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مدتخمز البحث 
تعج البيئة االستخاتيجية الجاخمية العامل الخئيذ في تحجيج مجػ التجخل أو          

الفاعل مغ دوف تػافخ مجسػعة مغ  التأثيختخاجع االداء االستخاتيجي لمجولة. اذ ال يسكغ 
جي يحقق اىجافيا. يحاوؿ البحث سبخ ستخاتيجي خار االقجرات التي تؤىميا لتأدية اداء 

غػر تأثيخ البيئة االستخاتيجية الجاخمية لتخكيا في تفعيل تػجياتيا االمشية تجاه دوؿ 
الخارج القخيب. بيشسا تشبع االشكالية مغ اغفاؿ حجع التخابط بيغ تأثيخ تعاضع مقػمات 

تيجي في دوؿ الخارج القخيب. االستخاتيجية التخكية وتعاضع ادائيا االستخا البيئةالقػة في 
مغ ىشا فاف الفخضية تشصمق مغ اف البيئة االستخاتيجية الجاخمية لتخكيا تؤدؼ دورًا رئيدًا 
ومشصمقًا ميسًا في تحجيج مجػ تفعيل أو تخاجع االداء االستخاتيجي االمشي التخكي. لحلظ 

السختكدات الخئيدة التي قادت  أحجيسثل التغييخ في البيئة االستخاتيجية الجاخمية التخكية 
تخكيا الى تفعيل تػجياتيا االمشية في مشاشق الخارج القخيب. اذ اف العسل عمى االرتقاء 

في البيئة االستخاتيجية الجاخمية والخؤية التي ارتكدت عمييا مغ قبل بسقػمات القػة 
الكيادة التخكية، فزال عغ الفخاغ الحؼ تذكل بعج سمدمة مغ الػقائع واالحجاث ال سيسا 

 بعج التغييخ الدياسي في العالع العخفي ساىع في تعاضع دورىا االمشي الخارجي. 
مقػمات  ؛اردوغاف ؛االداء االستخاتيجي التخكي ؛تيجية: البيئة االستخاالكمسات السفتاحية

نقاط الزعف التخكية. ؛القػة التخكية 
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Abstract 
         The internal strategic environment is the main factor in which 

determining the extent or decline of the intervention in the strategic 

performance of the state. The effective influence cannot be achieved 

without a group of capabilities that qualify the state to perform external 

strategic performance that achieves its objectives. The research tries to 

explore the impact of Turkey's internal strategic environment in 

activating its security orientations towards countries in the near abroad. 

The problem of the study stems from the neglect of the interconnection 

between the influence of the growing components of power in the 

Turkish strategic environment and the increase of its strategic 

performance in the countries of the near abroad. From here, the 

hypothesis stems from that the internal strategic environment of Turkey 

has been playing a major role and an important starting point in 

determining the extent of activation or retreat of the Turkish strategic 

security performance. Therefore, the Turkish internal strategic 

environment change has represented one of the main pillars that led 

Turkey to activate its security orientations in the near abroad. As the 

work to increasing the elements of power in the internal strategic 

environment and the vision on which it was based by the Turkish 

leadership, as well as the vacuum that formed after a series of facts and 

events, especially after the political change in the Arab world, 

contributed to the increase of its external security role. 

Keywords: Strategic Environment; Turkish strategic performance; 

Erdogan; Turkish power capability, Turkish weakness factors. 
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 :السقجمة

تعج البيئة االستخاتيجية الجاخمية ألية دولة األساس الحؼ تشصمق بو نحػ البيئة 
الخارجية، ولحلظ فاف تخسيخ االستقخار واألمغ الجاخمي في أؼ دولة يسثل أولػية ليا، 

عمى تػجياتيا االستخاتيجية واألمشية في تذييج مكانة دولية تتشاسب مع ويشعكذ حتسا 
 تخصيصيا السدتشج إلى فكخىا االستخاتيجي القائع.

تؤثخ البيئة االستخاتيجية الجاخمية لتخكيا في األداء االستخاتيجي األمشي التخكي، 
حػ فاعل ومؤثخ، السيسا وأنيا تتصمع إلى تخسيخ دعائع دورىا في بيئتيا اإلقميسية عمى ن

ليحا حخصت تخكيا عمى تجعيع بيئتيا الجاخمية بسا يداعج عمى تشامي فاعمية دورىا 
الخارجي، مغ خالؿ تعطيع مختكدات قػتيا وديسػمتيا، والحج مغ العػامل والفػاعل التي 
تؤثخ في تقػيس بيئتيا األمشية الجاخمية. مغ خالؿ ما تقجـ، يدعى البحث إلى مشاقذة 

ستخاتيجية الجاخمية لتخكيا، ومجػ عالقتيا وتأثيخىا في تػجيات تخكيا األمشية البيئة اال
 تجاه الجػار القخيب.

 أىسية البحث:

تشصمق أىسية البحث مغ كػنو يحاوؿ دراسة تأثيخ البيئة االستخاتيجية الجاخمية  
ات لتخكيا في تفعيل تػجياتيا األمشية تجاه دوؿ جػارىا القخيب، فزال عغ بياف مختكد 

قػتيا ونقاط الزعف التي تذغل فكخىا االستخاتيجي، كسا تزسغ البحث تحميل التخابط 
بيغ تعاضع مختكدات قػة البيئة االستخاتيجية الجاخمية في تخكيا وتأثيخ ذلظ في فاعمية 

 األداء االستخاتيجي األمشي التخكي في محيصيا اإلقميسي.
 إشكالية البحث:

جد كبيخ مغ الجراسات لع تخكد بذكل ذو أىسية تختكد إشكالية البحث في أف ع 
الجاخمية لتخكيا في صياغة تػجياتيا األمشية تجاه دوؿ  ةعمى تأثيخ البيئة االستخاتيجي

الخارج القخيب، بل ركدت عمى مجسػعة مغ األفكار التي تسثل نتاجات حدب العجالة 
ي البيئة االستخاتيجية والتشسية، وإغفاؿ حجع التخابط بيغ تأثيخ تعاضع مقػمات القػة ف
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التخكية وتعاضع أدائيا االستخاتيجي في دوؿ الخارج القخيب. مغ ىشا جاء البحث ليعالج 
 ىحه اإلشكالية.

 فخضية البحث:

تشصمق فخضية البحث مغ فكخة مفادىا اآلتي: تؤدؼ البيئة االستخاتيجية الجاخمية  
يل أو تخاجع األداء االستخاتيجي لتخكيا دورًا رئيدًا ومشصمقًا ميسًا في تحجيج مجػ تفع

األمشي التخكي. فالتغييخ اإليجابي في تمظ البيئة الدابقة الحكخ أدػ إلى تفعيل ىحا 
األداء، والجخػؿ في تفاعالت إقميسية غيخ مدبػقة، بسعشى أف ىشالظ عالقة شخدية بيغ 

البيئة وتفعيل تعاضع البيئة االستخاتيجية الجاخمية ومقػمات القػة التي تذكل جػىخ ىحه 
 األداء االستخاتيجي األمشي التخكي في دوؿ الخارج القخيب.

 مشيج البحث:

بيجؼ التػصل إلى صحة الفخضية مغ عجميا في إشار البحث، فقج تع االعتساد 
عمى مشيج التحميل الشطسي والسشيج الػصفي مغ أجل دراسة الطاىخة واستكذاؼ 

 دالالتيا العامة.
 هيكمية البحث:

مقػمات لقج تع تقديع البحث إلى ثالثة محاور، تزسغ السحػر األوؿ مشاقذة 
التي تستمكيا تخكيا والتحجيات التي تػاجييا، بيشسا حاوؿ السحػر الثاني تشاوؿ القػة 

 لتػضيح ُخرزالسحػر الثالث الحؼ ، و التغييخ في العقيجة الدياسية التخكيةدالالت 
عاضع القػة واإلدراؾ االستخاتيجي التخكي لسكانة معصياتو عمى دالالت التخابط بيغ ت

 ، وُختع البحث بخاتسة تزسشت أىع استشتاجاتو.تخكيا
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 احملىر األول 
 مقىمبث قىة تركيب ومعىقبتهب

إف ما يسيد التػجيات االستخاتيجية التخكية مشح عقجيغ مغ الدمغ ىػ االتجاه 
نحػ تػسيع الجور التخكي إقميسيًا وعالسيًا، مغ السؤكج فأف مثل ىحا التػجو يتصمب جسمة 
مقػمات عدكخية واقترادية واجتساعية وسياسية، تذكل بسجسميا السختكدات الخئيدة في 

ية وتفاعميا، وقػة الفعل الدياسي التخكي تجاه بيئتو الخارجية، بشيتيا االستخاتيجية الجاخم
تعاني مغ معػقات  -شأنيا شأف أؼ دولة في العالع–وفي الػقت نفدو، فاف تخكيا 

وتحجيات في بيئتيا تحاوؿ أف تديصخ عمييا وتعسل عمى تقميريا بحيث ال تكػف 
 عػامل مؤثخة في استخاتيجيتيا الذاممة.

