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متغيرات السياسة التركية
ّ
وأبعادها اإلستراتيجية اإلقليمية
د .حممد نور الدين
أس�تاذ جامع�ي خمت�ص بالش�ؤون
الرتكية.

بخاصية
متيزّ وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة
ّ

وكان العنوان الرئييس هلذه السياسات هو اسم

بالسلطة يف تركيا وبالتايل و ّفرت له هذه اخلاصية الفرصة

اإلسرتاتيجي” وترجمه الحق ًا مع بدء التجربة السياسية

أساسية أوىل وهي أنه للمرة األوىل ينفرد حزب إسالمي

لتحقيق سياسات خاصة به وهي اخلاصية األساسية
الثانية واألكرث أمهية.

مل يكن توليّ احلزب زمام احلكم جمرد تغيري روتيين يف رأس

السلطة عىل غرار ما كان حيصل سابق ًا من تناوب عليها
بني أحزاب علمانية يسارية أو يمينية أو ائتالفية حىت مع

أحزاب إسالمية كما حصل يف السبعينيات ومع نجم
الدين أربكان عام .1996

كان احلزب حيمل مالمح رؤية مسبقة يف الداخل لكيفية

إخراج تركيا من أزماتها ولتصاحلها الكامل مع اهلوية
اإلسالمية للمجتمع .لكن االنعطاف األهم كان عىل

صعيد السياسة اخلارجية ومكانة تركيا ودورها يف حميطاتها
اإلقليمية بل العاملية كذلك .وال شك أن املؤسس هلذه
الرؤية كان األستاذ اجلامعي أحمد داود أوغلو الذي عُينّ
طيب أردوغان وأصبح
مستشار ًا لرئيس احلكومة رجب ّ

يف أيار/مايو  2009وزير ًا للخارجية*.

الكتاب الذي ألفه أوغلو يف العام  2011أي “العمق
العملية يف جمموعة من العناوين نوجزها باآليت:

 تعدّد األبعاد ،وهو النقطة املركزية يف هذه السياسةوهي أن تبتعد تركيا من أن تكون جزء ًا من حمور دون

غريه أو ضد حمور آخر وأن تكون عىل مسافة واحدة من
اهلويات بتعدد
كل املحاور انطالق ًا من أن تركيا بلد متعدد ّ

وت ّنوع حميطاتها.

 -أن تكون تركيا بلد ًا مركز ًا يف حميطها وليست طرف ًا

بمعىن أن تكون مؤسس ًا لنظام جديد إقليمي بل أكرث
وليس جمرد تابع أو من ّفذ.

 -امتالك تركيا لقوة اقتصادية عرب سياسات تفاعل

وتكامل مع جرياهنا وهذا يفرتض تذليل املشكالت مع
هؤالء حيث وجدت.

 -أن يتحرك الدور الرتكي خارج حدود تركيا عىل قاعدة

أن تركيا ال يمكن أن تنحبس يف األناضول وأن ال تنتظر
وصول املشكالت إليها بل عىل قاعدة أن أفضل طريقة

طيب أردوغان رئيس ًا للجمهورية( .املحرر)
* أصبح رئيس ًا للوزراء يف آب  2014بعد انتخاب رجب ّ
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لتحصني تركيا من تداعيات املشكالت اخلارجية اليت قد

وضع حزب العدالة والتنمية نفسه أمام هدف مركزي

دارها.

العامل ،مستشعر ًا إمكانية حتقيق ذلك يف ظل:

تنعكس عليها هي التصدي حللها أو مواجهتها يف ُعقر
العنوان األبرز لرتجمة هذه السياسات كان يف ما عرف

بسياسة «صفر مشكالت».

وقد حققت هذه السياسة نجاحات بارزة يف أكرث من
مكان .وخالل سنوات قليلة كانت تركيا تقيم عالقات

تعاون إسرتاتيجية مع سوريا حتديد ًا ومع العراق ومع
إيران ومع روسيا وتفتح صفحات تعاون جديدة مع

اليونان إضافة إىل خرق مل يكتمل مع أرمينيا.
وهنا يمكن مالحظة ما ييل:

 -1إن انفتاح تركيا عىل خصومها السابقني مل يكن عىل

حساب عالقاتها مع املحور الذي تنتمي إليه أي املحور
الغريب.

وهو كيف تكون تركيا بلد ًا مركز ًا وقائد ًا يف حميطه ويف
 -تضعضع القوة األمريكية بعد أحداث  11أيلول/

سبتمرب والتورط يف حريب أفغانستان والعراق.

 -األزمة االقتصادية اليت رضبت الواليات املتحدة

والغرب.

 -تقدم كل من الصني وروسيا لتكون قوة منافسة مع

الواليات املتحدة يف النظام العاملي.

 صعود قوى جديدة لتأخذ مكانتها يف الساحة الدوليةمثل الربازيل واهلند وجنوب أفريقيا.

وهي متغريات يرى داود أوغلو أهنا تفتح أمام تركيا

فرصة أخذ دور ومكانة هلا بني هذه القوى الصاعدة.

وقد رسم حزب العدالة والتنمية يف السعي لتكون

 -2ومل يكن انفتاحها عىل العرب واملسلمني ومنهم

مؤسسة لنظام جديد وقائدة ثالثة عناوين:
تركيا دولة ِّ
األول التنمية السياسية يف الداخل عرب تعزيز احلريات

 -3إن االنفتاح الرتكي عىل املنطقة قد كرس حاجزاً نفسي ًا

والثاين التنمية االقتصادية .والثالث سياسة خارجية

الفلسطينيون عىل حساب عالقاتها مع »إرسائيل».

وقف عىل امتداد العقود املاضية عائق ًا أمام قبول تركيا

من جانب اإلنسان العريب واملسلم نظر ًا ملواقفها املتحيزّ ة
بالكامل للكيان الصهيوين.

 -4الدخول الرتكي إىل املنطقة العربية واملسلمة كان

متعدد األوجه :سياسي ًا واقتصادي ًا وإعالمي ًا وفني ًا.
وقد قوبلت هذه السياسة املتوازنة اىل حد ما بـ:

 -1ارتياح عريب وإسالمي عىل أساس أن تركيا مل تعد تلك

املعادية بالكامل للمحيط العريب واإلسالمي.

والديموقراطية واالنفتاح عىل

هواجس األقليات.

فاعلة ومبا َدرة.

ال ينفصل مسار هذه العناوين جلهة املحفزات واملؤثرات
والتأثرات بعضها عن البعض اآلخر ،ودخلت يف عالقة
جدلية سرنى الحق ًا عنارصها.

تفرد احلزب بالسلطة استقرار ًا فقدته تركيا يف عقد
و ّفر ّ
التسعينيات .وهو ما أتاح حلزب العدالة والتنمية تنفيذ
مرشوعه من دون معوقات جوهرية بمعزل عن نجاحه

يف ذلك أو إخفاقه.

ورغم التقدم الذي أحرزته التجربة يف سنواتها األوىل

 -2انتقادات غربية هلا والتخوف من أن تكون عىل طريق

وال سيما عىل طريق اإلصالحات السياسية فإن عملية

اإلسالمي يف العديد من املواقف.

وال سيما تلك املتعلقة بالديمقراطية مثل املشكلة الكردية

تغيري حمورها خصوص ًا مع تغليب العامل اإليديولوجي

اإلصالح مل تستطع أن تتوغل بعيد ًا يف القضايا األساسية
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أو تلك املتعلقة بالعلمانية مثل املشكلة العلوية وسعي

 300مليار دوالر بنسبة  39يف املئة من الناتج القومي

تدين ًا .وباتت تركيا بعد عرش سنوات
لصالح هوية أكرث ّ

أو توجه إيديولوجي إسالمي.

احلكومة الدؤوب لقضم املؤثرات العلمانية يف النظام
عىل التجربة من أوائل البلدان يف العامل يف انتهاك احلريات

وال يعزى النجاح يف املجال االقتصادي إىل أي معجزة
فإعادة بناء االقتصاد الرتكي بعد

الصحافية ويف عدد املساجني املعتقلني ألسباب سياسة أو

األزمة الشهرية يف العام  2001قد

من خالل تغيري النظام من برملاين إىل رئايس والتخطيط

االقتصادي الرتكي يف البنك الدويل

.2025

البنك وعُينّ وزير ًا لشؤون االقتصاد
يف عهد حكومة بولنت أجاويد

فكرية ،وتتقدم عىل طريق مركزة السلطة بيد حزب واحد

بدأت وفق تصور وضعه اخلبري

الستمرار تزعم رجب طيب أردوغان للبالد حىت العام

كمال درويش الذي استدعي من

ومتثّل اإلنجاز األساس يف التنمية االقتصادية اليت بلغت

أوغلو صاحب
نظرية “العمق
اإلستراتيجي”
هو وراء انطالق
تركيا حتى األزمة
السورية.

مراتب مهمة غري مسبوقة يف الداخل وعىل مستوى

واستمرت حكومات حزب العدالة

فقد ارتفع الناتج القومي إىل  800مليار دوالر وانتقل

 .2002وال شك أن عوامل عديدة أخرى سامهت يف

عالية كانت األوىل أوروبي ًا والثانية عاملي ًا بعد الصني

طبع مرحلة حزب العدالة والتنمية نتيجة تفرده يف احلكم

الفردي إىل  11ألف دوالر سنوي ًا وزاد حجم التجارة

اخلالفات املفتوحة بني أطرافها تنعكس سلب ًا عىل السياسة

االقرتاض من البنك الدويل بل أصبحت تركيا بني الدول

غنائم حزبية .والعامل الثاين أن شخصية أردوغان املثابرة

قطاع الصحة والتعليم واملواصالت .وأنجزت مشاريع

البالد من الفساد املسترشي أو عىل األقل التخفيف من

لكن هذا مل حيجب أن األزمة االقتصادية العاملية بدأت

عدة ومنها االقتصادي
صعد ّ
سياسات اإلصالح عىل ُ
عىل طريق االحتاد األورويب لتضيف عامالً آخر إىل

ثالثة يف املئة .كما تأثرت كثري ًا املحافظات احلدودية مع

وأ ّدى تدفق املال اخلليجي عىل شاكلة استثمارات عقارية

العاطلني عن العمل اليت تبلغ حسب البيانات الرسمية

إىل ضخ كميات كبرية من املال الذي ساعد عىل نمو

أكرب بكثري .أما الدين اخلارجي فبلغ يف العام  2012حوايل

دول اجلوار جميع ًا من سوريا والعراق وإيران وروسيا

املنافسة العاملية.

والتنمية يف البناء عليه بعد وصول احلزب إىل السلطة عام

االقتصاد الرتكي إىل املرتبة  17عاملي ًا وحقق النمو نسب ًا

نجاح التجربة االقتصادية أوهلا االستقرار السيايس الذي

ووصلت أحيان ًا إىل تسعة يف املئة .وارتفع متوسط الدخل

وابتعاد تركيا عن مرحلة االئتالفات احلكومية اليت كانت

اخلارجية ليقارب أحيان ًا الـ  400مليار دوالر .وتوقف

وعىل االقتصاد الذي كانت األحزاب تتناتشه بحث ًا عن

املقرضة للبنك .وقامت احلكومة باستثمارات كبرية يف

يف العمل من أجل خدمة الناس لعبت دور ًا مهم ًا يف ختلص

كبرية عىل امتداد تركيا.

