مببع حركيببة املجتمببع التركببي ،وهببو
ر
ّ
الساسببة مببن أن ي ببروا مفهببوم الحببدود ّ
مكببن ّ
السياسببية لتتسببول مببن خواصببل وجببدران وحقببول أل ببام إلببي
مببا
ّ
ّ
نقبباط اتصببال وانتقببال ب ب ن النببان والبابباخع واألخكببار ،وهببو مببا شببهدته مببثال العالقببات التركيببة ّ
السببورية قبببل
.2012
لقد كان قادة حزب العدالة والتنميبة حبذرين لل ايبة فبي برنبامظ الحبزب االنت باأي فبي الجانبب املتعلبق
بالسياسببة الخارجي ببة حي ببا أكببد البرن ببامظ« :يتب بع حزبن ببا سياسببة خارجي ببة تتس ببم بالواقعيببة وتتس ببق م ببع ت بباريق
تركيببا وموقعهببا الج رافببي خاليببة مببن األخكببار املسبببقة والتعسببفية عىببي أن تقببوم عىببي مبببدأ املصببالا املتبادلببة».
وجببائ فببي البرنببامظ أياببا «سببيعيد الحببزب عريب أولويببات السياسببة واملصببالا الوطنيببة» ،وعنببدما نت مببل هببذا
الك ببالم نج ببد خي ببه إش ببارات إل ببي ي ببر ف ببي التعام ببل م ببع الع ببالم اإلس ببالمي .م ببع أن ببه ال يمك ببن التعام ببل م ببع ه ببذه
ّ
التوجهات واألبعاد للحكم عىي السياسات الخارجية للحزب ،وإنما ت تبر هذه التوجهات مبن خبالل السبلور
السياس ي الخار ي الواقعي ،من خالل دراسبة السبلور السياسب ي الخبار ي التركبي فبي لبل حكبم حبزب العدالبة
والتنميب ببة تجب بباه أكبب ببر قاب ببية يتبناهب ببا اإلسب ببالم السياس ب ب ي باعتبارهب ببا قاب ببية ّ
األمب ببة اإلسب ببالمية األولب ببي ،والةب ببي ال
مسبباومة وال عقالنيببة فببي التعامببل مببع قابباياهاّ ،
وأن دواهببا كببل الهويببات واملصببالا الوطنيببة .وهببذا مببا سببنبسثه
في الفرز التالي.
ً
لحزب العدالة والتنمية تجاه إسرائيل بين الهوية واملصلحة:
ّثانيا :السلوك السياس ي الخارج ّ
ف ببي  15أي ببار  1948قام ببت إلدول ببة إس برائيلا ف ببي خلس ببط ن ول ببم يم ب ع ببام حة ببى كان ببت تركي ببا عل ببن ف ببي
28مآذارم 1949اعتراخها بالكيان العبر الجديد ،وشكل ذلب عالمبة الختبة كبون تركيبا الدولبة املسبلمة األولبي
والوحيدة ملدة طويلبة الةبي عتبرف ب سبرائيل إلبباك ر ،مسبددات خهبم العالقبات التركيبة – اإلسبرائيلية،2010 ،
صفسة 75ا .إال ّأن العالقة بينهم لم عرف مسارا اابتا مسددا ببل عرضبت ملبد وجبزر عىبي امتبداد الخمسب ن
عاما املاضية لكنها لم تنقطع يوما بصورة كاملة وحاخظت لحظات جزرهبا الابديد عىبي حبد أدنب كبان كاخيبا
ّ
لت سبو عليببه معبباودة االنطببالق والتوسببع ،إال ّأاهببا فببي كبل مرحلببة تت ببر العالقببة ودرجببة التعبباون واملصببالا بب ن
الدولببة التركيببة والكيببان الصببهيوني بسسببب الهويببة السياسببية للن بببة السياسببية الحاكمببة ،الةببي بببدورها ببر
من هوية ّ
الدولة وهوية السلور السياس ي الخار ي.
