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سياساتها  يف  النظر   2016 عام  خالل  تركيا  أعادت 

وهى  والدولية،  اإلقليمية  حتالفاتها  ونمط  اخلارجية 

االنقالب  حماولة  بعد  وتريتها،  تسارعت  خطوات 

الفاشل اليت كانت قد تعرضت هلا منتصف متوز/ يوليو 

احلاكمة  العامة  االجتاهات  مراجعة  واستهدفت  احلايل، 

للسياسات اخلارجية، بعدما أدت إىل عزلة شبه كاملة عىل 

املستوى اإلقليمي، وأثبتت فشل نظرية »العزلة احلميدة«، 

اليت كان قد رّوج هلا إبراهيم كالني، األكاديمي واملتحدث 

باسم رئاسة اجلمهورية الرتكية. 

ارتبط سعي تركيا إلعادة تدوير زوايا عالقاتها اخلارجية 

بدوافع متشابكة تتصل يف جوهرها بارتدادات السياسات 

بالتكلفة املرتفعة  اإلقليمية عىل الساحة املحلية، وكذلك 

بعد  سواء  اخلارجية،  للسياسات  املستويات  متعددة 

مع  العالقات  يف  واالضطراب  التوتر  مظاهر  تصاعد 

واالحتاد  املتحدة  الواليات  حيث  التقليديني«،  »الرشكاء 

األمنية  التحديات  منسوب  ارتفاع  عقب  أو  األورويب، 

واالقتصادية، إثر تعاظم مظاهر التباين يف العالقات مع 
عدد من القوى اإلقليمية والدولية كروسيا وإيران.

من »حتوالت  بدا  ما  أحد حمركات  كان  آخر،  من جانب 
خروج  الداخيل،  املشهد  بطبيعة  تعلقت  خارجية« 
داوود  أحمد  الرتكية،  اخلارجية  السياسة  »فيلسوف« 
النقل  وزير  لصالح  السيايس  املرسح  من  أوغلو، 
احلايل،  الوزراء  ورئيس  السابق،  واملواصالت  واملالحة 
تركيا  سياسات  يسّوق  أن  حاول  والذى  يلدريم،  بنعيل 
التقليدية، عرب أطروحات تبدو مغايرة أو بديلة. فبعد أيام 
قليلة من توليه منصبه يف شهر مايو 2016، كانت له مقولة 
مأثورة تشري إىل أن سياسة حكومته تهدف إىل »تقليل عدد 

األعداء، وزيادة عدد األصدقاء«. 

وقد ارتبطت هذه املقولة، اليت تكررت بصيغ خمتلفة بعد 
ذلك، بنمط رؤية القيادة الرتكية لطبيعة حتوالت اإلقليم 
اخلارجية  للسياسة  حمددة  ِسمات  عنها  لتنتج  ومساراته، 
الرتكية خالل عام 2016 تعلقت يف جوهرها بموقع تركيا 

يف إطار التحالفات اإلقليمية والعابرة لإلقليم.

حممد عبدالقادر خليل
رئيس حترير دورية شئون تركية – مركز األهرام 

السياسية واإلسرتاتيجية للدراسات 

»العثمانية القديمة«
ل ... تركيا في نظام إقليمي قيد التشكُّ

المقدمة
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اإلقليمي  للنظام  التركية  القيادة  رؤية  أوال، 

وتوازناته: 

عام  خالل  الرتكية  اخلارجية  السياسة  حتركات  تأثرت 
البعض  ارتبط  اليت  املركزية  املحركات  من  بعدد   2016
منها بالساحة املحلية، والبعض اآلخر تعلق بانعكاسات 

ذلك عىل سياسة تركيا اخلارجية وهى كاآلىت:

عىل  التحول  الفيلسوف«...  »غياب   1.1
مستوى القيادة: 

أحمد  السابق،  الوزراء  رئيس  استقالة  إعالن  يكن  مل 
داوود أوغلو اليت بدت أقرب إىل اإلقرار باإلقالة، تطورًا 
مفاجئًا، ذلك أنه جاء يف سياق مقدمات مل ترتبط وحسب 
بتأزم عالقات تركيا مع أغلب دول 
بالتحوالت  أو  اجلغرايف،  اجلوار 
تركيا  عالقات  شهدتها  اليت  السلبية 
مع عدد من القوى الدولية. ولكنها 
األهم  جانبها  يف  أيضًا  ارتبطت 
الرؤى  وتباين  اخلالفات  بطبيعة 
طيب  رجب  اجلمهورية،  رئيس  مع 
أردوغان، بشأن معادلة العالقة بني الفاعل و«الوكيل« يف 

النظام السيايس الرتكي.

وقد اضطلع ”املتغري القيادي“، بأدوار أساسية يف إعادة 
حمض  مّثل  حيث  اخلارجية،  تركيا  سياسات  نمط  توجيه 
انتقال منصب رئاسة الوزراء من داوود أوغلو إىل يلدريم 
وراءه  تركه  الذى  الفراغ  ملء  األخري  حياول  ألن  دافعًا 
”الفيلسوف“، عرب السعي إلضفاء بعد أكرث واقعية عىل 
”نظريات  عن  بعيدًا  وذلك  اخلارجية،  تركيا  حتركات 
وترصحياته.  أوغلو  كتابات  من  الكثري  جسدها  مثالية“ 

فعىل مستوى الترصحيات، اجتهد يلدريم يف أن يبدو أكرث 
انفتاحًا وسعيًا، يف الوقت نفسه، إىل تدشني جسور جديدة 
مشرتك  هو  ما  عىل  ترتكز  اخلارجية،  تركيا  لعالقات 

لتصفية ما هو خمتلف بشأنه. 

فتح  حماوالت  واضحة  بدت  العميل  املستوى  وعىل 
مسارات تسهم يف تطور إجيايب يف العالقات مع جملة من 
القوى اإلقليمية، عرب ممرات عديدة وليس من خالل قناة 
واحدة، وفق ما يمكن اعتباره ”تبديالً عكسيًا“ لعالقات 
تركيا اإلقليمية، وقد شمل ذلك خطوات فعلية لتحسني 
العالقات مع ”إرسائيل“ وروسيا وبعض دول اخلليج، 
نحو  عىل  ذلك  جاء  وقد  وسوريا،  مرص  إىل  باإلضافة 

منسق، ويف توقيت ”شبه مزتامن“.

تناغم أكرب مع  اليت عملت يف  الرتكية  القيادات  حاولت 
توجهات رئيس الدولة عىل تفادي التأثر سلبًا بمرشوعات 
”إعادة هندسة“ اإلقليم أن تنتقل من مستوى ”الوكيل“ 
إىل مستوى ”الفاعل“، عرب خطوط معدة مسبقًا، هدفت 
باألساس إىل إهناء ”الصعود الكردي“، عرب اإلقليم وما 
اليت  الرتكية،  للدولة  بالنسبة  رئييس  أمين  حتد  من  يمثله 
أكد رئيس وزرائها يف كلمة له أمام الربملان الرتكي يف 16 
آب/ أغسطس 2016 العمل عىل حتسني نمط الروابط مع 
الوقت نفسه إىل أن  طهران وبقية دول اجلوار، مشريًا يف 
احلفاظ  يف  يتمثل  أوهلما  رشطان:  له  سوريا  مع  التطبيع 
”أن  وثانيهما،  والرتكية،  السورية  األرايض  وحدة  عىل 
تغدو سوريا اجلديدة دولة طائفية يعيش فيها اجلميع دون 
تفرقة«، واتهم يلدريم الواليات املتحدة وروسيا بالسعي 
إلقامة دولة كردية يف شمايل سوريا وجنوب تركيا، بحيث 

يتم فصل تركيا عن العامل العريب1.

تتجه تركيا نحو 

نمط جديد من 

"التوتاليتارية" 

المقرونة بسياسة 

"القوة الخشنة" 

1 - كيف يؤثر التقارب الرتكى مع روسيا وإيران عىل األزمة السورية؟، موقع ىب ىب ىس عريب، 17 أغسطس 2016
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Burak Kadercan, Erdogan’s Choice and What Comes Next For Turkey, war on the rocks, August 17, 2016 - 2
3 - خطة تركية للتدخل يف سوريا منذ سنتني.. أحبطها أتباع »غولن« وحتفظت عليها »واشنطن« وعرقلتها »سوخوى«.

https://www.zamanalwsl.net/news/73183.html
4 - مروة صبحي، حتوالت عميقة: سياسات أردوغان الداخلية واخلارجية بعد فشل االنقالب، دورية »اجتاهات األحداث«، العدد 18، أكتوبر2016.

املركب  االستغالل  الفرصة«..  »اقرتاب   1.2
ملحاولة االنقالب:

نجح أردوغان يف عملية توظيف عكيس لكافة التحديات 
عام  أواخر  منذ  الرتكية  للدولة  حكمه  واجهت  اليت 
والسيناريوهات  الروايات  عن  النظر  وبرصف   .2002
العديدة اليت يمكن نسجها لألسباب اليت أدت إىل حماولة 
يف  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  عىل  وفشلها  االنقالب 
منتصف متوز/يوليو 2016 فقد اعترب الرئيس الرتكي أن 
شخص،   300 نحو  مقتل  إىل  أفضت  اليت  املحاولة  هذه 
كوهنا  اهلل«،  من  »هدية  شخص   2000 من  أكرث  وجرح 

منحته مزيًدا من السيطرة عىل الدولة2. 

ومن املرجح أن تظهر بنية جديدة للجيش خالل املرحلة 
تكون  قد  البنية  هذه  خالل  ومن  املقبلة،  »االنتقالية« 
بأساليب  واملغامرة  احلركة  عىل  قادرة  املسلحة  القوات 
أن  ذلك  عىل  يدل  الرتكي.  اجليش  قبل  من  معهودة  غري 
تركيا، بعد أحداث 15 متوز/ يوليو 2016، تتجه نحو نمط 
جديد من »التوتاليتارية« املقرونة بسياسة »القوة اخلشنة« 
يف سياساتها املحلية وانعكاساتها اإلقليمية، بعد أكرث من 
عرش سنوات من إدعاء اعتماد سياسة »القوة الناعمة« أو 
»الدولة النموذج«، ليمثل ذلك »نقطة فاصلة« يف تارخيها 
املعارص، أكدت منذ بداياتها منهجية االبتعاد عن االحتاد 
األوروىب بقيمه ومعايريه لتنسجم مع املقتضيات واملعايري 
وسمات  وتفاعالته  األوسط  الرشق  إقليم  يف  السائدة 

األغلبية من حكوماته. 