انتشاره خصوص ًا يف السنوات األوىل من حكمه .وجاءت

تلقي بظالهلا السلبية عىل االقتصاد فرتاجع حجم التجارة
مع االحتاد األورويب وتراجع النمو يف العام  2012إىل

اإلنجازات االقتصادية وإغالق مزاريب اهلدر والفساد.

سوريا نتيجة األزمة فيها .وهو ما يساهم يف ارتفاع نسبة

وبعض القطاعات الصناعية واالتصاالت وغريها

حوايل  12يف املئة فيما تشري تقديرات غري رسمية إىل رقم

اقتصادي بارز .وال شك أن سياسة «صفر مشكالت» مع
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إىل اليونان وغريها ومنها سياسة احلدود املفتوحة من
دون تأشريات دخول ورسوم جمركية سامهت كثري ًا يف
خلق مناخ من الثقة واالستقرار ساعد عىل تزخيم التبادل

انقالب الصورة والدور
أحدثت السياسات الرتكية خالل السنوات األوىل من

حكم حزب العدالة والتنمية «انطباع ًا» بأن تركيا قد

التجاري بني تركيا وهذه الدول .وجاء حتسن صورة

غريت حمورها .وقد تكررت هذه املقولة يف العديد من

استثمارات تركية مزتايدة وال سيما يف جمال البناء والبىن

الرتكي رشق ًا رضوري ًا من أجل تكوين “حيثية” خاصة

أما يف السياسة اخلارجية فإن تركيا حاولت أن تتقدم عىل

مرحلي ًا ،من العالقات مع جميع الدول والقوى املحيطة

تركيا يف العاملني العريب واإلسالمي ليفسح املجال أمام

األوساط الغربية .لكن يف املسار العميل كان التوجه

التحتية.

هبا ختدم مرشوع ًا تركي ًا خالص ًا ال يرتدد يف االستفادة ،ولو

حساب اجلميع ومع اجلميع عرب سياسة «صفر مشكالت»
اليت كانت عنوان ًا جذاب ًا لكل القوى اليت كانت عىل

اإلنجاز األساس
هو التنمية
االقتصادية التي
بلغت مراتب غير
مسبوقة في
تركيا.

تتوجس
خصومة مع تركيا أو كانت
ّ

من الدور الغريب لرتكيا يف املنطقة
والذي كان خيدم مبارشة املصالح

الغربية واإلرسائيلية.

املعادلة اليت رسمتها سلطة العدالة
والتنمية أن لرتكيا أبعاد ًا متعددة
وأن مصلحتها أن تستفيد منها

كلها .وبموازاة اإلبقاء عىل عالقات

التعاون والتحالف مع «إرسائيل»،

اليت جتسدت يف عرشات االتفاقيات األمنية والعسكرية

واالقتصادية بني حكومات أردوغان واحلكومات
اإلرسائيلية واملستمرة بأوجه متعددة حىت اآلن .وبموازاة

استمرار التعاون مع الغرب والعضوية يف حلف شمال
األطليس ،عزمت تركيا عىل االنفتاح عىل كل الدول
اليت كانت عىل خصومة معها .ونجحت ،مع جتاوب

تلك الدول ،يف خلق مناخات يف املنطقة المست البعد

حتوالت
اإلسرتاتيجي يف أن تكون املنطقة عىل أبواب ّ
تعيد رسم التوازنات اإلقليمية بما حيدث انقالب ًا يف

موازين القوى لصالح حتالف عريب -تركي -إيراين عىل
األقل عىل مستوى اجلوار اجلغرايف املبارش لرتكيا.

هبا.

غري أن االرتباط الغريب لرتكيا مل ترتاجع عروته الوثقى

حلظة وإن شابته بعض التباينات يف بعض امللفات .ومل
يكن الغرب يمانع يف بعض التكتيكات الرتكية اليت قد

ال حتظى برضاه ولكن ال تصل إىل حد تعريض الثوابت
الغربية للخطر .وفيما كان الغرب يضع ضمن ًا ضابطتني

ال يمكن لرتكيا أن تتخطامها من دون انعكاسات سلبية
عىل العالقات الرتكية -الغربية ومها:

 -1الذهاب أبعد مما هو مرسوم غربي ًا لعالقات تركيا

مع الدول املوصوفة باملارقة مثل سوريا وإيران وحركة
املقاومة الفلسطينية.

 -2الذهاب أبعد مما جيب يف تكوين حيثية تركية خالصة
يمكن أن تتحول يف حلظة اختالل التوازنات الدولية إىل

قوة يصعب السيطرة عليها خصوص ًا أن تركيا بلد مسلم
له تأثرياته العميقة اجليوسرتاتيجية عىل األمن واالستقرار
يف البلقان وأوروبا من جهة وعىل التوازنات الرشق
أوسطية الذي يتحكم يف النظرة الغربية إليها األمن

اإلرسائييل أوالً وأخري ًا.

يف ظل انشغال الغرب يف حروبه األفغانية والعراقية

وبأزماته االقتصادية كانت تركيا تلعب يف اهلامش
املعطى هلا أمريكي ًا .ومل ترتدد يف الدفاع عن حركة حماس
املوصوفة باإلرهابية من جانب الغرب .وانفتحت عىل
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إيران «املارقة» وصوالً إىل لعب دور مركزي يف الوساطة

مل تكن ردود الفعل الغربية مقنعة ومنطقية فأردوغان

حدود المست االمتعاض الغريب ،فيما بلغت مدى بعيد ًا

االتفاقية وترجم ذلك بخطوتني عمليتني ثانيتهما قرار

بينها وبني الغرب .وتوغلت يف عالقاتها مع سوريا إىل

يف العالقات مع العراق.

ونتيجة لعالقاتها اجليدة املستجدة مع هذا املحيط أمكن
لرتكيا أن تقوم بأدوار وسيطة يف العديد من املشكالت

واألزمات الرشق أوسطية أبرزها الوساطة بني
«إرسائيل» والفلسطينيني وبني الفلسطينيني أنفسهم ويف
األزمتني العراقية واللبنانية وصوالً إىل أزمات باكستان

الزتم بمضمون رسالة أوباما إليه ومع ذلك رفض الغرب
يف جملس األمن الدويل يف التاسع من حزيران يشدد

العقوبات عىل إيران فيما كانت األوىل وهي األكرث داللة
اهلجوم اإلرسائييل عىل أسطول احلرية الذي هدف إىل

كرس احلصار عىل قطاع غزة وكان من بني سفنه واحدة
تركية عىل متنها أكرث من ستمئة ناشط معظمهم أتراك.

وقع اهلجوم اإلرسائييل فجر 31أيار /مايو واستهدف

وأفغانستان .فارتفع الدور الرتكي وبات يشكل عامالً

بالقتل املتعمد املشاركني األتراك فسقط منهم تسعة

من إعالن طهران إلى أسطول

أسطول احلرية بل كان يعارض املبادرة أساس ًا فإن

وازن ًا ومؤثر ًا يف املعادالت اإلقليمية.
الحرية

من بني هذه املبادرات برزت الوساطة الرتكية ،مع
الربازيل ،يف امللف النووي اإليراين والسيما يف ربيع

العام  2010حيث متكنت تركيا مع الربازيل من التوصل

إىل اتفاق تارخيي مع إيران يليب الرشوط الغربية فيما
يتعلق بتبادل اليورانيوم املخصب خارج إيران خالل فرتة

قتىل .ومع أن حزب العدالة والتنمية مل يشارك يف سفن
حكومة أردوغان وجدت نفسها يف

موقع املضطر للدفاع عن مواطنيها.

ووضعت تركيا ثالثة رشوط
لرتميم العالقات مع «إرسائيل» هي
االعتذار والتعويض عن الضحايا

ورفع احلصار عن قطاع غزة .ومع

إعالن طهران وضع
تركيا في موقع
إقليمي مؤثر في
السياسة الدولية.

أن السياق العام للعالقات الرتكية اإلرسائيلية بعد ذلك

حمدودة بدالً من أن تنتج إيران بنفسها هذا اليورانيوم.

دخل يف منحى تراجعي فقد حافظ عىل عالقات اقتصادية

 17أيار /مايو  2010الباب أمام حل إحدى املشكالت

الديبلوماسية.

وفتح هذا االتفاق الذي ُعرف بـ«إعالن طهران» يف
األكرث استعصاء يف املنطقة .ووضع يف الوقت نفسه تركيا

قوية وتعاون أمين وعسكري ومل تنقطع العالقات
ومع أن الواليات املتحدة عرقلت أية حماوالت لتشكيل

يف مرتبة متقدمة من الدور املؤثر ليس فقط إقليمي ًا بل

جلنة حتقيق دولية واعترب أوباما أن من حق «إرسائيل»

لكن املفاجأة أن ما بدا ترجمة تركية لرسالة باراك أوباما

الغرب ومع الواليات املتحدة حتديدا مسار ًا تصاعدي ًا يف

من العام نفسه حول بنود االتفاق مل يقابل باستحسان

ومنذ ذلك احلني مل خترج تركيا بمواقف حاسمة يف وقوفها

عاملي ًا.

الدفاع عن نفسها ،فقد شهدت العالقات الرتكية مع

طيب أردوغان يف العرشين من نيسان /أبريل
إىل رجب ّ

اجتاه توثيقها واالنسجام معها يف أكرث امللفات حساسية.

أمريكي بل ووجه بردة فعل عنيفة من جانب الواليات

إىل جانب إيران يف امللف النووي ومل تقم بأي مبادرة ذات

املتحدة واالحتاد األورويب.

شأن.
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لقد أدركت تركيا أن اهلجوم اإلرسائييل عىل أسطول

املنطقة ستكون هلذه االنعكاسات نتائج دراماتيكية عىل

االندفاع يف الدور الرتكي إقليمي ًا وعامليا حيث ال ينسجم

ال شك أن تركيا فوجئت بموجة الثورات العربية اليت

ومنذ تلك احلادثة كانت الفاتورة الرتكية ثقيلة يف اجتاه

ثم سوريا .وجتلىّ هذا االرتباك يف تباين املعايري وتناقضها

احلرية كان رسالة دموية غربية بيد إرسائيلية للجم

مع املصالح الغربية وحيث يتجاوز السقوف املوضوعة.

تعريض تطلعاتها لتكون أقل طموح ًا ودورها أقل شأن ًا.

حيث إن البديل عن االلزتام بالرسالة الغربية هو تعريض
الدور كله للخطر.

وقد ترجمت تركيا هذا التوجه بخطوات عملية عىل

األرض أبرزها املوافقة يف قمة لشبونة األطلسية يف ترشين
الثاين /نوفمرب  2010عىل نرش جزء من منظومة الدرع
الصاروخي عىل أراضيها وتم ذلك عىل أرض الواقع
بعد سنة تقريب ًا يف منطقة كورجييك بمحافظة مالطية

جنوب رشق تركيا .وهي منظومة تستهدف القدرات
الصاروخية يف روسيا وإيران وسوريا وكل من يمكن أن
يمتلك قدرة صاروخية معادية للغرب «وإرسائيل» .وهي

حتولت إىل مبادرة أطلسية
خطوة أمريكية يف األساس ّ
لتلقى القبول الرتكي وقد استكملت يف هناية العام 2012

بطلب تركيا من حلف شمال األطليس نرش عدة بطاريات
من صواريخ الباتريوت عىل حدودها مع سوريا ملواجهة

احتماالت نشوب حرب إقليمية.