مببع وصببول حببزب العدالببة والتنميببة إلببي السببلطة عببام  ،2002وسببعي قادتببه إلببي عميببق العالقببات مببع
الجانببب الفلسببطيني ،إال أن حكومببة العدالببة والتنميببة لببم سببتطع أن تسيببد عببن سياسببة العالقببات الوايقببة
بب ن أنقببرة وتببل أب ببب ،وعىببي الببرغم مببن أن عالقببات الطببرخ ن شببهدت بعب البببرود واالهتب ااات عنببدما رخب
رئب و الببوارائ التركببي رجببب طيببب أردوغببان لقببائ نظ ببره آرييببل شببارون الببذ اار أنقببرة قادمببا مببن موسببكو ،وقببد
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تببذرز أردوغببان ببرنامجببه املكث ب الببذ يمنعببه مببن تلبيببة هببذا املطلببب إلحس ب ن ،2010 ،صببفسة 72ا .غ ببر أن
العالقب ببات ب ب ب ن تركيب ببا وإس ب برائيل اسب ببتمرت ناب ببطة فب ببي كب ببل املجب بباالت السياسب ببية واالقتصب ببادية واالسب ببتثمارية
والثقاخيببة والعسببكرية واألمنيببة ،ضببمانا ملصببلحة ّ
الدولببة التركيببة -عىببي الببرغم مببن موقفببه العببداخي وال براخ
للكي ببان الص ببهيوني عى ببي مس ببتوى الخط بباب -وتطمين ببا ل ب ّبدوائر الخارجي ببة املترص ببدة لتجرب ببة الح ببزب وسياس ببته
الخا جية تجاه أهم دولة من مكونات املجتمع ّ
الدولي الةي تص ّبدت األقطباب الدوليبة الكببرى ،واألمبم املتسبدة
ر
ّ
لحمايب ببة مصب ببالحها وكيااهب ببا .وخعب ببد هب ببذا السب ببلور السياس ب ب ي الخب ببار ي قمب ببة الواقعيب ببة واللبراليب ببة والبرغماتيب ببة
بالنسبببة لحببزب إسببالمي أو عىببي األقببل ذو جببذور إسببالمية ،مببع ّأن العالقببة والسببلور السياس ب ي الخببار ي ت ب ار
بالتوجببه البنيببو للدولببة التركيببة والن بببة السياسببية الحاكمببة كمببا سببيتب ن ذلب مببن خببالل تفصببيل مجبباالت
التعامل وأهم السلوكيات السياسية الخارجية الةي ات ذها الحزب.
 -1املجال السياس يّ :
خق ببد ق ببام واي ببر الخارجي ببة الترك ببي الس ببابق عب ببد ك ببول بزي ببارة إل ببي إس برائيل ف ببي أوائ ببل س ببنة ،2005
وحظيببت هببذه الزيببارة باهتمببام اسببت ناخي ،خ ببي الزيببارة األولببي ملس ب ول تركببي رخيببع املسببتوى منببذ وصببول حببزب
العدال ببة والتنمي ببة إل ببي الس ببلطة ف ببي إسب برائيل م ببع أن عن بباوين الزي ببارة تمس ببورت ح ببول اس ببتعداد تركي ببا للقي ببام
بعمليببة سببالم ب ب ن سببوريا وخلسببط ن مببن جهببة وإسبرائيل مببن جهببة اانيببة ،إال أن ال ايببة األساسببية مببن الزيببارة
كانت إعادة تبرميم العالقبات بب ن البلبدين إلصبالا ،2010 ،صبفسة 16ا ،وفبي 1م5م 2005خقبام رئب و البوارائ
"رجببب طيببب أردوغببان" بزيببارة إلببي إس برائيل بببي األولببي لببه منببذ وصببوله إلببي رئاسببة الحكومببة ،وأعلببن ّأن ايارتببه
تهببدف إلببي تسس ب ن العالقببات ب ب ن بببالده وإس برائيل واملابباركة فببي جهببود السببالم ،واسببتقبلته إس برائيل بسفبباوة
وا ببحة ،وق ببال واي ببر الخارجيببة اإلس برائيىي الس ببابق سببليفان ش ببالوم " أن البل ببدين يقيمببان عالق ببات مس ببتقرة
تكبباد تكببون حميمببة" ،وأكببد شببالوم بب ن "اإلسببالم املعتببدل قببادر تمامببا عىببي إقامببة حببوار مببع إسبرائيل" إلصببالا،
 ،2010صفسة 16ا.
كما استمرت العالقات التركية – اإلسرائيلية في التعاون والتقدم حةى وصبل األمبر إلبي مساولبة تركيبا
تقريب وجهات النظر ب ن دول إسالمية وب ن إسرائيل ،ومن ذل الدور الذ لعبته تركيبا فبي ترت بب لقبائ بب ن
وايببر الخارجيببة الباكسببتاني "خورشببيد قاصببور " واإلس برائيىي "سببليفان شببالوم" فببي أيلببول  2005إلخمببا ،
 ،2010صب ببفسة 30ا ،كمب ببا استاب بباخت تركيب ببا م ب برات عديب ببدة لقب ببائات سب ببرية إس ب برائيلية – إيرانيب ببة ،و قامب ببت
بترت ببب مفاوض ببات غ ببر مباش ببرة بب ب ن إسب برائيل وس ببوريا وت ببدخلت بب ب ن إلحم ببانا وإسب برائيل إلأوغلب ببو،2010 ،
الصفسات 627-625ا .