بعد  ما  مرحلة  يف  اإلقليمية  الساحة  عىل  التحركات  إن 
استهدفت  الرتكية  السلطات  أن  تكشف  االنقالب 
التخلص من كافة مراكز القوى اليت عارضت أي عملية 
التدخل يف  عسكرية يف األرايض السورية. وكانت خطة 
سوريا تعتمد بشكل رئييس عىل القوات اخلاصة، وقائدها 
يف  العمليات  شؤون  توىل  الذى  ترزي«  سميح  »العميد 
املناطق املحاذية لسوريا، وقد قتل »ترزي« خالل مشاركته 
يستهدف  كان  بينما  الفاشلة،  االنقالبية  املحاولة  يف 
أنقرة.3 ومع  اخلاصة يف  للقوات  العام  املقر  السيطرة عىل 
الرتكي  العسكري«  »العقل  من  جزء  خسارة  فإن  ذلك 
وخرباته العسكرية اليت راكمها عىل مدى سنوات خلت 
قد تدفع باجليش، املفرتض حياده، إىل الفوىض، والتورط 
يف مغامرات عسكرية يف وقت يعاىن فيه من خلل هيكيل 

غري مسبوق.

السابق،  الرتكي  لرئيس األركان  ثمة ترصحيات  أن  ذلك 
نجدت أوزال، بأنه قىض ما بني ثالث إىل خمس سنوات 
من أجل إعادة بناء اجليش بعد قضية »أرغنيكون«4. وقد 
اإلطار  هذا  يف  تركيا  تواجهها  اليت  املشكالت  تتعاظم 
بسبب احلرب اليت ختوضها عىل جبهات عديدة يف ذات 
أهلية« يف جنوب رشق  اعتباره »حربًا  الوقت، مما يمكن 
ما  إىل  إضافة  هذا  الكردستاين،  العمال  حزب  مع  البالد 
تشهده العديد من مدن تركيا الرئيسية، بحسباهنا مستهدفة 
من هجمات إرهابية تصاعدت وتريتها خالل عام 2016، 
ويمكن أن تستزنف القدرات األمنية والعسكرية متامًا، يف 
ظل توزيع اإلمكانيات وتشتتها بالتورط يف »املستنقعني« 

السوري والعراقي.
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اليت واجهت  يزيد من املصاعب  وقد 
مظاهر  تفاقم  السياق  هذا  يف  تركيا 
الغربية،  الدول  من  العديد  مع  التوتر 
شهدته  الذي  النسيب  والتحسن 
بأنقرة،  وطهران  موسكو  عالقات 
اإلعالن  أسبقية  خلفية  عىل  وذلك 
ويبدو  االنقالب.  حماولة  رفض  عن 
إعادة  إىل  رمت  الرتكية  احلكومة  أن 
توظيف هذه األحداث، إلعطاء دفعة 
حتسني  جلهة  الرتكية  اخلارجية  السياسة  لتحوالت  أكرب 
الروابط والصالت ببعض األطراف اإلقليمية والدولية، 

واستخدام ذلك للضغط عىل أطراف أخرى.

»النفوذ  متدد  القديمة«...  »العثمانية   1.3
اإلقليمي« عرب »األدوات الصلبة«:

اخلارجية  السياسة  أن   2016 عام  تطورات  أوضحت 
الرتكية، اليت قامت عىل مبادئ فلسفية وقيم نظرية رّوج 
ي  هلا رئيس الوزراء الرتكي السابق، مل تكن تعرّب عما ُسمِّ
»العثمانية اجلديدة«، من خالل مد قنوات التواصل متعدد 
األبعاد واملستويات بني تركيا والدول اليت كانت جزءًا من 
اإلمرباطورية العثمانية، عرب »أدوات ناعمة« وترصحيات 
بني  ما  جمعت  إجرائية  وخطوات  مستمرة  »عاطفية« 
واالتفاقيات  الثقافية  واملبادرات  السياسية  اإلجراءات 
األخرية  الرتكية  اإلجراءات  أن  ذلك  االقتصادية، 
إلعادة  الرتكي  الطموح  فكرة  رسخ  السيايس  وتسويقها 
إحياء »العثمانية القديمة«، عرب »أدوات صلبة« تتمثل يف 
»توجهات عدائية« وحتركات عسكرية أفضت إىل ترسيخ 

التمركز الرتكي داخل األرايض السورية والعراقية. 

يثري  توسعي  خطاب  استخدام  مع  بالزتامن  ذلك  جاء 
شكوكًا بشأن نمط التوجهات احلقيقية للقيادات الرتكية 
حيال سالمة أرايض الدول العربية. ففي الذكرى الثامنة 
كمال  مصطفي  احلديثة،  تركيا  مؤسس  لوفاة  والسبعني 
أتاتورك، قال الرئيس الرتكي: ”نذكر بالرحمة قائد حرب 
الغازي  األول  ورئيسها  جمهوريتنا  وباين  االستقالل 
للذين  ”نتصدى  قائالً:  واستدرك  كمال“،  مصطفي 
حياولون حتديد تاريخ دولتنا بتسعني سنة، وجيب أن نتخذ 
كل أنواع التدابري، بما فيها مراجعة الكتب املدرسية، بدءًا 
 780 يف  تركيا  سجن  يمكن  ال  أنه  وأكد  االبتدائية“،  من 

ألف كم52.

الضعف  عنارص  حتويل  عىل  الرتكية  القيادة  راهنت 
وتتغذى  الرتكية،  الدولة  متاسك  تعرتي  اليت  اهليكيل 
ومناطقية/  وعرقية  طائفية  أسس  عىل  سياساتها،  من 
والتطورات  املحلية  للسياسات  كانعكاس  جغرافية- 
عرب  قوة،  عنرص  إىل  الدولية-  والتوجهات  اإلقليمية 
الضيقة–  األتاتوركية«  »الطورانية  مفهوم  من  االنتقال 
هوية  عرب  واالندماج،  املحيطة  الدول  مع  الصلة  قطع 
األردوغانية«  »العثمانية  إىل  غربية-  حتالفات  يف  جديدة 
رابطة  إحياء  عرب  الرتكية،  الذاكرة  إىل  العودة  الواسعة– 
وليس  اخلارجية،  تركيا  لسياسة  ناظم  كخيط  اإلسالم 
الطورانية (العرق) اليت تعطي الرشعية للمرشوع الوطين 
إعادة  بالقدرة عىل  ذايت  إدراك  بناء عىل  الدوليت- وذلك 
سعت  معطى  وهو  العثمانية«،  »اإلمرباطورية  هيبة 
إسالمية  قيادات سياسية/  أدوات خمتلفة،  لتحقيقه، عرب 

راحلة كعدنان مندريس، ونجم الدين أربكان. 

اإلجراءات التركية 
األخيرة وتسويقها 

السياسي رسخ 
فكرة الطموح 
التركي إلعادة 

إحياء "العثمانية 
القديمة"

5 - أحمد حجاج، تركيا بني الطورانية والعثمانية: رصاع اهلويات يف املنطقة، جريدة الرشق األوسط (لندن)، 21 نوفمرب 2016.
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اهلل  عبد  السابق،  الرتكي  للرئيس  أيضًا  ترصحيات  وثمة 
جول، حينما كان رئيسًا للوزراء، قال فيها إن تركيا ختّلت 
عن املوصل لدولة العراق املركزية، وإذا ما واجهت هذه 
تنجم  أن  املقرر  من  لرتكيا  فهناك حقوق  التقسيم  الدولة 
عن ذلك. ويف خطاب له يف مدينة بورصة يف 22 ترشين 
األول/ أكتوبر 2016، قال أردوغان: »مل نقبل حدود بالدنا 
طوعًا«. وقال: »يسأل بعض األشخاص بمنتهى اجلهل ما 
شأن تركيا بشمال العراق أو سوريا أو البوسنة؟ لكن كل 

هذه املناطق اجلغرافية تشكل جزءًا من وجداننا«6. 

وفيما متثل ترصحيات أردوغان بشأن حدود تركيا الفعلية 
العلماين،  النظام  عىل  ضمنيًا  هجومًا  التارخيية  وحقوقها 
يف  أنه  غري  مؤسسها،  وعىل  احلديثة  تركيا  حكم  الذي 
حتوي  اليت  املناطق  إىل  أيضًا  رسالة  يبعث  ذاته  الوقت 
جديدًا  توجهًا  ثمة  أن  تكشف  لرتكيا،  دائمة  مصالح 
بما  املجاورة،  الساحات  عىل  للتحرك  عسكريًا  مدعومًا 
اإلطار  هذا  ويف  استباقيًا.  حتركًا  أنقرة  تعتربه  ما  يضمن 
تظهر  اخلرائط  من  سيالً  الرتكية  اإلعالم  وسائل  نرشت 
هذه  وتقدم  املايض.  يف  لرتكيا  الواسعة  السيطرة  مناطق 
فهمًا  دانفورث،  نيك  السيايس  للمحلل  وفقًا  اخلرائط، 
احلالية  واخلارجية  الداخلية  السياسة  الهتمامات  عميقًا 

لرتكيا7.

خريطة  بدورها  نرشت  قد  بولييس  فورين  جملة  وكانت 
احلدود«،  لـ«توسيع  الرتكية  املخططات  طبيعة  تكشف 
إىل  إضافة  العراقيتني،  وكركوك  املوصل  مدينة  لتشمل 
حتت  اجلنوبية،  تركيا  حدود  من  بالقرب  سورية  مدن 

عالقات  توظيف  وعرب  تارخيية،  ومزاعم  قومية  ذرائع 
عابرة للحدود القومية، من خالل توظيف العالقات مع 
األقليات الرتكمانية، وبعض األحزاب الكردية، والقوى 
السنية8. كما أن الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
كان قد طالب يف 24 متوز/ يوليو 2016، بتعديل االتفاقية 
عىل  اليت   1923 عام  السويرسية  لوزان  مدينة  يف  املوقعة 
املؤرخ  يصفها   واليت  تركيا،  حدود  تسوية  متت  أثرها 
»اهلزيمة  متثل  بأهنا  أوغلو،  قدير مرص  الرتكي،  والكاتب 
واملهانة« بالقول: »إن األتراك ختّلوا بتوقيع معاهدة لوزان 
عن قيادة املسلمني، ورضوا بقطعة صغرية من األرض«. 

هذه املقوالت األكاديمية والترصحيات السياسية جعلت 
أردوغان رغم ما يكّنه من العداء لـ«إرث أتاتورك الثقايف« 
و«مرياثه اجلغرايف«، يستمد تصوراته ومقارباته اخلارجية 
أتاتورك ذاته، حينما أشار  حيال الدول املجاورة مما قاله 
يف عام 1923، إىل أن: »حدود أمتنا متتد من جنوب خليج 
جرابلس  جرس  وجنوب  أنطاكية،  من  اإلسكندرونة 
جنوبًا  تسري  ثم  حلب،  وجنوب  احلديدية  السكة  وحمطة 
مع هنر الفرات حىت تضم دير الزور، ثم تتجه رشقًا لتضم 

املوصل، وكركوك والسليمانية«9. 

