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امللخص

اثار الدور التركي في منطقة الشرؽ األوسط  ,واىتماـ تركيا بقضاياه في السنوات

االخيره اىتماـ الباحثيف والكتاب الميتميف بالشأف التركي والشرؽ اوسطي عموما ,فمنذ
وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلي السمطة في تركيا في نوفمبر ٕٕٓٓ ,حرصت قيادات
الحكومة الجديدة عمي تأكيد تبنييا لرؤية مختمفة لسياسة تركيا وعالقاتيا الخارجية دوليا
واقميميا ,وبخاصة في محيطيا الشرؽ األوسطي .وعزز مف ىذا االىتماـ ما شيدتو

عناصر القوة التركية مف تطورات إيجابية خالؿ ىذه الفترة ,السيما في أبعادىا
االقتصادية,وقوه تحركاتيا الدبموماسية ,اذ نجحت تركيا في احتالؿ المرتبة األولى بيف
اقتصادات المنطقة (والسادسة عشرة عمي المستوي العالمي) مف حيث حجـ الناتج
المحمي اإلجمالي .وقد ترافؽ ذلؾ مع زيادة حضور الدور التركي ونشاطو في العديد مف
القضايا المحورية في المنطقة ,سواء فيما يتعمؽ بالقضية العراقية ,أو الصراع العربي -

اإلسرائيمي بمساراتو المتعددة ,أو أزمة البرنامج النووي اإليراني ,أو طرح تركيا كنموذج
في قضايا اإلصالح في المنطقة بأبعاده المختمفة ,ومواقفيا المثيره لمجدؿ تجاه مايسمى
بػػ(ثورات الربيع العربي).
تمؾ التحركات اثارت الجدؿ حوؿ طبيعة الدور الذي تحاوؿ تركيا اف تمعبو في
المنطقة,ىؿ ىو نكوص عف الكماليو باتجاه العوده الى حمـ العثمانية القديـ بثوب جديد ؟

اـ محاولو لتوسيع الفرص االقتصادية لتعزيز القدرات التركيو بما يواكب مستويات النمو
االقتصادي في دوؿ االتحاد االوربي وبما يضاعؼ مف فرصيا لالنضماـ لالتحاد؟اـ انو

تمرد عمى ارتباطاتيا الغربيو ومحاولو لمخروج مف عباءه الستراتيجيو االمريكيو في منطقو
الشرؽ االوسط والخميج العربي وبناء سياسو مستقمو؟؟؟
وتتجسد المشكمو التي نحاوؿ في ىذه الدراسو القصيره استجالء خفاياىا في عدـ
وضوح الدور التركي في المنطقو كونو يعكس نمطا جديدا مف السموؾ السياسي التركي
  -الجامعة المستنصرية  /مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية .
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يعارض النمط العمماني االتاتوركي الذي نيجتو تركيا منذ منذ تولى مصطفة كماؿ
"اتاتورؾ" الحكـ في تركيا عاـ ٖٕ ,ٜٔباتجاىاتو العممانية الرامية الى تغريب تركيا
وعممنتيا وسمخيا مف جذورىا الثقافية االسالمية ,سعياً ألدماجيا الكمي بالمجتمع الغربي.

تأتي اىمية الدراسة مف طبيعو التغيرات التي يمر بيا النظاـ الدولي عموما والنظاـ

الشرؽ اوسطي خصوصا ..مع تجميات مايسمى بالربيع العربي ومحاولو ترتيب توازنات
جديده تخدـ مصالح اطراؼ وتساىـ في استقوائيا عمى حساب اطراؼ اخرى يتـ تيميشيا
وافقادىا لعناصر قوتيا.واستجالء طبيعو الدور التركي في ىذه الترتيبات لو االولويو مف
ناحيو االىميو لما يممكو مف عمؽ تاثيري واضح في مقدرات اطراؼ النظاـ الشرؽ
االوسطي

وما تـ استنتاجو مف الدراسة ومف خالؿ متابعة الموقؼ التركي حياؿ دوؿ "الربيع

العربي" اف تركيا تسعى إلى إعادة صياغة المقاربات التركية القائمة عمى القوة الناعمة,
مستغمة حالة السيولة والسعي نحو الديمقراطية التي تشيدىا العديد مف الدوؿ العربية.
ولذا ,نجدىا تنشط وبقوة في دعوة عدد مف القيادات واألحزاب السياسية في الدوؿ
العربية ,لزيارة "تركيا" والتعرؼ عمى تجربتيا الذاتية والتطور السياسي واالقتصادي
والثقافي بيا.

وكؿ ىذا يأتي في إطار مصالحيا الخاصة في المنطقة العربية ,والتي تعتبر العامؿ

الوحيد والمحدد األساسي لتوجياتيا الخارجية ,فيي تيدؼ باألساس إلى زيادة نفوذىا
ومصالحيا السياسية واالقتصادية, .اي اف تركيا تتبنى نموذجا سياسيا وايديولوجيا جديدا
متعدد األبعاد ,قائـ عمى التكامؿ ال التعارض بيف اليويات والتوجيات المتعددة لمسياسة
التركية المتمثمو بالطابع البراجماتي ليا وتركيزىا عمي تحقيؽ المصالح الوطنية وتعظيـ
المنافع االقتصاديو مف خالؿ تحوؿ السياسة الخارجية نحو الشرؽ في إطار استعادة
تركيا ذاتيا الحضارية اإلسالمية تحت قيادة حزب ذي مرجعية إسالمية مع استمرار
التوجو الغربي لتركيا وأدوارىا بالوكالة في المنطقة مع ارتباط ذلؾ بمساعييا لزيادة
أىميتيا االستراتيجية لتعزيز فرص انضماميا لالتحاد األوروبي.بالمقابؿ ترى تركيا فراغا
عمى ضوء التراجع االستراتيجي لمواليات المتحدة تحت رئاسة أوباما ,وتأمؿ أف تمأل ىذا
الفراغ بمزيج مف الدبموماسية والتجارة والقوة العسكرية
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Abstract