صورة تركيا ودورها.

بدأت يف تونس وانتقلت إىل مرص وليبيا واليمن والبحرين

حيال كل ثورة عىل حدة.

ولقد حتكمت يف املواقف الرتكية براغماتية كبرية إىل أن

وصلت التحركات االحتجاجية إىل سوريا فكان لرتكيا
معيار خمتلف ومنفصل عن كل املعايري السابقة.

مل يتسن الوقت كثري ًا لرتكيا لتعلن موقف ًا واضح ًا من الثورة

التونسية سوى أنه جيب االستجابة لتطلعات الشعوب.

لكن عندما وصلت التحركات إىل مرص مل يرتدد أردوغان
يف إعالن موقف قوي وعلين من رضورة تنحي الرئيس

املرصي حسين مبارك .وقد دفع تركيا إىل ذلك عامالن.

األول هو أن مبارك كان عائق ًا أمام متدد الدور الرتكي يف
املنطقة العربية وال سيما يف مرص ويف فلسطني .فقد كانت

عالقات حكومات حزب العدالة والتنمية بحركة حماس
يف غزة مصدر إزعاج للنظام املرصي الذي كان خيىش من

انعكاس هذه العالقة عىل الواقع الداخيل يف مرص يف ظل
الرصاع بني مبارك وجماعة اإلخوان املسلمني .وبقدر ما

كانت أنقرة تظهر بدور حمامي حماس يف املحافل الدولية
كان االعرتاض املرصي يعلو .وكانت اإلطاحة بمبارك

موقف ومعايير تركيا من «الربيع

رضورة لرتكيا لكي يمكن هلا جتاوز عقبة املوقف املرصي

العامل الثاين احلاسم ،إىل حادثة أسطول احلرية ،يف تغيري

العدالة والتنمية كانت تأمل أن يكون لإلخوان املسلمني

العربي»
السياسات الرتكية يف املنطقة متثل يف ثورات “الربيع

العريب” اليت تم احتواؤها الحق ًا من جانب الغرب
وإيصال حركات اإلخوان املسلمني إىل السلطة يف بعض

الدول العربية .ولعل هذا العامل كان األهم واألكرث

انعكاس ًا عىل التوجهات األساسية للسياسة الرتكية يف

أمام متدد دورها .أما العامل الثاين فهو أن تركيا حزب
دور مهم يف النظام البديل إن مل يكن الدور املركزي

وهو ما ينسجم مع الروابط اإليديولوجية بني تنظيمي

“العدالة والتنمية” يف تركيا و”اإلخوان املسلمني” يف
مرص يف إطار التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني الذي كان

قائم ًا منذ مرحلة نجم الدين أربكان .وقد عملت تركيا
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عىل التواصل مع واشنطن من أجل ممارسة ضغوط أكرب

لصالح خيار تغيري مبارك.

بقيت تعارض أي تدخل عسكري وال سيما حللف شمال
األطليس حيث أطلق أردوغان جملته الشهرية «وأي شأن
1

وعىل هذا يمكن القول إن زوال نظام حسين مبارك بنظر

حللف شمال األطليس هناك؟» .

املنطقة.

تنفيذ قرار جملس األمن الدويل

حتوالً بالغ األمهية أمام تفعيل الدور الرتكي يف
أنقرة كان ّ
وحني بدأت التحركات يف ليبيا ،ويف بنغازي حتديد ًا،

خرجت تركيا عىل العامل بمواقف تتناقض مع مواقفها
«املبدئية» يف تونس ومرص فلم تر يف اإلطاحة بالزعيم

اللييب معمر القذايف ما يالئم املصالح الرتكية .لقد غ ّلبت

أنقرة املصالح االقتصادية عىل املبدئية رغم أن نظام مبارك
كان أكرث تطور ًا إذا ما قورن بالنظام اللييب .ومع ذلك
كانت تركيا تنظر بعني املصالح االقتصادية .فقد كانت

االستثمارات الرتكية يف ليبيا تقارب الـ  15مليار دوالر

وكان فيها أكرث من  200رشكة تركية يعمل فيها ،إىل

العمال الليبيني ،أكرث من  25ألف عامل وموظف تركي

(االستثمارات الرتكية يف ليبيا -صحيفة يين شفق 22

آذار /مارس .)2011

لذلك سعى أردوغان منذ البداية إىل إجياد حل يضمن
مشاركة القذايف شخصي ًا وعائلته يف أي عملية سياسية

مقبلة ومل يطالبه بالتنحي إال يف وقت الحق.

لكن املوقف الرتكي غري املعارض بقوة للقذايف كان هيدف

أيض ًا إىل منع وقوع ليبيا حتت النفوذ الفرنيس خصوص ًا أن

لكن قرار حلف شمال األطليس
خيول احللف
وتفسريه عىل أنه ّ
التدخل بالقوة العسكرية إلسقاط

حاول أردوغان منع
سقوط ليبيا تحت
النفوذ الفرنسي.

حتول املوقف الرتكي
القذايف كان العامل احلاسم يف ّ
وذلك انسجام ًا مع حسن العالقات الرتكية -األمريكية
وحىت ال تستفرد فرنسا والغربيون بغنائم مرحلة ما بعد

القذايف .بل إن تركيا انتقلت من مرحلة معارضة إسقاط

القذايف إىل املرحلة األكرث حماسة إلسقاطه باالعرتاف

املبكر باملجلس الوطين االنتقايل وزيارة وزير اخلارجية
الرتكي إىل بنغازي ومن ثم زيارة أردوغان مبارشة بعد
سقوط القذايف العاصمة طرابلس.

ويف اليمن مل يكن املوقف الرتكي واضح ًا حيث ال توجد

مصالح تركية قوية وال بديل “إخواين” للرئيس عيل عبد

اهلل صالح يف حال سقوطه .لذا كان املوقف الرتكي عبارة
متن بحل األزمة سلمي ًا .لكن احلضور القوي للعامل
عن ٍّ
السعودي واخلليجي يف اليمن كان أيض ًا سبب ًا يف تراجع

تركيا عن أداء دور مركزي هناك.

ويف البحرين كان لرتكيا موقف يتيم يف بداية األحداث،
ومل تكن األحداث يف سوريا قد تفاقمت ،حني ّ
حذر

فرنسا بقيادة نيقوال ساركوزي كانت السباقة إىل التدخل

أردوغان من كربالء جديدة يف البحرين  .لكن رغم

مرحلة ما بعد القذايف.

منتقد للنظام يف البحرين ومل يرش املسؤولون يف تركيا

2

العسكري املبارش يف ليبيا آملة يف ذلك أن تقطف ثمار

استمرار التحركات هناك فإن تركيا مل تتخذ أي موقف

غري أن صدور قرار جملس األمن الرقم  1771املتعلق

إال نادر ًا إىل ما جيري هناك وكان موقفهم مؤيد ًا لتدخل

بفرض منطقة حظر جوي عىل ليبيا أحرج تركيا لكنها

 -1صحيفة حرييت الرتكية  1آذار/مارس .2011
 -2السفري  1نيسان  /أبريل .2011

قوات درع اجلزيرة بمعىن أن املوقف الرتكي من أحداث
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البحرين مل يكن «مبدئي ًا» ومل يقف إىل جانب احلراك

لكن املكاسب الرتكية كانت أكرب بما ال يقاس .مثلت

أصبح عليه املوقف من ليبيا.

العالقات الرتكية مع العرب وإذا انفتحت انفتحت آفاق
واسعة أمام تركيا ،خصوص ًا أن اجلامعة العربية كانت

الشعيب بخالف ما كان عليه املوقف من مرص وتونس وما
سوريا« :العقدة» و»المفتاح»

سوريا بوابة تركيا إىل العامل العريب ،إذا أغلقت انغلقت

متضامنة مع سوريا يف جميع ملفات خالفها مع تركيا

عىل امتداد عقود ما بعد احلرب العاملية األوىل وصوالً

من املياه إىل التهديدات العسكرية.

كانت العالقات بني تركيا وسوريا “نموذج ًا» لعالقات

بالطبيعة للزنعة القومية الطورانية لرتكيا.

إىل تس ّلم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002

وسوريا كانت عنوان ًا للشعور القومي العريب املعادي

التوتر بني بلدين .فإىل املشكالت احلدودية حول لواء

وكانت عالقات تركيا التحالفية واملزمنة مع «إرسائيل»
عائق ًا أمام قبول تركيا طرف ًا “عادي ًا» يف املنطقة العربية.

مع «إرسائيل» ووجود كل بلد يف معسكر خمتلف خالل

حللف شمال األطليس والسياسات الغربية ضد حركات

دجلة والفرات أوجدت مشكلة أخرى هي مشكلة املياه،

العرب حىت لدى الدول العربية املؤيدة للغرب.

اإلسكندرون الذي ضمته تركيا بالتواطوء مع فرنسا

عام  1939هناك املشكالت الناجمة عن العالقة الرتكية

وكانت عالقات تركيا األطلسية وكوهنا رأس حربة

احلرب الباردة .كما أن مشاريع تركيا لبناء سدود عىل هنري

التحرر العربية من عوامل سوداوية صورة تركيا لدى

أضيفت إليها الحق ًا مشكلة حزب العمال الكردستاين

املناهض للدولة الرتكية والدعم السوري له ،فضالً عن
ارتفاع النربة القومية العربية املتشددة لدى حزب البعث
مقابل التوجهات الرتكية املوروثة

بوابة
مثلت سوريا ّ

من عهد االحتاد والرتقي الطورانية.

تركيا إلى العالم

وكان وصول العدالة والتنمية

العربي.

منطلق ًا لفتح صفحة جديدة من

العالقات بني البلدين .ومل يرتدد

الرئيس السوري بشار األسد يف أن يالقي الرغبة الرتكية

جتاوزت سوريا كل هذه العوائق وقررت أن تفتح الباب
أمام تركيا وصوالً إىل اقرتاح األسد نفسه إلغاء تأشريات
الدخول بني البلدين .ووصل البلدان إىل عالقات تعاون

إسرتاتيجية اقتصادية( ،كانت عىل حساب االقتصاد
السوري) وإنشاء جملس أعىل اسرتاتيجي .وحتولت

احلدود السورية الرتكية خالل العرش سنوات اليت سبقت
اندالع األزمة السورية إىل واحة أمان لرتكيا بعدما منعت

دمشق،منذ العام  ،1998أي حترك ملقاتيل حزب العمال
الكردستاين .ومل يرض األسد بوساطة أي دولة بني بالده
«وإرسائيل» غري الوساطة الرتكية معطي ًا تركيا رصيد ًا كان

يف منتصف الطريق بل ذهب أبعد بكثري مما كان يأمله

يف مرتبة احللم .حىت عىل الصعيد الفين كان لسوريا الدور

الشكوك والتوترات والرصاعات والصدامات إىل مرحلة

باللهجة السورية حىت بعد توتر العالقات.