للسياسة  احلاكمة  العنارص  حتديد  يمكن  ذلك  عىل  بناء 
اخلارجية الرتكية وتكتيكاتها لتفعيل اسرتاتيجية »العثمانية 

القديمة« عىل النحو اآليت:

ما  عىل  أردوغان  اسرتاتيجية  تقوم  املسار«:  »حتويل   -
ترسيخ  حماولة  بمعىن  املسار«،  »حتويل  اعتباره  يمكن 
متثل  وسوريا  العراق  حيال  الرتكية  السياسة  أن  انطباع 

6 - جوناثان ماركوس، هل سيعقد طموح تركيا معركة املوصل؟، موقع ىب ىب ىس عريب،25 أكتوبر 2016.
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/10/161025_mosul_iraq_turkey_analysis

7 - املصدر السابق.
Danforth, Turkey’s New Maps Are Reclaiming the Ottoman Empire, Foreign Affairs, October 23, 2016 - 8

9 - كرار أنور نارص، العراق بني طموحات السلطان الرتكي ولعبته الصفرية، مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية، 8 نوفمرب 2016.  
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سياسة دفاعية- استباقية وليست احتاللية توسعية. يقول 
بعد أيام من بدء معركة املوصل خالل كلمته أمام اجتماع 
يف  بأنقرة،  الرئاسة  جممع  يف  املخاتري 
إن   2016 أكتوبر  األول/  ترشين   16
وجود قوات تركية يف منطقة بعشيقة 
باحلرب  تلوحيًا  ليس  املوصل  قرب 
ال  وأنه  العراق،  لسيادة  انتهاكا  وال 
أن  عىل  مشددًا  سيئة،  نية  أي  حيمل 
قواته جيب أن توجد يف املكان »الذي 
ال بد أن نكافح فيه من أجل استقاللنا 
ومستقبلنا، وهذا املكان حاليًا هو املوصل«. وأشار أيضًا 
إىل أن »عملية درع الفرات قامت هبا القوات الرتكية من 
والسوريني  العراقيني  عن  وسندافع  أحد  من  إذن  دون 

دون استثناء«10.

- »الدفاع املسبق«: سّن الربملان الرتكي قانونًا يسمح بعمل 
القوات الرتكية خارج احلدود يف كل من سوريا والعراق، 
ما   2016 أكتوبر  األول/  ترشين  يف  به  العمل  متديد  وتم 
يؤكد التخطيط املسبق للتدخل يف دول اجلوار اجلغرايف. 
وقد ارتكزت تركيا عىل إثارة املخاوف و«رشعنة« أدوارها 
اإلقليمية، باعتبارها فيما خيص سوريا تعمل عىل حماية 
يف  اإلرهابية  وعملياته  داعش  تنظيم  متدد  من  احلدود 
العمق الرتكي، انطالقا من الرشيط احلدودي مع سوريا، 
كما أهنا تتحرك عسكريًا حيال سوريا انطالقًا من مصالح 
األمن القومي الرتكي يف مواجهة »التهديدات اإلرهابية« 
وامتداداته  الكردستاين،  العمال  بحزب  ترتبط  اليت 
السورية، ممثلة يف احلزب الديمقراطي الكردي ووحدات 

حماية الشعب الكردي.

الناظم  اخلط  أن  تركيا  أوضحت  العراق،  خيص  وفيما 
بمواجهة  يرتبط  بعشيقة  خميم  يف  العسكرية  لتحركاتها 
فقد  ذلك  تّدعى  كانت  وبينما  الطائفية.  السياسات 
مناطق  يف  ليس  الطائفية،  يؤجج  السيايس  خطاهبا  كان 
عىل  وإنما  وحسب  بالعراق  داعش  تنظيم  مع  الرصاع 
مرسح عمليات اإلقليم بّرمته. فقد اعتمدت أنقرة خطابًا 
طائفيًا، يرتكز عىل موازنة النفوذ اإليراين واحليلولة دون 
مشاركة »قوات احلشد الشعيب« يف حترير مدينة املوصل، 
تفاقمت  اليت  العراق،  يف  الداخلية  األزمات  واستغالل 
بسبب اخلالفات السياسية الداخلية، واحلرب عىل تنظيم 
عدم  عىل  حريص  إنه  الرتكي  الرئيس  وقال  داعش. 
السماح بأية سيادة طائفية عىل املوصل، ألن اهلدف يتمثل 
يف تطهريها من داعش، وتابع: إن املوصل ألهل املوصل 
وتلعفر ألهل تلعفر، وال حيق ألحد أن يأيت ويدخل هذه 
بعد حتريرها  املوصل  يبقى يف  أن  املناطق، مضيفًا: »جيب 
الرتكمان،  والسنة  العرب،  السنة  من  وحسب  أهاليها 

والسنة األكراد«11.

- »الوكالء املحّليون«: تعتمد تركيا يف حتركاتها اخلارجية 
املحليني، ويف  الوكالء  أن يطلق عليه اسم  عىل ما يمكن 
عدة،  حملية  بقوى  األدوار  هذه  ترتبط  العراقية  احلالة 
الكردية.  البشمركة  وقوات  الرتكمانية،  القوى  منها 
خميم  يف  العسكري  تواجدها  أن  عىل  تركيا  ارتكزت  فقد 
الرتكية،  احلدود  من  وبالقرب  املوصل،  شمايل  بعشيقة 
كان بناء عىل دعوة من مسعود بارزاين رئيس إقليم شمال 
وذلك  ملتبسة«،  بـ«عالقات  معه  ترتبط  الذي  العراق، 
وفق اسرتاتيجية »املنفعة املتبادلة«. وبينما استهدفت تركيا 
السيطرة والتمدد اإلقليمي فإن القوات الكردية استهدفت 

10 -فراس حممد، تركيا وتداعيات معركة املوصل عىل أمنها اإلقليمي، شبكة جريون، 26 أكتوبر 2016. 
11 - هل هناك صفقة بني األكراد وتركيا لتقسيم العراق؟، شبكة النبأ املعلوماتية، 15 أكتوبر 2016

باتت تركيا للمرة 

األولى طرفًا 

مباشرًا في 

المعادلة السورية 

الداخلية 
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احلكومة  مع  عليها  املتنازع  املناطق  عىل  السيطرة  دوام 
املركزية بعد حتريرها بواسطة القوات الكردية من تنظيم 
داعش، من دون أن يرتتب عىل ذلك أية معارضة تركية. 
اجليش  فصائل  دعم  عىل  أنقرة  تعتمد  آخر  جانب  وعىل 
السوري احلر يف مرسح العمليات السوري، حيث جبهة 
»أحرار الشام«، و«سلطان مراد«، و«نور الدين الزنكي«، 
الكردستاين  العمال  حزب  خطر  مواجهة  بحجة  وذلك 

من ناحية، وتنظيم »داعش« من ناحية أخرى.

بين  تركيا  دراماتيكية...  تبّدالت  ثانيًا- 

تحالفات »تقليدية« وروابط »هشة«: 

دراماتيكية يف عالقات  املايض حتوالت  العام  بينما شهد 
سيما  وال  واالنفراج،  التأزم  بني  تراوحت  اليت  روسيا 
 ،2016 نيسان/أبريل  يف  ملوسكو  الرتكي  االعتذار  بعد 
انتقلت العالقات الرتكية مع الواليات املتحدة من التأزم 
اجلمهوري  وصول  بعد  املأمول،  االنفراج  إىل  النسيب 
وخصوصًا  األمريكية،  الرئاسة  سدة  إىل  ترامب  دونالد 
بعد ترصحيات بعض الدوائر املقربة منه بشأن أمهية أدوار 

تركيا اإلقليمية.

مسارًا  األورويب  االحتاد  مع  تركيا  عالقات  شهدت  فيما 
يف  الالجئني  اتفاقية  بعد  االنفراج،  من  فانتقلت  عكسيًا 
خروج  عقب  والتوتر  التأزم  إىل   ،2016 مارس  آذار/ 
االنقالب  وحماولة  السيايس،  املشهد  من  أوغلو  داوود 
قوى  حيال  إقصائية  سياسات  من  تبعها  وما  العسكري 
املعارضة، بما أظهر السياسات الرتكية حيال روسيا، ويف 
ظل تطور العالقات مع الصني، وكأهنا قد اختذت قرارًا 

قاطعًا فيما خيص ما أطلق عليه »توّجه تركيا رشقًا«.

مراجعة العالقة مع الغرب:  1.1
توترات   2016 عام  خالل  الرتكية  العالقات  شهدت 
واضطرابات تصاعدت بسبب تباين الرؤى حيال العديد 
الصعيد  فعىل  اإلقليمية.  والقضايا  املحلية  امللفات  من 
املحيل مل ُتبد الواليات املتحدة األمريكية قبوالً لسياسات 
اإلعالم  ووسائل  املعارضة  قوى  حيال  املتشددة  تركيا 
ُوجهت  العسكري  االنقالب  وبعد  األتراك.  والناشطني 
يف  بالضلوع  األمريكية  اإلدارة  إىل  رسمية  شبه  اتهامات 
حماولة االنقالب عىل حكم الرئيس الرتكي، رجب طيب 
واألمريكية  الرتكية  احلكومة  من  كٌل  قامت  أردوغان، 
الدولتني  بني  املوقف  تهدئة  أجل  من  اخلطوات  ببعض 
بإعادة  األمريكي  للطريان  تركيا  سماح  منها  احلليفتني، 
يف  داعش  تنظيم  لرضب  »إنجرليك«  قاعدة  استخدام 
نفى  تركيا  مع  املوقف  تهدئة  وألجل  والعراق.  سوريا 
الرئيس السابق باراك أوباما، أي معرفة مسبقة أو ضلوع 
تركيا،  الفاشلة يف  املتحدة يف حماولة االنقالب  للواليات 
»خاطئة«  ذلك  غري  عن  تتحدث  اليت  التقارير  إن  وقال 
بشكل ال لبس فيه، كما أكد أن طلب تسليم فتح اهلل غولن 
إىل تركيا تقرره اإلجراءات القانونية للواليات املتحدة12.

وعىل الرغم من ذلك مل تدعم الواليات املتحدة املساعي 
اشرتطت  حيث  املوصل،  معركة  يف  للمشاركة  الرتكية 
اشرتاك  رغم  ساكنًا  تركيا  حترك  مل  كما  بغداد،  موافقة 
قوات »احلشد الشعيب« يف معركة حترير املدينة، أعلن ذلك 
رصاحة وزير الدفاع األمريكي، أشتون كارتر، يف ترشين 
أكد  حيث  لبغداد  زيارته  خالل   ،2016 أكتوبر  األول/ 
»رضورة أن تترصف كل دولة بما حيرتم السيادة الكاملة 

12 - حمد جاسم حممد، العالقات الرتكية األمريكية بعد االنقالب الفاشل، شبكة النبأ املعلوماتية، 6 أغسطس2008
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للعراق«، وكانت تلك الرسالة موجهة بشكل رصيح إىل 
األتراك13.

وفيما يتعلق بالقضية السورية مل تستجب الواليات املتحدة 
أيضًا للمطالب الرتكية اخلاصة بإقامة منطقة آمنة يف شمال 
قوات  دخلت   2016 آب/أغسطس   24 ومنذ  البالد. 
تركية مدينة جرابلس، وسيطرت عىل 
املمتد من جرابلس  الرشيط احلدودي 
الكردية،  عفرين  منطقة  حدود  إىل 
لتقيم بحكم األمر الواقع منطقة أمنية، 
األمنية  املنطقة  تلك  ليست  أهنا  رغم 
يتوجب  تطالب هبا، واليت  اليت كانت 
بناء  أو  متعددة،  فيها قوى  تتشارك  أن 
عىل قرار مشرتك لعدة دول. لكن هذه 
حيث  نسبيًا  املعادالت  غريت  اخلطوة 
باتت تركيا للمرة األوىل طرفًا مبارشًا يف املعادلة السورية 

الداخلية أسوة بالواليات املتحدة، وروسيا، وإيران14.