الججيجة، شيج العالع تغيخات جحرية في تفاعالت الدياسة مع بجاية األلفية 
، 1002، واحتالؿ أفغاندتاف عاـ 1002الجولية )كأحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ 

( والتي كانت تخكيا واحجة مغ الجوؿ التي أثخت وتأثخت بيحه 1002والعخاؽ عاـ 
وىػ ما دفعيا إلى  التغييخات، بحكع مداس ىحه التغييخات الجولية بدياستيا وتصمعاتيا،

إعادة الشطخ بذكل كمي وجحرؼ في استخاتيجيتيا الذاممة بيجؼ استثسار البيئة اإلقميسية 
تدشع والخارجية، وقج تأكج ىحا التػجو مع  (*)الججيجة  وتفعيل دورىا في بيئتيا الجاخمية

لتقجـ الحؼ احجث تغيخًا كبيخًا في ا ،1001عاـ  حدب العجالة والتشسية الحكع في تخكيا
الذامل في السجاالت الدياسية واالقترادية واالجتساعية كافة ومغ ثع انعكذ عمى 

 .(5-4، الرفحات 3102)كػرو، تػجياتيا األمشية اإلقميسية 
 :واًل: مقػمات القػةأ

  :السقػمات االقترادية. 0
يسكغ تمسذ مقػمات القػة التخكية مغ خالؿ تشامي السؤشخات االقترادية 
والعدكخية والدياسية لتخكيا، فعمى الرعيج االقترادؼ، انتيجت الكيادة التخكية 
استخاتيجية تشسػية شاممة لكل القصاعات الحيػية في تخكيا. اتجيت الحكػمة في إشار 

نحػ تفعيل حدمة االستثسارات األجشبية "سياسة اإلصالح الييكمي لالقتراد التخكي" 
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السباشخة، بسا يديع في تشسية السذاريع االقترادية داخل وخارج تخكيا، ويعدز مغ 
سيػلة مالية تقجر تجفقت  ليحا .(000، صفحة 3109)سػفيان،  إليياالعػائج السالية 

تخكيا مشح تػلي الحدب الحكع ولغاية عاـ  لالستثسار في أمخيكيمميار  282شحػ ب
التخكي السيسا  األمغقػة  وىػ ما عدز مغ. (225، صفحة 3109)عسخ،  1027

مؤشخات مجاخيل االقتراد  وتجلل، االقترادؼ التخكي داءواأل خميعمى الرعيج الجا
ضسغ إقميع تخكيا الػاقع قع مػ قج اسيع ف ،عمى الشسػ السصخد لالقتراد التخكي التخكي

في أعصاىا مػرد  مػقعيا ىحا، نابيب الصاقة السارة عبخأخصػط مع وجػد نفصي، 
في بمغ إنتاج تخكيا لمغاز الصبيعي قج ف ىحه، مذخوعات الصاقةعبخ  اقترادؼ ضخع

في . (033، صفحة 3109)عسخ،  ألف شغ مغ الغاز السداؿ (861،1) 1025عاـ 
 (3131)قايا، مميػف متخ مكعب في نياية عاـ  (362.7)الغاز  إنتاجحيغ بمغ 

1028. 
، وبدبب (25،2)بشدبة  1026مؤشخ اإلنتاج الرشاعي في عاـ  جاء بيشسا

ب ػػػػػبحد، وذلظ 1010اـػػػي عػػػػف (%20،25)شدبة ب صبح السؤشخأزمة كػرونا أ
فقج وعمى الرعيج الدراعي  .(.Grubu, n.d) اػػػدؼ في تخكيػػػػػظ السخكػػػػػات البشػػػػػػإحرائي

ف السداىسة السالية أ ذإ احتمت تخكيا السختبة الدابعة عالسيا في اإلنتاج الدراعي،
 دوالرمميار ( 41، 2) نحػ 1025بمغت عاـ الدراعي القصاع اقتراد بالخاصة 

تخكيا في تعطيع التجفقات الدياحية إلى  ساىستو . (042، صفحة 3109)سػفيان، 
( 28،8)بمغ عجد الدياح في تخكيا  1026، ففي عاـ واردات الجخل القػمي التخكي

جد الدياح، إذ ، وىػ ما وضعيا في السختبة الدادسة عالسيا مغ حيث عسائح مميػف 
بمغ نحػ  1027أعمشت ىيئة الدياحة التخكية بأف عجد الدياح القادميغ إلى تخكيا عاـ 

 .(262، صفحة 3109)عسخ، ( سائح 35،221،481)
ىحه القصاعات االقترادية ساىست في تعديد القاعجة االقترادية التخكية عمى 

عاـ دوالر  (24،288.1) نحػ تخكيا فيع متػسط دخل الفخد نحػ ممحػظ، إذ ارتف
في عاـ  الشاتج القػمي لتخكيا وارتفع ،(019، صفحة 3131)سعجون،  1028
مميار  (652،31)بمغ  1028 ( مميار دوالر، بيشسا في عاـ758،57) نحػ ،1025
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وبمغ حجع الشاتج السحمي ليا في الخبع األوؿ مغ  .الجولي، بال تاريخ()البشظ  دوالر
 .Hasıla & Çeyrek, 2020, p) دوالرمميػف  (235)و مميار( 265) ،1010عاـ

12). 
( 224وارتفع احتياشي العسالت الرعبة في البشظ السخكدؼ التخكي لشحػ )

، وىحا يعشي 1001( مميار دوالر عاـ 17، بعج أف بمغ )1026عاـ مميار دوالر حتى 
( 206أف السجاخيل الستحققة مغ العسالت الرعبة خالؿ خسدة عذخة سشة بمغت )

مميار دوالر، وىػ ما يؤشخ عمى قػة االقتراد التخكي وتشامييا السصخد عمى الرعيج 
 .(057، صفحة 3109ن، )سػفيا الجاخمي والخارجي

إف تشامي االقتراد التخكي بيحا االتجاه، ناتج عغ حدمة سياسات إصالحية 
ومعجؿ نسػ بمغ  ،عالسيا عذخ ةالسختبة الدابع تبشتيا الحكػمة التخكية، وضعت تخكيا في

مميار  (838)ي الشاتج القػمبمغ  1026، وفي عاـ (1025-1020) سجةلم (5،7%)
 .(070، صفحة 3109)سػفيان،  دوالر

دولة إلى  تحػلتو  كافة ت عالية الجػدة في السجاالتمؤشخاحققت تخكيا كسا 
الجيػبػليتكية  امتيازاتيااالستخاتيجيػف  قادتيابعج أف أتقغ  ،اقترادية متقجمة

، ة لمخجمات السيشيةالبخيصاني( بخايذ ووتخ ىاوس كػبخز)والجيسػغخافية، وتػقعت شخكة 
 عاـ في ياعالس الثاني عذختدمدل الاالقتراد التخكي سيحتل )بعشػاف  عبخ تقخيخ

 .(002، صفحة 3109)الجشابي، وإيصاليا حلظ عمى كػريا الجشػبية ب متفػقةً ، (0202
 :السقػمات العدكخية. 3

تأتي القػة العدكخية لتخكيا كسختكد متشامي في إشار االستخاتيجية األمشية 
ثاني أكبخ جير في حمف ، و عالعفي الثامغ أكبخ جير الجير التخكي لتخكيا، إذ يعج 

لييا إاألسمحة  رجيخمع خزػع تخكيا لحطخ ت. و (25، صفحة 1008)وآخخوف،  الشاتػ
 صشاعة األسمحةإلى  ت تخكيالجأ ،مغ قبل بعس الجوؿ األوروبية 1028عاـ في 

وفق  - 1012تحقيق االكتفاء الحاتي بحمػؿ عاـ إلى  وتيجؼ ،تصػيخ أنطسة األسمحةو 
السختبة الثامشة  1026في عاـ  تخكيا تحتما ، فقج-االستخاتيجية األمشية التخكية الججيجة

 .(Slijper, 2017, p. 7) عالسياً عذخ في ترجيخ األسمحة 
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 1024 أنفقت تخكيا عاـ، ـ(معيج ستػكيػلع الجولي ألبحاث الدالبحدب )و 
 سشػؼ بستػسط  ،القصاع العدكخؼ اتجيا السحمي اإلجسالي عمى ن مغ (%1.2) حػالي

 العدكخؼ  اإلنفاؽ في الخامدة عذخ السختبة محتمة بحلظ دوالر، مميار (24،164) قجره
 & ,Petrol, Freeman) الشاتػ عمى مدتػػ  الدادسة والسختبة العالع، مدتػػ  عمى

Others, 2016, p. 2016).  صشفت في السختبة الدادسة عمى  1028في عاـ بيشسا
مميار دوالر، وقج بمغ ندبة اإلنفاؽ  (10،3)مدتػػ العالع، وبأنفاؽ عدكخؼ قجر بػػ

 .(Tian & others, 2020, p. 2)( %1،6)العدكخؼ مغ الشاتج السحمي اإلجسالي 
تستمظ تخكيا مجسػعة حجيثة وكبيخة مغ السعجات العدكخية إلى جانب مؤسدات 

مقاتالت الدياؽ تحػز تخكيا صشاعية عدكخية دفعتيا إلى اإلنتاج العالسي، وفي ىحا 
(F-16)  مقاتمة مغ شخاز  (200) ، فزال عغ احتسالية امتالكيا1027في عاـ(F-

مميار  (25-22)، بكيسة مغ قبل الػاليات الستحجة عمى شكل دفعاتالتي ستكػف ، (35
، 1025مخوحية مغ شخاز )بالؾ ىػؾ( مشح عاـ  (208) امتالكيا دوالر، فزال عغ

 (23)مميار دوالر. كسا تستمظ  (2،4)، بكيسة 1013فعات بحمػؿ عاـ وسيتع إكساؿ الج
ذخيخة اليجـػ  (2000) الػاليات الستحجة حػالي باعتو مخوحية مغ شخاز )شيشػؾ(، 