The effects of the Turkish role in the Middle East , and the
interest of Turkey, its issues in recent years, the attention of
researchers and writers interested in affairs of the Turkish and the
Middle East in general , since the arrival of the AKP to power in
Turkey in November 2002 , made sure the leaders of the new
government to confirm its adoption of a different vision for Turkey's
policy and foreign relations internationally and regionally , especially
in the Middle Eastern surroundings . And reinforced this interest
witnessed elements of Turkish force of positive developments during
this period , particularly in the dimensions of economic , Guo moves
diplomacy , because Turkey has occupied the first rank among the
region's economies ( and sixteen on the international level ) in terms of
the size of the GDP . This was associated with an increased presence of
the Turkish role and activity in many of the central issues in the
region , both with regard to the Iraqi issue , or Arab - Israeli conflict
Bmsarath multiple , or the crisis of the Iranian nuclear program , or
ask Turkey as a model of reform issues in the region, its various
dimensions , and positions the contentious toward the so-called b ( the
Arab Spring. )
Those moves sparked controversy about the nature of the role
that Turkey is trying to play in the region , whether it is the setback
for Perfectionism toward Return to the dream of the Ottoman old new
guise ? Um attempt to expand economic opportunities for capacity
enhancement Turkish in line with the levels of economic growth in the
countries of the European Union, including doubles the chances to join
the union ? , or is it a rebellion with its ties to Western and try to get
out of the mantle of U.S. strategy in the Middle East and the Arabian
Gulf and build an independent policy? ? ?
And embodied the problem that we are trying in this study short
elucidation of exposing the lack of clarity of the Turkish role in the
region being reflects a new style of political behavior Turkish opposes
style secular Ataturk who Nhjtah Turkey since since he took lined
Kemal " Ataturk " rule in Turkey in 3221 , Batjahath secular efforts
to Westernize Turkey and Almentha and flaying of the Islamic
cultural roots , in order to integrate them total western society.
The importance of the study of the nature of the changes
undergone by the international system generally and order the Middle
East , especially .. with the manifestations of the so-called Arab Spring
and try to arrange new balances serve the interests of the parties and
contribute to Astqoaúha at the expense of other parties are
marginalized and Afaqadha elements of strength. And to elucidate the
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nature of the Turkish role in these arrangements a priority in terms of
importance to what is owned by the depth of cosplay clear in the
outskirts of the capabilities of the system Middle Eastern
And what has been deduced from the study and follow-up during
the Turkish position regarding states 'Arab Spring' that Turkey is
seeking to recast the Turkish approaches based on soft power , taking
advantage of the liquidity and the pursuit of democracy taking place
in many Arab countries.
Therefore , we find active and strongly invite a number of leaders
and political parties in the Arab countries , to visit the "Turkey" and
learn about their own experience and the development of political,
economic and cultural them.
All of this comes in the context of their own interests in the Arab
region , which is considered the only factor and the primary
determinant of the orientation of Foreign Affairs, it is intended
primarily to increase its influence and political and economic interests
. , Namely that Turkey adopts a model politically and ideologically a
new multi-dimensional , based on the integration does not conflict
between identities and orientations multi- Turkish policy of nature
pragmatic her and focus on achieving national interests and to
maximize the economic benefits through the transformation of foreign
policy towards the East in the context of the restoration of Turkey
itself the Islamic civilization under the leadership of a party with an
Islamic reference with the continued trend of western Turkey and
roles proxy in the region, with a link that endeavors to increase its
strategic importance to enhance the chances of joining the European
Union. contrast, Turkey considers a void in the light of the decline
strategic to the United States under the Obama presidency , and hopes
to fill this void with a mixture of diplomacy and trade and military
power
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املمذهة

اثار الدور التركي في منطقة الشرؽ األوسط  ,واىتماـ تركيا بقضاياه في

السنوات االخيره اىتماـ الباحثيف والكتاب الميتميف بالشأف التركي والشرؽ اوسطي
عموما ,فمنذ وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلي السمطة في تركيا في نوفمبر

ٕٕٓٓ ,حرصت قيادات الحكومة الجديدة عمي تأكيد تبنييا لرؤية مختمفة لسياسة
تركيا وعالقاتيا الخارجية دوليا واقميميا ,وبخاصة في محيطيا الشرؽ األوسطي.
وعزز مف ىذا االىتماـ ما شيدتو عناصر القوة التركية مف تطورات إيجابية خالؿ
ىذه الفترة ,السيما في أبعادىا االقتصادية,وقوه تحركاتيا الدبموماسية ,اذ نجحت
تركيا في احتالؿ المرتبة األولى بيف اقتصادات المنطقة (والسادسة عشرة عمي

المستوي العالمي) مف حيث حجـ الناتج المحمي اإلجمالي .وقد ترافؽ ذلؾ مع زيادة
حضور الدور التركي ونشاطو في العديد مف القضايا المحورية في المنطقة ,سواء
فيما يتعمؽ بالقضية العراقية ,أو الصراع العربي  -اإلسرائيمي بمساراتو المتعددة ,أو
أزمة البرنامج النووي اإليراني ,أو طرح تركيا كنموذج في قضايا اإلصالح في

المنطقة بأبعاده المختمفة ,ومواقفيا المثيره لمجدؿ تجاه مايسمى بػػ(ثورات الربيع
العربي).

تمؾ التحركات اثارت الجدؿ حوؿ طبيعة الدور الذي تحاوؿ تركيا اف تمعبو في
المنطقة,ىؿ ىو نكوص عف الكماليو باتجاه العوده الى حمـ العثمانية القديـ بثوب
جديد ؟اـ محاولو لتوسيع الفرص االقتصادية لتعزيز القدرات التركيو بما يواكب
مستويات النمو االقتصادي في دوؿ االتحاد االوربي وبما يضاعؼ مف فرصيا

لالنضماـ لالتحاد؟ا ـ انو تمرد عمى ارتباطاتيا الغربيو ومحاولو لمخروج مف عباءه
الستراتيجيو االمريكيو في منطقو الشرؽ االوسط والخميج العربي وبناء سياسو

مستقمو؟؟؟

هشكلة الذساسة:

تعرؼ مشكمة البحث بأنيا موقؼ أو قضية أو فكرة أو مفيوـ يحتاج إلى

البحث أو الدراسة العممية لموقوؼ عمى مقدماتيا وبناء العالقات بيف عناصرىا أو
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نتائجيا الحالية واعادة صياغتيا عف طريؽ نتائج الدراسة ووضعيا في اإلطار
العممي الصحيح.

وتتجسد مشكمة البحث عندما يدرؾ الباحث عف طريؽ مالحظاتو أو تجاربو أو

إطالعاتو أف شيئاً معيناُ غير مفيوـ ويحتاج الى مزيد مف اإليضاح والتفسير
(ٕ)

والتحميؿ

وتتجسد المشكمو التي نحاوؿ في ىذه الدراسو القصيره استجالء خفاياىا في

عدـ وضوح الدور التركي في المنطقو كونو يعكس نمطا جديدا مف السموؾ السياسي
التركي يعارض النمط العمماني االتاتوركي الذي نيجتو تركيا منذ منذ تولى مصطفة

كماؿ "اتاتورؾ" الحكـ في تركيا عاـ ٖٕ ,ٜٔباتجاىاتو العممانية الرامية الى تغريب
تركيا وعممنتيا وسمخيا مف جذورىا الثقافية االسالمية ,سعياً ألدماجيا الكمي
بالمجتمع الغربي.

أىوية الذساسة:

تأتي اىمية الدراسة مف طبيعو التغيرات التي يمر بيا النظاـ الدولي عموما

والنظاـ الشرؽ اوسطي خصوصا ..مع تجميات مايسمى بالربيع العربي ومحاولو
ترتيب توازنات جديده تخدـ مصالح اطراؼ وتساىـ في استقوائيا عمى حساب اطراؼ

اخرى يتـ تيميشيا وافقادىا لعناصر قوتيا.واستجالء طبيعو الدور التركي في ىذه

الترتيبات لو االولويو مف ناحيو االىميو لما يممكو مف عمؽ تاثيري واضح في
مقدرات اطراؼ النظاـ الشرؽ االوسطي..