والتعاون الثنايئ البلدين .كانت سوريا حتتاج اىل أصدقاء

املنطقة إىل مفتاح .انقلبت الصورة ومل تعد تركيا صورة

عام  2003واغتيال رئيس احلكومة اللبناين رفيق احلريري

إىل حروب املوت يف الدردنيل وال الرشيكة يف جرائم

او حىت يريده األتراك لنقل العالقات من مرحلة من

الطليعي إلدخال املسلسالت الرتكية إىل كل بيت عريب

من التعاون بل التكامل االسرتاتيجي .وقد خدم التقارب

حتولت سوريا من عقدة وعقبة أمام دخول تركيا إىل

وسط الضغوط عليها بعد االحتالل األمريكي للعراق

“العثمليل” اجلامع للرضائب واآلخذ عنوة أبناء العرب

عام  2005فوجدت تركيا إىل جانبها.

إرسائيل ضد العرب عرب اتفاقات التعاون العسكري.
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وباتت تركيا الطرف اآلخر من رشاكة مل تكن سوى يف

بدء التحركات الشعبية.وكان الرتكزي عىل دور مركزي

غري أن انفجار الوضع يف سوريا يف منتصف آذار /مارس

أن أنشأت الحق ًا املجلس الوطين

رفعت تركيا

السوري املعارض والذي أطلق

شعار »إما نحن

احللم.

 2011كان إيذاناً بانقالب الصورة بما يشبه احللم أيض ًا.
فكما انقلبت الصورة من سيئة إىل جيدة برسعة ،كان

مربع الصفر أكرث رسعة.
انقالهبا وعودتها إىل أكرث من ّ

لإلخوان املسلمني يف هذه املعارضة .وما لبثت أنقرة

عليه منارصو النظام اسم «جملس
اسطنبول».

أو األسد»

موقف تركيا من األزمة السورية

 -تشجيع االنشقاقات داخل اجليش السوري يف وقت

تدرج املوقف الرتكي من األزمة السورية عىل الشكل
ّ
التايل:

“اجليش السوري احلر” الذي اختذ تركيا مقر ًا له.

 -أعاد األترك تفسري سياسة تصفري املشكالت بأهنا

ال تعين دعم األنظمة عىل حساب الشعوب وسياسة
تركيا اجلديدة هي تصفري املشكالت مع الشعوب ال مع
األنظمة.

مبكر أيض ًا من احلراك الشعيب ،وصوالً إىل تشكيل

 احتضان تركيا جلماعات متعددة من املسلحني الوافدينمن أقطار عدّة اختذوا تركيا ممر ًا أو منطلق ًا للقيام بعمليات
عسكرية ضد اجليش السوري النظامي.

 -تشجيع السوريني عىل الزنوح إىل تركيا ،قبل أن يكون

 -دعت أنقرة النظام السوري اىل إجراء إصالحات

هناك أي نازح ،عرب فتح مبكر ملخيمات الجئني داخل

واحرتام إرادة الناخبني ومشاركة األسد نفسه يف هذه

وضاغط إنساني ًا عىل النظام السوري واستخدامه سياسي ًا

تتضمن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات نيابية
العملية.

األرايض الرتكية يف ما يعترب استدراج ًا لفتح ملف جديد

يف وقت الحق.

 -مع مرور الوقت وتعذر الوصول إىل حل ارتفعت

مسمى
 مبادرة تركيا إىل تنظيم عدة مؤمترات حتتّ

مطالب الشعب السوري بالعنف من جانب النظام أمر

 -مشاركة تركيا يف اختاذ عقوبات اقتصادية وسياسية عىل

حدة املواقف الرتكية من النظام ورأت أن مواجهة

«أصدقاء سوريا» بني تونس واسطنبول وباريس وطوكيو.

غري مقبول .وبعد ستة أشهر أعلنت تركيا أهنا مل تعد تثق

سوريا وقطع العالقات الديبلوماسية معها هنائي ًا.

يمكن أن يكون يف ظل استمرار األسد يف السلطة داعية

التحول
أسباب
ّ

باألسد الذي ينكث بالوعود وأن أي حل مستقبيل ال
إىل رحيله .ورفعت تركيا شعار «إما نحن أو األسد”

منخرطة بشكل مبارش يف اجلهود إلسقاط نظام الرئيس
السوري بشار األسد بجميع الوسائل بما فيها الوسائل

العسكرية.

وقد ترجمت تركيا سياستها إلسقاط األسد عرب خطوات

عملية منها:

 -تنظيم املعارضة السورية سياسياً بعد أقل من شهر عىل

ما الذي دفع برتكيا إىل اختاذ هذه املواقف احلادة من دولة

كانت هلا عالقات إسرتاتيجية معها وما لبثت أن انخرطت

يف رصاع وجودي معها والعمل عىل تغيري نظامها بالقوة؟

يعيد البحث يف أسباب التحول يف املوقف الرتكي من
سوريا إىل حقول أوسع بكثري من جمرد الرغبة يف إسقاط

نظام دولة جماورة بالقوة.

وهذا يفتح عىل مالحظات عدة:
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 -إن أسلوب التعامل الرتكي مع النظام يف سوريا كان

لقد حققت تركيا مكاسب ال ختفى أمهيتها لصورتها

يقوم هبذه اخلطوة أو تلك والتعامل مع النظام كما لو أنه

املصالح الرتكية بحيث ال يمكن أن تتخيل حلظة أن تركيا

يتسم بفوقية واضحة من خالل الطلب من النظام أن

ودورها ومصاحلها .وكانت إسرتاتيجيتها تتوافق مع

قارص وحيتاج إىل من يرشده .وهو ما ترك انزعاج ًا لدى

يمكن هلا املغامرة بالتضحية بخسارة كل هذه املكاسب

 -إن حكومة حزب العدالة والتنمية قد حتركت كما لو أهنا

العقل االسرتاتيجي الرتكي يعمل عىل عدة أهداف من

القيادة السورية.

طرف داخيل يف الرصاع .إذ إن تركيا احتضنت املعارضة
السياسية السورية ووفرت هلا كل وسائل الدعم والتنظيم

مقابل مكاسب قد حتصل أو قد ال حتصل .ولقد كان

وراء انقالبه عىل سياسات االنفتاح السابقة:

 -1العب إقليمي أوحد

والتمويل واملأوى والرتشيد يف كيفية التحرك عىل

مل تعد تركيا إىل املنطقة يف األساس ،فهي مل تغادرها أبد ًا.

العسكرية املعارضة وتنظيمها وتوفري كل وسائل الدعم

«وإرسائيل» لرضب الدول ذات السياسات املعادية

وحتولت األرايض الرتكية
وأنطاكية حتديد ًا مقر ًا لقيادتهّ .

وسوريا والعراق واجلزائر وما إىل ذلك .لكن مع سياسات

املستويات كافة .وعملت تركيا عىل احتضان املجموعات

لكن دورها كان سلبي ًا جلهة التحالف مع القوى الغربية

امليداين واللوجسيت ،واختذ اجليش السوري احلر من تركيا

للغرب وخصوص ًا يف فرتة املد القومي العريب يف مرص

قامت تركيا
بالتركيز على
اإلخوان المسلمين
في تنظيم
المجلس الوطني.

إىل ممر ومنطلق لتوافد املسلحني من

كل الدول واالنطالق يف عمليات يف
الداخل السوري .كما أن تركيا كانت
طرف ًا يف غرفة عمليات عسكرية

وأمنية يف أضنة ضمت دوالً غربية
وخليجية إلدارة احلرب يف سوريا.

 -كرر املسؤولون األتراك انه مل يكن

أمامهم سوى خيار من ثالثة :إما الوقوف مع النظام أو

الوقوف مع الشعب السوري أو البقاء متفرجني عىل ما
3

حيدث وقد اختاروا أن يكونوا مع الشعب السوري .

حزب العدالة والتنمية اجلديدة نجحت تركيا يف أن تدخل

إىل املنطقة متخلية عن سياساتها العدائية السابقة .وهو

ما جعلها رشيكة يف مهوم املنطقة من فلسطني إىل إيران
وسوريا والعراق اخلليج .وحتولت تركيا للمرة األوىل إىل

العب رشيك يف املنطقة .وما كان هلذا الدور أن ينجح من
دون تعاون القوى اليت كانت مستهدفة من السياسات
الرتكية السابقة وال سيما جوارها اجلغرايف املبارش من

سوريا والعراق وإيران .وأصبحت تركيا رقم ًا صعب ًا يف

املعادلة اإلقليمية مع مزية إضافية وهي أهنا احتفظت

بعالقاتها اجليدة مع «إرسائيل» ومع الغرب فكان هلا أن

األزمة السورية في االستراتيجيا

تلعب دور الوسيط الذي منح تركيا رصيد ًا مهم ًا إلعالء

ربما أمكن تقسيم مرحلة العالقة الرتكية مع سوريا ومع

غري أن انقالب تركيا عىل سياساتها السابقة أفقدها

«الربيع العريب» والثانية ما بعده.

والدور الوسيط.

التركية:
جوارها اجلغرايف واملنطقة اىل مرحلتني.األوىل حىت مطلع

 -3يين شفق  15ترشين الثاين /نوفمرب .2011

حضورها.

املكاسب اليت جنتها من سياسات تصفري املشكالت
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لقد ارتبكت تركيا يف مقاربتها حلركات «الربيع العريب»

ومل يكن إسقاط النظام يف سوريا ويف وقت رسيع هدف ًا

املوجة إىل سوريا تبدلت احلسابات الرتكية واستيقظت

األساسية إليران يف املنطقة وللعراق كذلك ،فضالً عن

ومتزيت مواقفها بالتخبط واالزدواجية .لكن عند وصول

يف أذهان املسؤولني األتراك طموحات ترضب عدة

بحد ذاته بل كان يفرتض أن يكون رضب ًا ألحد الركائز
حزب اهلل يف لبنان وهو ما يعين بداية إضعاف هذا املحور.

عصافري بحجر واحد وعىل رأسها أن خترج تركيا من دور

وبذلك تفتح الطريق أمام رضب الالعب اإلقليمي

يف املنطقة خارج احلسابات الرتكية فإن حقل التفرد هو

يف الوقت نفسه فتتقدم تركيا رأس ًا وحيد ًا لنظام رشق

املرصي وعدم قدرة السعودية عىل القيام بدور أكرث تأثري ًا

إن التفرد بالدور اإلقليمي عبرّ عنه بكل وضوح زير
اخلارجية الرتكية يف خطبة له أمام الربملان الرتكي يف 27

الرشيك وتتفرد بقيادة املنطقة .وملا كان الدور اإلرسائييل

الرئييس اآلخر وهو إيران وإضعاف الكتلة املتحالفة معها

املنطقة العربية اإلسالمية حيث إيران ،بغياب الدور

أوسطي جديد ذي نزعة إيديولوجية مذهبية وسياسية.

وهي الالعب اإلسالمي واإلقليمي األقوى .وبالتايل فإن

املنافس األساس لرتكيا هو إيران وعىل تركيا أن تضعف
هذا الالعب إن مل متكن تصفيته وقد الحت هذه الفرصة
مع اندالع الثورة يف سوريا.