ميال بحخيا، بكيسة  24إلى  (، والتي يرل السجػ فيياJDAMالسباشخ السذتخؾ )
(. كسا وىشاؾ العجيج مغ BLU-109مميػف دوالر، وقشابل ذكية مغ شخاز ) (60)

الرفقات التي عقجتيا تخكيا مع العجيج مغ الجوؿ، مثل إيصاليا وإسبانيا، والتي استػردت 
 .(Slijper, 2017, p. 19) قصع لألسمحة والصائخات وتع تجسعييا في تخكيا فييا

-S) خكيا مشطػمة الجفاع الجػؼ ت تفقج حاز ، االستخاتيجية األسمحةعمى صعيج 

 القتشاء خسذ بصاريات مشيا، مميار دوالر (4،32) الخوسية في صفقة بمغت( 400
صفقة  بإيقاؼ تدميع تخكيا والتي تسثمت ،ليا معارضة الػاليات الستحجةخغع مغ الب

، االستقاللية في عسمية تدميح جيذيايا تستمظ بأن تخػ تخكيا  أف ، إال(F-35 )شائخات 
مغ جشػب  (باتخيػت)لسشطػمة  األشمديواف عقج الرفقة جاء كخد عمى سحب حمف 

 .(7-6، الرفحات 3107)اسساعيل و محي الجيغ،  1024عاـ في  تخكيا 
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وكجدء مغ االستخاتيجية األمشية التخكية الججيجة في مجاؿ الترشيع العدكخؼ 
السداىسة في نطاـ االبتكار الػششي إلى  تخكيا تدعى ىحا السجاؿ،واالعتساد الحاتي في 

وتعديد القجرة التشافدية الجولية لمرشاعة السحمية، عبخ إشالؽ وكالة السذتخيات 
جانب وكالة الرشاعات الجفاعية )وىي وكالة إلى  العدكخية في مذخوع وادؼ الدميكػف،

 السذتخيات الجفاعية الػحيجة في تخكيا(.
  فت شخكتاف تخكيتاف، وىسا )شخكة صشاعة اإللكتخونيات العدكخيةصشوقج 

(Aselsan   شخكة صشاعات الفزاء التخكيةو( (Turkish Aerospace 

Industries ،)مغ بيغ أكبخ مائة شخكة مشتجة لألسمحة في العالع )باستثشاء الريغ، 
والسخكبات العدكخية جانب العجيج مغ الذخكات السرشعة لمرػاريخ والقشابل اليجوية إلى 

، Aselsanمغ الججيخ بالحكخ إف شخكة و  .(Slijper, 2017, p. 24) والدفغ الحخبية
السعادية التقميجية  تقج صشعت مشطػمة كػراؿ اإللكتخونية لمتذػير عمى الخادارا

 .(Slijper, 2017, p. 25) والسعقجة، كسا أف السشطػمة قابمة لمشقل البخؼ 
 أف يشفحأف الجير التخكي يسكغ  ت أسمحة الجفاع محمية الرشع،أثبت وقج

مغ دوؿ  السدتػردةدوف االعتساد عمى أنطسة األسمحة  ،عدكخية متصػرةعسميات 
سػريا باالعتساد )درع الخبيع( في  ، وذلظ بشجاح تخكيا تشفيح عسمياتيا العدكخيةأخخػ 

عمى شيخانيا ومعجاتيا، مثل مشطػمة كػراؿ، والصائخات السديخة، والجبابات مثل التاؼ 
(Altay) (Akca & Yavuz, 2020, p. 12). 

وعمى صعيج صشاعة الصائخات مغ دوف شيار )الصائخات السديخة(، التي 
رؾ القخف الحالي، فقج أدركت تخكيا مجػ أىسية أصبحت الدسة البارزة لحخوب ومعا

، اىتساميا بترشيع 1006نجاحيا في ىحا السزسار التدميحي، ليحا بجأت مشح عاـ 
أجياؿ مغ الصائخات مغ دوف شيار، في إشار مػاكبتيا لتقشيات الحخوب الججيجة. 

 ( يػضح ذلظ بذكل جمّي.2والججوؿ رقع )
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 صائخات التخكية السديخة وشخكات ترشيعيا(: يػضح نساذج ال0ججول رقع )
 الكسية تاريخ اإلنتاج الذخكة السرشعة الصخاز

 +511 3108 اسميدان 0-سيختر

 +061 3108 ىشجسة تقشيات الجفاع والتجارة كارجػ

 +311 3117 بايكار بيخقجار ميشي

 86 3105 بايكار ماكيشا 3-بيخقجار تي بي

 +03 3106 صشاعات الفزاء التخكية انكا

 - - فيدتل كارايل اس يػ

 256 3109 ىشجسة تقشيات الجفاع والتجارة 3-كارجػ

 - 3109 اسيدغارد سػنغار

Source: (Gettinger, 2019, p. 201). 

 

محصة )أؽ  ستشتيي تخكيا مغ أعساؿ الػحجة األولى مغ 1012وبحمػؿ عاـ 
، إلى جانب استسخارية العسل بسحصة 1020الشػوية، التي بجأت في تذييجىا عاـ  قػيػ(

الستخجاـ الصاقة الشػوية إلنتاج الكيخباء ولألغخاض الرشاعية ، )سيشػب الشػوية(
الدمسية، وربسا تفكخ تخكيا بإدخاؿ التقشيات الشػوية في بعس الرشاعات الجفاعية، 

يجيجات الخارجية. ولكغ السعمغ رسسيًا السحصتاف لحساية األمغ القػمي التخكي مغ الت
 .(318، صفحة 3109)عسخ،  الشػويتاف ىسا لألغخاض الدمسية

غػاصة، إال أنيا تعسل عمى  (21)تخكيا  عمى صعيج القػة البحخية، امتمكت
دمج صػاريخ كخوز  عبخبشاء قجرة ىجػمية عسيقة تقميجية شػيمة السجػ وعالية الجقة 

 ،(1016-1011)امتالكيا بيغ عامي  مغ السقخرالتي  –الرامتة  Ries غػاصاتبال
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فيسا يتعمق بقجرات اليجػـ البخؼ في ، السيسا القجرة العدكخية لمجولة ستعدزوىػ ما 
لتخسانة األسمحة االستخاتيجية لمجير  تصػر كبيخبسثابة  ، الحؼ يعجالسشاشق الداحمية

 ,Kasapoğlu) لتخكياالقاعجة التكشػلػجية والرشاعية الجفاعية وتصػر ، التخكي

2020, p. 2).  ،تعج قػة تخكيا متفػقة مغ الشاحية العجدية لمغػاصات فزاًل عغ ذلظ
 لستابعةعمى مرخ واليػناف السشافدتاف ليا في البحخ األبيس الستػسط، وذلظ 

-Kasapoğlu, 2020, pp. 5) الستػسطالبحخ  في شسػحاتيا الجيػسياسية الستشامية

8). 
وفي الدياؽ األمشي ذاتو، عسمت تخكيا عمى وضع سياسات وتقشيات لحساية 

بشية إلى  مشيا الػششي الديبخاني، فقج تع نقل الكيادة العامة لألنطسة اإللكتخونيةأ
االستخاتيجيات مػاكبة تحت مدسى "استخبارات التقشيات"، لتكػف  الستخبارات الػششيةا

  .(48، صفحة 3109)أوغمػ،  لمتيجيجات األمشية الديبخانية الججيجة ومكافحتيا
الديبخانية  تمغ القػمي التخكي اعتبار التيجيجاوألىسية السػضػع قخر مجمذ األ

ليات الجفاع الديبخاني، تأسدت عجة كيانات، آمغ الػششي، ولتصػيخ تيجيجات تسذ األ
"استخاتيجية األمغ الديبخاني  كييئة األمغ الديبخاني، التي أعجت خصة عسل تحت عشػاف

تحتية، وتصػيخ بشتييا ال التخكي "، لتعديد األمغ الديبخاني الػششي(1025-1028)
جانب السخكد إلى  بخاني التابعة لمقػات السدمحة التخكية،فزال عغ قيادة الجفاع الدي

عمى  1026الػششي لمتجخل في الحػادث األمغ الديبخانية، والحؼ عسل في عاـ 
"، مقارنة Wanna Cry ثار التيجيج اإللكتخوني "ىجػـ بخنامج الفجية العالسيآتخفيف 

، 1028)أوغمػ،  السفتػح زببكية الجوؿ، فقج تشبأ السخكد بػجػد خصخ عمى نطاـ الػيشجو 
عزػ في مخكد التكامل في كسا تججر اإلشارة إلى أف تخكيا  .(42-40الرفحات 

 ستػيشا التابعة لبشية الحمف األشمدي، التي تقجـ خجمات التجريبأالجفاع الديبخاني في 
 ,Şeker & Bura) ت الديبخانيةاألعزاء، ووضع استخاتيجيات لسػاجية التيجيجاإلى 

2018, p. 2). 
 ، تصػراً 1010 آذارتخكيا في في ر انتذباالبجأ  حؼال كػرونا لقج شكّل وباء

قجرتو ب ناجعبذكل  الػباءتعامل القصاع مع  فقج، يةرشاعة الجفاعفي الغيخ متػقع 
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عمى  إيجابياً  مؤشخاً  ىأعص تمظ السجة، ماعمى جحب مذاريع وصفقات دولية كبيخة في 
)باكيخ، ، السيسا خالؿ السخحمة القريخة والستػسصة مدتقبل قصاع صاعج لقػة صاعجة