وعىل ما يبدو فإن تركيا باتت تراهن عىل الرئيس دونالد 
ترامب، حيث رحب رئيس الوزراء الرتكي بنعيل يلدريم 
بأنه  بانتخاب ترامب واصفًا وصوله إىل منصب الرئاسة 
وتعترب  الثنائية.  العالقات  يف  اجلديدة«  »احلقبة  يدشن 
ليونة حيال  أكرث  الرئيس األمريكي اجلديد  أن هنج  تركيا 
املستشار  إعالن  بعد  وسيما  الرتكي،  الداخل  تطورات 
العسكري لرتامب، اجلرنال املتقاعد مايكل فلني، وجوب 
االستعداد لتسليم املعارض »فتح اهلل غولن«، الذي تتهمه 

تركيا بتدبري حماولة االنقالب. 

تصعيد  إىل  أوغلو  داوود  أحمد  إبعاد  أفىض  أوروبيًا، 
مارس  آذار/  اتفاق  بنود  بتنفيذ  الزتامه  وعدم  أردوغان 

ستة  نحو  تركيا  حتصيل  بنوده  تضمنت  الذى   2016
مليارات يورو بنهاية عام 2018، ومنح املواطنني األتراك 
اعتبارًا  تأشرية،  دون  األورويب  االحتاد  دول  دخول  حق 
من أواخر عام 2016، وتنشيط مباحثات تركيا مع الدول 
األورويب«.   »النادي  يف  عضويتها  بخصوص  األوروبية 
بقضايا  ترتبط  تعد  ومل  اخلالف  أوجه  تصاعدت  وقد 
وإنما  وحسب  املجمدة  شبه  األوروبية  العضوية  ملفات 
دعمتها  اليت  املتطرفة  اجلماعات  بقضايا  أيضا  ارتبطت 
ساهم  مما  الالجئني،  لقضية  السيايس  والتوظيف  تركيا، 
وسيما  األوروبية،  الساحات  عىل  كبرية  تغيريات  يف 
عن طبيعة  املتطرف. هذا فضالً  اليمني  قوى  بعد صعود 
إّبان  الرتكية  للحكومة  املتحزي  غري  األورويب  املوقف 
تعّرضها ملحاولة انقالب، وامتناع مسؤويل أوروبا رفيعي 
واملساندة،  الدعم  عن  للتعبري  أنقرة  زيارة  عن  املستوى 
إىل  فروا  الذين  العسكريني  والقادة  اجلنود  تسليم  وعدم 

العديد من الدول األوروبية لطلب اللجوء السيايس.

”بني  روابط  أو  املعلقة  املسرية  طبيعة  ذلك  كل  يعكس 
االحتاد  يف  تركيا  عضوية  بمصري  تقطع  ال  اليت  البينني“ 
بداية  عىل  العقد  عن  يزيد  ما  مرور  رغم  األورويب، 
متامًا  املفاوضات  توقفت  وقد  اجلانبني.  بني  املفاوضات 
الطوارئ،  حالة  لفرض  الغريب  الرفض  جراء  مؤخرًا 
احلزبية  املعارضة  قوى  حيال  الرتكي  الرئيس  وسياسات 
فضالً  الصحافة،  حلرية  احلكومية  االنتهاكات  واستمرار 
واالعتقال  اإلقالة  عرب  إقصائية،  سياسات  اتباع  عن 
بدعوى  املواطنني  من  اآلالف  بعرشات  والتنكيل 
ارتباطهم بحركة ”اخلدمة“، وانتهاج عمليات ”التطهري 

 تركيا ال تلوح 

بـ"خيار شنغهاي" 

في سياق منفصل 

عن ممارسة 

الضغوط على 

القوى الغربية

13 - جوناثان ماركوس،  مصدر سبق ذكره.
14 - حممد نور الدين، تركيا بني الرقة واملوصل!، الرشق (الدوحة)، 1 أكتوبر 2016. 
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املختلفة، حتت  الدولة  أجهزة  داخل  املؤسيس“  السيايس 
ذريعة حماسبة ”القوى االنقالبية“.

نحو  رشقًا  التوجه  البديلة«...  »الروابط   1.2 
ترسيخ العالقات مع حلفاء ُجدد:

بعد أحداث 15 متوز/ يوليو، أعاد الرئيس الرتكي، رجب 
 ،2016 نوفمرب  الثاين/  ترشين   20 يف  أردوغان،  طيب 
الطرح الذي تبنته أنقرة من قبل، حينما نالت يف عام 2013 
للتعاون«  شنغهاي  »منظمة  يف  حماور«  »رشيك  وضعية 
لتوسيع  حماولة  حينه  يف  ذلك  مّثل  وبينما   .(SCO)
بديالً  خيارًا  مؤخرًا  بدا  فقد  اخلارجية،  احلركة  خيارات 
عن مسعى االنضمام للمنظومة األوروبية، حيث رصح 
العضوية  نيل  تستهدف  باتت  بالده  بأن  الرتكي  الرئيس 
الكاملة يف املنظمة اآلسيوية وأن أنقرة لن تسعى بأي ثمن 

لالنضمام إىل االحتاد األورويب. 

الذي شهدته عالقات  الالفت  التطور  جاء ذلك يف ظل 
القوى اآلسيوية،  العديد من  تركيا متعددة املسارات مع 
غدتا  أن  بعد  وروسيا،  الصني  من  كل  مقدمتها  ويف 
تتشاركان الرؤية حيال املوقف الغريب من تركيا، انطالقًا 
مما يعرف يف األدبيات السياسية »اقرتاب الفرصة«، لتعلن 
كلتا الدولتني استعدادمها لدعم خطوات تركيا لالنضمام 
أنقرة  اختيار  سابقة  بعد  وذلك  شنغهاي،  منظمة  إىل 
املنظمة، يف سابقة غري معهودة  الطاقة« يف  »نادي  لرئاسة 
بالنسبة لدولة ال تتمتع بالعضوية الكاملة يف املنظمة اليت 
متثل نحو 100 مليار دوالر من التبادل التجاري، وحتظى 
باقتصادات تبلغ نحو 800 تريليون دوالر، وهي منظمة 
العسكري  التعاون  حيظى  حيث  األهداف،  مزدوجة 
االقتصادي  التكتل  يشكل  نفسه  الوقت  ويف  بأولوية 

أساسًا للتفاعل املشرتك.

شنغهاي  منظمة  دول  نحو  مؤخرًا  تركيا  حتركت  وقد 
بشكل مكثف. وشهدت عالقات تركيا بـ«الدول القائدة« 
األخرية.  الفرتة  خالل  متالحقة  تطورات  املنظمة  داخل 
مليار   28 لنحو  الصني  مع  التجاري  التبادل  تصاعد  فقد 
كما شهدت  عام 2002،  ملياري دوالر  من  بدالً  دوالر 
تركيا  دور  تراجع  بعد  نسبيًا  سياسيًا  انفراجًا  العالقات 
القيادي  تسليم  عىل  واملوافقة  األيغور،  قضية  دعم  يف 
 .2001 عام  منذ  تركيا  يف  الالجئ  »يابشان«،  األيغوري 
عما  وإعالميًا  سياسيًا  احلديث  خفوت  إىل  إضافة  هذا 
الصني«،  »أتراك  اسم  أنقرة  داخل  البعض  عليه  يطلق 
وأحقية احلكم الذايت يف إقليم »سينجان«، ودعم مطالبهم 

السياسية والثقافية. 

روسيا  مع  الرتكية  العالقات  شهدت  آخر  جانب  وعىل 
حادثة  عن  اعتذار  بتقديم  الرتكي  الرتاجع  بعد  انفراجًا 
املوقف  عقب  وكذلك   ،“SU-24« الطائرة  إسقاط 
االنقالب  حماولة  إثر  الرتكية،  احلكومة  بدعم  الرويس 
التباين“  توافق نسيب بشأن ”إدارة  العسكري، وحدوث 
فيما خيص امللف السوري، وعودة العمل يف خط ”السيل 

الرتكي“، ومرشوعات ”الطاقة النووية“ يف تركيا. 

موازنة  تركيا  بمحاولة  التطورات  هذه  ارتبطت  وقد 
مع  العالقات  حتسني  عرب  الغرب  مع  املتوترة  العالقات 
حيث  الرويس  التوتر  تكلفة  تصاعد  بعد  وسيما  روسيا، 
أقدمت روسيا عىل فرض عقوبات متعددة حيال تركيا، 
العديد  عن  فضال  وسياسية،  اقتصادية  جوانب  شملت 
السوري.  املجال  يف  الرادعة  األمنية  اإلجراءات  من 
إىل  أشهر،  ثمانية  نحو  بعد  الرتكي،  الرئيس  ذلك  دفع 
بعث  حيث  بوتني،  فالديمري  الرويس،  للرئيس  االعتذار 
رسالة خطية يف أيار/ يونيو 2016 قدم فيها أسفه للرئيس 

الرويس. 
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ويف األول من متوز/ يوليو 2016، اجتمع وزيرا خارجية 
البلدين من أجل جتسري ّهوة اخلالف و“إدارة التباينات“ 
بشأن القضية السورية. وشهدت مدينة سانت بطرسربغ 
الرويس  الرئيسني  لقاء   2016 أغسطس  آب/   9 يف 
عالقاتهما.  ترميم  بإعادة  االثنان  تعهد  حيث  والرتكي، 
حزب  ممثلية  بإغالق  موسكو  قامت  ذاته،  الشهر  ويف 
االحتاد الديمقراطي الكردي اليت كانت قد افتتحت بعد 

توتر العالقات بني البلدين.

وعىل جانب آخر، ثمة حماولة للتوظيف املتبادل بني روسيا 
إىل  تركيا  دفع  إىل  الرويس  الرئيس  سعى  فبينما  وتركيا. 
الناتو والواليات املتحدة األمريكية للحركة  االبتعاد عن 
واالقرتاب من السياسة اخلارجية الروسية من خالل ضم 
الرئيس  استخدم  للتعاون“،  ”شنغهاي  منظمة  إىل  تركيا 
الرتكي روسيا كـ“ورقة ضغط“ يف مواجهة حلفاء تركيا 
يف  اخلبري  فاسيلييف،  ألكسندر  يقول  وكما  الغربيني. 
الرشقية  الدراسات  معهد  يف  الرتكية  الروسية  العالقات 
بموسكو: ”قد يستخدم أردوغان روسيا كورقة رابحة يف 
يده عىل طاولة املفاوضات مع الغرب، فهدفه األكرب هو 

الغرب ال روسيا“15.