 -2املجال العسكري:
وقعببت تركيببا فببي سببنة  2002مببع إسبرائيل عقببدا بقيمبة إل668ا مليببون دوالر لتسسب ن إل170ا دبابببة مببن
طب براا أم ،60-واش ببترت تركي ببا ف ببي ن س ببانم 2005م ببن إسب برائيل ا ببالي ط ببائرات م ببن دون طي ببار ،واش ببترت نظ ببم
مسط ببات أرض ببية م ببن ش ببركة الص ببناعات الجوي ببة اإلس برائيلية بتكلف ببة إل183ا ملي ببون دوالر ،وبموج ببب االتف بباق
حصلت تركيا عىي عار مسطات أرضية ولكل منهبا ابالي طبائرات أو أرأبع إلخمبا  ،2010 ،صبفسة 48ا ،كمبا
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بس ببا رئب ب و ال ببوارائ الترك ببي "رج ببب طي ببب أردوغ ببان" خ ببالل ايارت ببه إلسب برائيل ف ببي ع ببام  2005م ببع املسب ب ول ن
اإلس برائيلي ن فببي صببفقة عسببكرية يصببل حجمهببا إلببي نص ب مليببار دوالر ،تمسببورت هببذه الصببفقة حببول قيببام
الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بتطوير وتسس ن قراببة إل30ا طبائرة حربيبة مبن طبراا اف –  4خبانتوم تابعبة
لس ببال الج ببو الترك ببي ،وخا ب ر املتس ببدي باس ببم ص ببناعات الط ببائرات اإلس برائيلية "دورون سوس ببلي " ،أن تركي ببا
مهتم ببة بتطب ببوير طب ببائرات إف  ،4-وأشب ببار إل ببي أن أنقب ببرة بب ببي اب بباني اب ببون عسب ببكر بعب ببد الهنب ببد إلصب ببالا،2010 ،
الصفسات 21-20ا.
وواص ببلت حكوم ببة ح ببزب العدال ببة والتنمي ببة خ ببالل  2006االلت ب ام باالتفاقي ببة العس ببكرية املوقع ببة م ببع
إس برائيل كمببا حاببرت االجتماعببات األمنيببة الثنائيببة أو تواصببل التعبباون العسببكر ب ب ن البلببدين فببي أكثببر مببن
مج ببال خق ببد ع ببددت اي ببارات املس ب ول ن العس ببكري ن املتبادل ببة س ببوائ أك ببان عى ببي مس ببتوى واي ببر ال ببدخاز أم عى ببي
مسببتوى القببوات الجويببة والبسريببة ،وسببعت تركيببا إلببي شبرائ طببائرات مببن دون طيببار ه ببرون إلإلمسببرراا ،التقريببر
اإلسببتراتي ي الفلسببطيني ،2008 ،صببفسة 180ا ،واسببتفادت إس برائيل عبببر هببذه االتفاقيببات مببن جعببل أنقببرة
س ببوقا ببخما ملنتجاته ببا م ببن األس ببلحة واملع ببدات العس ببكرية ،إذ بل ببت عى ببي س بببيل املث ببال قيم ببة الص ببادرات
اإلس برائيلية م ببن الس ببال الع ببام  2009ح ببوالي إل6.7ا ملي ببار دوالر مقاب ببل إل6.3ا ملي ببار دوالر ف ببي  2008وه ببو الع ببام
الذ استوعبت خيه تركيا حوالي نص الصادرات اإلسرائيلية مبن السبال إلبباك ر ،مسبددات خهبم العالقبات
التركية – اإلسرائيلية ،2010 ،صفسة 77ا.