 .(32، صفحة 3131
 :السقػمات الدياسية. 2

ة مغ إدراؾ الكيادة الدياسيتحػز تخكيا مرادر قػة سياسية كبيخة، والتي تشبع 
ألىسية مػقعيا الجغخافي القخيب مغ مرادر الصاقة في الذخؽ األوسط واسيا الػسصى 

عغ قخبيا مغ أزمات السشصقة التي تذكل تيجيجات امشيو  وشخؽ البحخ الستػسط، فزالً 
ـ مرخ أو سػريا أو ليبيا، لحلظ عسمت الكيادة الدياسية التخكية أليا، سػاء في العخاؽ 

عغ األيجيػلػجيا،  دوؿ الذخؽ األوسط واألشخاؼ الجولية، بعيجاً عمى تػشيج عالقاتيا مع 
)أتامان،  بغية تحقيق مرالحيا، فقج عسمت مغ مشطػر االعتساد الستبادؿ والتكامل

 .(30-08، الرفحات 3108

بكل مغ  بصبيعة عالقاتيانيػض تخكيا بجور ميع في أؼ تختيبات إقميسية  يتأثخ
في  األمخيكيةأحج مختكدات االستخاتيجية  فإ، السيسا األمخيكيةالستحجة  والػالياتإسخائيل 

إشار  وفي السشصقة تتسثل في حساية أمغ إسخائيل وضساف تفػقيا عمى الجانب العخبي.
 ةاالقتراديفي التختيبات  قيادياً  سخائيل دوراً إمع  ذلظ تزسغ تخكيا عبخ عالقتيا

وتتزح العالقة  ،في السشصقة األمخيكيةالحفاظ عمى السرالح إشار  في ،واإلقميسية
ىع دوؿ السشصقة أ لتخكيا بأنيا  اإلسخائيميةالخؤية  عغ شخيقالستبادلة ما بيغ الجانبيغ 

بخز في تقخيب الجوؿ ووسيمتيا األ أوسصي،في الشطاـ الذخؽ  إسخائيلالسداىسة في دمج 
، وبالسقابل الغاية التخكية مغ عالقتيا مع إسخائيلمدارات الدالـ مع إلى  العخبية
مشي لسكافحة والتعاوف األ ،تتحجد في مطاىخ عجة ابخزىا التعاوف التدميحي إسخائيل

، الرفحات 3104)الدعيج،  (الكخدستاني )حدب العساؿ التصخؼ والحخكات االنفرالية
يا تاعجمدو ػبي الييػدؼ ليا داخل الكػنجخس األمخيكي، فزال عغ دعع الم .(97-98

)بػساحة و  رمشيةاألسمحة عشيا، ومدانجتيا في القزية القبخصية واأل حطخ فعفي ر 
 .(457، صفحة 3131راقجي، 
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لع  األشمديعزػية تخكيا في  أفالعجيج مغ السخاقبيغ يخػ خخ، آمغ جانب 
حقائق ما بعج الحخب  أف إالتعج ليا قػة استخاتيجية كسا كانت في الحخب الباردة، 

نجاح الػاليات  أسبابحج أعزػيتيا كانت  أفيالحع  إذالباردة تؤكج عكذ ذلظ، 
 فقج ساىست بذكل فعاؿ في تعديد عسميا العدكخؼ في، الستحجة وحمفائيا في السشصقة

عبخ  أفغاندتافثانية، وتكخر بخوز قػتيا في عسميات الخميج ال أزمةفي  األشمديإشار 
قػؿ  األشمديةل ابخز ما يؤكج عمى قػة تخكيا عكتيا عدكخيا ولػجدتيا فييا، ولمذار 

 األشمديحج ركائد نجاح الػاليات الستحجة وحمف شساؿ أتخكيا  إف(، "ىشخؼ كيدشجخ)
نجاح في  أؼ، وال يسكغ الحجيث عغ اإلرىاب، ومكافحة األوسطمغ الذخؽ أفي تعديد 

 .(011، صفحة 3104)الدعيج،  "السشصقة دوف تخكيا
العمسانية، عبخ  وأيجيػلػجيتيارثيا اإلسالمي إلقج نجحت تخكيا في التػفيق بيغ 

، لسشطسة التعاوف اإلسالمي التي عدزت مغ دورىا في العالع اإلسالمي نزسامياا
األوسط، فقج الدياسي في الذخؽ  اإلسالـتػجياتيا لبشاء عالقات رصيشة مع حخكات و 

فخضت نفديا كشسػذج ججيج لإلسالـ الدياسي، يختمف عغ الصخوحات اإلسالمية 
دبمػماسية متشاغسة  حكػمة حدب العجالة والتشسية في تخكيا تبشتفقج التقميجية، وبحلظ 

ر الػسيط لحل الشداعات القائسة بيغ و تؤدؼ د ،ديةتربح قػة إقميسية مخك أفمكشتيا مغ 
والحج مغ السخاشخ  .(305، صفحة 3100)كامل،  الجوؿ التي تكيع عالقات معيا

 .(25، صفحة 3109)سػفيان،  الدياسية عمى اعتبار أنيا وريثة الجولة العثسانية
 :السقػمات الثقافية .4

لقج تبشى حدب العجالة والتشسية سياسة خارجية متعجدة األبعاد، فإلى جانب 
الخرائز االقترادية والعدكخية والدياسية التي مشحت تخكيا مختكدات القػة عمى 

، 3108)أتامان،  خخ وىػ متغيخ القػة الثقافيةآالرعيج اإلقميسي والجولي، ىشاؾ مختكد 
. فقج عسل الحدب بالسػروثات الثقافية السذتخكة في التأثيخ عمى الجساىيخ (30صفحة 

 لاإلسالمية، بانيا ليدت حميفة إلسخائيل عبخ مػاقفيا مغ القزية الفمدصيشية وإسخائي
. وعدزت ذلظ عبخ (25، صفحة 3109)سػفيان،  1008و 1007السيسا في عامي 

خخ، عسمت عمى آمدمدالتيا أيزا، التي بثت عبخ القشػات العخبية والغخبية، مغ جانب 
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التخويج لحزارتيا وعاداتيا ومعالسيا التاريخية وشبيعتيا الخالبة، وبحلظ وضفت الفغ 
 .(64، صفحة 3109)عسخ،  الدياحة واالقتراد خجمةفي 

فزال عغ ذلظ، روجت الحكػمة التخكية لمعثسانية الججيجة واإلرث العثساني، 
قبل قياـ  اً عثساني اً مدجج، الحؼ كاف مدججإلى  يا صػفياآعبخ تحػيل متحف 

الجسيػرية التخكية، إلحياء اإلرث العثساني واإلسالمي في الجاخل والخارج، والتمػيح 
وفي  .(0، صفحة 3131)صحيفة العخب،  ليبخالي ججيج بعػدة الجولة العثسانية بشسط

الدياؽ ذاتو، عسست الثقافة التخكية محميا ودوليا عبخ السشح الجراسية التي تقجميا 
"رئاسة شؤوف  "YTBمؤسدة ال سيسا  الحكػمة التخكية لمصمبة والباحثيغ لكافة الجوؿ

، وىػ ما يديع في تشسيط الثقافة والسجتسعات القخيبة مغ تخكيا"األتخاؾ في الخارج 
   .(64، صفحة 3109)عسخ، التخكية في ذىشية الصالب والباحثيغ 

أسيست مجسػعة مغ السقػمات في تذييج القػة التخكية في  خالصة لسا تقجـ،
كسا أف االستكذاؼ الذامل ليح السقػمات يؤكج البيئة االستخاتيجية الجاخمية التخكية، 

عمى تشامييا بذكل كبيخ في القخف الحادؼ والعذخيغ بسدتػياتيا ومجاالتيا السختمفة. 
ولكغ التداؤؿ األىع ىل ىشالظ معػقات أو نقاط لمزعف تؤثخ في تخاجع البيئة 

 الجاخمية؟ وىحا ما سيتع اإلجابة عشو في السختكد الثاني.
 :قات والتحجياتالسعػ ثانيا: 

رغع أف البيئة الجاخمية التخكية شيجت مجسػعة مغ السقػمات التي أسيست في 
 تذكل عػامل ضعف، وقادت ف ىشالظ مجسػعة مغ السعػقات التيتعاضع مكانتيا إال أ

اإلفخاط في الجيج التخكي خالؿ مجة شػلية مغ الدمغ وشكمت تحجيات قػضت إلى 
ىحا االمتجاد الجغخافي لمقػمية الكخدية، قج شكل خصخا  بعس مغ مقػمات القػة لجييا.