اىذاف الذساسة:

اف القصد مف التفكير العممي ىو أف يكوف ىناؾ ىدفاً لمبحث ,وىدؼ ىذا

البحث ىو تحميؿ العوامؿ والمتغيرات الكامنو وراء توسيع تركيا اىتماماتيا الشرؽ
اوسطيو مف خالؿ سعييا لمحصوؿ عمى دور العب اساس في المنطقة .االمر

الذي تجمى بموقفيا مما يسمى (الربيع العربي) وسعييا لالنخراط في كؿ التفاعالت
مف خالؿ التدخؿ كوسيط او مف خالؿ اعالف المواقؼ او التدخؿ المباشر في
االزمات التي تعصؼ بالمنطقة.
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تساؤالت الذساسة:

تيدؼ الدراسو اإلجابة عف التساؤالت التالية:

ٔ -ىؿ تخمت تركيا عف طموحاتيا باالندماج في الجسد االوربي لتتوجو لمحيطيا
الشرؽ اوسطي؟؟

ٕ -ىؿ نحف ازاء عثمانيو جديدة اـ توسيع ساحات تفاعؿ وتعظيـ منافع اقتصاديو
لتعزيز موقؼ تركيا التفاوضي في سعييا اال زلي لالنضماـ لالتحاد االوربي ؟
فشًض الذساسة:

الفروض وىي عبارة عف تعميـ أو حكـ أولي عف العالقة بيف المتغيرات
(ٖ)

الواردة في البحث

وتعرؼ الفروض بأنيا عبارة عف فكرة مبدئية تربط بيف الظاىرة المعنية

بالدراسة والعوامؿ ذات العالقة بيا أو التي تسببيا ويتـ استخالص الفروض مف
مصادر عدة "مف النظريات العممية أو المشاىدات المباشرة ,أو مف خالؿ خبرة
(ٗ)

الباحث وحدسو أو كميا مجتمعة

وتقوـ ىذه الدراسة عمى فرضيو مفادىا اف تركيا وىي تتبنى نموذجا سياسيا
وايديولوجيا جديدا متعدد األبعاد ,قائـ عمى التكامؿ ال التعارض بيف اليويات
والتوجيات المتعددة لمسياسة التركية المتمثمة بالطابع البراجماتي لمسياسة التركية

وت ركيزىا عمي تحقيؽ المصالح الوطنية وتعظيـ المنافع االقتصادية مف خالؿ تحوؿ
السياسة الخارجية نحو الشرؽ في إطار استعادة تركيا ذاتيا الحضارية اإلسالمية
تحت قيادة حزب ذي مرجعية إسالمية مع استمرار التوجو الغربي لتركيا وأدوارىا

بالوكالة في المنطقة مع ارتباط ذلؾ بمساعييا لزيادة أىميتيا اإلستراتيجية لتعزيز
فرص انضماميا لالتحاد األوروبي.
املناىج املعتوذة يف الذساسة

ومما الشؾ فيو اف المناىج المعتمدة في أية دراسة مف الدراسات وخصوصاً في

عممي
مجاؿ العموـ السياسية ,ليا النصيب االوفر في فيـ موضوع الدراسة بشكؿ ّ

موضوعي مما يؤثر بالنتيجة في النتائج لنيائية التي يتوصؿ ليا البحث.
ّ
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إال اف االكتفاء بمنيج واحد في بحث موضوعة عمى قدر مف التشابؾ واالتساع
كموضوعة السياسة التركية تجاه الخميج العربي يعد مف قبيؿ المجازفة ,لذا فقد تمت

االستعانة بالعديد مف المناىج لالحاطة بمادة البحث.

وكاف لممنيج التاريخي الفضؿ في اعطاء لمحة تاريخية موجزة عف السياسة
التركية واىدافيا وآلياتيا في المنطقة  ,كما تـ اعتماد منيج التحميؿ النظمي مف
خالؿ عممية تحميؿ المدخالت والمخرجات في السياسة الخارجية التركية تجاه

المنطقة واخي ارً لـ ُّ
يخؿ البحث مف االستعانة بالمنيج التحميمي الوصفي .
خطة الذساسة

تشتمؿ الدراسة عمى مقدمو لمبحث و ثالث محاور ,تضمف المبحث االوؿ

استعراض تاريخي لعالقات تركيا مع محيطيا العربي واالقميمي ودورىا في
االستراتيجيات الدولية تمييدا اليضاح مدى اقترابيا او ابتعادىا عف نمطيا المعتاد

في حركتيا وتوجياتيا تجاه ذلؾ المحيط.

وركز المحور الثاني عمى مالمح الدور التركي الجديد مف خالؿ انغماسيا
بالتطورات التي شيدتيا المنطقة فيما يعرؼ بػػ(الربيع العربي).

بينما ركز المحور الثالث عمى االجابو عف التساؤالت الثالث التي طرحت في

مقدمو الدراسة حوؿ طبيعة الدور التركي الجديد وىؿ ىو تجسيد لطموح امبراطوري
قديـ وعوده الى احالـ النفوذ العثماني مف خالؿ التخمي عف عممانيو اتاتورؾ نحو

اسالميو اردوغاف اـ ىو محاولو لالستفادة القصوى مف حالو الفراغ الناجـ عف
ضعؼ القوى االقميميو التقميدية في المنطقو وانشغاليا بترتيب اوضاعيا الداخمية
بعد موجو تغيير النظـ واالنظمو لتعزيز القدرات أالقتصاديو بغيو ردـ المسافات بينيا
وبيف حمـ االنضماـ لالتحاد االوربي؟؟؟

67

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
العذد 54

املفاىين ًاملصطلحات:

 -العثمانية الجديدة بالتركية ): (Yeni Osmanlıcılık

ىي أيدولوجيا سياسية تركية تروج في معناىا الواسع لالرتباط األكبر بالمناطؽ

التي كانت مسبقاً تحت الحكـ العثمانييف.

ابتكر المصطمح مف قبؿ اليونانييف في ٗ ٜٔٚبعد الغزو التركي لقبرص.
يستخدـ المصطمح لوصؼ العالقات السياسية الخارجية لتركيا بقيادة حزب

العدالة والتنمية .تعتبر العثمانية الجديدة تحوالً كبي ارً مقارنة بالسياسة التركية
التقميدية المتمثمة باأليدولوجيا الكمالية .يمكف وصؼ السياسة الخارجية في

حكومة تورغوت أوزاؿ عمى أنيا أولى خطوات العثمانية الجديدة.