لقد كان الطابع األساس للمرحلة اليت تلت اندالع

الثورات العربية هو غلبة الزنعة اإلسالمية الس ّنية عرب
جماعة اإلخوان املسلمني .ورأت تركيا أن الوضع لن
يكون خمتلف ًا يف سوريا عىل أساس أن غالبية السكان

تنتمي إىل املذهب السين فيما يوصف النظام بأنه يف قبضة
أقلية علوية.

كانت اإلسرتاتيجية الرتكية تتط ّلع إىل انتصار اإلخوان
املسلمني وتسلمهم السلطة أو إزالة النظام بالقوة

العسكرية وتوليّ اإلخوان املسلمني احلكم يف سوريا،
معتقدة بأن بلوغ هذا اهلدف ،قياس ًا عىل السقوط الرسيع

للنظام يف تونس ويف مرص والسقوط الدموي للقذايف،
سيكون متيرس ًا ويف وقت رسيع .وهو ما حكم طبيعة
التحرك الرتكي سواء جتاه النظام للقيام بإصالحات

رسيعة وضمن مهل قصرية أو السعي إلسقاطه بالقوة
العسكرية عرب دعم املعارضة ودفع جملس األمن أو حلف
شمال األطليس إىل التدخل العسكري إلسقاط النظام.
 -4صحيفة زمان وصحيفة يين شفق  28نيسان/أبريل .2012

نيسان /أبريل  2012حيث قال باحلرف الواحد« :سوف

نقود ،كرتكيا ،موجة التغيري يف الرشق األوسط .وسنستمر
يف أن نكون طليعة موجة التغيري هذا .إن تركيا لن تكون

فقط دولة صديقة وشقيقة ملجتمعات الرشق األوسط
بل أيض ًا صاحبة فكر جديد حيدد مستقبله وبلد هو
طليعة النظام اإلقليمي اجلديد .وهنا قمنا بما تتطلبه هذه

املهمة.وسنواصل القيام بذلك .إن إدراك املفهوم اجلديد
هلذه السياسية ال يكون باحتضان األنظمة التسلطية
بل باحتضان الشعوب الشقيقة يف الرشق األوسط.

وسنسعى إىل أن نكون دوم ًا ضمري اإلنسانية وشعوب
املنطقة .كما سنواصل حماية مصاحلنا الوطنية .ألن ما

نريده لرتكيا اجلديدة من طموحات هو ما نريده للرشق

األوسط اجلديد .نحن نريد للرشق األوسط اجلديد نظام
سالم جديد ًا ال يتكىء عىل الفروقات اإلتنية واملذهبية

األخوة .وسنعمل عىل تأسيس نظام السالم هذا.
بل عىل
ّ
وليقل اآلخرون ما سيقولون فستكون تركيا رائدة نظام
4

السالم هذا والناطقة باسمه ».

إذ ًا نحن أمام رشق أوسط جديد تقوده تركيا وتقود موجة
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التغيري فيه وتتحدث باسمه وترسم هي مالحمه وفق ًا ملا

ألسنة قادة حزب العدالة والتنمية .والالفت أن اإلشارة

كانت إيران أو الدول العربية.

وجوالت ضد الدولة الصفوية الشيعية واضطهدوا

تريده لنفسها ،وذلك خارج أي رشاكة مع اآلخرين سواء

 -2العب عثماين

إن التطلع الرتكي إىل هدف التفرد يف زعامة املنطقة عرب
كرس الالعب اإليراين ليس رضب ًا من السيناريوهات
االفرتاضية بل له عىل أرض الواقع ما يرفده إيديولوجيا

أردوغان“ :الشعب
السوري أمانة
أجدادنا في
أعناقنا”.

وهو ما أطلق عليه الزنعة العثمانية أو

العثمانية اجلديدة.

إن شعار «العمق االسرتاتيجي»

الذي وضعه أحمد داود أوغلو مل

يكن سوى استعادة للروابط التارخيية
والثقافية بني تركيا واملستعمرات اليت

كانت ختضع للسيطرة العثمانية .وغالب ًا ما كان يتحدث
املسؤولون األتراك عن “مسؤوليات تارخيية” جتاه

املجتمعات اليت كانت سابق ًا حتت السيطرة العثمانية ومل
يرتدد أردوغان مرة يف القول إن «الشعب السوري أمانة
5

أجدادنا يف أعناقنا”  .ومع أن استعادة الروح العثمانية
غري ممكنة جغرافي ًا فإن اهليمنة اإليديولوجية واالقتصادية

والسياسية تشكل عنارص هذا املرشوع.

ظهر مصطلح «العثمانية اجلديدة» يف عهد الرئيس الرتكي
الراحل طورغوت أوزال مع اهنيار احلرب الباردة .وال
غرو أن يكرر مسؤولو حزب العدالة والتنمية اإلشارة

تكرث إىل أولئك السالطني الذين كانت هلم صوالت

خصوص ًا العلويني يف األناضول مثل السلطانني سليم
األول وسليمان القانوين.

مل يرتدد وزير اخلارجية الرتكي يف أن يرصح لصحيفة
الواشنطن بوست يف هناية العام  2010قائالً كما أن

إنكلرتا زعيمة لكومنولث إنكلزيي من مستعمراتها

السابقة فلماذا ال تكون تركيا زعيمة عىل الدول اليت

كانت حتت احلكم العثماين.

ويرد رجب طيب أردوغان يف  15متوز /يوليو  2012عىل
منتقدي تدخل تركيا يف الشأن السوري قائالً« :يسألوننا
عن أسباب انشغالنا بسوريا .اجلواب بسيط للغاية ،ألننا

بلد تأسس عىل بقية الدولة العلية العثمانية .نحن أحفاد
السالجقة .نحن أحفاد العثمانيني .نحن عىل امتداد
التاريخ أحفاد أجدادنا الذين ناضلوا من أجل احلق
واألخوة ...إن حزب العدالة والتنمية
والسالم والسعادة
ّ
هو حزب حيمل يف جذوره العميقة روح السالجقة
6

والعثمانيني» .

ويف هناية ترشين الثاين /نوفمرب  2012كان أردوغان يقول
“إننا سنصل إىل كل نقطة وصل إليها أجدادنا عىل ظهور

اخليل وسنهتم هبا”.

 -3حمور تركي -خليجي

واإلشادة بعهد أوزال .ويف زمن سيطرة حزب العدالة

خيدم انخراط تركيا يف جهود إسقاط النظام يف سوريا

ولو كان القائلون هبا ينفون الحق ًا أهنم قالوها.

لقد ضخّت دول اخلليج ماالً وفري ًا يف تركيا عىل شكل

والتنمية تكررت اإلشارات إىل العثمانية اجلديدة كثري ًا

العالقات املتعاظمة بني تركيا ورأس املال اخلليجي.

خالف ًا لكل احلكام األتراك السابقني فإن اإلشارة إىل

استثمارات ومساعدات وهبات لضمان انخراط تركيا

السالطني العثمانيني وال سيما العظام منهم مل تكن تغادر
 -5السفري  9ترشين األول /أكتوبر 2012
 -6ميللييت  16متوز /يوليو .2012

يف سياسات اخلليج ضد املحور -اإليراين– السوري–
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العراقي يف املنطقة .وقد الزتمت تركيا هبذه السياسات

الرتكية من جانب القوات األمريكية .وبعد رضبة أسطول

من غرفة عمليات تركية خليجية غربية إلدارة املواجهة

العريب») عىل نرش الدرع الصاروخي يف مالطية ومن ثم

فسكتت يف املوقف من الثورة يف البحرين وكانت جزء ًا
يف سوريا ويف املنطقة .وبعد قيام الثورة يف مرص انضمت

مرص إىل هذا املحور حيث كان القاسم املشرتك هو
إسقاط النظام يف سوريا ورضب النفوذ اإليراين واملحور
املتحالف معه يف املنطقة.

 -4دور أطليس -غريب

ال يمكن قراءة الدور الرتكي يف املنطقة والعامل وفهمه من
دون األخذ يف االعتبار «رابطة العروة الوثقى» بني تركيا

وحلف شمال األطليس من جهة والعالقات الرتكية–

األمريكية من جهة ثانية.

لقد سعت تركيا خالل السنوات األوىل من حكم حزب

العدالة والتنمية إىل أن ختتط لنفسها دور ًا له هامش أكرب
من االستقالل عن التوجهات الغربية لكنه ال يصل إىل
حد القطيعة أو حىت التناقض .ورأينا كيف أن التحرك

الرتكي عندما المس حافة الضوابط األمريكية يف العالقة
مع إيران ويف حجم الدور نفسه واجه ردة فعل حادة

ودموية من جانب أمريكا نفسها عرب «إرسائيل» يف حادثة

أسطول احلرية.

لقد تباينت السياسة الرتكية مع السياسة األمريكية يف

العراق بسبب تغيريين أساسيني نتجا عنها ومها :انتقال

الثقل يف احلكم إىل جمموعة أكرث قرب ًا من إيران ،وتقسيم
العراق وظهور أول فدرالية كردية يف التاريخ احلديث
ما يشكل حساسية فائقة لرتكيا .ولكن أنقرة بعد رفض

الربملان الرتكي يف األول من آذار /مارس  2003املشاركة

يف غزو العراق رغم رغبة احلكومة الرتكية يف ذلك مل توفر

خطوة إال وبادرت إليها من أجل إعادة ترميم العالقات
مع واشنطن .فوافقت عىل نرش صواريخ باتريوت عام

 2003وسمح الربملان يف خريف  2003باستخدام األرايض

احلرية وافقت أنقرة يف خريف ( 2010قبل نشوب «الربيع
نرش صواريخ باتريوت يف هناية العام .2012

إن احلرص الرتكي عىل إقامة أفضل العالقات بني البلدين
كان واضح ًا ويتجسد يف كل حترك تركي وصوالً إىل إعالن
“الرشاكة النموذج” من جانب باراك أوباما يف مطلع

واليته الرئاسية األوىل وإعالن الرئيس الرتكي عبد اهلل
غول ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو أن “العالقات
الرتكية مع أمريكا مل تكن يف أي وقت مىض ممتازة كما هي

عليه اآلن”.

مل تكن تركيا تتوقع أن يصمد الرئيس السوري يف احلكم
هذه الفرتة الطويلة وهذا ما أدخل
تعقيدات كثرية حملية وإقليمية

ودولية عىل الوضع يف سوريا من
أمهها وقوف روسيا بشكل صلب

إىل جانب النظام السوري ،وهو

ما وضع أنقرة يف مواجهة مبارشة

أعادت األزمة
السورية االعتبار
إلى تركيا مع
الغرب واألطلسي.

مع موسكو حيث تبادل الطرفان

سجاالت كالمية حادة يف أكرث من مناسبة واعتربت

روسيا أن خطويت نرش الدرع الصاروخي والباتريوت
موجهتان إليها .فاستطالة األزمة يف سوريا وتصاعد
املخاطر اإلقليمية والدولية عىل تركيا دفعا برتكيا حلماية

أمنها القومي إىل االستنجاد بحلف شمال األطليس الذي
كان يدفع أيض ًا برتكيا لقبول أن تؤدي دور رأس حربة
خضم الرصاع القائم عىل
للحلف يف الرشق األوسط يف
ّ

سوريا.