 -3املجال االقتصا ي:
أانببائ قيببام رئب و حكومببة حببزب العدالببة والتنميببة رجببب طيببب أردوغببان بزيببارة إسبرائيل فببي األول مببن
أيب ببار عب ببام  ،2005ب ببحب معب ببه أكثب ببر مب ببن م ب ببة مب ببن رجب ببال األعمب ببال األت ب برار إلإلمسب ببرراا ،التقريب ببر اإلسب ببتراتي ي
الفلس ببطيني ،2008 ،ص ببفسة 25ا ،وف ببي س ببنة  2006ب ببرات تركي ببا ك ب كبر ش ببري تج ببار إلسب برائيل ف ببي الع ببالم
العرأي واإلسبالمي خقبد اسبتوردت مبن إسبرائيل مبا قيمتبه إل 856.3مليبونا دوالر سبنة  2006مقارنبة ب ب إل903.2
ملي ببونا دوالر س ببنة  ،2005وص ببدرت إل ببي إس برائيل م ببا قيمت ببه ملي ببار و إل221ا مليون ببا و إل 100أل ب ا دوالر س ببنة
 2005إلإلمس ببرراا ،التقري ببر االس ببتراتي ي الفلس ببطيني  ،2007 ،2006الص ببفسات 177-176ا ،وف ببي س ببنة 2007
بقي ببت تركي ببا تتص ببدر قائم ببة ال ببدول اإلس ببالمية الة ببي له ببا عالق ببات اقتص ببادية م ببع إس برائيل حي ببا ببجلت س ببنة
 2007ارتفاعببا ملحولببا فببي قيمببة التبببادل التجببار ب ب ن البلببدين خقببد بل ببت قيمببة الصببادرات اإلس برائيلية إلببي
تركيببا خببالل  2007مببا مجموعببه مليببارا و إل 221.9مليببونا دوالر ،وبل ببت قيمببة الببواردات اإلسبرائيلية مببن تركيببا
فببي نفببو العببام مببا مجموعببه مليببارا و إل 606.9مليببونا دوالر إلإلمسببرراا ،التقريببر االسببتراتي ي الفلسببطيني لسببنة
 ،2008 ،2007صب ببفسة 202ا .وأهب ببذا تمثب ببل تركيب ببا سب ببوقا اسب ببيهالكية كب ب ببرة وخسب ببتطيع اقتص ب بادها أن يعمب ببل
كمتببنفو إقليمببي لالقتصبباد اإلسبرائيىي الببذ يعبباني شبببه عزلببة إقليميببة ،وقببد ببجل حجببم التبببادل التجببار
بب ب ن تركي ببا وإسب برائيل رقم ببا قياس ببيا خ ببالل الع ببام  2008إذ بل ببه حجم ببه ح ببوالي إل 3.3ملي ببارا دوالر بواق ببع إل1.9
مليببارا دوالر كصببادرات تركيببة لتتسببول أنقببرة إلببي الاببري التجببار رقببم إل8ا إلسبرائيل إلببباك ر ،مسببددات خهببم
العالقات التركية – اإلسرائيلية ،2010 ،صفسة 76ا.
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 -4املجال الطاقويّ :
في عام  2009قام رئ و شركة إلغاا ببروما الروسبية بزيبارة للعاصبمة التركيبة أنقبرة وخبالل لقائبه مبع
واير الطاقة التركي السابق حلمي جولر ،بسا الطرخان إمكانية توسبع خبط أناب بب ال باا البذ يبربط روسبيا
بتركيا عبر قاز البسر األسود ،وهو املاروز املقبرر أن يببدأ تنفيبذه قريببا تسبت اسبم "التيبار األارق ،"2-أهبدف
نقببل ال بباا الروس ب ي إلببي إس برائيل عبببر تركيببا إلالفتببا  ،2010 ،صببفسة 121ا .وفببي السببياق ذاتببه هنببار ماببروز
إلالقرن اإلستراتي يا الذ اكل تركيا لبه األساس ي والبذ يتابمن أخكبارا ألناب بب تنقبل البنفط وال باا واملبائ
والكهرببائ وأيابا األليباف الابوئية مبن تركيبا إلبي إسبرائيل ،يبربط مابروز القبرن اإلسبتراتي ي إل Med Stream
Projectا األبسر األرأعبة إلقبزوين ،األسبود ،املتوسبط ،واألحمبرا ،وبتكلفبه تزيبد عبن إل12ا مليبار دوالر ،وخسباعد
هبذا املابروز عىبي رببط منطقبة آسبيا الوسبط بالابرق األوسبط ضبمن رؤيبة تركيبة لبدور مسبور فبي ماببروز
طاقة أكبر يمتد من الص ن شرقا إلي أوربا غربا ومن تركيا شماال إلي الهند جنوبا والةبي انابمت إلبي املابروز
في اهاية  2008إلمسمد ،2016 ،صفسة 297ا.