تيدؼ العثمانية الجديدة لزيادة االنخراط التركي في تمؾ المناطؽ كجزء مف

التأثير اإلقميمي التركي المتزايد .تستخدـ تركيا قواىا البسيطة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.
ساىمت العثمانية الجديدة في تحسف عالقة تركيا مع الدوؿ المجاورة,

السيما العراؽ وايراف وسوريا ,إال أف عالقة تركيا بحميفيا التقميدي إسرائيؿ توترت
مؤخ ارً بسبب االعتداء عمى أسطوؿ الحرية الذي كاف متجياً لغزة .يعارض وزير

الخارجية أحمد داود أوغمو استخداـ ىذا التعبير لوصؼ السياسة الخارجية لتركيا
بقيادة حزب العدالة والتنمية .السياسة الخارجية الجديدة جعمت اإلعالـ الغربي
يتساءؿ عما إذا كانت تركيا أصبحت تتباعد عف المحور العابرلألطمسي مقابؿ زيادة
(٘)

االنخراط وتوطيد العالقات مع دوؿ الشرؽ األوسط المجاورة أو القريبة منيا

 الشرؽ اوسطية :يعد مصطمح الشرؽ اوسطية مف المصطمحات القديمةاالستخداـ ,اذ كانت البدايات االولى لمفيوـ الشرؽ االوسط قد جاءت عف طريؽ
البرتغالييف ,إال اف ذبوع المصطمح وانتشار استخدامو قد جاء مف نتاج الفكر
الغربي االستعماري وبعده بعدة قروف حينما ارتبط ذيوعو بتطوير الفكر

االستراتيجي االنكميزي وتـ استخداـ مصطمح الشرؽ االوسط الوؿ مرة عاـ
ٕٓ ٜٔبواسطة الكاتب االمريكي المتخصص في االستراتيجية العربية الفريد

ماىاف لدى مناقشتو االستراتيجية البحرية االمبريالية البريطانية وذلؾ لالشارة

الى المسالؾ الغربية والشمالية المؤدية الى اليند(. )ٙ
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وقد دفعت الظروؼ االقميمية والدولية التي سادت اوائؿ التسعينات الى اتجاه
الواليات المتحدة الى وضع تمؾ الفكرة موضع التنفيذ مف خالؿ انتياج سياسة جديدة

في الشرؽ االوسط تقوـ عمى اساس التعاوف والتنسيؽ بيف انقرة وتؿ ابيب
وواشنطف ,وقد جاءت تمؾ التوجيات متزامنة مع تخوؼ تركيا مف تضاؤؿ دورىا في
االستراتيجية التركية بعد انييار االتحاد السوفيتي ,وسعييا الستعادة ذلؾ الدور مف

خالؿ توجياتيا االقميمية فبدأت منذ عاـ ٖ ٜٜٔبأعطاء وقت واىمية بالغيف
لمتعاوف مع (إسرائيؿ) لقياـ نظاـ شرؽ اوسطي مثمث الشكؿ تؤلؼ تركيا احد
اضالعو وتمثؿ (إسرائيؿ) الضمع الثاني ويمثؿ العرب الضمع الثالث(. )ٚ

وقد جاءت الشرؽ اوسطية متطابقة مع رؤى وتنظيرات االطراؼ الثالثة لمواقع

األمني واالقتصادي لممنطقة العربية عموماً ولمنطقة الخميج العربي خصوصاً ,ففي

المنظور االمريكي يحتوي الييكؿ األمني االقميمي المرتقب في المنطقة العربية عمى
عدد مف المضاميف منيا ضرورة اف يكوف لمواليات المتحدة الدور االساس في

التخطيط األمني لممنطقة ,مف خالؿ تكثيؼ الوجود العسكري االمريكي في الخميج
العربي فضالً عمى تركيا وتوثيؽ عالقات واشنطف الستراتيجية مع الكياف الصييوني
باعتبار اف مثؿ ىذا الوجود يمثؿ االساس العممي لمترتيبات األمنية مف وجية النظر
()ٛ

االمريكية

.

اًال:تشكيا هابني جزًسىا الششلية االسالهيو ًتٌجياتيا الغشبية...

منذ تولى مصطفة كماؿ "اتاتورؾ" الحكـ في تركيا عاـ ٖٕ ,ٜٔوتركيا تعيش

في حالة تذبذب عمى كافة الصعد والمستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ما بيف جذورىا الشرقية وطموحاتيا الغربية ,فجذورىا الشرقية اإلسالمية
وواقعيا الجغرافية ومصالحيا االقتصادية ال تعطييا فرصة االنسالخ التاـ عف تراثيا,

كما اف طموحاتيا الغربية تفرض عمييا السير في ركاب السياسة الغربية والعمؿ
ٍ
كأداة ليا في المنطقة في إطار الحرب الباردة األمريكية السوفيتية.
ورغـ محاوالت تركيا النتياج سياسة خارجية محايدة ومستقمة –لنيؿ

المكاسب– مف كال الطرفيف إال اف كفة انتماءاتيا الغربية غالباً ما كانت ىي
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ٍ
الراجحة ,إال اف متغير ٍ
وداخمية شيدتيا منتصؼ ستينات واوائؿ
ات اقميمية ودولية
سبعينات القرف الماضي ,تمثمت باألزمة القبرصية ,وحظر األسمحة األمريكية لتركيا

واكتشاؼ النفط في المنطقة العربية ,وضغط الرأي العاـ التركي عمى الحكومة ,دفعت
تركيا إلعادة النظر في سياستيا الخارجية المعتمدة في توجياتيا عمى الغرب,
والبحث عف ساحات إستراتيجية أخرى ,فكاف الخميج العربي بنفطو الوفير وثرواتو
المتنامية ىو الحؿ الوافي إلخراج تركيا مف عزلتيا وحؿ ازماتيا االقتصادية وتوفير

االسناد ليا في مواجية القضية القبرصية كحمفاء اقميمييف ,فبدأت تركيا بمد جسور
التعاوف مع دوؿ المنطقة ككؿ لمتخمص مف مشكالتيا العالقة مف جية ,ولمضغط
عمى امريكا والغرب لمحصوؿ عمى موقع متميز في حمؼ شماؿ االطمسي ,كونيا

تمثؿ الحامية لمجناح الجنوبي الشرقي لمحمؼ ,ورفع الحظر التسميحي المفروض
عمييا مف جية اخرى  .ثـ جاءت الثمانينات بما تحممو مف متغيرات متمثمة
بانخفاض اسعار النفط وضغط الجيش عمى الحكومة لتعيد بناء استراتيجيتيا في

اطار المعسكر الغربي وحمؼ شماؿ االطمسي ليعيد تركيا مف جديد الى احضاف
الغرب ,لتمعب دورىا في اطار الحمؼ لموقوؼ بوجو امتداد النفوذ الشيوعي لممنطقة
والييمنة عمى منابع النفط فييا ساعية مف خالؿ ذلؾ لمنيوض بدور اقميمي متميز

في منطقة الشرؽ االوسط عموماً ومنطقة الخميج العربي خصوصاً.

وبعد انييار االتحاد السوفيتي والمعسكر االشتراكي بدا الوؿ وىمة اف الدور

التركي فقد مبررات وجوده بالنسبة لمغرب ولحمؼ شماؿ االطمسي ,فجاءت ازمة
الخميج الثانيةٔ ٜٜٔبإرىاصاتيا الكبيرة عمى المستوييف الدولي واالقميمي ,لتعطي
تركيا ,فرصة تاريخية لتعزيز دورىا االقميمي في المنطقة والذي استطاعت مف خاللو
تقوية مركزىا االستراتيجي ,سواء بالنسبة لمواليات المتحدة والحمؼ األطمسي أـ

بالنسبة لدوؿ الخميج العربي نفسيا.