مل تقف حدود استخدام الدور األطليس لرتكيا عند حماولة
إسقاط النظام يف سوريا وإضعاف إيران واملقاومة يف لبنان
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تعدت إىل جلم عودة صعود
وتغيري املعادلة يف العراق ،بل ّ

القوة الروسية يف املنطقة ويف العامل ،كما حدث يف ليبيا ويف
اليمن.

يف سوريا وبعد تطورات «الربيع» العريب قد واجهت

فشالً وخماطر عىل أكرث من صعيد ويف أكرث من دائرة:

املكونات
أ -تعرضت اللحمة الداخلية يف تركيا بني
ّ

ومن أجل تربير هذه الوظيفة اإلسرتاتيجية األطلسية

جراء تزايد الزنعة
املذهبية
ّ
لتصدع إضايف كبري من ّ
املذهبية يف األزمة السورية .ومع أن الزنعة املذهبية يف

أيلول /سبتمرب عىل مدينة أقتشاقايل احلدودية ومقتل

ومتجذرة يف الواقع الراهن غري أن حتويل الزناع يف سوريا

إسقاط طائرة تركية من جانب الدفاعات السورية يف 25

بني الس ّنة والعلويني يف الداخل الرتكي وشهدت البالد

ومن جراء ذلك كرر األتراك الزمة أن حدود تركيا هي

تعاطي حكومة حزب العدالة والتنمية جتاه خصومها من

تركيا يف وجه أي هجوم.

ب -تصاعدت املخاطر األمنية عىل تركيا من جراء الوضع

مدعني أن تركيا
لرتكيا رفع املسؤولون األتراك الصوت ّ

تتعرض للتهديد بسبب سقوط قذيفة مدفعية يف هناية

تركيا هلا جذور تارخيية تعود إىل خمسمئة عام عىل األقل

خمسة مواطنني أتراك ،كما كانوا قد رفعوا الصوت بعد

والنظر إليه من زاوية مذهبية انعكس مزيد ًا من التوتر

حزيران /يونيو  2012داخل األجواء اإلقليمية السورية.

حوادث متفرقة غري مسبوقة وهلجة أيض ًا غري مسبوقة يف

حدود األطليس  ،وأن من مهام األطليس الدفاع عن

العلويني.

7

لقد أعادت األزمة السورية حتديد ًا االعتبار الكامل

يف سوريا .حيث استفاد حزب العمال الكردستاين من

والواليات املتحدة األمريكية بل إن هذه العالقات

الرتكي يف جنوب رشق األناضول وصوالً إىل بعض

للعالقات الرتكية مع الغرب وحلف شمال األطليس
كـ»ثابتة» تفرس جانب ًا من سعي تركيا إلسقاط نظام معاد

إلرسائيل والغرب مثل النظام السوري.
حدود الفشل والنجاح

إن انقالب تركيا عىل سياساتها السابقة اإلسرتاتيجية مع

دول اجلوار اجلغرايف مبارشة وضعها أمام مقامرة صعبة

حتتمل الكارثة يف حال فشل إسقاط النظام يف سوريا

وربما حتمل بعض املكاسب غري املؤكدة ربط ًا بظروف
سقوط النظام يف حال سقوطه.

حدود الفشل
مع ذلك يمكن القول ،من دون انتظار نتيجة الرصاع يف
سوريا واملنطقة ،أن تركيا بعد أكرث من سنتني عىل بدء األزمة

 -7داود أوغلو  17نيسان /أبريل  2012يين شفق  18نيسان /أبريل.

احلرب يف سوريا لكي يشدد من هجماته عىل اجليش
املناطق الداخلية.

كما أن ظهور رشيط كردي يف شمال سوريا بسبب الفراغ

األمين هناك دفع حزب العمال الكردستاين إىل العمل
عىل ملء هذا الفراغ وهو ما اعتربته أنقرة تهديد ًا مبارش ًا

ألمنها القومي مهد ِّدة للمرة األوىل بحرب ضد سوريا إذا
ما تأكدت من سيطرة عنارص “الكردستاين” عىل شمال

سوريا.

ومع الفوىض احلاصلة يف سوريا وبدء تبلور رشيط كردي

يف شماهلا يمكن القول إن واقع ًا كردي ًا جديد ًا قد نشأ
هناك وال يمكن أن يعود إىل الوضع الذي كان عليه قبل

بدء األزمة السورية سواء بقي النظام أو رحل أو دخلت
سوريا يف فوىض أو عرفت التقسيم .وهذا الواقع الكردي
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اجلديد يضيف طوقا آخر كردي ًا حول تركيا هو امتداد

الزنعة القومية يف التعامل مع األكراد وازدادت نزعة

أمام تقدم يف خريطة كردستان الرشق أوسطية حيث

ملركزة السلطة بيد احلزب احلاكم

عىل الواقع الرتكي ووحدة األرايض الرتكية وعىل مسار

رئايس بصالحيات مطلقة لتمكني

للواقع الكردي الفدرايل يف شمال العراق ،وجيعل تركيا

عدم التسامح مع اآلراء املخالفة للحكومة ،كما أن امليل
من “صفر

اجلزء األكرث تفجر ًا يقع يف تركيا وتأثريات ذلك املحتملة

والعمل لتعديل النظام من برملاين إىل

القضية الكردية يف تركيا.

ج -التنمية االقتصادية :إن أحد أسباب تقدم التنمية

تفرد أردوغان بالسلطة حىت العام
ّ
قدم صورة مغايرة للنموذج
ّ ،2025
الذي أُريد له أن يكون مثاالً يف العلمانية والديمقراطية

هبا من سياسات “فتح احلدود” اليت انعكست نمو ًا يف

فقد اهنارت خمتلف العناوين اليت رفعتها تركيا سابق ًا

سوريا والعراق وإيران تراجع ًا كبري ًا يف عالقات تركيا

وحتولت إىل «صفر
 -1اهنارت سياسة «صفر مشكالت” ّ

بني البلدين تراجع ًا كبري ًا للدورة االقتصادية يف املحافظات

وقربص واليونان وحىت «إرسائيل».

االقتصادية يف تركيا كان سياسة االنفتاح السيايس مع

سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا وغريها وما ارتبط
االستثمارات والتبادل التجاري .وقد انعكس التوتر مع

المشاكل” إلى
“صفر جيران”

واحلريات وحقوق اإلنسان.

وشكلت عنارص نجاح للصورة والنموذج والدور.

التجارية مع هذه الدول وانعكس إغالق احلدود الربية

جريان» مع سوريا والعراق وإيران وروسيا وأرمينيا

الرتكية الواقعة عىل احلدود مع سوريا .كذلك فإن حتويل

 -2عادت تركيا لتكون حماطة باألعداء بعدما كانت حماطة

خط التصدير الرتكي إىل اخلارج من الطريق الربي إىل طرق

بديلة جوية أو بحرية انعكس زيادة كبرية يف كلفة النقل.
ومع تراجع حجم التجارة الرتكية مع االحتاد األورويب عام

 2012بنسبة عرشين يف املئة كربت الضغوط عىل االقتصاد

باألصدقاء بل الرشكاء.

 -3خرجت تركيا من أن تكون جزءاً من احللول لتصبح

جزء ًا من املشكالت.

 -4اهنارت صورة «القوة الناعمة” لتحل حملها صورة

الرتكي تكرب وقد تراجع النمو للعام  2012من  8و 9يف

“القوة اخلشنة” ،ما دفع تركيا إىل التهديد باستخدام القوة

يف صورة “النموذج” :كان من أبرز نجاحات تركيا طرح

التنقيب عن الغاز والنفط يف رشق املتوسط ومع سوريا

املئة يف األعوام املاضية إىل  3يف املئة.

نموذجها مثاالً لآلخرين وال سيما يف الدول اإلسالمية.

ضد «إرسائيل» لكرس احلصار عىل غزة وضد قربص ملنع

بعد سقوط قذيفة “أكجاكيل”.

لكن انفجار الربيع العريب ووصول اإلخوان املسلمني إىل

 -5اهنارت سياسة «الدور الوسيط» الذي كان من أهم

عالية للنموذج يف الداخل حيث ازدادت حدة االحتقان

التأثري .وآخر مثال عىل ذلك دور تركيا خالل العدوان

السلطة واندالع األزمة السورية أظهرت نزعة مذهبية

مفاتيح تركيا للقيام بدور إقليمي .وباتت تركيا خارج

املذهيب مع العلويني كما ظهر ميل واضح لرضب

عىل غزة بدء ًا من  15ترشين الثاين /نوفمرب  2012حيث

املكتسبات العلمانية يف الدولة واملجتمع عرب تغيريات
يف النظام التعليمي وغريه جلعل تركيا أكرث تدين ًا وبالتايل

أكرث ابتعاد ًا عن األسس العلمانية للنظام .وازدادت حدة

مل تلعب إال دور ًا مساعد ًا فيما كان الدور الرئييس ملرص.

 -6اهنارت سياسة املسافة الواحدة وعدم التدخل يف
الشأن الداخيل للدول .ومل تعد تركيا حيادية يف الرصاعات
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بل حتولت إىل طرف مبارش حىت يف الرصاعات الداخلية
كما هو احلال يف سوريا والعراق.

 -7مل تعد تركيا تلك املتطلعة لتكون مركزاً ال طرف ًا

الشيعة يف لبنان والعراق وإيران واملنطقة ،إالّ قلة قليلة،
للمؤمتر الرابع حلزب العدالة والتنمية يف  30أيلول/
8

سبتمرب . 2012

وعادت بسياساتها الغربية -األطلسية لتكون طرف ًا بكل

 -11أعادت الصورة “العثمانية” لرتكيا والدعوة لنظام

 -8مارست أنقرة سياسة ازدواجية املعايري .مع «الثورة»

هي ،وبالتحالف مع الواليات املتحدة وحلف شمال

معىن الكلمة.

يف سوريا وضدها يف البحرين .مع تهديد سوريا
مارست أنقرة
سياسة ازدواجية
المعايير

بحرب من جراء سقوط قذيفة يف

«أكجاكيل» فضالً عن فرض كل

أنواع العقوبات االقتصادية وقطع
العالقات الديبلوماسية فيما غاب

جدي رد ًا عىل
حىت اآلن أي إجراء ّ

االعتداء عىل أسطول احلرية وسفينة مرمرة يف  31أيار/

مايو  2010الذي قتل فيه تسعة ناشطني مدنيني أتراك ًا
فيما يزداد باطراد حجم العالقات االقتصادية بني

البلدين.

 -9لقد أدت سياسات سلطة حزب العدالة والتنمية

املذهبية إىل أن تظهر تركيا طرف ًا مبارش ًا يف “حمور إقليمي ذي
طبيعة مذهبية” وهو ما يرضب صورة سياسات االنفتاح

واملسافة الواحدة وتصفري املشكالت .كل هذا أفىض إىل

تراجع صورة تركيا يف املنطقة وفق ًا للدراسة اليت أجرتها

رشق أوسطي جديد بقيادتها ووفق ًا للمالمح اليت ترسمها
األطليس ،شكوك غالبية العامل العريب الذي يرى أن
العرب بقوميتهم وثقافتهم وهويتهم وموقعهم ودورهم
مستهدفون ويتعرضون هلجمة جديدة بعناوين استعادية
(العثمانية) تثري اهلواجس واملخاوف وتشكل تركيا رأس
حربتها.
 -12إن أحد أهم أسباب التعرث الكبري يف سياسة تركيا
اخلارجية وال سيما جتاه سوريا وحلفائها ناتج من قصور
معريف يف قراءة احلقائق املوجودة يف سوريا وتوازناتها
الداخلية ومدى صالبة التحالف مع إيران ومدى أمهية
سوريا للمصالح الروسية أساس ًا والصينية يف املنطقة .إن

بقاء تركيا عقود ًا خارج املنطقة من جهة وربط مصريها
بالغرب من جهة أخرى أفقدها القدرة عىل معرفة
التحوالت اليت شهدتها املنطقة العربية وبالتايل القراءة
املوضوعية هلا فوقعت يف أخطاء قاتلة من التقييم والتقدير.