ّ ّ
إال أنببه وعىببي الببرغم مببن اسببتمرار قببوة الجوانببب االقتصببادية والفنيببة فببي العالقببات ،إال أن الجوانببب
السياس ببية واالس ببتراتيجية له ببذه العالق ببات عرض ببت ل بببع املت برات والت ببوترات م ببع وص ببول ح ببزب العدال ببة
والتنميببة إلببي السببلطة ،وتبنيببه سياسببة خارجيببة متعببددة األبعبباد وسياسببة تصببف ر املابباكل مببع الج بران ،والةببي
جعلببت مببن تببل أب ببب أقببل أهميببة فببي االسببتراتيجية لعب ّبدة مت برات أهمهببا؛ إلمسمببد ،2016 ،الصببفسات -297
298ا:
 خق ببدان الع ببدو املا ببترر؛ م ببع تط ببور العالق ببات التركي ببة – الس ببورية ل ببم ع ببد أنق ببرة تنظ ببر إل ببي دما ببقكعدو يتطلب التعامل معه إناائ عالقات أمنية قوية مع تل أب بّ .
 تجميب ببد عمليب ببة االناب ببمام إلب ببي االتسب بباد األورأب ببي؛ إذ أدت هب ببذه السياسب ببة عمليب ببا عىب ببي الت ىب ببي عب ببنالفرضية القائلة ب ن التقرب من إسرائيل من ش نه أن يفتم البوابة األوربية أمام االنامام التركي.
 ان ف ب بباض القيم ب ببة التكنولوجي ب ببة لوس ب ببلحة اإلس ب برائيلية؛ إذ تب ب ب ن للعس ب ببكري ن األت ب برار أن بع ب بالصفقات العسكرية مع إسرائيل كان دون مستوى الاروط املوضوعة أو املواصفات املتوقعة.
 تسب ببوالت القاب ببية الكرديب ببة؛ خكانب ببت املتطلبب ببات األمنيب ببة التركيب ببة اتجب بباه األك ب براد تقض ب ب ي أن تكب ببونعالقببات أنقببرة األمنيببة واالسببت باراتية مببع تببل أب ببب قويببة ،لكببن انفتببا تركيببا اليببوم عىببي أكبراد الببداخل وعىببي
أكراد الخارج عبر ج رااها الذين يااركواها الحساسية الكردية أخقد العامل اإلسرائيىي دوره و أهميته.
خاببال عببن هببذه املت برات يمكببن اإلشببارة هنببا إلببي أنببه مببع وصببول حببزب العدالببة والتنميببة إلببي السببلطة
ومع االنسسار النس ي لنفوذ امل سسبة العسبكرية العلمانيبة فبي تركيبا ،لبم يعبد التصبد لتنبامي نفبوذ اإلسبالم
السياس ب ي يمثببل هببدخا أو عببامال ماببتركا ب ب ن أنقببرة وتببل أب ببب ،وتسببول التواخببق بينهمببا حببول هببذه النقطببة إلببي
تناق إلباك ر ،مسددات خهم العالقات التركية – اإلسرائيلية ،2010 ،صفسة 77ا.
خقببد عثببرت العالقببات التركيببة – اإلس برائيلية منببذ عمليببة إلالرصبباص املص ببوبا ضببد قطبباز غببزة فببي
اهاية العام  2008وبداية العام  ،2009والةبي أدت إلبي تقبوي شبعبية إسبرائيل فبي تركيبا ،كمبا ابار "أردوغبان"
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عىببي أاببر ذل ب فببي م ب تمر داخببون فببي كببانون الثبباني  2009إاببر عليقببات شببمعون ب ببرا حببول عمليببة إلالرصبباص
املصبببوبا ضببد قطبباز غببزة ،وبببدا وا ببحا أن العالقببات التركيببة – اإلسبرائيلية تمببر فببي مرحلببة جديببدة ياببوأها
االضطراب ،وكبردة خعبل عىبي رخب إسبرائيل قيبام رئب و البوارائ التركبي "رجبب طيبب أردوغبان" بزيبارة رسبمية
لقطبباز غببزة فببي أيلببولم  ،2009أل ببت أنقببرة سببال الجببو اإلس برائيىي فببي منبباورات نسببر األناضببول فببي 8م اببرين
األولم ،2009وربببط أحمببد داوود أوغلببو وايببر الخارجيببة التركببي إل ببائ املنبباورات بالوضببع فببي غببزة إذ قببال« :إن
بببالده منعببت إس برائيل مببن املابباركة فببي املنبباورات بسبببب قلببق ال برأ العببام التركببي با ب ن العببدوان اإلس برائيىي
عىي قطاز غزة» إلصالا ،2010 ،صفسة 23ا.
