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 المكان والمكانة والتمكين :تركيا
 سيف الدين عبد الفتاح .د

 
اعتباااتاا المكااان وطراإلم انيكااانيااة وماااااااىاااعااة المكااانااة ع ت وريع التمكين يمكن  ن تك ن عىااامااااااار 

والزوايا وإعمال الفهم لخراإلم الحال والمآل ال اقع واالسااااااتضبال   اااااامن اسااااااتراتيعية يتألددا ا تكان 
 .يست ياا ل فهم تتداطل وتت اقف وتتراتب وتتداطل

 

 :الفر ية الريادية في الحالة التركية
ين ال ا ااأ  ن تركيا تلااكل يتاتيخها وفيرافيتها  الة فريدا ال يمكىىا فيها ال ق د عىد ي اقف  دية 

 و ي اقف ال يط لها التيير  و التييير  وين ثم كان ين المهم  ن نصااااف ت ح الحالة  و سااااياساااااا فايدا 
ي قًفا وذاكرا و ركة يأنه تحكمها الفر ية الريادية  والتي تتخذ  من هذا المدطل تؤية ثالثية ا يألاد 

راا التي تتعسااااام فيها الحالة التركية المركبة  والتي يمكن ين طاللها  ن نتفهم لاااااأن التح الا والتيي
 .تحيم يت ح الحالة وتألين ع ت تفسير الخبرا التركية المألامرا

تركيا يألاممتها الثانية إسطىب ل تلكل  الة فريدا   :العيرافيا  من هذه الفر ية تحكمه البألد ا ول
إسااطىب ل يايتدادها يضع يألاااها في  ساايا ويألاااها اوطر في  وتويا  وه  يا قد يسااهم الت  د كبير في 

 ضيضة ذلح التراوح الذي نراه يين االتعاه لااااااارًقا واالتعاه ورًيا  وتأتي الحك ياا المتألاقبة تفساااااااير 
ياطتالد ت فهاتها ويىياتها ليحمل يألااااااها ساااااياساااااة  ادا فتتعه إلت اليري  وتأتي  طر  في المضايل 

 .فتمثل ي قفا   اديا  و  دًيا في العانب اوطر ياالتعاه إلت اللرق
 ضيضة ا ير تؤكد هذه الحضيضة العي ساااااااياسااااااايةل ت ح الرؤية العايألة يمث ة في  ولكن العيرافيا في

إسااااااطىب ل التي تمثل فمأًلا وايتداًدا فيرافيا يين  وتيا و ساااااايا  يما تفري يألطًت  ساااااااسااااااًيا يألبر عن 
 . روتا ذلح الت فه المزدوج والمتزاوج وتيما المت ازن نح  اليري  و اللرق

فهل يمكن  ن تك ن هىاك ساااااياساااااة  ضيضية لتركيا تت اتج فيها االتعاه نح  اللااااارق واليري يألا   كان 
ذلح ه  التسااااؤل المألاااا ة وكان ين المهم  ن تحمل إتهامااااا إفاية  فال هي يمكىها إعطات ال هر إلت 

ها ياعتباتها  وتويا واليري  وال هي يمكن  ن تفضد عمضها في اللااااارق  يل هي يعب  ن تأطذ في  سااااابان



 
 

 

 دراسات سياسية       2    8012فبراير    14

 

 

 

 

ساياساي  والتي  -هذه ال  األية العيرافية وذلح المألطت العي  ”لارق  وساطية“دولة يت ساطية ودولة 
يمكىها يحكم هذا الم قع العيرافي  ن تتحرك  اااامن دواإلر تتأل ع يمعاالتها الحي ية ساااا ات في  ركتها 
السااااياسااااية  و في ايتدادها االقتصااااادي في عالقاا اقتصااااادية واسااااألة  قد تضطع الطريع و يالً  تت 

في عمضها  تت تصااال إلت  وراد الضاتا ا ساااي ية  وتى ر يساااتلااارفة  تصااال إلت ق ب  فريضيا وتذهب
عالقاا يع  وتويا   تت مااااااات دط ل االتحاد ا وتويي   د  هم المطالب لاااااابه الثايتة في السااااااياسااااااة 

 . الخاتفية التركية
إنه دتس العيرافيا تحاول  ك ية وتإلاساااة  تدووان الحالية  ن تسااات عبه في إوات يا يمكن  ن يسااامت 

مع االسااااااتراتيعي الذي تمث ه الىافذا العيرافية والألمع الحااااااااتي الااااااااتي يعذوته في الرماااااايد الأل
الحااتي انساليي والحضبة الألثمانية  والألمع االقتصادي المحك ج يتبادل المىافع والمصالأ  العيرافيا 

يريدون  ن يىتم ا يمألطياتها يمكن  ن تدلي يدل ها في يىات طريطة لسياساا يت ازنة  فال هؤالت الذين 
إلت اليري وي ض ن يأنفسهم في ق ب الثضافة اليريية فيلك  ن فزًتا يىها ويتماه ن يألها  فيعأل  ن ين 
االتعاه ورًيا ساااياساااة تتبىت وي ساااًما لاااافيا لكل إلاااكاالا ويلاااكالا تركيا  فبالىسااابة لهم لي  لهم ين 

يل لي   ياااا ين المىطضي  ن يتطرد وريع ساا    ن يك ن ا قاماادين  وتويا ي ماا ة وقب ة  وفي المضا
تياتا  طرا في الم افهة ليتبىت ساااااااياساااااااة تتأل ع ياالتعاه لااااااارقا  ليدير  هره إلت    دهم  و ين يمثل 

فيرافيا اليري الذي تأليش فيه وال   اليري  الحالة التركية اساااااااتىادا الت هذا ال تساااااااتطيع  ن تتعاهل
ساااياساااة تتأل ع ياساااتيألاي الألمع المركب اساااتراتيعيا فيرافيا اللااارق التي تطل ع يها  وين هىا يرزا 

و ااتيا واقتصاديا فيتعه لرقا ووريا وتيما فى يا   يث يرتاد  س اق  فريضيا المهم ة  و الميف ة ين 
دول كثيرا  قري ين  يث العيرافيا و وثع ين  يث الألالقة  والتي تبدو  ت ااااااااا قاي ة لالساااااااتثمات 

لتأيين يت الية ين المصاااالأ التركية اساااتراتيعيا و يىيا واقتصااااديا ولالتعات ويما تمث ه ساااا ة  ي ية 
 .(ا طيرا الت  فريضيا ” تدووان“ال ظ زياتا )