مؤسسة  TESEVالرتكية يف ترشين الثاين /نوفمرب .2012

حدود النجاح

 – 10أفقدت الصورة املذهبية لرتكيا ثقة الغالبية الساحقة

لقد حققت تركيا خالل املتغريات الكبرية يف املنطقة

للغاية يف ظل تنامي الفتنة السنية -الشيعية وخماطر حتوهلا

(بعد أحداث مرص اليت أقصت اإلخوان املسلمني عن

الشيعي من السياسة الرتكية يف مقاطعة جميع املسؤولني

اخلليجي والداعمني له جتاه األحداث هناك)

من الكتلة الشيعية يف كل املنطقة .وهو تطور حساس
إىل صدامات ال خيرج منها أحد رابح ًا .وقد بان االنزعاج

 -8السفري  1ترشين األول /أكتوبر .2012

العربية نجاحات يمكن إجيازها كاآليت:

السلطة ،ومع حدوث انقسامات كبرية يف املحور الرتكي-
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 -إن األزمة يف سوريا أخرجت النظام السوري من أن

احتماالت مستقبلية

يستمر راعي ًا حلركة املقاومة الفلسطينية (حماس) اليت

يف ضوء معياري قيادة منفردة لرشق أوسط جديد عثماين،

سوريا إىل اخلارج وإىل قطر حتديد ًا .وباتت أكرث قرب ًا من

ترتاوح االحتماالت أمام تركيا ودورها اإلقليمي وموقعها

مشعل لرجب طيب أردوغان زعيم ًا للعامل اإلسالمي يف

حاسمة ستكون هلا تداعيات كبرية عىل خريطة املنطقة:

وقفت ضد النظام مع املعارضة وغادرت كوادرها كلها

واالنسجام الكامل مع السياسات الغربية يف املنطقة،

تركيا إىل حد مبايعة رئيس املكتب السيايس حلماس خالد

من النظام اإلقليمي والدويل الذي يشهد حلظة حتول

مؤمتر حزب العدالة والتنمية الرابع يف اسطنبول يف 30

تدعي انتصاراً كبري ًا يف حال إسقاط
 -1يمكن لرتكيا أن ّ

بأهنا سحبت بساط ورقة املقاومة الفلسطينية املتمثلة

اآلن ،وحىت لو حصل فإنه ال يكفي إذ إن مكاسب تركيا

أيلول /سبتمرب  .2012وهبذا التحول أمكن لرتكيا الزعم
بحماس من يد سوريا وإيران.

 وكما أقلقت األزمة السورية إيران فإهنا أثارت قلقوخشية روسيا والصني كذلك من قلب النظام يف سوريا
وإحالل نظام إخواين أو ما شابه موال لرتكيا .وهو ما
سيضع تركيا يف موقف املتابع للهجمة ونقلها إىل دول

النظام السوري بالكامل األمر الذي صار بعيد املنال

مرشوطة بـ :إقامة نظام بديل يزتعمه اإلخوان املسلمون

أوالً وببقاء سوريا موحدة ثانياً.

 -2إن حتقق هذا الرشط سوف يفتح الطريق أمام

استكمال اخلطط إلضعاف الدور

اإليراين ومن معه وهذا سيفتح

عىل احتماالت مرحلة دموية من

رأت روسيا صواريخ
الباتريوت في

إقليمية أخرى وال سيما العراق وكذلك إىل داخل حدود

عدم االستقرار قد تبدأ يف العراق

عادية ك ّلفتها عداءات مستجدة يف بعض دول «الربيع

هشاشة بعد سوريا وهو ما تفعله

موقع تركيا يف مواجهة روسيا.

اجلماعات السنية والتحريض إلسقاط حكومة نوري

روسيا والصني .وهذا ما أجرب روسيا عىل بذل جهود غري

الذي يمكن اعتباره احللقة األكرث

العريب» وخسارة مواقع نفوذ ومنها ليبيا وهو ما يعزز

تركيا حالي ًا ومن معها عرب إثارة

 وال شك أن حزب العدالة والتنمية قدم أوراق اعتمادحاسمة جلهة والئه النتمائه الغريب واألطليس عرب

التحاقه الكامل بالسياسات الغربية واملشاركة املبارشة يف

غزو ليبيا .كما أن الدور الرتكي املؤثر يف األزمة السورية،
والذي أضعف املحور املعادي للسياسات الغربية لصالح
اخلطط األمريكية واألطلسية ،قد أكسب تركيا من جديد

تركيا عدواناً
أطلسياً عليها.

املالكي ،وصوالً إىل تطويق إيران.

إن إدراك إيران للخطر املحدق هبا من جراء الضغوط

عىل النظام يف سوريا وكون تركيا رشيك ًا أساسي ًا يف هذه
الضغوط فتح للمرة األوىل عىل هذا القدر من التوتر بني

تركيا وإيران يف املنطقة .ورغم أن الرصاع بينهما يبلغ

ذروات يف “الساحات الثالث» العراق وسوريا ولبنان

والقضية الفلسطينية واملسألة الكردية والقوقاز فإن

ثقة الغرب وحلف شمال األطليس ال سيما بعد أن

العالقات الثنائية ال تزال حتافظ عىل استقرارها السيايس

العريب» بشأن تغيرّ بوصلتها رشق ًا بدالً من التحالف مع
الغرب.

امتداد األزمة السورية وقد نجح البلدان بعد مرور أكرث

تكاثرت االنتقادات يف السنوات اليت سبقت «الربيع

واالقتصادي .ومل تنقطع الزيارات الرسمية املتبادلة عىل
من ثالث سنوات عىل تلك األزمة يف جتنيب العالقات
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الثنائية أن تتأثر بالتوترات اإلقليمية رغم بلوغها مرتبة

الباتريوت يف تركيا يف إشارات اعتربتها روسيا تصعيد ًا

يف العالقات الثنائية املستقرة ،منذ العام  1639تاريخ

مع ذلك بادر البلدان إىل حتييد العالقات االقتصادية

احلدة .ويدرك البلدان جيد ًا خطورة أي انفجار
عالية من ّ

اتفاقية قرص «شريين» اليت رسمت احلدود الثابتة حىت
اآلن بينهما ،عىل مصاحلهما واستقرارمها .وال يتوقع

أن يتبدل املشهد املستقر يف العالقات الثنائية ما مل تطرأ
تطورات دراماتيكية فوق العادة .بل إن البلدين أبديا

حرص ًا عىل تعزيز نقاط تواصل إضافية أثناء األزمة

السورية يف رغبة واضحة الستمرار االستقرار والسالم

يف العالقات الثنائية .وليس مستبعد ًا أن يكون استمرار
هذا التواصل إحدى نقاط االرتكاز يف التوصل إىل حل

لألزمة السورية أو يف حماية أي حل يتم التوصل إليه
الحق ًا.

-3ما يمكن أن ينسحب عىل العالقات الرتكية– اإليرانية

عسكري ًا عدواني ًا لألطليس عىل روسيا عرب تركيا.

حتديد ًا بينهما وإبقائها بمنأى عن التأثر هبذه التوترات
وترجم ذلك عملي ًا يف زيارة الرئيس الرويس فالديمري

بوتني ،إىل تركيا يف مطلع كانون األول /ديسمرب 2012

وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتعزيز حركة االستثمارات

والتبادل التجاري .وحيرص البلدان أيض ًا عىل إبقاء التواصل
السيايس قائم ًا بينهما وعىل أعىل مستوى ،مع االستمرار يف
خالفاتهما السياسية يف أكرث من قضية خصوص ًا أن موسكو

تتحسس جد ًا من مسألة الدعم الرتكي للمجموعات

األصولية والسلفية يف االحتاد الرويس.

 -4إن صمود النظام يف سوريا ،وبقاء الرئيس بشار األسد

يعد فشالً كامالً للسياسات الرتكية ،بل إن جمرد
يف السلطةّ ،

يمكن أن ينسحب أيض ًا عىل العالقات الرتكية -الروسية.

استمرار اخليارات اخلارجية لسوريا عىل ما هي عليه اآلن

اقتصادي ًا يف العقد األول من القرن

 -5إن أي فوىض حتصل يف سوريا من دون حسم للرصاع

ذلك أن البلدين قد دخال يف عالقات إسرتاتيجية
الغرب يضع حدوداً
وضوابط لقوة
النفوذ التركي.

الواحد والعرشين .وبلغت روسيا

مرتبة الرشيك التجاري األول لرتكيا
يف العامني  2008و  .2009وتبادل

البلدان االستثمارات ودخال يف

تعاون مهم جد ًا عىل الصعيد االقتصادي وال سيما يف

جمال الطاقة حيث تستورد تركيا ثليث حاجتها من الغاز
الطبيعي والنفط من روسيا كما أن هناك تعاون ًا عىل صعيد

أنابيب نقل الطاقة عرب تركيا.

ولو يف حدود دنيا هو أيض ًا فشل كبري للسياسة الرتكية.

واستمرار ذلك لفرتة طويلة يفاقم املخاطر عىل تركيا

من امتداد الفوىض إىل داخلها ودخوهلا يف مرحلة عدم
استقرار علم ًا أهنا بدأت تشهد هذه احلالة بعد وقت قصري

عىل بدء األزمة السورية.

 -6إن ذهاب الوضع يف سوريا إىل خيار التقسيم عىل أسس

عرقية ومذهبية أو مناطقية سوف يكون فشالً للسياسات
الرتكية وخطر ًا كبري ًا عىل وحدة األرايض الرتكية إذ ستتعمم
الزنعة التقسيمية يف املنطقة بعد بدئها يف العراق جار تركيا

لقد دخلت العالقات الرتكية الروسية ،بسبب األزمة

ووصوهلا إىل سوريا جارة تركيا الثانية خصوص ًا أن البنية

حتولت
والعسكري .ومنشأ التوتر العسكري أن تركيا ّ

بل هي أكرث هشاشة منهما .غري أن احلاضنة الغربية لرتكيا

السورية ،يف دائرة من التوتر الشديد عىل الصعيد السيايس

إىل ميدان مؤثر حلركة حلف شمال األطليس العسكرية

وال سيما بعد نرش رادارات الدرع الصاروخي يف منطقة
مالطية برتكيا ومن بعدها نرش بطاريات لصواريخ

اإلتنية واملذهبية لرتكيا ليست فقط شبيهة بسوريا والعراق
هي اليت ال تزال حتول دون تقسيم تركيا وهو ما يفرس
التصاق تركيا ،علمانية كانت أم إسالمية ،بالسياسات

الغربية الضامنة الوحيدة لوحدة تركيا.
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 -7رغم ما شهدته العالقات الرتكية مع إقليم كردستان

املسيحيني حيث اهنزمت بزينطية يف موقعة «مالزكرد» عام

السورية ،ورغم الضغوط األمريكية يف هذا االجتاه ،فإنه

للحضارة البزينطية ووصفها ،من القاهرة ،بالسوداء ما

حكومة نوري املالكي يف العراق واخلالف الكردي معه

ولو كانت ختدم املصالح الغربية ستكون عرضة لالحتواء

سوريا .إذ إن احلالة الكردية يف املنطقة تشهد تطابقات غري

املايض مع حممد عيل باشا وجمال عبد النارص يف مرص

حتقيق كردستان الكربى .وهو ما جيعل أكراد املنطقة ال

العامل.