عىي صعيد آخبر اسبتداي وايبر الخارجيبة اإلسبرائيىي دانبي ايبالون السبف ر التركبي فبي إسبرائيل فبي كبانون
الثببانيم ،2010وحملببه رسببالة احتجبباج عىببي الفسببوى املعاديببة للسببامية إلحببدى املسلسببالت الاببعبية التركيببة،
وقببد تسببول هببذا الحببادي إلببي أامببة دبلوماسببية ح ب ن أهببان "ايببالون" السببف ر التركببي عنببدما أجلسببه عىببي كرس ب ي
من ف باكل ملحو قياسا للكرس ي البذ يجلبو عليبه وايبر خارجيبة إسبرائيل ،باإلضباخة إلبي كبون العلبم
اإلس ب برائيىي هب ببو العلب ببم الوحيب ببد الب ببذ كب ببان موضب ببوعا عىب ببي الطاولب ببة ،وعىب ببي إاب ببر ذل ب ب املوق ب ب هب ببددت تركيب ببا
باستدعائ سف رها إلي أنقرة مما أدى إلي إصدار اعتذار إسرائيىي إلمسمد ،2016 ،الصفسات 300-299ا.
كمبا وصببلت العالقبة بب ن البلبدين إلببي أدنب مسببتوياتها فبي أيببارم 2010عىبي أامببة أسبطول الحريببة الببذ
قت ببل خالله ببا س ببعة م ببواطن ن أتب برار وج ببر العدي ببد عى ببي ي ببد الجن ببود اإلسب برائيلي ن ،وق ببد ضب ب طت املواقب ب
الا ببعبية ف ببي ك ببال حك ببومةي البل ببدين داخع ببة إياهم ببا إل ببي ات بباذ مواق ب متا ببددة تج بباه الط ببرف انخ ببر إلمسم ببد،
 ،2016صببفسة 300ا .خاتجهببت العالقببات التركيببة  -اإلس برائيلية إلببي التببوتر ،و ببحبت أنقببرة سببف رها مببن تببل
أب ببب ،وأل ببت من بباورت ن ما ببتركت ن معه ببا ،و ببجلت احتجاج ببات ف ببي مجل ببو األم ببن ال ببدولي ،وحلب ب الن بباتو،
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،ض ط بارار أوباما عىي نتنياهو أانائ ايارته إسرائيل اهايبة شبهر آذارممبارن عبام
 2013لتنفيذ شبروط تركيبا السبت ناف العالقبات بب ن البلبدين؛ خقبدم نتنيباهو اعتبذارا إلبي أردوغبان ،وواخقبت
إسبرائيل عىببي دخببع التعوياببات لعببائالت الاببحايا األت برار ،و عهببد بت في ب القيببود عىببي قطبباز غببزة ،إال أن
إص برار أردوغببان عىببي رخببع الحصببار عببن القطبباز ،حببال دون تطبيببع العالقببات ب ب ن البلببدين إلالخمببا ،2016 ،
صفسة 191ا.
وممبا تقبدم يمكببن القبول أن العالقبات التركيببة – اإلسبرائيلية منبذ عببام  1949لبم تكبن اابتببة بقبدر مببا
كان ببت عب ببر ع ببن اص ببطفاف إقليم ببي – دول ببي ف ببي مواجه ببة اص ببطفاف دول ببي أوس ببع ،ل ببذا ك ببان االعتب براف الترك ببي
ب س برائيل م ببن موجب ببات التس ببال الترك ببي – األمريك ببي ،ال ببذ اس ببيهدف أساس ببا مواجه ببة االتس بباد الس ببوخييةي
الس ببابق ،ولك ببن م ببع س ببقوط األخ ببر ببرت الحركي ببة الة ببي ت ببربط تركي ببا ب سب برائيل لتص بببم معادل ببة العالق ببات
متمثلببة فببي قببوت ن واقعتب ن فببي شببرق املتوسببط ابباركان فببي خاصب ت ن مسببددت ن همببا السببق الببدولي الواحببد،
ومجبباورة كلتاهمببا لببنفو ال بدول املعاديببة إلسببوريا والع براقا لببذل اسببتمرت العالقببات التركيببة – اإلس برائيلية
عىي وت رة واحدة.
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ولك ببن م ببع تب ببدل امل ببوااين أكث ببر ف ببي املنطق ببة واح ببتالل العب براق م ببن قب ببل الوالي ببات املتس ببدة ف ببي ،2003
وانفتببا سببوريا عىببي تركيببا لببم عببد تركيببا مساطببة بببدول معاديببة مثلمببا كانببت فببي السببابق ،ومببن اببم ااهببار ركببن
أساس ي في القواسم املابتركة لكبل مبن تبل أب بب وأنقبرة ،وأصببم االبتعباد التركبي عبن إسبرائيل ملبيبا للمصبالا
التركية العليا ول و عىي خلفية قناعات حزب العدالة والتنمية كما تساول الدوائر اإلسرائيلية تصويره.