إن تركيا اليت تلح عىل طلب حرية التنقل ملواطنيها داخل 
مسعى  عن  نفسه  الوقت  يف  وتعلن  األورويب،  االحتاد 
إطار  يف  ذلك  توظف  إنما  لـ«شنغهاي«،  االنضمام 
االحتاد  عىل  الضغوط  ممارسة  تستهدف  اليت  التكتيكات 
األورويب فيما خيص »القضايا العالقة« بني اجلانبني، كما 
أهنا تدرك استحالة أن جتمع بني عضوية حلف األطليس 
اجليش  قيادات  أغلب  أن  سيما  وال  شنغهاي،  ومنظمة 
وتدرك  غربية،  وتسلح  تدريب  أنظمة  تعتمد  الرتكي 

أنقرة أيضًا ما متثله عضوية شنغهاي من حتديات بالنسبة 
والعالقات  آسيا،  وسط  دول  مع  التكامل  ألطروحات 
مناقضة  مقاربات  تتبىن  اليت  اخلليج  دول  بعض  مع 
الرصاع  وقضايا  ملفات  حيال  الروسية  للسياسات 
بأكرث  مرتبط  الرتكي  االقتصاد  أن  عىل  عالوة  اإلقليمي، 
من %40 من جتارته اخلارجية مع االحتاد األورويب، و80 
يف املئة من االستثمارات األجنبية املبارشة تأيت لرتكيا عرب 

دول أوروبا املختلفة.

إن تركيا مل تتقدم حىت اآلن لنيل عضوية منظمة شنغهاي 
طلب  عىل  السابقة  اخلطوة  باعتبارها  مراقب،  بصفة 
املنظمة. وقد  الكاملة وفق ميثاق  العضوية  احلصول عىل 
أي  أن  أكار،  خلويص  الرتكي،  األركان  رئيس  رصح 
بني  التعاون  لتعميق  وسيلة  سيكون  النوع  هذا  من  تقدم 
أنقرة وحلف الناتو، بما يثبت أن تركيا ال تلوح بـ«خيار 
عىل  الضغوط  ممارسة  عن  منفصل  سياق  يف  شنغهاي« 
التلويح  يف  يتمثل  احلقيقي  اهلدف  وأن  الغربية،  القوى 
وإنما  منها،  أي  تفضيل  ال  والبدائل  اخليارات  بتعدد 
املستهدف حتقيق مكاسب يف مواجهة كل األطراف، عرب 
صيغ »وسيطة« لن تضمن عضوية تركيا يف »األورويب«، 
عضوية  حتصيل  عقبات  ختطى  بإمكانية  بعد  جتزم  ومل 

»شنغهاي«.

مصر  بين  تركيا  تهدئة؟...  أم  تصعيد  ثالثًا:  

و”إسرائيل”:

تسعى تركيا إىل استغالل تطورات إقليم الرشق األوسط، 
بما يضمن مصاحلها السياسية واالقتصادية، وهي يف ذلك 
تدرك مساحات »الفراغ العريب« وأدوات توظيفها، وأيضًا 

15 - ON GOING MIDDLE EAST SCENARIOS, London Center, August 30, 2016
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نمط احلركة اإليرانية وارتداداتها، وتسعى إىل مواجهتها 
واستغالل تعدد جبهات املواجهة »السعودية- اإليرانية«، 
عىل النحو الذى يدفع إيران إىل العمل عىل حتييد أنقرة يف 
إطار املواجهات اإلقليمية، وعىل جانب آخر بما يضمن 
حتقيق أكرب قدر من »املكاسب املركبة«، جراء حماولة دول 
اخلليج حتقيق توازن إقليمي يف مواجهة إيران، وال سيما 
حول  السعودي  املرصي–  اخلالف  أوجه  تصاعد  مع 
العديد من قضايا اإلقليم العالقة. هذا يف وقت تنظر أنقرة 
فيه إىل حتسن العالقات مع مرص، أو إرسائيل، أو النظام 
عىل  املتشابكة  أنقرة  عالقات  إطار  يف  كأدوات  السوري 

املستويني اإلقليمي والدويل.

شهد عام 2016 تطورات إجيابية عىل مسارات العالقات 
كانت  فبينما  وإرسائيل.  مرص  من  كل  مع  الرتكية 
التموضع عىل مرسح عمليات  الرتكية إلعادة  احلاجات 
عرب  »إرسائيل«،  مع  العالقات  حتسني  تستوجب  اإلقليم 
العالقات  مسار  عىل  فإنه  الواحدة«  »الدفعة  اسرتاتيجية 
مع مرص مل تسفر تكتيكات اجلمع بني الترصحيات الودية 
بشأن  أخرى،  أحيان  يف  واملتناقضة  أحيان،  يف  املتقطعة 
طبيعة  تبدل حقيقي يف  إحداث  املشرتكة، عن  العالقات 

االتصاالت بني اجلانبني.

الرتكية–  العالقات  التهدئة...  خيار   1.1
اإلرسائيلية: 

جلوالت،  واستمرت  بالرسية،  اتسمت  مفاوضات  بعد 
وجاءت عىل فرتات متقطعة خالل السنوات املاضية، تم 
اتفاق وقع يف  اإلعالن يف 26 حزيران/ يونيو 2016 عن 
العاصمة اإليطالية– روما- يقيض بإعادة تطبيع العالقات 
املشرتكة، عرب السعي للبناء عىل جهود الرئيس األمريكي 
باراك أوباما، واليت أثمرت يف 24 آذار/ مارس 2013 عن 

اعتذار إرسائييل بشأن مقتل مواطنني أتراك كانوا عىل منت 
السفينة الرتكية »مايف مرمرة«، عىل يد قوات الكوماندوز 

اإلرسائيلية يف أيار/ مايو 2010.

تضمن االتفاق التفاوض بني اجلانبني 
عىل املطالب اخلاصة بالسماح بحرية 
إىل  للوصول  الرتكية  للسفن  املالحة 
أنقرة  تعهد  مع  غزة،  قطاع  شواطئ 
أية جماعات فلسطينية  بعدم ممارسة 
أمن  تستهدف  أراضيها  عىل  أنشطة 

”إرسائيل“. ويف هذا السياق قامت تركيا برتحيل القيادي 
مهندس  بأنه  ”إرسائيل“  تتهمه  الذي  العاروري  صالح 
عملية خطف ومقتل ثالثة إرسائيليني يف حزيران/ يونيو 

.2014

من  بعدد  اجلانبني  بني  العالقات  حتسن  ارتبط  وقد 
التوتر  ارتدادات  عن  تنفصل  مل  اليت  الرئيسية  املحركات 
املرصي– الرتكي، ورغبة أنقرة يف مزاحمة الدور املرصي 
فيما خيص الرصاع الفلسطيين- اإلرسائييل، هذا إضافة إىل 
رغبة أنقرة يف ”تقليل الفجوات“ يف عالقاتها اإلقليمية، 
وسعيها وقتذاك، عرب طرق عديدة، إلدارة توتر العالقات 
الروسية- الرتكية، وتوقف العديد من مرشوعات الطاقة 
املشرتكة عىل النحو الذى دفع أنقرة للبحث عن أسواق 
من  لعدد  وذلك  ”إرسائيل“،  مقدمتها  يف  جاء  بديلة 
وسعي  الدولتني  بني  اجلغرايف  القرب  أمهها  االعتبارات 

”إرسائيل“ إىل تصدير الغاز إىل أوروبا. 

اعتربت  ألنقرة؛  اسرتاتيجية  أمهية  ذلك  شكل  وبينما   
”إرسائيل“ بدورها أن أمهية عملية ”ذوبان اجلليد“ بني 
ال  املستويات  متعددة  عالقات  باستعادة  تتعلق  اجلانبني 
من  عددٍ  مواجهة  يف  وذلك  األمين،  الشق  عنها  يغيب 
شأن  من  أن  كما  طهران.  مقدمتها  يف  اإلقليمية  القوى 

 لدى الطرفين 

التركي و»اإلسرائيلي« 

طموًحا إلقامة 

مناطق عازلة داخل 

األراضي السورية



التقرير اإلستراتيجي 66

يف  املناورة  عىل  القدرة  هامش  من  يوسع  أن  االتفاق 
أن  إىل  إضافة  كمرص.  أخرى  إقليمية  أطراف  مواجهة 
االتفاق قد يمثل فرصة إلجياد صيغة للتفاهم أو حد أدىن 
من التنسيق فيما خيص امللف السوري، وال سيما أن لدى 
األرايض  داخل  عازلة  مناطق  إلقامة  طموًحا  الطرفني 
بالتمدد اجلغرايف  السورية، بما يسمح 
الرؤى  مع  يتناقض  ما  وهو  مستقبالً، 

واملصالح املرصية.

املتحدة  الواليات  اضطلعت  وقد 
بأدوار  السياق-  هذا  يف  األمريكية- 
حمفزة لتحسني العالقات بني البلدين، 
التمركزات  أوجدته  ما  بسبب 
العسكرية الروسية بالقرب من حدود 
نظرت  حيث  حتديات،  من  الدولتني 
العالقات  تطبيع  إعادة  إىل  واشنطن 
املحاذية  للجبهة  متتني  إعادة  يمثل  باعتباره  اجلانبني  بني 
النسيب  املرصي  اخلروج  بعد  خصوًصا  اإلقليم،  يف  هلما 

من هذه ”الدائرة“.

عىل جانب ثان، استهدف االتفاق الرتكي– اإلرسائييل يف 
أحد جوانبه تكوين جبهة تعمل من خالهلا كٌلّ من قطر 
وتركيا عىل تعميق العالقات مع حركة حماس، إلفشال 
الدولة  أية حماوالت لتحسن عالقات حركة حماس مع 
حلركة  ليس  إقليمية،  حاضنة  توفري  عرب  وذلك  املرصية، 
من  الفلسطينية،  للسلطة  أيضًا  وإنما  وحسب،  حماس 
وكذلك  السياسية،  واملساندة  املايل  الدعم  تقديم  خالل 
من  الالزم  الدعم  وتوفري  ”حماس“،  عنارص  استضافة 

منابر إعالمية للعديد منها.

اإلقليمي–  السياق  اضطلع  وأخري،  ثالث  جانب  عىل 
زوايا  تدوير  إلعادة  تركيا  دفع  يف  رئيسية  بأدوار  أيضًا- 

اجتاهاتها اإلقليمية، فتوقف املفاوضات املرصية– الرتكية 
بشأن تصدير الغاز اإلرسائييل دفع أنقرة الستنهاض النهج 
تعارضت  ما  إذا  االقتصادية  املصالح  بتغليب  التقليدي 
الغاز  التوجهات األيديولوجية، عرب السعي لتصدير  مع 
بما من  الرتكية  الغاز  أنابيب  بواسطة خطوط  اإلرسائييل 
شأن ذلك أن حيقق املصالح االقتصادية من ناحية، ويدفع 
مسار  عن  نسبيًا  ”إرسائيل“  إبعاد  إىل  أخرى،  ناحية  من 
التحركات اليت تقودها كل من اليونان وقربص بالتنسيق 

مع مرص بشأن تقاسم ثروات غاز رشق املتوسط. 