يين االيتداد انيبراو تي الذي  التاتيخ  في ت ح الفر اااااااية الريادية ف نه يضع في ق ب البألد الثاني  يا
 ااااااامن الرؤيااة  ”تركيااا الى اا“لحفاااع ع ت وا ”الض ييااة التركيااة“تمث ااه انيبراو تيااة الألثمااانيااة ويين 

ا تات تكية والتي تتحر  يألىت الض يية التركية  هذا ا ير ال يزال يؤثرا في الخياتاا االساااااااتراتيعية 
التركية  وه  يا  دا يالبألض  ن يتحدث عن الألثمانية العديدا ويا  د  يالبألض اوطر إلت  ن يتحدث 

ا وذاك تضع الخياااتاا التركيااة في افتراي ت ازن  طر ين طالل عن الض ييااة التركيااة الألتياادا  يين هااذ
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العمع المتفاعل  يين يألد االيتداد االيبراو تي في االهتماج ويين يألد االعتزاز يالض يية التركية كى اا 
مااااااا بة يعب  ن ترتكز ع يها ا ية التركية  تبدو هذه ا ي ت يتداط ة يع االعتبات العيرافي الساااااااايع 

نعد االعتزاز يالتاتيخ الألثماني في ق ب الذاكرا الحاااااااااتية التركية واالعتزاز في ذاا طاماااااااة  يىما 
ال قت يالض يية التركية  يين االيتداد الذي يلااااكل  فضا ل حركة وانفتا ا يتألد  ال ف د والحدود  ويين 

ركيا في االنكفات ع ت العمه تية التركية  تبدو ت ح الساااااااياسااااااااا في  افة إلت عم ية لتحدد واقاا ت
االيتداد واالهتماج يحكم العيرافيا ويما تلااكل يعاال  ي يا يمتد في دواإلر االهتماج في سااياسااة تركيا 

كل قاعدا يعب تاتيخ  ويىصااااااااة العمه تية التركية التي تلااااااا  مايتها   انق يمية والخاتفية في ال
 . واالنطالق يىها

ل بألض عن الخالفة الألثمانية  و السااااااا طىة  هذا الت ازن إنما يعألل ا ير الذي يتأل ع يخطاي قد يروق
الألثمانية فيتسااااااااه  ن في تلااااااابيه  تدووان تاتا يالسااااااا طان وتاتا يالخ يفة إنما يساااااااتيرق ن في ت ح 
التصااىيفاا الحدية وير عاينين يمألطياا ويضتاااياا ت ح الرؤية العايألة وترفع التىاقض الذي تسااتىد 

دون  طر  ف ن الخبرا الألثمانية قد  دا ياالساااتراتيعية اليه يألض الرؤ  الضامااارا والمضتصااارا ع ت يألد 
التركية ل تعميع والعايألية  فالعمع يين ا يرين  ولت إذا كان له ين وفه  وين سألة و فع  وه  الحاكم 
في الحالة التركية ليألبر عن  ن تركيا ال يمكىها  ن تىألزل وال يمكىها في االهتماج  ن تىحسر داطل  دود 

 .تركيا
فيا والتاتيخ تم ي ت ح الدتوس والمألطياا التي تلااكل الم اقف والسااياساااا واالسااتراتيعياا العيرا

ين وير عىات كبير  وين ثم ي ل ا ير الذي يتأل ع يالعمع يين ا يرين  الة ي اتية تسااااااات عب وتتفهم 
يرتكزا في كل  ير فيما يتأل ع في يىات استراتيعية يتسألة االهتماج و  إيكاناا العمع ييىهما يستثمرا

ذاا ال قت ع ت يىصة العمه تية التركية التي تلكل ن اا م بة  رص يلروع  تات تك ع ت  ن يؤكد 
ع ت ت ح المض لة  وهذا االعتبات ال يزال يألاني ين  ي ت كثيرا ال يد ين و ألها في الحسبان   ي ت تتأل ع 

كية  يال تركيا   تت  ن البألض في يالهاف  الألثماني الذي ال يزال يؤثًرا في الت فهاا ا وتيية التر
يى  ية االتحاد ا وتيي ويىذ زين لي  يالضصاااااااير يا زال يساااااااتىد في تفض دط ل تركيا إلت االتحاد 

الرإلي  ا سااابع  ”فاليري فيساااكات ديساااتان“اساااتىاًدا إلت يض لة تددها  ”نادًيا يسااايحًيا“ا وتيي ياعتباته 
ىها  ن تساااااتىد في  ركتها إلت ذلح التاتيخ انيبراو تي  لفرنساااااا  فال تركيا تساااااتطيع  ن تىألزل وال يمك

ولكىها تح ل التاتيخ انيبراو تي لحركة يت ازنة وتؤكد  ن تركيا الض ية فمه تية ويكانة ال تزال هي 



 
 

 

 دراسات سياسية       4    8012فبراير    14

 

 

 

 

الضاعدا التي يمكن  ن تىط ع يىها في  ركتها وفي عمضها المركب  ااااااااااتًيا واساااااااتراتيعًيا وثضافًيا 
 .واقتصادًيا

ف نه يىط ع إلت فر ااااااية  طر  تتأل ع يالثضافة والحااااااااتا في يألد فكري وديىي يتأل ع  الثالث البألد  يا
يطايألها وه يتها انسااااليية وكذلح يخبرتها ا تات تكية الكمالية الأل مانية وي ل االقتصاااات ع ت   دهما 

ىاعتها  فال الخبرا  و الصااراع فيما ييىهما ه  يالخصاام ين التعرية التركية والضدتا ع ت يىات المكانة وماا
ا  الأل مانية اسااااتطاعت  ن تضصااااي طبرا اله ية التركية انساااااليية وذاكرتها والتي يا وفدا لها يتىفسااااً
 تت تحركت يىلاااو وكان لها ين التأثير والفاع ية واسااتردا تركيا وفًها إساااليًيا ال يمكن  ن يييب  و 

 .ٌيييب
الخبرا الأل مانية التي اتتبطت يالتعرية الكمالية في  إال  ن ذلح ال يألىي يأي  ال ين ا   ال نفي ت ح

تركيا  ولكن ا ير قد يألىي فمأًلا فدلًيا وفريًدا يا يين الخبرتين وه  يا  د  يأتدووان و زيه  ال يتىكر 
  يين هذا ”الأل مانية انيعايية“لهذه الخبرا الأل مانية يحاولين ترلاااايدها في إوات  لااااير فيه إلت ماااايية 