وت س س ببا عى ببي م ببا س بببق خب ب ن حكوم ببة ح ببزب العدال ببة والتنمي ببة عاط ببت با ببكل ب ببارز م ببع املس ببددات
الداخلي ببة لسياس ببة تركي ببا الخارجي ببة بع ببد أن ن ح ببت نجاح ببا مبه برا ف ببي تسقي ببق االس ببت الل األمث ببل للمقوم ببات
واملعطي ببات الداخلي ببة الة ببي يمك ببن االرتك بباا عليه ببا ف ببي ه ببذا الخص ببوص ،وه ببو م ببا انعك ببو باإليج بباب عى ببي تلب ب
الحكومبة وحزأهبا وكببذل السياسبة العامببة التركيبة بابكل عبام ،حيبا سببنى لحكومبة حببزب العدالبة والتنميببة
عزيبز وجبوده فبي السبلطة وترسبيق أقببدام حزأهبا عىبي السباحة السياسبية ،فببي الوقبت البذ ن حبت خيبه بعبببور
تركي ببا م ببن النف ببق املظل ببم املفع ببم ب ببالتوترات السياس ببية والثقاخي ببة وع ببدم االس ببتقرار االقتص بباد واالجتم ببااي،
الذ قيد السياسة العامة التركية لعقود حةى أصباأها االنكمبا والت ببط لتطلبق لهبا العنبان مبن جديبد كبي
عيد تواااها وحيوييها ومن ام عيد الرو لدور تركيا اإلقليمي وتبرا وجودها عىي خريطة العالم مجددا.
خرؤي ببة تركي ببا كدول ببة مركزي ببة ول س ببت هاما ببية ،ومس ببتقلة ول س ببت تابع ببة ،م ببنم السياس ببة الخارجي ببة
التركي ببة االس ببتقاللية والعم ببل وخق ببا للمص ببالا الوطني ببة ،بعي ببدا ع ببن الخا ببوز للتسالف ببات اإلس ببتراتيجية م ببع
ال ببرب؛ بسيببا تجاهلببت حكومببة حببزب العدالببة والتنميببة شببروط اللجنببة الدوليببة إلاالعت براف ب س برائيل ،نبببذ
العن ب  ،االعت براف باملعاه ببدات املوقع ببة ب ب ن إس برائيل والس ببلطة الفلس ببطينيةا ،إلقام ببة عالق ببات طبيعيببة م ببع
حركببة حمببان بعببد خواهببا فببي االنت ابببات الفلسببطينية فببي كببانون الثبباني ينبباير عببام  ،2009واسببتقبالها لوخببد
حركة حمان برئاسة رئ و املكتب السياس ي للحركة خالد ماعل فبي أنقبرة فبي شبباطمخبراير مبن عبام 2009
ّ
م الف ببة االتف بباق ال رأ ببي ف ببي ه ببذا الاب ب ن إلنوخ ببل ،ع ببودة تركي ببا إل ببي الا ببرق :االتجاه ببات الجدي ببدة للسياس ببة
التركية ،2010 ،صفسة 77ا.
الخاتمةّ :
في ختام دراستنا ،ن لو إلي ما يىي:
ّ -1إن مسببتوى التنظببيم الب ّبدولي املعاصببر ال يسببمم لإلسببالمي ن بتطببوير مفهببوم ّ
األمببة التبباريخي والفق ببي
إلببي كيببان عمىببي إجراخببي ،يتوسببط وحببدة ّ
الدولببة القطريببة وببباقي وحببدات املجتم بع الب ّبدولي ،العتبببارات سياسببية
ذعها الهوية واملكون الثقافي ّ
إلالدينا،
 -2ب ببداخع الواقعي ببة والليبرالي ببة والعقالني ببة ومنط ببق ّ
الدول ببة ،ل ببم يس ببع اإلس ببالميون ص ب ّبناز السياس ببات
ّ
الدول اإلسالمية ،لتقديم مفهبوم ورؤيبة مسبتقبلية ّ
لومبة اإلسبالمية طبقبا لعناصبر العمبل
الخارجية في بع
الجم ببااي املعن ببو وامل سّ ب ي املا ببترر ،يتج بباوا ح ببدود ّ
الدول ببة القطري ببة ف ببي هوييه ببا ومص ببلحيها ،وتبن ببي هوي ببة
ومصبلحة عببابرة للحببدود .وهببذا طبيعبي خالخيببار العقالنببي للقبرار السياسب ي الخبار ي ال يتببيم هببذه االمكانيببة مببن
الت ي ببر ،وبالتددا ع ددس اإلسددالميين الببدمظ بب ن القبرار التببدري ي واالسببتراتي ي إلحببداي الت ي ببر الببذ يطمسببون
إليه،