حتسني  وراء  من  ”إرسائيل“  استهدفت  ذلك  مقابل 
إىل  يفيض  واقع جديد  الرتكية خلق  الدولة  مع  عالقاتها 
استعادة التعاون األمين واالستخبارايت بني البلدين، بما 
يمثل خطوة رئيسية عىل طريق ”عزل“ أنقرة عن طهران، 
استغالله  إىل  وسعت  الرتكية  اإلدارة  التقطته  ما  وهو 
العالقات  ترقية  ناحية،  من  مزدوج“  ”هدف  لتحقيق 
مع ”إرسائيل“، ومن ناحية أخرى إعادة ترتيب ملفات 
العالقات مع موسكو، عرب وساطة يبدو أن ”إرسائيل“ 

نفسها اضطلعت فيها بأدوار أساسية. 

الذي شهدته  التدرجيي  االنفراج  الزتامن بني  يفرس ذلك 
تستهدف  اليت  الرتكية،  الدولة  مع  الدولتني  عالقات 
للصعود  إداراتها  نمط  لتغيري  رسيعًا  التحرك  بدورها، 
السيايس والعسكري الكردي يف سوريا، من خالل حماولة 
تهديدًا  تشكل  أن  دون  من  مصاحلها  حتقق  أرضية  إجياد 
لرؤى ومصالح القوى اإلقليمية والدولية األخرى حيال 
الوضع يف سوريا، لذلك استبقت االجتماعات السورية– 
الرتكية التحوالت اليت شهدها مسار العالقات الرتكية– 
الروسية وقد مهد ذلك البيئة اإلقليمية لتدخل عسكري 
عىل  آمنة“  ”منطقة  لتدشني  السورية  األرايض  يف  تركي 
بـ“صمت  أو  ُمعلن  بدعم  السورية،  الرتكية–  احلدود 

مقصود“ من أطراف وقوى إقليمية.

التحوالت التركية 

النسبية حيال 

الدولة المصرية 

ترتبط بتحركات 

"تحذيرية" من 

طرف أجهزة 

الدولة المصرية
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التصعيد  بني  املراوحة  وتركيا...  مرص   1.2
والتهدئة:

أيلول/  يف  يلدريم،  بنعيل  الرتكي،  الوزراء  رئيس  أعلن 
مع  اقتصادي«  لـ«تطبيع  بالده  استعداد   ،2016 سبتمرب 
عىل  ثنائية  للقاءات  فرصة  توفري  عرب  املرصية،  الدولة 
بعض  فيه  أفادت  وقت  يف  هذا  الوزاري16.  املستوى 
بني  اجلزائر  دولة  احتضنته  اجتماع  عقد  عن  التقديرات 
السوري17.  النظام  عن  وممثلني  أتراك  أمنيني  مسؤولني 
الفزنويلية  العاصمة  شهدت  العميل،  املستوى  وعىل 
االنحياز  عدم  جمموعة  دول  قمة  هامش  عىل  كاراكاس، 
يف أيلول/ سبتمرب 2016، لقاًء جمع بني وزير اخلارجية 
املرصي، سامح شكري، ونظريه الرتكي، مولود تشاويش 
اخلاصة  الرتجيحات  بصدقية  انطباعًا  أعطى  بما  أوغلو، 
باجتاهات خفوت سمك اجلليد بني البلدين، وال سيما يف 
ظل توايل الترصحيات الودية اليت انطلقت من مستويات 
الشعبني  بني  التارخيية  العالقات  بشأن  متعددة  سياسية 
املرصي والرتكي، والرغبة يف جتسري هوة اخلالف، وإجياد 
»الصدام«  منسوب  ختفيض  يف  تساهم  مشرتكة  أرضية 
بشأن القضايا العالقة ومصادر التوتر بني اجلانبني املرصي 

والرتكي.

وعىل الرغم مما بدا من تزايد مؤرشات التحسن يف مسار 
أوضحت  معطيات  ثمة  وتركيا  مرص  بني  العالقات 
اللقاء  أن  خصوصًا  آخر،  ملشهد  تتجه  قد  العالقات  أن 
حيث  من  وتشاويش،  شكري  الوزيرين،  بني  الرسيع 
اجلانب  تعليق  وعدم  إخراجه،  وطريقة  ونمطه،  طبيعته 
املحركات  من  العديد  هناك  بأن  أوحى  عليه،  الرتكي 
والقضايا ال تزال حمل التباحث أو التفاوض، عىل النحو 

يمكن  ما  إطار  يف  اجلانبني  بني  العالقات  ُيبقي  الذى 
اعتباره ”التأزم املؤقت“ أو ”االنفراج املؤجل“، وهو ما 
قد تعزز بسبب ترصحيات الرئيس الرتكي مع اإلعالمي 
جمال خاشقجي عىل قناة ”روتانا اخلليجية“، يف ترشين 
ما  صدور  مرص  رفضت  باملقابل   .2016 أكتوبر  األول/ 
عىل  يقوم  األمن  جملس  يف  متوازن“  غري  ”بيانًا  اعتربته 
دعم احلكومة، من دون تأكيد، يف الوقت نفسه، عىل أمهية 
احرتام القيم الديمقراطية واملبادئ الدستورية، بما عطل 

إصدار البيان. 

السياسية  املواجهة  تصاعد  باحتمال  ذلك  أوحى  وبينما 
العالقات  شهدته  ما  غرار  عىل  البلدين  بني  واإلعالمية 
املشرتكة طيلة األعوام الثالثة اخلالية هناك مؤرشات، عىل 
تأثري ذلك. وقد أشارت  جانب آخر، أوضحت هامشية 
بعض التقديرات إىل أن التحوالت الرتكية النسبية حيال 
طرف  من  ”حتذيرية“  بتحركات  ترتبط  املرصية  الدولة 
واألطراف  القضايا  بعض  إزاء  املرصية  الدولة  أجهزة 
بالنسبة  بالغة  بحساسية  تتسم  اليت  الرتكية  وامللفات 
بامتالك  للتلويح  حماولة  يف  وذلك  الرتكي،  للجانب 
يمكن  ومتشعبة  عديدة  ضغط  أوراق  املرصي  اجلانب 
املرصية  الدولة  ما اضطرت  إذا  توظيفها،  أو  استخدامها 

إىل ذلك. 

وراء  كان  ذلك  أن  إىل  التقديرات  هذه  أشارت  وقد 
اجتماعات عديدة لدى اجلانب الرتكي شملت مستويات 
العوامل  أثر  عزل  رضورة  إىل  وخلصت  وأمنية  سياسية 
اإلقليمية عما تشهده الساحة الداخلية يف تركيا عرب حتسني 
أوالً  ذلك  يرتكز  أن  عىل  املرصية،  الدولة  مع  العالقات 
عىل اجلانب االقتصادي الذى يمثل أولوية لدى اجلانب 

16 - رئيس وزراء تركيا بنعىل يلدريم: تركيا بدأت حماولة جادة لتطبيع العالقات مع سوريا ومرص، ىب ىب ىس عريب، 2 سبتمرب 2016
17 - سيناريو ”اتفاقية جزائر“ ثانية يلوح يف األفق بني تركيا والنظام السورى ضد الكرد، موقع ”نبض الشمال“، 10 أبريل 2016 
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رجال  من  خمتلفة  ضغط  جمموعات  تلعب  حيث  الرتكي 
أعمال أدوارًا هامة يف هذا املجال، سواء من أجل اقتناص 
بعض الفرص االستثمارية والتجارية يف الدولة املرصية، 
الرشكات  ببعض  اخلاصة  األوضاع  حتسني  هبدف  أو 
البعض منها من  الرتكية املوجودة يف مرص، واليت يشكو 
بسبب  أو  اجلانبني،  العالقات بني  تدهور  بسبب  الترضر 
والتأجيل  بالتدقيق  اخلاصة  املرصية  اإلجراءات  بعض 
الروتينية  اإلجراءات  أو  التسهيالت  بعض  خيص  فيما 

اخلاصة بطبيعة العمل.

بالنسبة  هامًا  حمورًا  املجال  هذا  يف  العمل  يشكل  وربما 
يف  والصناعة  التجارة  وزير  أشار  فقد  معًا.  للجانبني 
التبادل التجاري  مرص، طارق قابيل، إىل تزايد معدالت 
يناير  الثاين/  كانون  من  الفرتة  خالل  وتركيا  مرص  بني 
إىل حزيران/ يونيو 2016، مقارنة بنفس الفرتة من العام 
بنسبة  تركيا  إىل  املرصية  الصادرات  زادت  حيث  احلايل 
%7.6، وسجلت 681.5 مليون دوالر مقارنة بنفس الفرتة 
مليون دوالر، مضيفًا  بلغت633.1  عام 2015 حيث  من 
أن الواردات املرصية من تركيا تراجعت من 1.485 مليار 
دوالر إىل 1.395 مليار دوالر، خالل النصف األول من 

عام 2016 بانخفاض بلغت نسبته 6.1%.

بني  التجارة  إجمايل حجم  أن  إىل  املرصي  الوزير  وأشار 
نحو  بلغ   2016 عام  من  األول  النصف  خالل  البلدين 
دوالر  مليار   2.119 بزهاء  مقارنة  دوالر،  مليار   2.077
عن نفس الفرتة من العام 2015، بانخفاض بلغت نسبته 
%2 تقريبًا، الفتًا إىل احتالل تركيا املركز السادس يف قائمة 
الدول املستوردة من مرص، واملركز السابع يف قائمة الدول 

املصدرة هلا، كما احتلت املركز السادس من حيث حجم 
التبادل التجاري بني البلدين18. 

يف  أعلن  قد  يلدريم  بنعيل  الرتكي،  الوزراء  رئيس  وكان 
مستثمرو  يذهب  أن  »يمكن  أنه   2016 يونيو  حزيران/ 
تركيا إىل مرص وأن يطوروا استثماراتهم وقد يؤدى ذلك 
مستقبالً إىل تهيئة املناخ لتطبيع العالقات، وحىت إىل بدء 
عالقات عىل مستوى الوزراء. ال يوجد ما يمنع حدوث 
هبذا  يتعلق  فيما  حتفظات  أنقرة  لدى  وليست  ذلك، 

املوضوع«19.