لح العدل يين اله ية انساااااليية والخبرا الكمالية الأل مانية  وتيما  ن هذا يا  دا يأتدووان وذاك يبدو ذ
ومحبه  ن يلك  ا يىطضة يمكن العمع فيها يين هذا وذاك في تؤية ال تستثىي فيه الأل مانية  و تضصي 

 .اله ية انساليية  و تىفيها
فذ ين  زي الألدالة والتىمية والمتحالفين يأله  هذه الفر اااااااية الريادية ذاا ا يألاد الثالثية يع إدتاك

ية وق يية وين ت فهاا تعمع يين اله ية  ها ين ت فهاا ليبرال فة التي اسااااااات عب والت فهاا المخت 
ا  انسااااااليية والأل مانية انيعايية يما  د  إلت اساااااتثمات هذه الحالة العايألة يين ثىاإلياا كانت افترا اااااً

ايش في إوات يعمع يين  يألاد هذه الثالثية في ثىاإلياتها المخت فة إلت يتصاااااااتعة إلت ثىاإلياا قاي ة ل تأل
 . الة تى ع يركب تثري ت ح الخبرا التركية

 

 تركيا ومفضة الضرن :تركيا واللرق ا وسم تؤية استراتيعية ويستضب ية
ب و ألها تمثل الدولة التركية في هذا المضاج وا دا ين  هم الدول ذاا الألمع االستراتيعي الذي يتط 

تاتيًخا وفيرافيا التفكير في تأل يم قدتاا هذه الدولة اسااتثماًتا لذاكرتها الحااااتية ين فانب وتأييًىا 
 .لعيرافيتها االستراتيعية ين فانب  طر
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إذ تضدج الحالة التركية في هذا المضاج و اااأًلا فريًدا ويتميًزا في ت ح االساااتىاداا التي تألبر عن وف دها 
تويا كما  نها تلااااااارد يم قألها ع ت ي اياا واية في ا همية تفري يساااااااا ة ين في فيرافية  سااااااايا و 

الألالقاا المتى عة إق يمًيا ودولًيا ويزكي هذا ال  ااااااع يل يلااااااكل  هم   د دواعيه يا يمكن  ن يساااااامت 
  وه  يلااااير إلت يلااااروع ه  ا ططر ع ت وفه انوالق والذي يلااااكل في  ضيضة ا ير ”يصاااافضة الضرن"

ضا ضة ين    فاا فديدا  وهي تت اكب في ذاا    ا إعادا فح وتركيب المىطضة وفع ق اعد وتحال
ال قاات يع يألطياااا وعم ياااا تييير كبر  تلاااااااهاادهااا المىطضااة إذ تلاااااااكاال في  ضيضااة ا ير تح الا 
اساااااااتراتيعية ال يمكن يأي  ال ين ا   ال إوفالها  و التيا اااااااي عىها  و الضفز ع يها  ذلح  نها تلاااااااكل 

عية ال يد  ن تساااااااهم في عم ياا التخطيم ل مساااااااتضبل وفي يضدياا تتأل ع يبىات يألطياا اساااااااتراتي
 .ومياوة سياساا الحا ر التي يمكن ٌتسّكن  من استراتيعية كبر  تحضع ا هداد والياياا الكبر 

إن فصااااااا ل كتاااي مااااااافضااة الضرن التي ن هاات عىااه  ن مااة كثيرا و  يفااة تحاااول  ن تكتااب يألض هااذه 
الفصااااااا ل  وين المؤساااااااف  ًضا  ن تك ن يألض هذه الدول  ااااااامن هذا  الصااااااافحاا وتفري يألض هذه

الملاااروع ليسااات إال  دواا يساااخرا لتحضيع فح وتعزإلة هذه المىطضة وفًضا لتصااا تاا يساااميها البألض 
  ولكىها هذه المرا ترساااام الحدود لي  ع ت الخراإلم ال تقية  و يترتيباا دولية ”سااااايك  ييك  الثانية“

 دود الدج وامااااطىاع ه ياا وتضساااايم دول ولااااأل ي وتفري  ديم ورافي  ولكىها تض ج يذلح في فري
 .وتهعير قسري و روي  ه ية

ف ي  هىاك  تفأ ين  ن تسااااا د المىطضة  الة ين الف  ااااات والساااااي لة والحروي المتألددا لتك ن هذه 
الم قف البينة ا نسب وا وفع نعادا تلكيل المىطضة ين فديد  إذ تر  يألض الدول اليريية الكبر   ن 

اون يلااكل فرمااة ذهبية لها لتحضيع هذه ا هداد  فاااالً عن  نها تلااكل  الة نم ذفية لتأيين الكيان 
الصاااااااهي ني يأقل تك فة يمكىة وتحضيع  ع م المىافع له ولبضاإله وتأييىه يأقل فهد يمكن  إنها في هذا 

ا وذاك تصطىع الحروي المضاج تض ج ع ت مىاعتين ططيرتين مىاعة الفرقة ومىاعة الف  ت ويين هذ
ا ه ية والتضساايماا انداتية والتفريياا الديم ورافية والمضايااااا والمساااوياا الدولية وال ق ع في 

 .يراثن الحروي ا ه ية
كل هذه ا ي ت تلكل  الة نم ذفية لاروتا تدلين استراتيعية يستضب ية في اللرق ا وسم ليلكل 

السااتراتيعي والسااياسااي  ويىات السااياساااا و ي ة ا يد نساابًيا  يساات دع تفكير يؤماال لمألاني التفكير ا
 ااامن طريطة تحالفاا يعب  ن يؤسااا  لها ين اون  وع ت ت ح الضاعدا يمكن  ن يلاااكل ذلح االهتماج 
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يهذه المىطضة التي تمثل في  ضيضة ا ير عضدا استراتيعية يما يامن التألايل يع ت ح المتييراا يألضل 
ال تض ج ع ت االستفزاز يل تحرك كل يداطل االستيألاي والضدتا ع ت تأل يم  يفت ح ويسياساا يؤيىة 

 .الض ا ومىاعة المكانة يما يؤهل الدولة ل ضياج يأدوات  كثر اتساًعا واتسخ تمكيًىا
ويعب  ن يتم ذلح في إوات يساااااااتثمر كل واقاا التفكير والتديير والتييير ين تخطيم اساااااااتراتيعي  