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ّ -3إن التقس ببيمات املعرخي ببة واإلجرائي ببة لهياك ببل التنظ ببيم ال ب ّبدولي املعاص ببر ،ل س ببت تقس ببيمات بري ببة
معرخي ببا ،بب ببل ارتبط ببت بمسب ببارات تاري يب ببة مل ببحونة بص ب براز الهوي ببات والنفب ببوذ ،وع د ددس الب دداحثين فب ببي العلب ببوم
االجتماعي ب ببة والسياس ب ببية خصوص ب ببا املهتمب ب ب ن بالعالق ب ببات الدولي ب ببة ،وص ب ببناز السياس ب ببات الخارجي ب ببة لل ب ببدول
اإلسببالمية إعببادة الوص ب والتقسببيم ،بالاببكل الببذ يتببيم املساخظببة عىببي مسببتوى ّ
األمببة اإلسببالمية وعالقببة
وحداتها،
 -4تجرببة العدالبة والتنميبة التركببي فبي صبنع السياسببة الخارجيبة شبهدت بر مببن حيبا إعبادة الدولببة
ّ
التركية إلي التعامبل مبع الابرق اإلسبالمي عىبي أنبه عمقهبا التباريخي والبديني والحابار  ،وتجباوا مسبدد الهويبة
األت بباتوركي العلم بباني ال رأ ببي املص ببطنع قانون ببا للدول ببة التركي ببة ،ف ببي حب ب ن ّأن هوي ببة ّ
الدول ببة يص ببنعها املجتم ببع
وروابط ببه الثقاخي ببة والتاري ي ببة ،ف ببي ش ببكل س ببابق للدول ببة ذاته ببا ،له ببذا عمل ببت سياس ببة الح ببزب الخارجي ببة عى ببي
ت حيم العالقبة مبع وحبدات األمبة اإلسبالمية ،واعتبارهبا امتبداد تباريخي للدولبة التركيبة ،وعمقهبا االسبتراتي ي
األول،
ّ
 -5عببد السياسببة الخارجيببة لحببزب العدالببة والتنميببة تجبباه القاببية الفلسببطينية ،خاصببة فببي شببقها
املتعلق بالعالقة مع الكيان الصهيوني إلإسرائيلا املستل لورا ي الفلسبطينية منبذ  ،1948سياسبة مفرطبة
فببي الواقعيببة والبرغماتيببة واللبراليببة ،مت ب ارة بمنطببق العقالنيببة واملصببلحية املرتبطببة بالدولببة امل سسببة ،بعيببدة
ع ب ببن الرؤي ب ببة البنيوي ب ببة القيمي ب ببة املرتبط ب ببة بالهوي ب ببة اإلس ب ببالمية للدول ب ببة و املجتم ب ببع الترك ب ببي ،ال ب براخ لالح ب ببتالل
الص ببهيوني ،وراخ ب لالعت براف ب س برائيل وسياس ببة التطبي ببع والتع بباون ب ب ن تركي ببا وإس برائيل .وإن ك ببان هن ببار
س ببلور سياسب ب ي خ ببار ي بني ببو قيم ببي تج بباه القا ببية الفلس ببطينية خ ببيالح علي ببه املسدودي ببة والهاما ببية ف ببي
الت ي ببر ،واقتصببار الببدور التركببي عىببي صببفة سببااي البريببد ب ب ن الطببرخ ن الفلسببطيني والصببهيوني .لهدديا ينب د
ع د ددس حب ببزب العدالب ببة والتنميب ببة صب ببانع السياسب ببة الخارجيب ببة التركيب ببة إن أراد أن يسب ببدي ب ببر ا فب ببي السياسب ببة
الخارجيببة التركيببة تجبباه القاببية الفلسببطينية ينسببجم مببع منطلقاتببه ومبادئببه تجبباه هببذه القاببية ،وخعتمببد
القرار االستراتي ي األكثر قدرة عىي الت ر،
 -6عتبر تجربة حزب العدالة والتنمية في صنع السياسة الخارجية الواقعية مسدودة الت ر،
وأعيدة عن الجذرية األيديولوجية وأنموذجا ألحزاب اإلسالم السياس ي ،حققت أها عاي مع ال رب
الراخ لهذه الحركات ،واستطاعت أن تفرض ذاتها كدولة مركز ية في املجال اإلسالمي ،ولم تسدي
القطيعة مع التنظيم ّ
الدولي اإلقليمي والعالمي ،ولكن أعادت ترت ب العالقة والعمل في عمقها االستراتي ي،
بنظرة نقدية للمعتقدات في اإلسالم السياس ي.
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