و جاء التحوؿ نحو الشرؽ األوسط مجددا وبقوه بعد تولي حزب العدالة والتنمية
ذا التوجو اإلسالمي لمسمطة منذ عاـ ٕٕٓٓ,مما دفع المفكريف والمنظريف إلى
توصيؼ ىذه المرحمة بكونيا عوده لمعثمانية

بعباءة جديدة ..ويطرح منظر

العثمانية الجديدة وزير الخارجية احمد داود اوغمو في كتابو (العمؽ اإلستراتيجي)
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ستراتيجة القوة الناعمة في فرض القطبية التركية عمى المنطقة وتقديـ الحموؿ
السياسية والروابط االقتصادية لنشر العالقة التركية المميزة مع اإلطراؼ التي أشار

إلييا اوغمو عبر مفيومو الشائع (تصفير المشكالت)  ,وقد نشطت التجارة التركية
جنبا إلى جنب السياسة في تحقيؽ ىذا المفيوـ مع العالـ العربي  ,مف خالؿ
معاىدة الشراكة اإلستراتيجية مع سوريا  ,والتوسط في موضوع المفاوضات
السورية – اإلسرائيمية  ,والدخوؿ عمى خط تشكيؿ الحكومة في العراؽ والتدخؿ في
فض نزاعات السياسييف العراقييف  ,ودعـ حممة فؾ الحصار عف غزة التي القت
استجابة عاطفية قوية مف قبؿ الشارع العربي ,واتخاذ موقؼ مختمؼ عف حمؼ
()ٜ

الناتو في بداية األزمة الميبية .

فضال عف الدور الفاعؿ الذي لعبتو تركيا في أحداث (الربيع العربي) وفي
الممؼ النووي اإليراني ,ومحاولو التدخؿ الفاعؿ كوسيط في العديد مف األزمات التي

شيدتيا المنطقة.

األمر الذي أكده اردوغاف مف خالؿ خطاباتو في شتى المناسبات ,وقد ظيرت
لمحة عف ذلؾ في الخطاب األخير ألردوغاف الذي كاف يحتفؿ فيو بفوز حزبو في
االنتخابات .وزعـ أف فوز حزب العدالة والتنمية يحتفي بو في جميع أنحاء شماؿ
أفريقيا ودوؿ البمقاف والشرؽ األوسط ,وبعبارة أخرى ,في جميع المناطؽ التي كانت
(ٓٔ)

جزءا مف اإلمبراطورية العثمانية.

ولوال بعض التصريحات النارية ألردوغاف مف

فترة إلى أخرى والتي يفتخر فييا بأنو حفيد السالطيف العثمانييف ,ويقارف بيف مدف
تركية تا ريخية وبعض المدف العربية ,ويربط بيف مصير االثنتيف ,لكاف يمكف تجاوز
(ٔٔ)

الحديث عف المضموف التاريخي لمعثمانية الجديدة.
ثانيا:هالهح العثوانية اجلذيذة

ٔ-عمى الصعيد الداخمي

ادرؾ رئيس وزراء تركيا ,رجب طيب أردوغاف ,أنو لف يكوف في مقدوره التحوؿ
بالسياسة الخارجية التركية باتجاه الشرؽ ,إال إذا تمكف مف جعؿ السوسيولوجيا
السياسية لتركيا تدعـ سياستو الخارجية ,وذلؾ بأف تكوف ىذه السياسة في خدمة
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المصالح االقتصادية والتجارية لممجتمع المدني التركي .أدرؾ حزب العدالة والتنمية
كذلؾ أف إحداث تحوالت في مختمؼ دوائر الرأي العاـ بتركيا ,بما في ذلؾ االتحادات

المينية والتجارية ومنتديات رجاؿ األعماؿ ,ليس ضمانة كافية لتدشيف سياسة
خارجية جديدة ,إذ البد كذلؾ مف إحداث تحوالت في عالقات القوي داخؿ النظاـ
السياسي التركي ذاتو ,وذلؾ بإعادة صياغة العالقة بيف الساسة والعسكرييف األتراؾ

لصالح الساسة  .إذ إنو مف المالمح المميزة لمحياة السياسية في تركيا أنو منذ نياية
الحرب العالمية الثانية وانضماـ تركيا إلي حمؼ شماؿ األطمنطي في  ٔٛفبراير عاـ
ٕ٘ ,ٜٔومجمس األمف القومي التركي ,بييئة كبار الجنراالت ,ىو الجية العميا
المييمنة عمي صياغة ق اررات السياسة الخارجية التركية .وكاف كبار الجنراالت
األتراؾ يرفضوف دوما أي توجو خارجي تركي باتجاه الشرؽ ,ألف توجو تركيا
"الكمالية" ىو باتجاه الغرب.

وضع اردوغاف العديد مف الممسات لتنفيذ إستراتيجيتو الجديدة وقد بدأ بأشد

مؤيدي الكما ليو والعممانية..و اتضحت ىذه الخطوات مف خالؿ إضعاؼ المؤسسة
العسكرية باعتبارىا آخر مؤسسة ما زالت قادرة عمى تحدي سيطرة الرئيس عمى
السمطة في المستقبؿ.

وقد حدثت خطوة في ىذا االتجاه عندما قاـ رئيس األركاف التركي الجنراؿ

أسيؾ كوسانير وقائد القوات البرية الجنراؿ إرداؿ جيالف أوغمو وقائد القوات البحرية
أشرؼ أوغور يغيت وقائد القوات الجوية حسف أكساي بتقديـ استقاالتيـ.
ومف خالؿ ىذه الخطوة يستطيع أردوغاف تشكيؿ قيادة عميا جديدة يرأسيا
الجنراؿ نجدت أوزاؿ ,قائد الشرطة العسكرية السابؽ ,تتكوف مف ضباط متعاطفيف
مع مشروع العثمانية الجديدة.

وخالؿ العقد الماضي أحكـ أردوغاف قبضتو حوؿ السمطة القضائية عندما قاـ

بوضع حمفائو في مناصب ميمة .كما يسيطر رجاؿ أعماؿ مف حمفاء لحزب العدالة
والتنمية عمى المشيد اإلعالمي في تركيا.
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وفي ظؿ النظاـ العمماني الذي تتبعو تركيا ,تسيطر الحكومة عمى المساجد
وغيرىا مف المؤسسات الدينية .وسوؼ يعمؿ ىذا عمى تسييؿ عممية إحياء النظاـ

العثماني الذي يكوف فيو الحاكـ ىو السمطاف والخميفة في الوقت نفسو.

وقد نجح حزب العدالة والتنمية في أف يصؿ باالقتصاد التركي إلى طريؽ النمو
دوف ظيور أي معدالت لمتضخـ .كما أنو استطاع أف ينزع فتيؿ القنبمة الكردية

العرقية الموقوتة ,عمى األقؿ في الوقت الحالي .وربما يكوف الشيء األكثر أىمية
مف ذلؾ ىو أنو قد منح القطاعات الفقيرة في المجتمع مذاؽ السمطة لممرة
(ٖٔ)

األولى.