ين إداتا  زياااا وين إداتا الفرص  وتمااااااااد يؤلاااااااراا الخطر المحتماال وين إداتا اساااااااتراتيعيااة  و
 .والمخاور الحالَّة واونية  ودتاساا المستضبل وانيكاناا المتا ة لصىاعته تأييًىا وتمكيًىا

وتتكافل هذه الطاقاا فميأًلا في  دات و اإلفها و دواتها ويهماتها يما يحضع الدوت المىلااااا د الضاإلم ع ت 
لدولة يثل تركية  يض ج يألمل يت امااال لتضديراا الم قف وماااىاعة ساااياسااااا وتحديد ماااىاعة المكانة 

يساااتاا وسااياساااا  وتضاتير اسااتراتيعية وتضاتير تتأل ع يالحالة المسااتضب ية  كما ٌتخصاا  يألض هذه 
الطاقاا في التألرد ع ت طراإلم ا زياا المزيىة وا زياا الضاإلمة وا زياا المثاتا والمحتم ة  يحيث 

ين الألمل ع ت فهم هذه ا زياا ويفامااااااا ها وريًضا لت م  الفن الذي يتأل ع يتح يل المخاور  تعألل
يحترفه وُيتدتي   الكايىة في ت ح ا زياا إلت فرص تأل م ين الضدتاا  وه  فن ين الفى ن يعب  ن

 .ع يه ين الأل مات المس مين يما يؤس  لتفكير استراتيعي فألال
فاع ين في المىطضة و عم و لاااااااكال التدافألاا فيما ييىها  ويما يؤكد كذلح ين المهم تحديد طراإلم ال

إيكانية مااااياوة وتساااام لخريطة تحالفاا  نية ويسااااتضب يةل ذلح  ن طريطة التحالفاا إنما تلااااكل  هم 
قاعدا يأل  ياا تمكن الدولة التركية ين مااااياوة الخياتاا والمساااااتاا ومااااىاعة الضراتاا  وهذا ا ير 

ا يهًما ففي ت ح التحالفاا يعب الذي يتأل ع يخيات  التحالفاا  يل إنه ين ال افب كذلح  ن نتأل م دتساااااااً
ا فديدا  ونميز يا يين التحالفاا المؤقتة والتحالفاا لاابه   ن ال نألضد عداواا فديدا  و ن نكسااب  ت ااً
 الثااايتااة  كمااا ال نساااااااتىااد إلت تحااالف  تت نخرج ين تحااالف  طر  والمهم في هااذا المضاااج  ن نت قت  ن

 .يتحالف اوطرون  دنا  و ن نتحالف لتأل يم الض ا والمكانة واستضالل الضرات
كماا  ناه ع يىاا  ن نتألرد ع ت طراإلم الملاااااااروعااا المتادافألاة في المىطضاة ع ت تألاددهاا يحياث يك ن 
الملروع التركي  من يلروعاا  طر   وسع   و يض ج ع ت ا قل يالتىسيع يين يألض هذه الملروعاا 

 .يع يصالأ الدولة التركية يكانة ويساًتايما يأل م تحض
وكذا يا يتأل ع يذلح ين تبصااار  زية الساااياسااااا الألاية داط ًيا وطاتفًيا يما يؤسااا  لدولة ق ية فاع ة 
قادتا ع ت  ن تساااااهم في إ داث التييير المىاساااااب وتحديد يألض وفهته في إوات ين تض يل الخسااااااإلر 



 
 

 

 دراسات سياسية       7    8012فبراير    14

 

 

 

 

داإلرا البداإلل يما يحضع ل دولة التركية  رية  ركة  كبر وا  ااارات وتأل يم المىافع والمصاااالأ  وت سااايع 
  ف ن ت سااااألة المااااايع ”إذا  اااااق ا ير اتسااااع وإذا اتسااااع  اااااق“ :ووفع اسااااتراتيعية تض ج ع ت قاعدا

المأزوج وتاييع ال اسع وير المىابم والمترهل والساإلل لهي ين االستراتيعياا المهمة في هذا المضاج 
 .التدافألاا وتااتي المصالأ وسي لة ا  داث والمتييراافي طام يىطضة تم ج يتداطل 

وع ت ذاا المى ال فاا ن ا ير يعااب  ن يتأل ع يتحااديااد طراإلم المعااال الحي ي لحركااة الاادولااة التركيااة 
اسااااتباًقا واسااااتلااااراًفا  واسااااتثماًتا لكل  ن اع الض ا التي يمكن تأل يمها ساااا ات يت  يف عىاماااار الض ا 

مألى ية  ويما يحضع لي  فضم يا يمكن تساااميته يالمكاساااب الساااياسااايةل يل المادية  و يسااااتاا الض ا ال
وكذلح يمسااااا اا ال يأس يها ين المكاسااااب الثضافية والحااااااتية  وين ثمَّ وفب ع يىا  ن نحدد طراإلم 
ا  رات والمخاور التي تحيم يالدولة التركية يع تحديد  وزانها وتأثيرها المبالر ع ت الدولة و ركتها 

 . ة سياساتها ويكاسبهاوع ت فم
وفي هذا المضاج ف ن هذا التمييز الذي يتأل ع يألىاماااااار الض ال المادي يىها والمألى ي الصاااااا ب يىها وال ين  
يألىي  نىا قصااادنا انلااااتا إلت فم ة ين الألىامااار  ولها عىامااار الض ا الحاااااتية التي يمكن  ن تؤسااا  

خي وتماااااايد التاتيخ يما يمكن يالضياج يهذه ل  يفة  ااااااااتية ل دولة تسااااااتثمر كل ذلح المخزون التاتي
ال  يفة ويما يبدد كل عىامااااااار الخ د واله اف  التي ترتبم يال  يفة الحاااااااااتية والثضافية ل دولة 

 .التركية لد  الألالم
إن نضاو الاااألف في الى ر ل مىطضة تسااتأهل تفكيًرا اسااتراتيعًيا يض ج ع ت قاعدا ين فتأ الباي واسااأًلا 

لرق ا وسم كمى  ية  ألف  فمىذ زين يأليد يأتي يفه ج اللرق ا وسم ليألبر عن لمىاقلة يفه ج ال
ساااااااتراتيعي  ف ن الكثيرين  - الة تصااااااااتعية  إنها يىطضة تمثل عضدا اساااااااتراتيعية  وياعتباتها العي 