لية التي تحسميا مجسػعة عمى البيئة األمشية لتخكيا، والتي تدامشت مع التػجيات االنفرا
 مغ الحخكات الكخدية. ويسكغ تخكيد السعػقات والتحجيات في اآلتي:

 :. مشطسة حدب العسال الكخدستاني0
السحػرية في العقمية األمشية مغ القزايا  يمشطسة حدب العساؿ الكخدستانتعج 

وتستع األكخاد  2882فسع حمػؿ عاـ  التخكية سػاء عمى الرعيج الجاخمي أـ الخارجي.
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تذكل  السشصقة الجيػسياسية في شساؿ العخاؽ أصبحتفي شساؿ العخاؽ بحكع فيجرالي، 
و تخكيا، السيسا التحجيات التي تػاج ثغخة أمشية مددوجة تيجد األمغ التخكي، وزادت مغ

ضيػر تػجيات و  األكخاد في تخكيا شجالذعػر القػمي ع وتعديد الكخدية صسػحاتتدايج ال
العخاقية الثغخة التي -خخ شكمت الحجود التخكيةآمغ جانب  ،انفرالية لجػ بعزيع

داخل األراضي التخكية وترعيج إلى  يدخت مغ تغمغل حدب العساؿ الكخدستاني
الدػرية، فالجعع -الحجود التخكيةسددوجة عمى الخة األمشية الثغعسمياتو. فزال عغ 

الجولي الحؼ تمقاه حدب االتحاد الجيسقخاشي الكخدؼ في محاربة تشطيع الجولة اإلسالمية 
لتذكيل إقميع عمى شػؿ في العخاؽ والذاـ، وسيصختيع عمى أقاليع الذساؿ الدػرؼ، ميج 

قبل مقاتمي حدب العساؿ الحؼ أصبح ، وتيجيج حجودىا الجشػبية مغ الحجود التخكية
-83، الرفحات 3109)بػ شخيف و بحخي،  ليع، كسا في شساؿ العخاؽ اً مشآ اً مالذ
وىػ ما تجركو تخكيا التي تخفس أف تقاـ دولة كخدية عمى تخػـ حجودىا وتقتصع  .(82

 .(00-01، الرفحات 3102)مخػل،  أجداء مغ الجولة القػمية التخكية
 :ػلغغ. حخكة فتح هللا 3

مرجر تيجيج لألمغ التخكي، ( فتح هللا غػلغ)التي يتخأسيا حخكة كػلغ  تذكل
زمة أثخ أ 1022حدب الحاكع تطيخ في عاـ الفقج بجأت التػتخات بيغ الحخكة و 
لسقخبيغ مغ رئيذ الحكػمة، مدتشجات فداد شالت ااقترادية وسياسية بدبب انتذار 

. (3109)سػفيان،  بسحاولة اإلشاحة بالشطاـ الدياسي مغ قبل األخيخة غػلغ واتياـ
، صشف تشطيع فتح هللا غػلغ وحخكة الخجمة مغ ضسغ الئحة التشطيسات اإلرىابيةوقج 

متػرشة في عسميات التجدذ عمى رئيذ  الحخكةالتحكيقات القانػنية، أف  تثبتأبعج أف 
ُأُتِيَع غػلغ  ،1025االنقالب عاـ  وبعج فذل .القػمي التخكي األمغمجمذ الحكػمة و 

في الحكػمة لإلشاحة بالشطاـ الدياسي، الجشخاالت  بالتجبيخ لالنقالب عبخ التشديق مع
 مغلأل هتكخرت محاوالت تيجيجبعج أف ، ًا لمجولةيدائس اً يذكل تيجيج التشطيع بحلظ باتو 

 .(334-330، الرفحات 3107)جػل،  الجاخمي التخكي عجة مخات
لقج أصبحت حخكات حدب العساؿ الكخدستاني، وجساعة فتح هللا كػلغ، جيات 

الجاخل التخكي فحدب، بل فاعمة في تيجيجىا لألمغ القػمي التخكي، ليذ عمى صعيج 
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في بيئتيا اإلقميسية كحلظ، إذ أصبحت ىحه التشطيسات مغ أكبخ مرادر تيجيج الدالمة 
الػششية لتخكيا ووحجة أراضييا، ومسا زاد مغ تشامي تيجيجاتيا أف قزاياىا أصبحت 

ة عابخة لمحجود، وتمقى تعاشفا مغ قبل العجيج مغ القػػ الغخبية التي ال تخوؽ ليا الدياس
التخكية، وىػ ما جعميا بسثابة أدوات تػضف ضج األمغ التخكي، وتسثل داللة عمى 

 .(06، صفحة 3108)أتامان، تشامي تيجيجات ىحه الحخكات لألمغ التخكي 
 :. السعارضة الجاخمية2

أف  عمى الخغع مغ القػة الدياسية التي تتستع بيا حكػمة أردوغاف، إال
السعارضة الدياسية لحكػمتو تبيغ مجػ تعارض وجيات الشطخ حػؿ مريخ وتػجيات 

% مغ 71التي انتيت بسذاركة  1024الدياسة التخكية، إذ أفخزت انتخابات عاـ 
الشاخبيغ األتخاؾ، مجػ قػة األحداب السعارضة في تحذيج الجساىيخ ضج مذاريع تغييخ 

الجسيػرية، وتغييخ نطاـ الحكع مغ الشيابي  الجستػر التخكي، وتػسيع صالحيات رئيذ
 .  (99، صفحة 3105)عمي،  إلى نطاـ رئاسي

 ل الشطاـ البخلسانييتحػ إلى  عقب االنقالب الفاشل، عدمت الحكػمة التخكيةو 
اء بعج إجخ  1026نطاـ رئاسي وتػسيع صالحيات الخئيذ، وبالفعل تع ذلظ في عاـ إلى 

، ال سيسا حدب استفتاء شعبي، وأصبحت تتعالى أصػات السعارضة في البخلساف
وعجـ مذخوعية تسخيخ  الذعب الجسيػرؼ السعارض، حػؿ تدايج صالحيات الخئيذ

عغ احتجاجات السعارضة عمى  . فزالً (47-46، الرفحات 3109)سػفيان،  القخار
السيسا رفزيع إلرساؿ -مغ وجية نطخىع-الجولة قخارات غيخ مجروسةاتخاذ رئيذ 
)عبج  اقتراديا وعدكخيا وامشيا إثقاؿ كاىل الجولة ة إلى ليبيا التي تديع فيقػات عدكخي

 .(3131الخزاق، 
بشاًء عمى ما سبق، مغ وصف لمبيئة االستخاتيجية الجاخمية التخكية، ومقػمات 

، واالستكذاؼ الذامل لسجػ والسعػقات والتحجيات التي تػاجيياالقػة الستػافخة فييا، 
غمبة األولى عمى الثانية، فاف األولى تتعاضع بذكل مدتسخ، مع وجػد إرادة سياسية 

يسكغ بيجؼ االستفادة مغ تػضيفيا في عسمية تحقيق  بالعسل عمى تكثيفيا إلى اقرى ما
 .االستخاتيجيةاألىجاؼ 
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 الثبني احملىر
 التغيري يف العقيدة السيبسيت الرتكيت 

التغيخ بحكع الستغيخات الجولية إلى  تخزعال تتدع بالثبات، و ستخاتيجية اال
سا لسسة االستخاتيجية ىػ التغيخ وفقا لحلظ فاف ، التي تترف بالغسػض واإلقميسية

التي تأتي مغ  متصمبات تحكيقيا، والتبجؿ بحكع التغيخات ومػاكبة لمتصػرات زيوتتق
حج ما، عمى إلى  ،، وىحا التػصيف يشصبقالبيئة االستخاتيجية بسدتػياتيا السختمفة

فخضت عمييا تصػرات  إذالدسات العامة التي تتسيد بيا االستخاتيجية التخكية الذاممة، 
لتػاكب متصمبات صعػدىا االستخاتيجي  اإلقميسية التغييخوالتجاعيات البيئة الجولية، 

 الصامح نحػ الشفػذ اإلقميسي، والسكانة الجولية الشدبية.
 :. تغيخ االستخاتيجية التخكية0

مع بجاية القخف الحادؼ والعذخيغ احتكع الفكخ االستخاتيجي التخكي نحػ 
كانت العقيجة الدياسية التخكية شيمة القخف العذخيغ قائسة عمى سياسة  أفالتغييخ، فبعج 

البيئة  التي شيجتيا تغيخات الدبب فيويعػد فقج شيج تغيخًا كبيخًا، االنكفاء عمى الحات، 
مجسػعة جانب إلى  ا وصػؿ نخبة سياسية ذات ميػؿ إسالمية،السيسالجاخمية لتخكيا، 

اإلقميسية والجولية مع مصمع القخف الحالي، والعسل عمى  التغييخات التي شيجتيا البيئة مغ
إلى  جعل تخكيا محل استقصاب إقميسي، وتفعيل الجور التخكي تجاه الذخؽ األوسط ككل،

إحياء الخوابط التاريخية بيغ جانب شخوحات الفكخ الدياسي ليا التي تشادؼ بزخورات 
خالؿ العيج العثساني، في ثشايا األتخاؾ والعخب، والتحكيخ بالتاريخ السذتخؾ بيشيسا 

بسا يتشاسب  وفق وجية الشطخ التخكية، الدياسة التخكية الحالية تجاه العخب وقزاياىع
-302، الرفحات 3100)كامل،  حيا بيئة القخف الػاحج والعذخيغوالقزايا التي تصخ 

305). 
"نطخية التحػؿ الحزارؼ" انصالقا مغ  داود أوغمػأحسج شخح تجديجًا لسا تقجـ، 

الػاقع، وقػة الحق األصيل،  األمخقشاعاتو بزخورة مخاعاة التػازف الجقيق بيغ قػة 
العالقات الجولية بعج الحخب الباردة ليدت تعبيخا عغ انترار  أفذلظ، إشار  ويبخىغ في
د الحزارة الغخبية، تسثل في مخك عبخت عغ تحػؿ حزارؼ  إنسا، الخأسساليالسعدكخ 

بشاء صعػدىا إلى  سيا الباسفيظ الداعيةآوالػاليات الستحجة، وصعػد  بأوروبامسثال 
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يخاف وباكدتاف، إعبخ الريغ واليشج والياباف، والسحػر اإلسالمي بكيادة تخكيا ومرخ و 
ف أف مخجعيتيا التاريخية والثقافية تحتع عمييا أوغمػ أبتخكيا، يخػ  األمخوقجر تعمق 