ٕ -عمى الصعيد الخارجي:
كانت المالمح اوضح في سياسة تركيا عمى الصعيد الخارجي أكثر منيا عمى
الصعيد الداخمي سواء اكاف عمى الصعيد السياسي اـ عمى الصعيد االقتصادي وكما

سيتبيف أدناه:

ا -في الجانب السياسي:

ميد ٌّ
كؿ مف عبداهلل
شيدت السياسة الخارجية الترّكية تحوالً كبي ارً وسريعاً عندما ّ
مستشار
ًا
غوؿ ورجب طيب أردوغاف العتماد رؤية أحمد داوود أوغمو ( كاف
ألردوغاف في ذلؾ الوقت) التي تيدؼ إلى إعادة تعريؼ دور تركيا في المنطقة التي

صاغيا في مفيوـ "العمؽ االستراتيجي"
ومع وضع سياسة "تصفير النزاعات" المنبثقة مف ىذه الرؤية موضع التنفيذ,
ٍ
اص ًة فيما
حصؿ
ٌ
انقالب في عدد مف السياسات التقميدية لمجميورية التركية ,وخ ّ
فتحولت العالقة بيف تركيا و سورية إلى عالقة
يتعمّؽ بالسياسة الخارجية لمبالد,
ّ

وتـ ح ّؿ العديد مف المشاكؿ العالقة بيف البمديف ,ثـ ما لبثت ىذه
استراتيجيةّ ,
أف شيدت تطور ٍ
الخارجية في
خاص ًة مع وصوؿ أوغمو إلى وزارة
ات حاسمة
العالقة ْ
ّ
ّ
ّ
(ٗٔ)
العاـ .ٕٜٓٓ

وقد وفرت ثورات الربيع العربي مجاال لنشاط تركيا في طرح دورىا كطرؼ ثالث

ووسيط في معالجة الخالفات العربية الداخمية ,ومحاولة الحد مف امتداداتيا
اإلقميمية والتدخالت الدولية فييا ,مع التركيز التركي عمي المداخؿ السياسية
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والدبموماسية بشكؿ أساسي ,سواء في صورة الضغط السياسي بدرجات متفاوتة
عمي الحكومات ,أو باستضافة مؤتمرات لبعض قوي المعارضة (كما في حالة سوريا
وبدرجة أقؿ ليبيا) ,واقتراح مبادرات توازف بيف اعتبارات الحرية والحفاظ عمي األمف

واالستقرار ,مف خالؿ وقؼ العنؼ وبدء عمميات إصالح قد تصؿ إلي ترتيبات لنقؿ
السمطة .وظير ىذا المنيج التركي بوضوح فيما أعمنو أردوغاف في  ٚأبريؿ ٕٔٔٓ
عف "خريطة طريؽ" لمعالجة الوضع في ليبيا مف خالؿ ثالثة محاور ,ىي :وقؼ

فوري إلطالؽ النار وانسحاب القوات الحكومية مف المدف واعادة إمدادات اإلعاشة
ليا ,وتشكيؿ نطاقات إنسانية آمنة توفر تدفؽ المساعدات اإلنسانية لمجميع,
(٘ٔ)

واطالؽ فوري لعممية شاممة لمتحوؿ الديمقراطي تستوعب جميع األطراؼ

.

يرى بعض المفكريف األتراؾ اف السياسة التركية تجاه الوطف العربي تسند الى
ستة مبادئ ثابتة ومنظمة وذلؾ منذ االزمة القبرصية األولى في ستينيات القرف
()ٔٙ

الماضي وىذه الثوابت ىي:

ٔ .عدـ التدخؿ في السياسات الداخمية لبمداف الشرؽ األوسط.
ٕ .االبتعاد عف الصراعات الداخمية مف اجؿ السمطة داخؿ أي قطر عربي.
ٖ .تفادي التورط في السياسات الداخمية العربية-العربية.
ٗ .الحفاظ عمى عالقات سممية ومستقرة اخوية مع كؿ ٍ
بمد عربي عمى حده.
٘ .اتباع طريؽ عمؿ نحو العالـ العربي تقمؿ فيو الى الحد االدنى خطر تكتؿ دوؿ
عربية ضد تركيا حوؿ أي قضية معينة.
 .ٙفصؿ روابطيا الغربية عف اتصاالتيا مع البمداف العربية ,حيث تيدؼ تركيا الى
تطوير روابط اقتصادية ومالية قوية وعممية مع الشرؽ االوسط ,في وقت تعمؽ
فيو عالقاتيا االقتصادية والسياسية مع االتحاد االوربي.

إال اف واقع الحاؿ يشير اف ىذه المبادئ قد تـ اختراقيا مع البوادر االولى

لمتغيير في المنطقو العربيو (الربيع العربي) فمبدأ عدـ التدخؿ في السياسات
الداخمية لبمداف الشرؽ االوسط قد جرى اختراقو في العديد مف الحاالت اذ تبنت تركيا

مداخؿ بدت مختمفة نسبيا في التعامؿ مع الثورات العربية .فابتداء ,التزمت تركيا
مدخؿ المتابعة الحذرة لألوضاع في تونس ,ولكف مع قياميا واشتعاليا ومغادرة "بف
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عمي" األراضي التونسية ,أعمنت "أنقرة" دعميا لمثورة التونسية ,وقاؿ وزير الخارجية
التركي "أحمد داود أوغمو"" :إف الثورة التونسية قد تمثؿ نموذجاً تحتذي بو بمداف

أخرى تسعى لإلصالح".

وعممت "تركيا" بعد نجاح الثورة عمى توطيد العالقات السياسية واالقتصادية مع
النظاـ التونسي الجديد ,وبخاصة عمى الصعيد االقتصادي ,ووقعت أربع اتفاقيات

تعاوف بينيا وبيف "تونس" ,مثؿ اتفاقية تقضي بتقديـ قرض لػ"تونس" بقيمة نصؼ
مميار دوالر ,واتفاؽ إللغاء نظاـ التأشيرات بينيما ,عالوة عمى توقيع مذكرات تفاىـ
()ٔٚ

بشأف إقامة منطقة تبادؿ حر وتبادؿ المنتجات الزراعية

.

ثـ كاف الموقؼ التركي أكثر وضوحا في الحالة المصرية في دعوة النظاـ

القائـ إلي إدخاؿ إصالحات ,واالستجابة لمطالب الشعب ,ثـ التحوؿ بعد ذلؾ إلي نقد
النظاـ عمنا ومطالبتو بالرحيؿ ,في خطاب أردوغاف أماـ البرلماف التركي في بداية

فبراير ٕٔٔٓ ,فيما عد تحوال نوعيا في السياسة التركية نحو التدخؿ المباشر في
الشئوف الداخمية لدوؿ أخرى ,غير مرتبطة بشكؿ مباشر باألمف الوطني لتركيا,
()ٔٛ

وسابقة في العالقات بيف القوي الرئيسية في المنطقة.