يسااتهدف ن يصااالحهم فيها  هي يحم  ن ات ويمر  ق اج  وع ت هذا يدا هذه المىطضة تألاني ين فم ة 
والىكباا   تت  نىا ماااااارنا نؤماااااال  ير يتأل ع يأل م الىكباا  فها هي الىكبة  وها هي الىكبة  ين ا زياا

 …يعدًدا  وتت الت الىكباا
  ”ال سااااااام –ا ية “ :”ا ية“ يىما تحمل يألىت العايألية والض ا فهي  ”ا ية“ال ندتي لماذا  لأَّ ع يىا  ن 

-اللاارق“ و  ”المسااألة اللاارقية“ و  ” وسااما -اللاارق“و يىما تحمل يألاني الاااألف واالسااتاااألاد فهي 

 .”الكبير-ا وسم
 .وه  الضصد وال فهة  فا ية يحل الضصد والضب ة واالتعاه ”اَ جّ “يألىي  ”ا ية“إن  ا ت يفه ج 
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  ”الكبير“ياااااًفا إليه مااافة  ”ياللااارق ا وسااام“وإنما  ”يا ية ال سااام“و يىما يبرز يفه ج فديد ال ُيألَىت 
إنما  (ال الياا المتحدا) ”الكبير“ف نما يلاااااااير ذلح إلت يألاني فيرافية  ويلاااااااير إلت  ن َين  و ع مااااااافة 

يحدد عىامر اهتمايه ه  ويعاله الحي ي فيما يألتبره يحضع يصالحه ه   ويحضع عىامر استراتيعيته 
دي  و ين يلااااري قامااااد  وين الك نية في يىطضة تألتبر عضدا اسااااتراتيعية  ولكن هذا يحّ ل ا ية ين َقصاااا 

ُيصَمتي يراه الخاتُج كيفما لات وكيفما تص ت  وكأنه يسا ة طالية  ”يكان“يضص د وفكرا وتسالة  إلت 
يعال ل فح والتركيب وإعادا التلكيل وهىدسة المىطضة  -يهذا–ين البلر الفاعل  و الفكرا العايألة  إنه 

 .”هىدسة انذعان“في إوات تتحكم فيه 
ين داإلرا  طر  تحرك ال عي وتستثير السألي في هذا المامات  ”وري ”و ”لرق“تمد لأن الألالقاا يين 

المهم  تؤية الدكت ت ف تج قرجل وه  يحتل ي قأًلا يميًزا يين البا ثين الذين تىاول ا ي  اااااااع الألالقة 
لااكل  و يآطر يثل التاتيخية يين  وتويا واللاارق  و ماادت عدًدا ين الكتب التي تالي  هذا الم  اا ع ي

الذي ماادت قبل علاارين عاًيا ووبع يالألريية والفرنسااية  كثر ين  ”انفعات الملاارق الألريي“كتايه اللااهير 
 .2003الذي مدت يترفًما يالألريية في الألاج  ”اللرخ ا سط تي :لرق ووري“يرا  وكتاية العديد 

يين لااااااارق ووري  واالقتراي ين  إن هذا االهتماج الى ري والبحث في الخبراا التي تلاااااااك ها الألالقة
ع ت المساااااات    ”الهيمىة ا يريكية“داللة فديدا إثر تأكد  ”اللاااااارق“ال  ااااااع الضاإلم اون الذي يأطذ فيه 

الألااالمي  وتفرد الضطااب ا و ااد في المى  يااة الاادوليااة  وانيبراو تيااة الك نيااة ا يريكيااة  والتي تأليااد 
 .”اللرق“تألريف قاايا كثيرا يما في ذلح يا ُيدعت 

 مدت كتايه ا طير والحري ع ت الألراق قد دقت وب لها  وقبل سض و ييدادل إال  ن هذا  ”قرج“وتوم  ن 
االهتماج الى ري ايت ح يىطع البرهىة ال اقألية ع ت ا تي  ولم يعد  ي ماااااااأل ية كي يبرهن ع ت  ن 

والمتىفذين ين ا كاديميين  اللارق في المخي ة ا يريكية يرتبم يانداتا الساياساية وتفال انعالج “…
   طذا في ”تخترع اللااااارق الذي تريد“  فال الياا المتحدا …” كثر يما ه  يرتبم ي اقع اللااااارق الفأل ي

 :”يصالحها والفاات المحتمل لمىاوتاتها السياسية المستضب ية“االعتبات 
  الذي فألل ين ”التاتيخف كايايا ونهاية “ :”الىصاااااااُر ا يريكي في الحري الباتدا“عزز ين هذه الرؤية 

  التي ال تسااامأ لها ”إساااراإليل“يسااايحًيا  مااا تته المركبة هي دولة /وري الىهااااة ا وتويية ورًيا يه دًيا
يأن ت مااااام يأنها دولة عىصااااارية  و عدوانيةل فهي ين اليري ولها دوت اليري في هداية الألالم  ”ورييتها“

 .الاالّ 
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ه  المسااا م المكروه   ”اوطر“ني والتاتيخ الديىي ل يري  و مااابأ في هذا االنضالي تصااااَلَأ التاتيُخ الأل ما
 .و مبأ اليري يتألايل يع انسالج يصفته عضيدا ك ية يتص بة  تىاأ عىًفا  وتتىف  العضالنية كاي ة

وتيما كان في التاتيخ طبر وِعَبر  وتعاتي و ياا  ولااااااا اهد ويراهين  تثبت يثل هذه الحضاإلع  و تألمع 
 .ين دالالتها

 

 :االنضالي الفالل  الة كالفة فاتقة
يألد انضالي ي لي  الفالااال عالية فاتقة كالااافة في يسااااتاا تركية االساااتراتيعيةل إذ عبر ذلح االنضالي 
عن اسااااتدعات ت ح الفر ااااية الريادية التي ساااابع انلاااااتا إليها  و كد ع ت  ااااروتا ت ح الرؤية العدلية 

و تت  زي الألدالة والتىمية ليضدج تؤية يتكاي ة ي اتية  يت ازنة يين ثىاإلياا كانت يتصاااااااتعة يتىافية
لتحديد الخياتاا واالساااااااتراتيعياا التي تتأل ع يتركيا العديدال فال تزال تركيا تؤكد ع ت المألطياا 
العيرافية ياالتعاه لرًقا وورًيا  وال تزال تمد في نطاق اهتمايها فت ل  ا را في سا اا يتألددا ين 