العراق من تقارب وتعاون يف بعض امللفات منذ بدء األزمة

يبقى آني ًا مرتبط ًا بظروف مستجدة منها العداء الرتكي مع

 .1071كذلك أظهر أردوغان يف أكرث من مناسبة حتقري ًا
أثار استياء كبري ًا لدى األوساط املسيحية .إن تركيا قوية

حول مسألة كركوك وقضايا النفط والوضع الكردي يف

والكرس من جانب الغرب كما حدث لتجارب مماثلة يف

مسبوقة بني مكوناتها يف تركيا والعراق وسوريا يف اجتاه

والثورة اإلسالمية يف إيران ملنع هنوض أية قوة مسلمة يف

يثقون بسياسة التقارب الرتكي خصوص ًا يف ظل استمرار
تركيا يف اضطهاد أكرادها والتهديد املستمر بغزو سوريا
ملنع نشوء أية حالة كيانية لألكراد يف الشمال السوري.

 -8رغم أن تركيا مكسب هائل للغرب يف عالقته باملنطقة

والعامل اإلسالمي وروسيا فإن لنمو الدور الرتكي حدود ًا

وضوابط ال يمكن للغرب أن يقبل هبا يف ظل استمرار
الواليات املتحدة القطب األعظم يف العامل واستمرار

اإلسرتاتيجية الرتكية يف عدم استبدال املحور الغريب بروسيا
أو البقاء عىل احلياد .إن بقاء روسيا كتهديد اسرتاتيجي

لرتكيا ،بمعزل عمن هو يف الكرملني أو يف أنقرة ،جيعل
من استمرار تركيا جزء ًا من التحالف الغريب أمر ًا حمسوم ًا.

لكن هذا ال يعين يف املقابل سماح الغرب للدور الرتكي

بأن يبلغ حدود ًا قد تصبح خارج السيطرة حىت لو كان هذا
الدور خيدم املصالح الغربية .ذلك أن احلساسية الغربية

من تركيا العثمانية واإلسالمية وكراهيتها مل تغادر ذاكرة
الثقافة األوروبية حتديد ًا وهو ما جيعلها حتول دون قبول

تركيا عضو ًا كامل العضوية يف االحتاد األورويب .كما أن
تركيا نفسها مل تتخل عن طموحاتها العثمانية والسلجوقية

عندما حدد أردوغان يف  30أيلول /سبتمرب  ،2012العام
 2071موعد ًا للشباب الرتكي للوصول إىل أهدافه وهو
تاريخ يتصل بالرصاع بني السالجقة األتراك والبزينطيني

 -9لقد خرست تركيا ثقة وتعاون دول حمور املمانعة
واملقاومة وجانباً مهم ًا من الكتلة املؤمنة بقضية القومية

العربية ،لكنها يف الوقت نفسه مل تربح املحور اآلخر
يسمى بمحور االعتدال.
الذي كان ّ

ومن املبالغة احلديث عن تصاعد

لدور تركي مع اإلخوان املسلمني

يف بعض الدول وال سيما يف مرص.

ذلك أن حقول النفوذ لكال الطرفني

خسرت تركيا
محور المقاومة
والممانعة ولم

هي نفسها :التصالح مع السياسات

تكسب محور

إىل منعطف التسوية ومعارضة النفوذ

االعتدال.

الغربية ،الدفع بالقضية الفلسطينية

اإليراين يف املنطقة .وقد ظهر ذلك

جلي ًا يف استمرار العالقات الرتكية مع «إرسائيل» والزتام
نظام “اإلخوان” يف مرص باتفاقية كمب دايفيد والتعاون

مع «إرسائيل» للوصول إىل اتفاق وقف النار يف غزة يف
ترشين الثاين /نوفمرب .2012

 -10إن عالقة تركيا بدول وقوى أخرى تنتمي إىل فضاء

عقائدي وفقهي يتناقض مع التوجهات “اإلخوانية”
حلزب العدالة والتنمية ويف مقدمة هذه الدولة السعودية
وبعض الدول اخلليجية وال سيما اإلمارات العربية
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املتحدة وعمان .حيث إن التحسس من وجود توجهات
عثمانية -مذهبية لدى حزب العدالة والتنمية الرتكية ال
يمكن أن حيظى بارتياح لدى الكتلة الوهابية يف السعودية
وال لدى اإلمارات العربية املتحدة اليت بان التناقض

شديد ًا بينها وبني حركة اإلخوان املسلمني يف مرص وغري
مرص .وألن حزب العدالة والتنمية أحد أطراف التنظيم
الدويل لإلخوان املسلمني فإن تركيا ليس مرضي ًا عنها

لقد أظهرت تركيا من خالل سلوكها خالل مرحلة الربيع
العريب وال سيما مع تفاقم األزمة السورية أهنا أطلسية

أكرث من أي وقت وهي اليت أعطت أكرث من أي وقت

مىض صورة وواقع أن حدودها هي حدود األطليس

وحمايتها ودورها بالتايل مرتبطان بصفتها األطلسية.
وهذا يضع تركيا عىل امتداد عقود قادمة حليفة يف خدمة

املخططات الغربية حيث يتطلب األمر ذلك.

أيض ًا .لقد أظهرت الثورات العربية التعارض يف منطلقات

 – 13رغم أن الفشل يف السياسة اخلارجية الرتكية يف

املنتمني إىل املذاهب السنية يف العامل العريب ويف مقدمهم

حزب العدالة والتنمية يف التوازنات الداخلية وتعريض

التعارض من اخلسائر ،غري املحسوبة

احلزب غالبية تقارب بل أحيان ًا تزيد عن النسبة اليت ناهلا

وتوجهات كل من تركيا “اإلخوانية” وكتلة كبرية من

املنطقة يفرتض أن ينعكس عىل الداخل جلهة تراجع قوة

السعودية وبعض الدول اخلليجية وهذا

سلطته للضعف غري أن استطالعات الرأي ال تزال تعطي

يستقطب العدالة
والتنمية القوى
السلفية كلما
تشدد في خطابه
المذهبي.

أيض ًا ،لدى سلطة حزب العدالة والتنمية

يف انتخابات  2011أي خمسني يف املئة لتصبح أحيان ًا يف

مصالح ظرفية أهنم حلفاء هلا.

الفشل اخلارجي عىل قوة احلزب يف السلطة ألن من أهم

وقد أفقدها ما كان يظن يف حلظة تقاطع
 -11إن تقدم الدور الرتكي أو عدمه
مرتبطان كذلك باملدى الذي ستتخذه
العالقات الرتكية مع «إرسائيل» .إن

افرتاض أن هذه العالقات ال يمكن أن تصل إىل مرحلة
الصدام بسبب املرجعية الغربية الواحدة للطرفني وأن
الغرب لن يسمح بمثل هذا الصدام وأن تركيا ملزتمة
بالضوابط الغربية ،جيعل الدور الرتكي يتحرك ضمن

بعض االستطالعات  54يف املئة .وال يتوقع أن ينعكس
عوامل تقدم احلزب ليجذب رشائح واسعة غري إسالمية

إىل جانبه هي اإلنجازات عىل الصعيد االقتصادي
واملشاريع الكبرية اليت ينفذها احلزب عىل امتداد تركيا.

ثم إن احلزب نجح بسياسته املذهبية من النظام السوري
ومن معه يف املنطقة يف استقطاب تأييد فئات إسالمية

تركية متشددة كانت عادة ضده .وكلما ارتفعت حدة
اخلطاب املذهيب حلزب العدالة والتنمية من سوريا كان

سقوف تأخذ يف االعتبار األمن القومي واملصالح

يستقطب املزيد من الفئات املرتددة اليت مل تكن معه.

اإلرسائيلية.

ويف هذا السياق ال يأخذ حزب العدالة والتنمية يف

 -12إن أحد أهم الدروس املستقاة من مرحلة “الربيع
العريب” هو حمددات توجهات تركيا يف الرابطة األطلسية
بحيث يستحيل بعد اآلن وأكرث من أي وقت مىض
التعامل مع تركيا من دون أخذ هذا العامل بعني االعتبار.

االعتبار حساسيات الكتلة العلوية ألنه يائس من تأييد

أية رشحية علوية ولو صغرية له يف االنتخابات النيابية.

كذلك فإن تصعيد اخلطاب اإلثين ضد األكراد استقطب

بعض الفئات القومية إىل جانب حزب العدالة والتنمية
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الذي يريد بتصعيد هلجته القومية سحب البسط من

يف ظل سياسات حزب العدالة والتنمية مل تعد قادرة عىل

حتت أقدام حزب احلركة القومية الذي يمثل القوميني

خدمة التوجهات السياسية األمريكية .

املتشددين واملمثل يف الربملان بنسبة  15يف املئة من أصوات
الناخبني يف انتخابات  ،2011وجذب جزء من قاعدته إىل
حزب العدالة والتنمية.
إذا سارت األمور يف األطر املضبوطة أعاله فال تأثري
مهم ًا يف السياسة اخلارجية عىل استمرار حزب العدالة
والتنمية يف السلطة ألعوام مقبلة .ويف حال نجاح
رجب طيب أردوغان يف حتويل النظام الربملاين احلايل إىل
نظام رئايس فإنه يلتف عىل أي احتمال لضعف احلزب
بعد ختليه عن رئاسته يف العام  2015باعتبار أن كل
الصالحيات ستصبح بيد رئيس اجلمهورية.
مع ذلك فإن باب املفاجآت يبقى مفتوح ًا عىل احتماالت
متعددة وال سيما إذا شعرت الواليات املتحدة أن تركيا

 -14رغم الرباغماتية اليت اشتهر هبا حزب العدالة
والتنمية فإن االعتبارات هي اليت حتول دون أن يعيد
احلزب النظر يف سياساته املتبعة جتاه سوريا واملنطقة.
وبالتايل ليس من املتوقع أن يقوم بخطوات ترشح منها
رائحة تراجع ألنه سيدفع الثمن من تأييد قواعده وفق ًا
للنهج الذي سار عليه .ومع أن تركيا ستكون جزء ًا ال
يتجزأ من أي حل مستقبيل يف سوريا غري أهنا يف انتظار
الوصول إىل ذلك احلل ستبقى تعمل عىل حماولة إسقاط
النظام يف سوريا .ومع استنفاد كل وسائل الضغط عىل
النظام ليس أمام تركيا اآلن سوى اتباع سياسة الرتقب
واالنتظار.