 أففحدب بل في العالع اجسع، باعتبار  إقميسيابشي سياسة خارجية فاعمة ليذ في ت
 أفمػقعيا الجيػبػلتيكي بيغ قارات العالع الثالث ذات الثقافات الستبايشة، يحتع عمييا 

 .(576، صفحة 3103)عبجالقادر،  تتبشى مثل ىحا الجور
أخخػ ميدت سسات سياستيا  والتحػؿ الحزارؼ، بشطخي ةأوغمػ  نطخي عدزع ث

 شخح نطخية "العسق االستخاتيجي" التي دعا عبخىا إذواستخاتيجيتيا شيمة عقج مغ الدمغ، 
تكػف تخكيا دولة فاعمة تقف عمى مدافة واحجة مغ كل الفػاعل الجولية األخخػ،  أفإلى 

اسا في تفاعالت بيئتيا الجولية واإلقميسية، واف ف تػضف دبمػماسيتيا لتكػف اكثخ انغسأو 
)سعيج،   واألوروبيسيػؼ غ دوؿ شػقيا اآلتجعل مغ مػقعيا الجغخافي، رابط ما بي

 .(56-55، الرفحات 3103
دولة تػصف بانيا تخكيا في ىحا القخف  جعمتىحه الصخوحات الدياسية 

لحلظ  ،وليذ دولة ضخفية تتحجد سياستيا فقط في حسايتيا واستقخارىا ياإقميسمبادرات في 
 عسجت الكيادة الدياسية التخكية عمى إعادة ليكمة عقيجتيا الدياسية، التي جاءت بسقاربة

التػجو الغخبي السصمق وفق السشصمقات الجغخافية،  أنيتلإلسالـ الدياسي  ججيجة
 الدسات الحزارية التي تتدع بيا تخكياومداوجتيا مع تػجياتيا نحػ الذخؽ وفق 

 .(02، صفحة 3108)أتامان، 
استخاتيجيتيا الشاىزة لمتعامل مع بيئتيا إشار  فيوفقا لحلظ، تػجيت تخكيا 

ية، ومبشية عمى مشصمقات عثسان بأشخ مؤشخةمغ مشصمقات ثقافية وحزارية،  اإلقميسية
، محققًة التػازف في عالقاتيا مع أوروبا وتصػيخ عالقاتيا مع جسيع األشخاؼ، غساتيةا بخ 

تسثيل الثقافة الغخبية الميبخالية، والثقافة مغ  تسكشياوالذخؽ اإلسالمي مغ خالؿ 
 ا الدياسية بغية تحقيق مرالحياالعثساني كإشار لسشصمقاتيذات الصابع اإلسالمية 

     .(30-31، الرفحات 3108تامان، )أ
وتحكيقا ليحه السشصمقات، تبشى حدب العجالة والتشسية، تخجسة ىحه األفكار بذكل 

دمػكيات التي تتبعيا مل وبعس السخاقبيغ، ة ججيجةاستخاتيجية تخكيإشار  واقعي في
ثسانية "الع حيشار أل اتتصبيقخميط  أنيا عمى حدب العجالة والتشسية، وصفػىاحكػمة 
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العقج  ؿ، بذكل ميد سياسة تخكيا الخارجية خالمعاً  الججيجة" و "العسق االستخاتيجي"
، وما الػجػد العدكخؼ التخكي في سػريا مغ القخف الحادؼ والعذخيغ والثاني ألوؿا

في شخؽ الستػسط التي تقـػ بيا سفغ التشقيب التي  وليبيا، وعسميات البحث عغ الصاقة
 .(3101)نػفل، تخافقيا سفغ حخبية تخكية، إال دليل عمى ذلظ 

 . الستغيخات اإلقميسية والجولية:3
البيئة اإلقميسية والجولية في الذخؽ األوسط،  أفخزتياشبيعة الستغيخات التي  إف

 تحػالت، وما تالىا مغ بالتغييخ الدياسي في العالع العخبيسثمت ال سيسا تمظ التي ت
السخاشخ الجيػسياسية  زادت أحجاثمغ  وما نتج عشياسياسية وصخاعات إقميسية، 

كل ما واالقترادية في السشصقة، فزال عغ تغيخ العجيج مغ الشخب واألنطسة الدياسية، 
ي بشتيا وفق مشصمق العسل عمى التخمي عغ تػجيات سياستيا التإلى  تخكيا دفع تقجـ

الرمبة  ةتبشييا لدياسات تقـػ عمى القػ  ومغ ثعترفيخ السذاكل في شػقيا اإلقميسي، 
سيسا تمظ السػجية نحػ الذخؽ مػكياتيا الجولية واإلقميسية، الفي تشديق وتشفيح س

تشغسذ في  أفدورىا السحػرؼ ومرالحيا االستخاتيجية تتصمب  أفوججت  إذاألوسط، 
التشافذ الجولي واإلقميسي إشار  يح ىحه الدياسات، انصالقا مغ تحقيق السرالح، فيتشف

، 3108)سميع و مجشاح،  مى مشصقة الذخؽ األوسطالشفػذ ع زيادةإلى  الداعي
 .(0149-0148الرفحات 

ذات عسق  ةدول أنياعشجما تقجـ تخكيا نفديا لمجوؿ العخبية عمى  ،يتزح ذلظ
حزارؼ إسالمي، مدتيجفًة بحلظ جحب والءات ليا في السشصقة، بحيث تكػف تخكيا 

دولة ذات  أنيايحتحػ بو، في حيغ تقجـ نفديا في ذات الػقت عمى  حزارياً  نسػذجاً أ
ػ انصالقا مغ سعييا نح إقميسيانسػذجيا في أبيجؼ تعسيع  ،أسذ ومبادغ عمسانية

كسا تأتي السفارقة )أؼ البخاغساتية( األخخػ مغ خالؿ  ،د األوروبياالنزساـ إلى االتحا
، وفي الػقت نفدو، تعسل ليا عالقات معياازدواجيتيا في التعامل مع إسخائيل التي 

مغ السقبػلية ليا  أجػاءعمى دعع ومشاصخة الحخكات الفمدصيشية، مدتيجفة في ذلظ خمق 
)الصائي،  لدصيشية والقزايا العخبية ككفمالعخبي بأنيا تشاصخ القزية الالعالع في 

 .(73-70، الرفحات 3108
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 انصػت عميياالتي  قارباتيحه السل ات عجةتفديخ يعكذ ىحا التػجو التخكي،  إف
فيي يسكغ تفديخىا عمى أنيا تػجو تخكي صادؽ الدياسة التخكية تجاه جػارىا اإلقميسي، 

عالقاتيا اإلقميسية وفق قاعجة تبادؿ السرالح والسشافع، كسا يسكغ تفديخىا نحػ تحديغ 
تحريل السشافع إلى  نابعة مغ البخاغساتية التخكية الداعية مغ الجية األخخػ عمى أنيا

 .(74، صفحة 3108)الصائي، 
الفعل االستخاتيجي التخكي الحؼ اتدع بالتغيخ، جاء  أفيتبيغ  ،في ىحا الدياؽ

التقجـ في القجرات، فاإلنفاؽ و  لدياسية التخكية الصامحة لمشفػذبشاًء عمى العقمية ا
جانب عزػيتيا في األشمدي إلى  ،رىا اإلقميسيالعدكخؼ لتخكيا يجلل عمى تشامي دو 

العامل  فزال عغ، إقميسيافي  خية لمتأثيخالتي تجلل عمى رغبتيا في زيادة قجراتيا العدك
كسا تحػز عمى  ،بابية بيغ سكانيادولة فتية نطخا لمصبقة الذ عج تخكيات إذ ،الدكاني

كسيات ىائمة مغ السياه واألراضي الخربة الدراعية، وىػ ما يجعيا دولة إنتاجية 
خف تشامي اقترادىا بصفخة نػعية في القإلى  وزراعية، كل ىحه القجرات واإلمكانات أدت

)سميع و ةالدياسية واالستخاتيجي شجاتياأجالحادؼ والعذخيغ، وىػ ما انعكذ عمى 
 .(0156-0155، الرفحات 3108مجشاح، 

 :. تغيخ العقيجة الدياسية التخكية2
قج شخأت تغيخات عمى العقيجة الدياسية التخكية، برػرة شخدية مع التغيخات ل

تي شاىجتيا البيئة الجولية واإلقميسية، فزال عغ البيئة الجاخمية لتخكيا التي شيجت ال
جانب الصفخات التي شيجتيا البيئة الجاخمية إلى  القػمي التخكي، مغألل عجةتيجيجات 

 ياسية التخكية التي تعاممتالعقيجة الدلحلظ ُبشيت مغ ناحية القػة العدكخية واالقترادية، 
وفق يا، إلى جانب مقػمات قػتيا، مع بيئتيا اإلقميسية ومتغيخات بشاًء عمييا تخكيا

كانت قائسة  أفالسداوجة ما بيغ نطخيتي العسق االستخاتيجي والعثسانية الججيجة، فبعج 
دبمػماسية القػة الرمبة إلى  التحػؿعسمية تبشت عمى نطخية ترفيخ الخالفات والتعاوف، 

االنجفاع  عبخغ القخف الحادؼ والعذخيغ، لعقج الثاني مكسحجد لتػجيات تخكيا في ا
تحافع كي  ،التيا الحيػية في شػقيا اإلقميسيتأميغ مجاإلى  العدكخية أدواتيا باستخجاـ