ة التي وااالاات المىطضااة وانق يم يمااا  د  إلت إعااادا ماااااااياااوااة كيااان المصااااااااالأ ت ااح ا زياااا المخت فاا
االسااتراتيعية التركية في ق ب ت ح ا زياا  و د  إلت ايتداد سااا اا االهتماج التركية و ااا تها ين 

 .وير وياي في ت ح المسا اا
ناا مااااىاعة ويحااااا ت يؤثر وفألال ف ن االسااااتراتيعية والسااااياساااااا التركية يعب  ن تلااااير إلت إيكا

المكانة وتحضع ذلح في إوات فايع يين تبني لكثير ين الضااااااااايا التي تألبر عن اله ية انسااااااااليية  ويين 
اساااااتثمات الأل مانية انيعايية  ااااامن يلاااااروعاا التييير والىه ي داطل تركية وإعادا ماااااياوة الحياا 

 .نا ية  طر السياسية يما يحضع الحفاع ع ت العمه تية ين نا ية  والديم قراوية ين 
و ااااروتا إعادا مااااياوة الألالقاا المدنية الألسااااكرية وفع تؤية وا ااااحة تؤماااال وتمكن ل ف د فيش 
تركي ق ي يض ج يمهاج الحماية ا سااااااساااااية ل مصاااااالأ االساااااتراتيعية التركية  ويساااااهم في تأدية هذه 

لحيادية في ال  يفة يطاقة العيش وتحركاته يفاع ية  ااااااامن إوات المهىية في  دات هذه ال  اإلف  وا
يعال السااياسااية الداط ية وه  يا يألىي لزويا تفض ع ت المساات   الرساامي والض   السااياسااية والض   
المدنية والحركة اللألبية لكل يا ين لأنه  ن يأليد العيش إلت سيرا االنضالياا ا ولت  وسد كل المىايع 

 .ين طالل المساتاا االنضالييةالتي يمكن  ن يىفذ يىها العيش ل تأثير ع ت يعر  الحياا السياسية 
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 :الألبرا المتكاي ة في يحاولة االنضالي الفال ة
فالااااااا ة في تركيا ين المهم  ن نضر  قراتا االعتبات يما  دث  ثىات ت ح  يألد وق ع يحاولة االنضالي ال

يسااااااااا اا المحاولة ويا يألدها  هذه الضراتا ال يد  ن ُتمّيَز يين  ي ت ثالثة تتضاوع فيما ييىها وتتمايز 
عم ها وساااا اا قراتتها يما يلاااكل تؤية يتكاي ة لألم ية تسااايير لااااي ة ل م قف فيما يألد هذه المحاولة 

 :االنضاليية الفال ة
 .يتأل ع ي داتا الصراع :يتأل ع ي داتا الفرمة  وثالثها :يتأل ع ي داتا ا زية  وثانيها : ول هذه ا ي ت

عن وعي اسااااااتراتيعي يض اعد  ساااااااسااااااية تتأل ع يأل م  عم ياا يألاااااااها ين يألض تتكافل وتتكايل  تألّبر
 .التديير السياسي وع  ج الحركة

ا ير هىا يتأل ع يصاااااااياوة َيكيَىة لتركيا العديدا  تركيا يا قبل االنضالي يعب  ال تك ن تركيا يا يألده  
ع ت  ن  تألّبر تركيا الي ج في  ضيضة  يرها عن عم ية تييير لاااي ة واعية  يصاايرا تاسااخة  َيكيىة قادتا

 .تلكل  ضاإلع المستضبل  من تؤية وا حة
:إداتا ا زية  يا عن ف نها تتأل ع يت ح الحالة االنضاليية  التي فمألت يين الت قع والمفافأا في إوات  

الحالة التركية  التي ترتبم في الذهىية يخبرا يمتدا في االنضالياا الألسااااااكرية  ا زية في   د يألانيها 
اساااااااتثىاإلية تتط ب قدتا ع ت إداتا االساااااااتثىات وإداتا  الة الااااااااروتا  يحيث ال  الطبية تألّبر عن  الة

تيادتها إلت عىامااااااار يمكن  ن َتط َل ويساااااااا اا ال يمكن التحكم فيها  و يها   ي ت يمكن إداتتها ع ت 
 .التراطي والتدتيج طامة فيما يتأل ع يىها ي داتا المساإلل والضاايا المعتمألية

ا فيما ل  ط طىا يين  ال إداتا ا زية وإداتا الصاااااااراع  وتداطل كل يىهما ا ير هىا لااااااااديد الخط ت
 .وتضاوألهما يع يا قد يتص ته البألض  نها فرمة تحرك كثيرًا ين عىامر التييير اللايل وير المحس ي

و يىمااا نؤكااد ع ت إداتا ا زيااة فاا ن ا ير يتأل ع يمسااااااات يين يهمينل إداتا الخطاااي  وإداتا الألضاااي 
ين دون إفراو  و تفريم  ف داتا الااااااااروتا تضدت يضدتها يساااااااا ة وت قيتًا وإداتا لحال  والحسااااااااي 

 .المعتمع يمألطياته و روتاته
ف نما تلااكل في  ضيضة ا ير  الة نعاح اسااتطاعت  ن ت افه  ي داتا  ال الخطاي  يا ا ير الذي يتأل ع

ثل ذلح في  الة الترويج في البداية ين وتضاوج ت ح المحاولة االنضاليية يكل تى عاتها وايتداداتها  تم
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 ن ين قاج ياالنضالي فنة يحدودا ين تتب مااااييرا ووساااايطة  وه   ير  مل الرسااااالة إلت العميع يأنها 
 .يحاولة ليست عصية ع ت التط يع  و اال ت ات

وكذلح كان ين المهم في الخطاي الحديث عن العيش المؤساااااااساااااااة  و نه يمثل  الة ترتبم يحماية 
تية والديمضراوية  و ن يا قاج يه البألض إنما يمكن  ن يسكن  من  االا التمرد المحدودا  و ن العمه 

العيش يألّبر عن يؤسااااسااااة يهمة داطل الدولة  وال يلااااكل في ف هر المؤسااااسااااة طروفًا ع ت ق اعدها 
 .الديمضراوية التي تسخت في ي افهة  ي  ركة انضاليية