الذي  الوقت  يف  ترتبط  ذلك  تواجه  اليت  املشكلة  أن  بيد 
اجلانب  لدى  باألولوية  االقتصادي  امللف  فيه  حيظى 
األمين  امللف  يزال  ال  املرصي  اجلانب  أن  هي  الرتكي 
تركيا  استضافة  ظل  يف  سيما  وال  األولوية،  حيتل  لديه 
عىل  ودعمها  املرصية  اإلخوان  جماعة  من  ملجموعات 
غري  من  ذلك  أجل  من  والسيايس.  اإلعالمي  املستويني 
يتوقع  العالقات، وال  أن حيدث حتسن رسيع يف  املتوقع 
صعود  وإنما  دراماتيكي،  تدهور  يضا  حدوث  أيضًا 
أي  لدى  املحلية  التطورات  تدفع  أن  إىل  مزتن،  وهبوط 
من الطرفني أو كليهما معًا، أو حتوالت البيئة اإلقليمية أو 
الدولية إىل ظهور سياقات جديدة تدفع العالقات بعيدًا 
العالقات، وجتسيد  املسار جلهة حتسن مطرد يف  عن هذا 
وجه  ماء  حيفظ  الذي  السياق  إجياد  يف  املشرتكة  الرغبة 
كل منهما، حينما يتم اإلعالن عن هذه اخلطوة، اليت قد 
تأيت عرب حترك ثنايئ، أو من خالل مبادرة ترعاها إحدى 
القوى اإلقليمية أو الدولية، خصوصًا روسيا، اليت تشهد 

18 - ارتفاع الصادرات املرصية إىل تركيا بنسبة %7.6 خالل النصف األول من 2016، جريدة التحرير (القاهرة)، 13 سبتمرب 2016.
للقاهرة ونسعى  الوزراء الرتكي: نحن يف حاجة  أنقرة تعتذر لروسيا وتغازل مرص وتطبع مع إرسائيل.. ورئيس  19 - ”موسم تراجع أردوغان“.. 

للتعاون االقتصادي والعسكري بني البلدين، موقع ”البوابة“، 28 يونيو 2016. 
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غري  تطورات  اجلانبني  مع  املستويات  متعددة  روابطها 
مسبوقة.

دول  بين  تركيا  المركب..  االستغالل  رابعًا: 
الخليج وإيران:

اخلليج  دول  من  كل  حيال  الرتكية  االسرتاتيجية  تقوم 
وإيران عىل استغالل ملفات الرصاع بني اجلانبني خلدمة 
اإلدالء  عرب  االقتصادية،  ومصاحلها  اإلقليمي  نفوذها 
عالية  زيارات  كإجراء  خطوات  واختاذ  بترصحيات 
عىل  الرتكي  احلرص  الطرفني  لكال  يؤكد  بما  املستوى 

صون العالقات وتطويرها. 

وقد بدا واضحًا خالل عام 2016 أن ثمة حماولة للتحرك 
األسد  الرئيس  بقاء  عن  احلديث  عرب  املتناقضات  بني 
منها  اهلدف  بترصحيات  ذلك  عن  العودة  ثم  احلكم،  يف 
تهدئة خماوف حلفاء تركيا يف اخلليج. وقد برزت يف هذا 
اإلطار ترصحيات وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاويش 
أوغلو، لصحيفة الرشق األوسط بقوله: »لن نّغري مواقفنا 
ثمًنا لعالقتنا مع روسيا، لن نقبل ببقاء األسد يف احلكم، 
انتقالية،  لن تكون هناك عملية  فإذا كان األسد موجوًدا 
واملعارضة لن تقبل بأن تكون يف احلكومة بالتأكيد، ومن 

دوهنا لن يكون هناك حل«20.

أكدت الترصحيات املتناقضة بشأن القضية السورية الرغبة 
يف إجراء حتسن نسىب يف مسار عالقات تركيا اخلارجية مع 
القضية  من  متناقضة  مواقف  تتخذ  اليت  األطراف  بعض 
السورية، وذلك هبدف تعظيم املصالح الرتكية مع جميع 
السياسية  يف  النسيب  التغري  مالمح  بدت  وقد  األطراف. 
الرتكية نحو املسألة السورية تطفو عىل السطح منذ أواخر 
السابق،  الرتكي  الرئيس  قال  عندما  وذلك   ،2014 عام 

عبد اهلل جول، لسفراء أتراك يف أثناء لقاء معهم يف أنقرة: 
»علينا أن نعيد تقييم دبلوماسيتنا وسياستنا األمنية، نظًرا 
نفعله  أن  يمكن  ما  وندرس  بالدنا،  جنوب  يف  للوقائع 

يف  اجلميع  خيدم  بوضع  للخروج 
نمط  حتول  ساهم  وقد  املنطقة«21. 
العالقات  تطور  يف  الرتكية  املواقف 
تركيا  أن  سيما  اإليراين،  اجلانب  مع 
عالقاتها  عىل  املحافظة  حاولت 
طهران،  مع  والتجارية  االقتصادية 
التوتر  بنمط  تأثري  أى  عن  بعيدا 
عىل  احلرص  عرب  املتقطع،  السيايس 
املتشددة،  الترصحيات  حتويل  عدم 

سياسة  عىل  مؤرش  إىل  اإلقليمية،  إيران  سياسات  حيال 
تركية »عدائية« حيال طهران.

وعىل جانب آخر، كانت أنقرة حتاول أن تستفيد من نمط 
السعودية،  العربية  واململكة  طهران  بني  املتفاقم  الرصاع 
بما يوفر من ناحية ظهريًا يؤيد املواقف الرتكية فيما خيص 
االستفادة  مبدأ  وفق  والعراق،  سوريا  يف  الرصاع  قضايا 
ناحية  من  يدعم  وبما  رابح)،   – رابح  (معادلة  املتبادلة 
أخرى، املقاربة املغايرة اليت تبنتها السعودية حيال تركيا، 
احلكم،  إىل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  وصول  منذ 
وتصاعد أدوار »القيادات الشابة البديلة« اليت تبنت رؤى 
للسياسة  املحركة  الرؤى  مع  نسبيا  واتسقت  انسجمت 
اخلارجية القطرية حيال الدولة الرتكية، بما جعل التنسيق 
ثناىئ األضالع بني الدوحة وأنقرة يغدو متعدد األضالع 
داخل  هيمنة  وشبه  تأثري  من  هلا  بما  الرياض،  ليشمل 

جملس التعاون اخلليجي. 

20 - وزير اخلارجية الرتكي للرشق األوسط: لن نغري مواقفنا ثمًنا لعالقتنا مع روسيا جريدة الرشق األوسط (لندن)، 19 أغسطس 2016
21 - الرئيس الرتكي يدعو إىل تغيري سياسة بالده بشأن سوريا، جريدة النهار (لبنان) 14 يناير 2014.

التنسيق ثنائى 

األضالع بين 

الدوحة وأنقرة 

يغدو متعدد 

األضالع ليشمل 

الرياض



التقرير اإلستراتيجي 70

وقد بدت املالمح الرئيسية لنمط اإلدراك اإلجياىب املتبادل 
بني تركيا وبعض دول اخلليج واضحة، ومتثلت أوال يف 
عدم اعرتاض اململكة العربية السعودية عىل تأسيس أول 
فيما  بالدوحة.  اخلليج  منطقة  يف  تركية  عسكرية  قاعدة 
متثل امللمح الثاىن يف رسعة احلركة السعودية حيال تركيا 
يف مرحلة ما بعد حماولة االنقالب منتصف يوليو 2016، 
حيث حاولت السعودية درء أية اتهامات روج هلا إعالميا 
بالضلوع يف حماولة االنقالب، وذلك عرب زيارات عالية 
بإجراء  ألردوغان  السماح  تضمنت  واتفاقات  املستوى 
حوار مع إحدى القنوات السعودية (قناة روتانا)، ملعاجلة 
حيال  العربية  قناة  وتعاطى  أداء  عىل  الرتكى  التحفظ 
األوضاع الداخلية يف تركيا، سيما بعد استضافة املعارض، 
 ،(HIZMT) جماعته  ُصنفت  والذى  كولن،  اهلل  فتح 
بمقتىض بيان اجتماع وزراء خارجية (6+1) لدول جملس 

التعاون، كـ“جماعة إرهابية“ (13 أكتوبر 2016). 

سلمان  امللك  زيارة  له  أفضت  فيما  الثالث  امللمح  وبدا 
سعودية  استجابة  من   2016 أبريل  نيسان/  يف  ألنقرة، 
التنسيق  جملس  بتأسيس  واملتكرر  امللح  تركيا  لطلب 
بني  السياسات  بتنسيق  يعىن  والذي  الرتكي  السعودي- 
واملالية،  والدبلوماسية،  السياسية،  املجاالت  يف  اجلانبني 

وشؤون التجارة، واألمن واملالحة، واإلعالم.

تالقت خيارات اجلانبني اإلقليمية وتأسست عىل عدد من 
املرتكزات املشرتكة املتعلقة بسياق التفاعالت اإلقليمية، 
حيال  حتركاته  ونمط  مصاحله  لطبيعة  طرف  كل  وإدراك 
العديد من القضايا اإلقليمية، وذلك انطالقًا من عدد من 

العنارص احلاكمة: 

اجلانب  اجته  »املذهبية«:  وتعميق  »التطييف«  خيار   -
حيال  طهران  سياسات  مواجهة  إىل  والسعودي  الرتكي 
الطائفة الشيعية يف اإلقليم بـ«تطييف« وتدعيم »املذهبية« 

تبين  خالل  من  وذلك  اإلقليم،  عمليات  مرسح  عىل 
دعم  عىل  تقوم  الرصاعات  مناطق  خمتلف  إزاء  مبادرات 
التيارات اإلسالمية السنية، يف مواجهة التيارات الشيعية، 
الطائفية  بما أجج من الرصاعات وضاعف من طبيعتها 

واملذهبية.

من  كل  تنظر  سوريا:  يف  الصفرية«  »املعادلة   -
رصاع  باعتباره  سوريا  يف  للرصاع  والسعودية  تركيا 
النظام  إسقاط  يشكل  وفيما  طهران.  مواجهة  يف  نفوذ 
إيران،  رصيد  من  خصمًا  للسعودية  بالنسبة  السوري 
لرصيد  دعما  تركيا،  نظر  وجهة  وفق  حيقق،  ذلك  فإن 
إىل  اجلانبان  اجته  لذلك  اإلقليمية.  ومصاحلها  نفوذها 
بأسلحة خمتلفة  السورية  املعارضة  احلفاظ عىل خط دعم 
توفري  عىل  معًا  اجلانبان  عمل  كما  متنوعة،  وأشكال 
والرتويج  عنها  للدفاع  والدبلوماسية  السياسية  احلاضنة 
وحتديد  تشكيل  هبدف  وذلك  وتوجهاتها،  ألطروحاتها 

وإمالء أولوياتها. 

لتعميق  انجذابًا  أكرث  السعودية  بدت  السياق،  هذا  يف 
»قياداتها  برؤى  أوالً  تأثرًا  تركيا،  مع  املشرتك  التنسيق 
األولويات  تناقض  ظل  يف  وثانيًا  اجلديدة،  الشابة« 
السورية،  القضية  حيال  املرصية  السعودية  والتوجهات 
للتدخل  الرتكية  واالندفاعة  بالعمليات  ارتباطًا  وأخريًا 
آب/   24 يف  السوري  الشمال  من  كل  يف  العسكري 
الرتكي  باملرشوع  السعودي  والقبول   ،2016 أغسطس 
يشكل  بما  سوريا،  شمال  يف  آمنة  منطقة  بإقامة  اخلاص 
منطلقًا لعمل املعارضة، وعىل نحو يمثل يف الوقت عينه 
دافعًا للتحرك املشرتك يف امليدانني اليمىن والعراقي بسبب 

تشابه الظروف و«اخلصوم« (طهران).  