الفكخ االستخاتيجي التخكي قائع عمى  أفكل ذلظ يؤكج  .عمى مرالحيا االستخاتيجية
 ة.االستخاتيجية التخكي وىي مغ أىع مسيدات البخاغساتية
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 احملىر الثبلث
 ملكبنتهب االسرتاتيجيدالالث العالقت بني تنبمي قىة تركيب وإدراكهب  

يختبط األداء االستخاتيجي لمجوؿ بسجػ تعاضع أو تخاجع مقػمات قػتيا، فيشاؾ 
، فكمسا ازدادت مقػمات القػة يعالقة شخدية ومتػازية بيغ القػة والفعل االستخاتيج

 الجولةتكتدب  سع تصػر القػةيجي لمجولة، فلمجولة، كمسا تػسع وتعاضع الفعل االستخات
، كسا تشجح الكيادة الدياسية عمى تحقيق سياساتيا وشخوحاتيع عبخ القجرة عمى الخدع

 . (Küçüksahin & Others, 2008, p. 22)تػضيف قػتيا 
( فخضية مفادىا، أف مػروثات التاريخ روبخت كابالفي ىحا االشار وضع )ف

والخخائط والجغخافيا والثقافة، كاشفة عغ شسػحات ونػايا الجوؿ، فسحجدات الجولة تكسغ 
في مػقع الجولة عمى الخخائط ومػروثاتيا، فعمى الخغع مغ خصػرة الخخائط لكشيا 

تي تحػؿ ىحا ضخورية لفيع الدياسة العالسية، إال أف ىحه السػروثات تقابل الػاقعية ال
، 3105)روبخت، السػروثات أساسا لالمداواة، والتي تؤدؼ إلى حجوث الرخاعات 

 .(48صفحة 

لحلظ، تػضف كل الجوؿ عشاصخ قػتيا الػششية وفق مرالحيا وغاياتيا، فالقػة 
شية ىحه متغيخات ىي التي تحجد مجاالت مرالح ونفػذ الجولة، وتعج عشاصخ القػة الػش

تتغيخ حدب كل مجاؿ مغ مجاالت التأثيخ والسرالح، لحلظ فتخكيا ُتدخخ قػتيا 
لحساية أمشيا القػمي مغ السخاشخ والتيجيجات التي تشصمق مغ الحجود العدكخية 

، بيشسا تػضف متغيخ قػتيا الثقافية في التأثيخ عمى السشاشق التي كانت السجاورة ليا
 . (Küçüksahin & Others, 2008, p. 22)نية خاضعة لمجولة العثسا

ردود تخكيا عمى  تغمبتبشت تخكيا مبجأ )داؤود أوغمػ( والحؼ يتمخز في: "كي ت
 يشبغي ضج التيجيجات التي تػاجييا في الجاخل أو التي سػؼ تػاجييا، الفعل الجفاعية

 والحؼ ال يسكغ، البالد خارج حجود الجولةجفاع عغ صياغة التعسل عمى  عمييا أف
لمجولة"، وقج ضيخ ذلظ جميا بعج أف ساد عجـ  داخل الحجود الفعميةتحكيقو )الجفاع( 

 أمغ ػػ ييجدمدت، ووصل إلى السحيصة بتخكيا اً جيػسياسي الزعيفةالبيئة في االستقخار 
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تفتقخ  كانت التيومػاردىا،  إلى القػة الرمبة وبخزت الحاجةإمكانية االنتذار، و تخكيا 
 ,Yükselen, 2020)دبي الدابق يكمية بدبب الزعف الشإلييا تخكيا مغ الشاحية الي

p. 220) . 
السدتخجمة لتحقيق أىجاؼ  الخئيدةالػسائل مغ القػة الشاعسة اذا كانت  

ػاجية التيجيجات األمشية الججيجة السيسا التخكية، فمع تعج وسيمة فعالة لس االستخاتيجية
وعػدة االعتبارات الػاقعية الدياسية التي تجمب أصػؿ القػة  بعج األزمة الدػرية،

االستخاتيجية التخكية التخمي عغ سياسة ترفيخ  ، لحلظ بجأتالجاخلإلى  الرمبة
سحيصة بيا السذاكل نتيجة التغييخ في البيئة السحيصة بيا وتفكظ األنطسة الدياسية ال

وضيػر تيجيجات لع تكغ مػجػدة في زمغ تبشي سياسة ترفيخ السذكالت 
(Yükselen, 2020, p. 200) . 

وبعج أف تخمت تخكيا عغ سياسة ترفيخ السذاكل، بجأت بالتػجو نحػ تشفيح 
استخاتيجيتيا الججيجة الستسثمة بالعسق الحزارؼ، وذلظ عشجما ابجػ حدب العجالة 

النقالب الفاشل في عاـ بعج اوالتشسية اىتسامًا غيخ مدبػؽ لمجػار اإلقميسي، السيسا 
ا في الجوؿ كانت مغ ضسغ األراضي ومحاولتيا إحياء عالقاتيا وروابصي 1025

التدامات و  مرالح ، فزال عغا بتخكيا مػاريث ثقافية أو إثشيةتجسعي التيو  العثسانية،
 مادية ومعشػية، فبعج أف حققت نيزة فيبقػة  زًة ذلظمعد  ،سياسية وتاريخيةاقترادية و 

الحؼ ساعج  قترادؼ والساليالا ، إلى جانب الشسػ والتصػرالرشاعات العدكخية التخكية
ت السؤسدة العدكخية التخكية أصبح ،في التػجو نحػ تحقيق االكتفاء الحاتي العدكخؼ 

الستخاتيجية التخكية الججيجة السترالحة مع ارثيا تحقيق أىجاؼ الداة جاىدة لتكػف األ
 اإلقميسي ىاعدز تأثيخ ، كل ذلظ أدػ إلى ت، وحساية السرالح الحيػية لمجولةالعثساني

 .(7، صفحة 3131)مخكد الجديخة لمجراسات، 
لقج حققت الدياسة التخكية متصمبات االستقخار واألمغ الجاخمي مغ حيث القػة  

آمشة قػية ندبيًا،  ةاالقترادية والعدكخية، وترػيخ تخكيا نفديا بانيا دولة ديسقخاشي
التي تخبصيا روابط ثقافية  الجغخافيا القخيبةكية نحػ وتبعا لحلظ تػجيت االستخاتيجية التخ 

الذخؽ األوسط وآسيا الػسصى والبمقاف  ىحه السشاشق ىي بذكل رئيذ   ،وتاريخية
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تعج صساـ  تخكيا . فمع تعج فكخة أف(Pehlivantürk, 2017, p. 267) والقػقاز
جدخ الخابط بيغ الذخؽ والغخب، تتشاسب وحجع األماف بػجو التػسع الدػفيتي، وأنيا ال

، والتعبيخ عغ مرالحيا والدياسي التاريخية، وثقميا الثقافي ىاجحور الصسػحات التخكية و 
)مخكد  والسػقعاإلفخاط في تحسل أعباء الجور  بالػسائل االقترادية والعدكخية، متفادية

 .(9-7الرفحات  ،3131الجديخة لمجراسات، 
بسعشى انو فزاًل عغ الشسػ االقترادؼ والعدكخؼ لتخكيا، وتعاضع التيجيجات 
التي تذكميا التشطيسات العدكخية العابخة لمحجود عمى أمشيا القػمي، ثسة عامل آخخ دفع 

جولية ضيػر التحالفات العدكخَية وتدايج التجخالت التخكيا لتفعيل قػتيا الرمبة، أال وىػ 
قػة إقميسية ومغ . وذلظ ألنيا تخػ بانيا (316، صفحة 3109)عسخ،  السشصقةفي 

ويتزح ذلظ مغ تجخالتيا في سػريا  حقيا حساية أمشيا القػمي مرالحيا في السشصقة،
 في السشصقة. تفعيل دورىا العدكخؼ واألمشيوليبيا، ولتجعيع ذلظ عسمت عمى 

 إرادة تخكياعكذ ، تالجولة العثسانيةاالىتساـ بأراضي عػدة تخكيا إلى فإف لحلظ، 
، وتعسل عمى ة وفاعمةمؤثخ  دولة مخكديةفي االنتقاؿ مغ دولة مشكفئة عمى ذاتيا إلى 

إلى التجخل  ةاالنعدالي سخحمةال واالنتقاؿ مغ فخض سياساتيا واستخاتيجياتيا اإلقميسية،
بأنيا قػة إقميسية ليا  لمذخؽ  ةصيسصػرة ن تعسيع ؿحاو أيزا توىي بحلظ ، بفاعمية
. كسا (3109)عسخ،  ترادَية في السشصقةة واالقالقزايا الدياسيع حد في مكانتيا

كانت في القخف الثامغ عذخ عشجما كانت تديصخ عمى سػاحل البحخ الستػسط الذخقية 
 .(6، صفحة 3131)قجورة،  والذسالية

ذساؿ أفخيكيا وبالد الذاـ شػاؿ مئات لالعثسانية  الجولة عكحوعمى الخغع مغ 
، وعمى الخغع مغ اإلمكانيات االقترادية والعدكخية لجوؿ الدشيغ في العرخ الحجيث

ماحقة  كخيةة وعدواقترادي ةديسػغخافيتخكيا تسثل قػة  فأ البحخ األبيس الستػسط، إال
العجيج مغ السدايا  تستمظو  ،جسيع أنحاء مشصقة البحخ الستػسط في مغ االنتذار ياسكشت