يبرز في الخطاي ت ح الحالة العايألة ل ض   الساااااااياساااااااية و ااااااامن هذا ا ير كان ين المهم كذلح  ن 
 ” تدووان“المتى عة والض   الحزيية المتألددا  فروم  ن ت ح الض   كانت تماتس انتضادًا  ادًا لساياسااا 

ويا ت ته ين يحاوالا السااتح اذ ع ت يسااا اا الساا طة إال  نها كانت وا ااحة ويالساارعة المىاساابة في 
 عمه تية والديمضراوية والسااااااا طة اللااااااارعية المىتخبة  ييىما اساااااااتىكرا  ي إعالن ي اقفها الداعمة ل

يحاولة انضاليية الوتصااااي  و قطع الطريع ع ت هذا المساااات الساااياساااي الديمضراوي  يدا كل ذلح تألبيرًا 
 .عن هذه العايألية في ططاي يؤكد  الة التماسح السياسي ل عمه تية والدفاع عن الديمضراوية

لة اللاااااااألبية فكان  هم تكن في اساااااااتىهاي ت ح   يا ا ير اوطر في إداتا الخطاي والت فه إلت الحا
الطاقاا العماهيرية لمماتساااااااة ي اقفها الرافااااااااة ل حالة االنضاليية  وه   ير يعألل ين هذه العماهير 

تها قاعدا َيكيىَة في ي افهة المحاولة االنضاليية  إن طروج العماهير التركية يكل  ويافها وتى ع ت فها
وكايل وبضاتها يل وطروج ا ساااارا التركية يأساااارها عّبر عن  الة تيزية ال يمكن  ي انضالي تخطيها  و 
ي افهتها يأي  ساااااليب قمألية واسااااألة  ذلح  ن ت ح الحالة االنضاليية لااااك ت تميزًا في لااااكل االنضالياا 

لتركية اللرعية هذه الحالة الألسكرية في تركيا  يىما نزلت إلت اللاتع وإلت يفامل استدعت الضيادا ا
العماهيرية واساتىفاتها توم يماتساة يألض ين قاج يهذه الحالة االنضاليية ن ع ين الألىف إال  نه كان ين 
المحدودية  والذي اساااتىهض الهمم اللاااألبية في يحامااارا الحالة االنضاليية وتط يع يحاوالا الصاااداج 

اكن التي ُوفدا فيها ق   االنضالي وكذا ز فت ال اساااع يكتل لاااألبية ت افدا ع ت الميادين وع ت ا ي
إلت المطات الدولي في اساااااااتىب ل يما لاااااااكل  هم  الة اطتباتية في انساااااااحاي ق   االنضالي يدياياته 

 .ويدتعاته  ياج الحل د اللألبية التي ت افدا ولك ت  الة  صات  ضيضية
والألضاي  فأهم ليت في هذه الحالة  إداتا الحساي في إداتا ا زية الذي يتمثل في المست   الثاني  يا

ه  إداتا ا ير يكل ت ازن عميع و ساااي دقيع  ذلح  ن اتساااع يسااا اا الألضاي والحساااي وايتدادها 
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ل سااااااااا اا المعتمألية وال  اإلف انداتية الألادية تحت دع   ي افهة التى يم الم ازي واقتالعه ين 
وإداتا ا زية  وإال كان ذلح له ين اوثات الساااا بية  فذوته ال ي يع يأي  ال ين ا   ال يحالة االسااااتثىات

التي تضع ع ت يسااا اا المعتمع الممتدا  وه   ير ططر إذا يا ُي ِتَس يلااكل واسااع وييير  سااايل ذلح 
 ن التدافألاا المعتمألية  قري يا تك ن إلت داإلرا التساااا ياا يىها إلت داإلرا الألض ياا  ييىما التألايل يع 

عب  ن يك ن  ااااامن عم ية فرا ية دقيضة ال تؤثر ع ت المعتمع وعالقاته ولااااابكاته الحالة االنضاليية ي
 .االفتماعية

فا ير يتأل ع هىا ياسااااتثمات كل يا ين لااااأنه  ن يض ي عىاماااار ال  دا المعتمألية  إداتا الفرمااااة  يا عن
ة الدفاع وتماسااح العماعة ال وىية واتفاق الحد ا دنت ل ض   السااياسااية في  الة فايألة تتخذ ين  ال

 .عن ال ون وترفع الأل م وتحمي الديمضراوية
هذا االستثمات ال اسع يعب  ن يمكن لخياتاا سياسية ي ية تطمين  ضيضية  يستبألدا كل يا ين لأنه 
 ن يلاااكل  الة اساااتح اذ ع ت يساااا اا السااا طة وانتضالها إلت  الة سااا ط ية  هذا ا ير إنما يمكن لفن 

الملااااااترك وفن إداتا التألدد  هذا االسااااااتثمات السااااااياسااااااي ه  الذي يمك ن ين إداتا االطتالد وفن إداتا 
 .انتضال  ضيضي ين إداتا ا زية إلت استراتيعياا إداتا الصراع

يمألطياته ويضتاااياته يعب  ال يضف عىد  الة االسااتيراق في هذه المحاولة االنضاليية  إداتا الصااراع إن
 ن يىتضل إلت دواإلر ويساااتاا إلت سااا اا ويسااا اا لرؤ  الفالاا ة وال ق د عىد  دودها  لكىه يعب 

 .وتص تاا لبىات تركيا العديدا ومىاعة المستضبل
 ول هذه المألاني الذي يمكن  ن تعأل ه   د  هم الخياتاا ه  يا يتأل ع يتمكين ذلح الخيات الديمضراوي 

ىي كذلح اتخاذ سااااياساااااا وتفض االنضالياا وي افهة  ي تفكير لمحاوالا انضاليية يحتم ة  وه  يا يأل
تمّكن لتييراا هيك ية وفذتية  ولكن يميزان دقيع و سااااااااس  ال يمكىه يأي  ال ين ا   ال  ن يىزلع 
إلت  ي يؤلاااااار نذالل يؤسااااااسااااااة العيش  لكىه في ذاا ال قت يمكن لحالة  ياد العي   والمماتسااااااة 

لطاقاا المعتمألية واللااااألبية المهىية ين دون الت تو واالنخراو في المسااااا اا السااااياسااااية  وتض ية ا
التي تمثل ماااماج ا يان لبىات تركيا العديدا  التي تألتمد المساااألة الديمضراوية  وتطرد كل يا ين لاااأنه 
 ن يعألل الحالة االنضاليية في  الة ا تمالية  ويكتمل المث ث الذي يتأل ع ي داتا التدافع ل تمكين لكل 