- »جاذبية« التعاون االقتصادي: يعد تطور االقتصاد 
منه،  الصناعية  خصوصًا  جماالته،  وتنوع  وقوته  الرتكي 
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هذا  يف  تركيا  وتسعى  املشرتكة.  العالقات  لتوثيق  دافعًا 
وحتسني  اخلليجية  األموال  رؤوس  جذب  إىل  اإلطار 
التعاون.  والتجارية مع دول جملس  االقتصادية  الروابط 
عن  آخر-  جانب  عىل  تركيا–  تغاىض  مع  بالتوازي  هذا 
التجارية  الروابط  السياسية مع طهران، لدعم  اخلالفات 
اليت  املعادلة  استمرار  لضمان  سعيًا  املشرتكة،  واملالية 
عىل  والقضاء  احلكم،  يف  البقاء  العدالة  حلزب  حققت 

خمتلف »خصومه« السياسيني و«األيديولوجيني«. 

لذلك ففي الوقت الذى امتنعت فيه رشكة النفط الوطنية 
يف  النفطية،  مرص  حصة  توريد  عن  »أرامكو«  السعودية 
ترشين األول/ أكتوبر 2016، بناء عىل االتفاق التجاري 
توقيع  عىل  أقدمت  فقد   ،2016 أبريل  نيسان/  يف  املوقع 
لتمكينها  الرتكية  مذكرات تفاهم مع عدد من الرشكات 
السوق  يف  والعمل  التجارية  املناقصات  يف  املشاركة  من 
الفالح:  خالد  السعودي،  الطاقة  وزير  وقال  السعودية. 
الرتكية  الرشكات  مع  جنب  إىل  جنًبا  بالعمل  »نرغب 
من أجل حتقيق رؤية اململكة للعام 2030. إن السعودية 
مقبلة عىل استثمارات ربما تصل إىل مئات املليارات من 
أرضية  ستشكل  هذه  التفاهم  ومذكرات  الدوالرات، 

يمكن االستناد إليها خالل السنوات القادمة«22.   

حماولة  من  الرغم  عىل  العسكرى:  التعاون  تطوير   -
طابع  له  يكون  سين«  لـ«حمور  التأسيس  اخلليج  دول 
عسكري، تعترب تركيا هذه املقاربة اندفاعية متأثرة بروح 
باململكة  السلطة  دائرة  يف  املوجودة  الشابة  القيادات 
العربية السعودية، هذا بالتوازي مع حماولة تقبل التعاون 

العسكري منخفض املستوى.

تطور  إىل  بإعجاب  اخلليج  دول  من  العديد  وينظر 

الصناعات العسكرية الرتكية، ويسعى بعض هذه الدول 
لتأسيس املرشوعات العسكرية املشرتكة. ويف هذا السياق، 
مشرتكة  عسكرية  تدريبات  أربعة  نحو   2016 عام  شهد 
حيث شاركت القوات اجلوية امللكية السعودية، يف مترين 
»النور 2016«، الذي أقيم يف قاعدة قونيا العسكرية وسط 
اململكة  شاركت  كما  املايض،  يونيو  حزيران/  يف  تركيا 
 EFES« واملناورات  األناضول4-«،  »نرس  تدريبات  يف 
شاركت  فيما   ،2016 مايو  أيار/  يف  أجريت  اليت   ،“216
خالل  جرت  اليت  الشمال“  ”رعد  مناورات  يف  تركيا 

الفرتة من 27 شباط/ فرباير إىل 3 آذار/ مارس املايض. 

مقاتالت سعودية  البلدين حطت  بني  التعاون  إطار  ويف 
يف  تركيا  جنوب  أضنة  بوالية  إنجرليك  قاعدة  يف 
”أسيلسان“  رشكة  وقعت  وقد   .2016 فرباير  شباط/ 
والرشكة  اإللكرتونية  العسكرية  للصناعات  الرتكية 
(تقنية)  احلكومية  التقين  واالستثمار  للتنمية  السعودية 
يف 12 شباط/ فرباير من العام ذاته اتفاقًا لتأسيس رشكة 
اململكة،  يف  اإللكرتونية  الدفاعية  للصناعات  مشرتكة 
احلرب  ومعدات  الرادارات  وصناعة  لتصميم  وذلك 

اإللكرتونية.  

متوازية،  مسارات  يف  تسري  تركيا  أن  ذلك  من  يبدو 
حيال  عاطفيًا  خطابًا  تستخدم  براجماتية  رؤية  وفق 
العالقات  استقرار  وضمان  لتحصيل  السعودية  القضايا 
االقتصادية وتوثيقها وتطويرها، وهي يف ذلك ال تعطى 
حساب  عىل  السعودية  مع  العالقات  لتحسني  أفضلية 
هاتني  مع  فالعالقات  موسكو،  أو  إيران  مع  العالقات 
حيث  من  وأوثق  أعمق،  نحو  عىل  تعقيدًا  أكرث  الدولتني 
مواجهة  دخول  أنقرة  تستطيع  وال  التجاري،  التبادل 
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أن  تدرك  لكنها  الطرفني،  من  أي  مع  ومبارشة  مفتوحة 
للطرفني  بالنسبة  اإلقليميني  الوكالء  ألدوار  تبديالً  ثمة 
باتت تركز عىل إجياد  الرويس واألمريكي، وأن واشنطن 
حتاول  فيما  هذا  الكردية.  كاجلماعات  جدد،  حلفاء 
موسكو استغالل األخطاء األمريكية و“التقاط الوكالء“ 
الذين يسقطون سهوًا أو عمدًا من حسابات واشنطن ولو 

تدرجييًا.

وعىل عكس سياسات الرياض حتاول أنقرة إعادة صوغ 
العالقات مع خصومها أو حتييد هؤالء اخلصوم، لذلك 
فهي حتاول اإلمساك بكل اخليوط يف وقت واحد، دون أن 
يعين ذلك إعادة إنتاج اسرتاتيجية ”صفر مشاكل“، ولكن 
أو  مفتوح،  رصاع  إىل  تفىض  ال  ”مشاكل“  مع  التعايش 
مواجهة سياسية، أو عسكرية مع أي من القوى اإلقليمية 
تعميق  إىل  بشدة  منجرفة  السعودية  تبدو  ربما  الرئيسية. 
وقد  املرن“.  ”التحالف  صيغة  وفق  تركيا  مع  العالقات 
تبدو احلماسة الثنائية القطرية– السعودية للتنسيق هبدف 

تدرجيي  حتسن  حلدوث  دافعًا  تركيا  مع  العالقات  متتني 
عىل صعيد عالقات دولة اإلمارات برتكيا، وال سيما بعد 
زيارة وزير اخلارجية الرتكي إىل اإلمارات يف أيار/ مايو 

2016، وإعادة اإلمارات سفريها إىل أنقرة ملزاولة عمله.

لتطبيع  املطروحة  الصيغة  عىل  مرص  تتحفظ  وبينما 
منها  حرصًا  اإلمارات،  استجابت  تركيا،  مع  العالقات 
للضغوط  التعاون،  جملس  داخل  الصف  وحدة  عىل 
السعودية عرب قيام وزير اخلارجية اإلماراىت، عبد اهلل بن 
 .2016 أكتوبر  األول/  ترشين   16 يف  مرص  بزيارة  زايد، 
يف  املرصية  الثورة  منذ  ومستواها  الزيارة  أمهية  ورغم 
عىل  اإلمارات-  حتتفظ  يونيو،  حزيران/  من  الثالثني 
اإلقليمية  السياسة  دعم  عن  بعيدة  بمسافة  يبدو-  ما 
لرتكيا والسعودية يف آن معًا، كما أن اخلطاب اإلعالمي 
والتوجه السيايس لإلمارات من املرجح أن يظل يعكس 
حساب  عىل  اإلسالمية  اجلماعات  تركيا  لدعم  معارضة 
األنظمة العربية القائمة ويرتكز عىل حمورية موقع مرص يف 

اسرتاتيجية أبو ظىب األمنية والسياسية.
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خاتمة: 

تفعيل  تعرتض  تزال  ال  حتديات  ثمة  عامة،  بصفة 
اسرتاتيجيات تركيا للحركة اخلارجية تتعلق بظهور بوادر 
السياسات  وتداعيات  إشكاليات  تفادي  عىل  للعمل 
ذلك  إنتاجها،  املقصود إلعادة  السعي غري  السابقة، عرب 
دول  خمتلف  مع  العالقات  لتحسني  تركيا  مسعى  أن 
اجلوار، دون األخذ يف االعتبار طبيعة احلسابات املختلفة 
حيال العديد من امللفات اإلقليمية، وتناقض التوجهات 
والسياسات بني الفاعلني اإلقليمني، قد يفيض إىل حلول 

مؤقتة يف الوقت الراهن وحتديات مركبة يف املستقبل.

حال  بأي  تكون  لن  املتناقضات  بني  التوفيق  حماولة  إن 
من األحوال عملية سهلة، فالعالقات الراسخة مع دول 
الرتكية– عن  اخلليج ال يمكن فصلها– رغم املحاوالت 
األخرية  مع  تركيا  وعالقات  إيران،  مع  العالقات  مسار 
ال  كما  سوريا،  حيال  تركيا  مقاربة  عىل  تؤثر  أن  بد  ال 
يمكن لرتكيا أن حتظى بعالقات وثيقة مع الدولة املرصية 

وجماعة اإلخوان املسلمني يف الوقت نفسه. 

خيار  لكن  عديدة،  خيارات  اخلارجية  السياسة  حتمل 

التوجه نحو التصعيد مع بعض األطراف يصعب استبداله 

فجائيًا بخيارات التحالف مع األطراف ذاتها، وإال فلن 

يمثل ذلك أكرث من إعادة اسرتاتيجية »صفر مشاكل« اليت 

مل تنه مشاكل تركيا مع جرياهنا، وإنما سامهت يف تعميق 

البعض منها النطالقها من مبدأ »شمويل« يصعب حتققه. 

ترضر  إىل  يفيض  قد  معينة  دولة  مع  العالقات  فتحسن 

»الرباغماتية  أن  كما  أخرى.  دولة  مع  تركيا  عالقات 

الرخيصة« وسيادة منطق العمل بأولوية حتقيق »األهداف 

الوسائلية« خلفض منسوب التحديات اليت باتت توجهها 

»رياح  قيادة  من  تركيا  انتقلت  بعدما  املحلية،  الساحة 

عواصفه،  شدة  من  املعاناة  حالة  إىل  اإلقليمي  التغيري« 

املتحدث  عنه  عرّب  ما  تعكس حتوالً جوهريًا، وفق  قد ال 

تكتيكية  حتوالت  حمض  وإنما  كالني،  إبراهيم  الرئايس، 

تنطلق من تقدير مغال فيه للقدرات الذاتية والصعوبات 

اإلقليمية اليت تعرتض سبيل حتركات تركيا اخلارجية عىل 

مرسح عمليات إقليم ال يزال قيد التشكل.