لكف السياسة التركية جاءت أكثر تحفظا بشكؿ عاـ إزاء التدخالت الخارجية في

ليبيا ,حيث عارضت فرض العقوبات وخطط التدخؿ العسكري بقيادة فرنسا ثـ الناتو,
وبدت تركيا أقرب إلي تبني مدخؿ اإلسياـ في جيود اإلغاثة اإلنسانية ,مع اإلبقاء
عمي قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع ألداء دور الوسيط.

()ٜٔ

فقد أعمف رئيس

الوزراء التركي في ٕٕ مارسٕٔٔٓ أف تركيا لف توجو أي سالح ضد الشعب
الميبي ,ولف تشترؾ في عمميات القصؼ الجوي التي يقوـ بيا الناتو .وكاف ىناؾ
تردد في موقؼ أنق رة مف الرئيس الميبي ,إذ كانت العالقات معو طيبة ,باعتبار أنو
فتح الطريؽ أماـ استثمارات تركية في ليبيا بمغت ثالثيف مميار دوالر في سوؽ

التشييد والبناء والعقارات .ولكف إزاء تدىور األوضاع ,بدأت أنقرة تدعو الرئيس
الميبي إلي التنحي عف الحكـ .وفي شير مايو ,أغمقت تركيا سفارتيا في طرابمس,
واعترفت بالمجمس االنتقالي في ليبيا .وكاف ىذا االعتراؼ الذي تأخر بعض الوقت
ضرورة حيوية لسياسة تركيا الجديدة في الشرؽ األوسط .إذ إف تظاىرات كبيرة
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اندلعت في بنغازي ضد تركيا خالؿ النصؼ األوؿ مف أبريؿ ٕٔٔٓ ,حيث رآىا
المجمس االنتقالي مساندة لمرئيس الميبي .وقد سارع وزير الخارجية التركي بحسـ
الموقؼ ,خشية أف تفقد تركيا استثماراتيا في ليبيا ,وخشية أف تفقد تركيا وجودىا

في ىذا البمد الميـ في منطقة البحر المتوسط.
وصؿ أحمد داود أوغمو إلي بنغازي في ٖ يوليو ٕٔٔٓ ,وحسـ الموقؼ بشكؿ

عممي جدا ,إذ أفادتو معمومات بأف المجمس االنتقالي في ليبيا غير قادر عمي دفع

األجور والرواتب ,ألنو ال تتوافر لديو سيولة نقدية ,فقاـ عمي الفور بتوفير ىذه
السيولة النقدية الالزمة مف خالؿ تقديـ ٓٓٔمميوف دوالر نقدا ,ومائتي مميوف
دوالر تحويالت مصرفية ,تتوالي عمي دفعات .وأدرؾ أحمد داود أوغمو أف الموقؼ
تغير تماما ,فطمب مف المجمس االنتقالي المحافظة عمي المنشآت والمؤسسات
القائمة وعدـ تدميرىا ,كما فعؿ العراقيوف عاـ ٖٕٓٓ.

وقد استجاب المجمس لذلؾ ,فزار أوغمو بنغازي لممرة الثانية في ٕٕٖٗ/

أغسطس ,دفاعا عف مصالح بالده في ىذه السوؽ الواعدة ,وىذا الموقع المتميز
(ٕٓ)

عمي ضفاؼ البحر المتوسط ,وىذا ىو "مؿء الفراغ".

وجاء الموقؼ التركي أكثر حذ ار في حالة البحريف .فرغـ الجيود الدبموماسية

واالتصاالت التركية بقيادات البحريف والسعودية وايراف ,فإف الموقؼ التركي اكتفي

بدعوة األطراؼ كافة إلي ضبط النفس ,والدعوة لإلصالح بشكؿ عاـ دوف انتقاد
مباشر لمنظاـ البحريني ,ومطالبة المحتجيف باالستجابة لمبادرات اإلصالح في اآلف
ذاتو ,مع التحذير مف مخاطر االنقساـ السني  -الشيعي في المنطقة .وبالمثؿ,
تراجع بروز الدور التركي في الحالة اليمنية ,حيث تجنبت التدخؿ المباشر ,واكتفت
بمناش دات عامة لتحسيف مستقبؿ اليمف مف خالؿ التحوؿ الديمقراطي ,وعبرت عف
دعميا المبادرة الخميجية النتقاؿ السمطة لمعالجة األزمة اليمنية .وأخيرا ,تبنت تركيا

مدخال مزدوجا في التعامؿ مع تطورات األوضاع في سوريا ,يجمع بيف
حماية النظاـ الصديؽ لتركيا ودعمو مف جية ,والتعاطؼ مع الثوار والتأييد
الضمني ليـ ولمطالبيـ مف جية أخري ,مع تنشيط دور المجتمع المدني التركي في
(ٕٔ)

استضافة أنشطتيـ عمي األراضي التركية.
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وبالنسبة لثورة "اليمف" ,فمـ تحظ بأي اىتماـ تركي مقارنة بثورات "مصر"
و"تونس" و"ليبيا" ,حيث لـ يمؽ الثوار اليمنيوف اىتماماً ممحوظاً مف القادة األتراؾ,
ويفسر البعض ذلؾ لكوف مصالح "تركيا" مع "اليمف" ليست كبيرة.

لذلؾ يمكف القوؿ ,إف الثورة اليمينية لـ تمؽ اىتماماً حقيقياً مف قبؿ القيادات

والنخب التركية كما لقيت "ليبيا" الغنية بالنفط ,ففي ليبيا وحدىا يوجد زىاء ٕ٘ ألؼ

مواطف تركي .كما يشكؿ السوؽ الميبي السوؽ الثاني لممتعاقديف األتراؾ في الخارج

بعد روسيا ,ويوجد في ليبيا زىاء ٕٓٔ شركة تركية(ٕٕ)أو "كمصر" الغنية بالعمالة
والسوؽ االستيالكية الكبيرة والنفوذ اإلستراتيجي المحوري ,أو "تونس" بما تتمتع بو

مف أىمية إستراتيجية.)ٕٖ(.

يتحرؾ ببطء ولكف
اما بالنسبو لسوريا* فالموقؼ التركي مف األزمة السورية
ّ
الضغط عمى األسد ,فمدى أنقرة مخاوؼ مشروعة وتعتمد في
بشكؿ تصاعدي في ّ
الوقت نفسو عمى ٍ
الموضوعية في رسـ مسار موقفيا مف األزمة
عدد مف المعطيات
ّ

السورية ,فحساباتيا دقيقة جدا ومعقّدة ,وىي تحاوؿ أف توازف بيف اعتبارات
ّ
متعددة في ٍ
آف واحد أثناء اتّخاذىا لموقفيا.
حساسة ّ
ّ

برمتيا ,لك ّنيا تخاؼ مف سيناريو
ىي تعرؼ ّ
أف التغيير سيطاؿ المنطقة ّ
متفجرة ,وتأمؿ أف تدير ىذا
نظر الرتباط النظاـ السوري بممفات
الفوضى الكارثي ًا
ّ
ٍ
ويؤدي
الموضوع مف سورية
بشكؿ يحفظ الحقوؽ والمطالب الشعبية التي تساندىاّ ,
في الوقت نفسو إلى تجنيبيا الخسائر الكارثية فيما لو انزلقت األمور إلى الفوضى.