ياسااية ل ض   المخت فة  اامن يصااالحة يعتمألية واسااألة يا ين لااأنه  ن يلااكل  الة ين العايألية الساا
 .تستثمر  الة انفماع اللألبي والسياسي في ي افهة هذه الحالة االنضاليية
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عم ياا يألاااااااها ين يألض ياسااااااتراتيعياا االنتضال والحراك ين إداتا ا زية لسااااااا اا إداتا الفرمااااااة 
 م يين ا هداد ين كل ير  ة  وه  يا لمسااااااا اا إداتا الصااااااراع  وتألين الحدود فيما ييىها  وعدج الخ

يعألل ير  ة إداتا ا زية تااااااايع زيىًا تهينة اليتداد إداتا الفرمااااااة وإداتا  الة التدافع السااااااياسااااااية 
والمعتمألية لبىات تركيا العديدا  ااااامن اتفاق تأسااااايساااااي ع ت تمكين المساااااات الديمضراوي  عبرا كاي ة 

 .النضاليية الفال ةويتكاي ة يمكن  ن نتأل مها ين طبرا التعرية ا
:إداتا انفماع ولذلح كان إفلال هذا االنضالي  يًرا استراتيعًيا و ي ًيا استدعت كل الطاقاا لم افهة  

 ضيضية نداتا  الة االسااتثىات االنضاليية والتي اسااتطاع الى اج يكل تك يىاته يض اه السااياسااية والمدنية 
ا ع ت العمه تية والديم قراوية  ااامن  ركة ي اتية واللاااألبية لي افه هذا االنضالي يكل واقته  فاً  

 .نداتا ا زية وإداتا الفرمة وإداتا الصراع
وكان ين المهم  ن يض ج الى اج يما يمكن تساااااااميته إداتا الت افع وانفماع  يما يؤكد اساااااااتمرات ال حمة 

ا هذه ال حمة التي تمخض عىها  ال ي افهة ويضاوية االنضالي وانساااااااهاج في إفلااااااااله  ذلح  ن إدات
والتماساااااح كان ين ا ي ت الع هرية التي كان ين الااااااروتي الحفاع ع يها  و ل يد  يمكن لتحضيع 
ال  دا ومىاعة المكان لتركيا  طامة في هذا الخام الذي تم ج فيه المىطضة إق يمًيا ودولًيا يمزيد ين 

ل ذلح  ن ا زياا قد فر اااات ”كلماااافر يلااااا”ا زياا التي لم يألد يصاااا أ فيها ت ح المض لة التض يدية ي
نفسااها ع ت المىطضةل  يث تؤكد  ن الحركة التركية الرلاايدا  ير ين ا همية يمكان في مااىاعة المكانة  

 .ويما يؤكد استيألاي المألطياا التي تتأل ع يالفر ية الريادية ثالثية ا يألاد السايع انلاتا إليها
 :ىاعة التمكين في الداطلين سياساا المكانة الدولية وانق يمية إلت م

وه   ير قد يلاااااير إلت االنتضال ين يضتااااااياا فهم المكان والزيانل الرمااااايد التاتيخي والعيرافي إلت 
سااااااياساااااااا مااااااىاعة المكانة ت ازًيا وعب ًتا إلت مااااااىاعة التمكين في الخبرا التركيةل يحيث يك ن هذا 

لل ين ساااااياسااااااا تمكين اللاااااباي  وتمكين التمكين تمكيًىا يركًبا يساااااتىد إلت ق اعد الىه ي في الداط
وترسيخ الحالة الديم قراوية  وتمكين الت افع وانفماع  وتمكين المعتمع المدني  وتمكين السياساا 

 .والمؤسساا ال قفية
وه   ير ياااااااامن نعاً ا يتزايًدا ويتراكًما وفألااًل لخبرا الىه ي التركي  ونم ذج التىمية الذي يتراكم 

 .الىه ي يالحياا المأليلية وي افهة التحدياا المخت فة في تركيا العديداويؤتي  ثاته ع ت 
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  في الداطل  واوطر ع ت المست  :  دهما :وين المهم  ن نلير إلت  روتا التحسب إلت  يرين يهمين
 .انق يمي والدولي
لداطل يا في ا كاتيزيي“ف ن اساااااااتثمات  :  لذي تمث ه الضيادا التركية يمثاًل  ”الىم ذج ال ما   تدووان ا إن

كاتيزيا المؤساااااااساااااااااا  كاتيزيية إلت االنتضال إلت  يحتاج في  ضيضة ا ير إلت ترفمة هذه الضيادا ال
 .والسياساا والضراتاا  وه   ير لديد ا همية الستمرات نعا اا الخبرا التركية ونم ذفها

ك ن االسااتراتيعية التركية فه   ااروتا  ن ت :يتأل ع يالمساات   انق يمي والدولي  يا ا ير الثاني والذي
ع ت وعي كايل يأن الألزلة واالنألزال ال يمكن  ن يك ن طياًتا في السياسياا الحالية  و ن ي افهة  الة 
االساااتهداد المحتم ة ين  وراد التزال تى ر ل ىم ذج التركي يألين ين الريبة واللاااحل يل يى ر يألااااها 

 .كحالة ين التهديد والتري 
عة المكانة في الخاتج وترساااايخ سااااياساااااا التمكين في الداطل  ساااااقان يهمان وه   ير يؤكد  ن مااااىا

يعاااب  ن ترتكز ع يهماااا الخبرا التركياااةل ففي يىاااات اساااااااتراتيعياااة  ضيضياااة ل حركاااة وإداتا االزيااااا 
والصراعاا والتحالفاا  من ي افهة طريطة المخاور ويا يىتج عىها ين  زياا ويا يمكن  ن ي لد ين 

 .بة التخطيم واالستثمات والضدتا ع ت إداتتهاف فها ين فرص واف
 ااااااامن هذه الرؤية ا ولية يمكن  ن نفصااااااال ين طالل فريع يحثي في هذه الضااااااااايا الحي ية ويتايألة 
الضاايا ذاا الطبيألة االستراتيعية والسياساا التطبيضية وال قاإلية   من  زية ين السياساا الألاية 

ا  ا يألمال دتاساااااااااا ال اقع والادتاساااااااااا التاديرياة والخااتفياة تلاااااااكال كالً يتساااااااااناًدا يخططاً ويمىهعاً
 .(1).والمستضب ية
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