كاليػناف  ،األخخػ القخيبة مغ شساؿ أفخيكيا ةتستمكيا الجوؿ الستػسصية الخئيد التي ال
التخكي مغ خالؿ وصف . وعدز ذلظ الخئيذ (254، صفحة 3105)روبخت،   مثال
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)أندالػ،   ججيجةاستقالؿ حخب مغ تجخالت تخكيا في سػريا وليبيا، بانيا  ؼ ما يجخ 
 .(0، صفحة 3131

األداء الدياسي  لقج شكل التغييخ في البيئة االستخاتيجية زيادة في تخكيد
 دياسيةادة اليلمك الجولي، وفخصةونفػذىا اإلقميسي و  التخكيوالعدكخؼ  واالقترادؼ

اقترادؼ،  واألمغ ،قػمياألمغ الذلظ بيغ  في يا متبايشةافعدو و  ،خارج الحجودبالتحخؾ 
 . (519، صفحة 3109)الذسخي،  وغيخىا رابصة فكخية ثقافية وحزارية أو

اليػناف يكسغ في األبعاد ذات إذ أف جػىخ األداء االستخاتيجي التخكي اتجاه 
بالسرالح  لتخكيا السختبصة والحزارية التاريخيةاألبعاد  الجالالت العثسانية والستزسشة

في جديخة قبخص، والتي تزاعفت أىسيتيا بدبب استكذافات  واالقترادية الدياسة
لجدر الغاز قخابة سػاحميا الجشػبية، فزال عغ تاريخ الرخاع بيغ تخكيا واليػناف عمى ا

  .(58ىـ، صفحة 0426)الدواوي،   الكثيخة في البحخ األبيس الستػسط وبحخ إيجة
فزاًل عغ التجخالت العدكخية التي انتيجتيا تخكيا تجاه دوؿ حػض البحخ 
األبيس الستػسط، السيسا في سػريا وليبيا، لمحفاظ عمى امشيا القػمي ضج التيجيجات 
األمشية الستسثمة بالحخكات السدمحة الكخدية في الجوؿ السحيصة بيا، والحيمػلة دوف 

  .(29-27، الرفحات 3108)مخشف،   لفي السدتقبإلى البحخ الستػسط  يعصػلو 
الحكخػ  تكمسا اقتخب وانب يؤكج االستكذاؼ الذامل لألداء االستخاتيجي التخكي

نحػ  ياكمسا زادت تحخكات، 1012السئػية لكياـ الجسيػرية التخكية التي ستكػف في عاـ 
رث عثساني، وحاضخ ومدتقبل إلتي ليا ماضي و ، السيسا السشاشق ااالسجاؿ الحيػؼ لي

ؼ قػؼ، وما يجلل عمى ذلظ ىػ تحخكاتيا نحػ سػريا وليبيا واليػناف وحتى اقتراد
  .أذربيجاف

وما يػضح ذلظ ترخيحات رئيذ الجسيػرية التخكية التي أكج خالليا عمى 
والستسثمة ، 1012التخابط بيغ األىجاؼ التشسػية الدياسية واالقترادية لتخكيا وعاـ 

بػصػليا ضسغ السخاتب العذخة عمى مدتػػ اقتراديات العالع، ورفع الشاتج السحمي 
أف ىجؼ تخكيا لتخكيا، فزاًل عغ الصسػحات التي عبخ عشيا داؤود أوغمػ حيشسا صخح "

دولة قػية ترشع معجاتيا العدكخية بشفديا، إلى  يتسثل بتحػيل تخكيا 1012في عاـ 
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وبحلظ يدعى الخئيذ التخكي رجب شيب أردوغاف إلى إعادة ".  وجعميا قػة عالسية
)عسخ،  أمجاد الدمصاف دمحم الفاتح وفتحو القدصشصيشية، مدتثسخا بحلظ التأييج الذعبي

 . (520-538، الرفحات 3109
ـ القادمة: في الدياؽ ذاتو، تشبأ السحمل )جػرج فخيجماف( في كتابو )السائة عا

، استعادة تخكيا مشاشق نفػذىا الدابقة 1008تػقعات القخف الحادؼ والعذخوف( في عاـ 
ججيجة عمى غخار الجولة العثسانية، لكغ ستكػف ىحه السخة إمبخاشػرية  ةوبشاء إمبخاشػري

مؤثخة وليذ إمبخاشػرية محتمة ونذخ خخيصة تػضح مجاؿ نفػذ تخكيا بحمػؿ عاـ 
اليػناف وقبخص وليبيا ومرخ وسػريا والعخاؽ ولبشاف واألردف  ، والتي تذسل1040

والدعػدية وعساف واليسغ ودوؿ الخميج وجػرجيا وأرميشيا وشبو جديخة القـخ وتخكساندتاف 
وكازخدتاف، ويخػ الكثيخ مغ السحمميغ والسخاقبيغ أف ىحه الخخيصة واعجة في ضػء 

خالتيا في العخاؽ وسػريا وإنذاء صعػد القػة التخكية في السشصقة، السيسا بعج تج
 .(.Tashjian, n.d)قػاعجىا العدكخية في ليبيا وقصخ 

ووفقًا لسا قجمو )جػرج فخيجماف( مغ أفكار فاف عسمية التػسع ىحه ونجاحيا 
يعتسج عمى ثالث عػامل، متسثل األوؿ بجبمػماسية تخكيا الشاعسة مػضفًة الثقافة والجيغ 
لسسارسة التأثيخ عمى الجوؿ السدتيجفة، بيشسا الثاني تسثل بتػضيف قػتيا االقترادية في 
السشصقة، في حيغ تسثل الثالث بالزعف والػىغ الحؼ سيريب )أصاب بالفعل( 
السشصقة العخبية، بالتدامغ مع التػتخات التي شيجتيا مشصقة شخؽ الستػسط 

(Tashjian, n.d.)  ،(232، صفحة 3109)فخيجمان.   
يتبيغ مسا سبق، أف العالقة الججلية بيغ تعاضع البيئة الجاخمية لمجولة والبيئة 
الخارجية ليا يسثل عالقة شخدية، والحالة التخكية تشصبق عمييا السعادلة الحتسية التي 

جي ما ىي إال انعكاس لمبيئة الجاخمية ومقػمات القػة  تخػ بأف األداء االستخاتيجي الخار 
فييا، إذ تؤكج عسميات الشيػض التخكي سياسيا وعدكخيا واقتراديا، حكيقة ىحه 
السعادلة، لحلظ شكمت حدمة اإلصالحات التشسػية التي شيجتيا تخكيا بخغع نقاط 

ستخاتيجي ليا، وما الزعف السػجػدة فييا، بانيا الدبب الخئيذ في االرتقاء باألداء اال
ساعج في تحفيد الكيادة التخكية عمى ذلظ، الفكخ االستخاتيجي ليا، الحؼ تذكمت مالمح 
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البعج والسػروث العثساني فيو مشح عقج التدعيشات مغ القخف الساضي، والحؼ دفع 
بكيادتيا إلى نحػ بشاء استخاتيجيتيا الجولية واإلقميسية انصالقا مغ اإلرث الثقافي 

يخي، والتي تخػ بانيا امتجاد لمجولة العثسانية الدابقة، وىحا يحتع عمى تخكيا والتار 
االنغساس بذكل فاعل في محيصيا الجيػبػلتيكي، بيجؼ إنجاز دورىا السحػرؼ الستسثل 

 بتذكيل ومسارسة الخيادة االستخاتيجية في بيئتيا اإلقميسية.
 الخاتسة

تعج البيئة االستخاتيجية الجاخمية مغ العػامل الخئيدة التي تقػد الجوؿ نحػ 
اإليغاؿ أو التخاجع في البيئة اإلقميسية السحيصة بيا. إذ أثبتت التجخبة التاريخية مغ أف 
الجوؿ التي حققت تقجمًا في مجاؿ تػضيف بيئتيا الجاخمية استصاعت أف تحقق تقجما في 

األمشية بسا يتشاسب مع ىحا التقجـ. مغ ىشا فاف تخكيا، ونتيجة إعادة صياغة تػجياتيا 
نجاحيا في تػضيف مجسػعة مغ متغيخات القػة لجييا، استصاعت إعادة صياغة 
تػجياتيا األمشية في البيئة االستخاتيجية اإلقميسية ليا. فالجيػد التي أدتيا، والخؤية التي 

فزال عغ الفخاغ الحؼ تذكل بعج سمدمة ارتكدت عمييا، مقػمات القػة التي امتمكتيا، 
 مغ الػقائع واألحجاث ساىع في تعاضع دورىا األمشي الخارجي.  

تجحيخًا لسا تخكد مغ أفكار، يؤدؼ تعاضع البيئة االستخاتيجية الجاخمية إلى تغيخ 
في مدتػػ الصسػحات التي تعكذ التغييخ السدتسخ في العقيجة الدياسية التخكية، الف 

البيئة الدابقة الحكخ أدػ إلى زيادة التغييخ وبأىجاؼ أكبخ مغ السجة الدابقة التغيخ في 
لمحرػؿ عمى تعاضع مقػمات القػة. بسعشى أف ىشالظ عالقة شخدية بيغ تعاضع البيئة 

الجاخمية التخكية والتغييخ في التػجيات األمشية التخكية بعج التغييخ الدياسي  ةاالستخاتيجي
ثع فاف ىشالظ تخابط بيغ تعاضع القػة والتغييخ في إدراؾ السكانة  في العالع العخبي. ومغ

 لتخكيا في البيئة األمشية ليا.
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