سحؽ االحتجاجات
الوقت سيكوف العنصر األساس في المعادلةْ ,
فإف استطاع األسد ْ
فارضا سياسة األمر الواقع عمى الجميع,
معتمدا الخيار اإليراني في التعامؿ معيا,
ً
ً
ٍ
حرج جدا مع سورية حاليا في ذلؾ حاؿ المجتمع
فإف ىذا قد يضع تركيا في
موقؼ ٍ
ّ
التركية وفشؿ في الوقت نفسو في قمع
أما إذا رفض األسد األخذ بالنصيحة
ّ
الدوليّ .
منسجما مع
أشد وسيكوف الموقؼ التركي
فإف ذلؾ
سيعرضو لضغوط ّ
االحتجاجاتّ ,
ّ
ً

الضغوط.)ٕٗ(.
ىذه ّ

ولعؿ تغي ار ما ,بدأ يرسـ مالمح السياسة التركية حياؿ األزمة في سوريا ,في

ضوء تغير التحالفات ,وخاصة بعد التقارب األميركي األوروبي مع إيراف ,وبما
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يتطمب ضماف الدور التركي المحوري في الممؼ السوري ,لكف ليس إلى درجة
حدوث تطور كبير في موقؼ تركيا حياؿ الثورة السورية في المدى القريب ,وفي

ضوء ذلؾ يدعـ الساسة األتراؾ المعارضة السورية لمذىاب إلى جنيؼٕ ,ويؤكدوف
دعميـ لمحؿ السياسي في مختمؼ المناسبات واألمكنة .وقد ظير مؤشر خالؿ زيارة
وزير الخارجية التركي ,أحمد داود أوغمو األخيرة إلى طيراف ,تمثؿ في الدعوة

المشتركة مع وزير الخارجية اإليراني ,جواد ظريؼ ,إلى وقؼ إطالؽ النار في
سوريا ,قبؿ الذىاب إلى 'جنيؼٕ' ,حيث يمكف اعتباره مف أوضح المؤشرات عمى
التحوؿ ,الذي بدأ يممس في مواقؼ األطراؼ ,لكنو قد يفيـ -أيضا -عمى أنو تراجع

في مواقؼ كؿ مف تركيا وايراف ,وانعكاس ممموس لمتقارب اإليراني الغربي حياؿ
(ٕ٘)

سوريا.

التحرؾ نحو ايراف مؤشر اخر يستحؽ االىتماـ..فقد رحبت تركيا باتفاؽ ايراف

مع الػ٘ ٔ+وباركتو وبدأ الساسة األتراؾ يتحدثوف عف ما يسمونو 'تصحيح المسار'
لمسياسة الخارجية التركية ,بعد المتغيرات والتطورات العديدة ,التي حدثت في
المنطقة ,وخاصة بعد توقيع االتفاؽ النووي بيف مجموعة دوؿ ٘ ٔ+وايراف ,وازدياد
وتيرة التحركات الدولية لعقد مؤتمر جنيؼٕ ,عمى خمفية محاوالت البحث الدولي
إليجاد حؿ سياسي لألزمة السورية ,فضال عف تأزـ العالقات ما بيف الحكومة

التركية وقادة مصر الجدد .
وقبؿ كؿ ىذا كاف التحرؾ باتجاه لبناف  ,ففي لبناف أكبر نسبة حرية بالمقارنة
مع الدوؿ العربية األخرى وىو بتكوينو ساحة مناسبة جداً لتركيا كي تمعب فيو

المعقدة .نقطة البداية كانت انتياء حرب تموز ومشاركة تركيا
وبتناقضاتو
ّ
بخمسمائة مف عناصرىا في قوات اليونيفيؿ رغـ معارضة إحدى الطوائؼ الستة
األساسية في لبناف وىي الطائفة األرمنية بفروعيا الثالثة ,تمتيا تغمغؿ أنقرة داخؿ

الساحة المبنانية بشكؿ مدروس ومخطط مثؿ تقديـ بعض الخدمات في مناطؽ
الجنوب والبقاع والشماؿ كإنشاء مراكز صحية ,تجديد مدارس واقامة مراكز ثقافية

تركية تُ ّعمـ فييا المغة التركية ,واألمر األكثر خطورة ىو نبشيا لجماعات لبنانية ذات
أصوؿ أو جذور تركية-عثمانية إلحياء وجودىا عمى الساحة الداخمية والخارطة
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الطائفية في لبناف ,وىذا األمر سيكوف لو تداعيات مقمقة فيما لو تـ انجازه ,خاصة
أف البعض في لبناف يرحب بذلؾ .أما توقيت الزيارة فقد أتى في جو مف االنقسامات

المبنانية عمى أمور مصيرية حيث تسيؿ في ىكذا أوضاع التدخالت الخارجية
لشؤوف لبناف الداخمية ,إذ تأمؿ أنقرة أف يكوف ليا تأثير عمى القرار المبناني وأف
تكسب نقاط سياسية بيذه الزيارة إف بالشكؿ أو بالمضموف .مف ناحية أخرى أتت
يصنفوا زيارة
الزيارة بعد فترة وجيزة مف زيارة الرئيس اإليراني ,حيث أراد البعض أف ّ
كرد عمى زيارة أحمدي نجاد ,والتصنيفات جاىزة ليكذا أوضاع في بمد مثؿ
أردوغاف ّ
()ٕٙ

لبناف.

ب -في الجانب االقتصادي:

الت الحاصمة في السياسة الخارجية التركية خالؿ العقد الماضي
اعتمدت التحو ُ
فصناع السياسة
عمى تحقيؽ االستقرار الداخمي عمى الصعيد السياسي واالقتصاديُ ,

التركية يروف أف المزاوجة بيف التنمية السياسية وتعزيز القدرات االقتصادية في
الداخؿ منحت تركيا مزايا كثيرة ,مكنتيا مف تطوير وتنفيذ سياسات نشطة ومؤثرة في

محيطيا اإلقميمي ,كما في المناطؽ البعيدة مثؿ إفريقيا وآسيا.
وترى قيادات حزب العدالة أف االقتصاد غدا المحرؾ الرئيسي لمسياسة

الخارجية ,وأف العالقات االقتصادية لـ تعد تخضع لالعتبارات السياسية ,وانما

العكس ,وىو ما يجعؿ السمة البارزة لسياسة تركيا الخارجية خصوصية التصور
احتياج تركيا لتوسيع أسواقيا التصديرية مف
االقتصادي؛ حيث قاد زعماء الحزب
َ
جانب ,وحاجاتيا الضخمة مف الطاقة مف جانب آخر؛ لتقوية أواصر عالقات تركيا
مع دوؿ كاف ليا في الماضي معيا عالقات محدودة,ترتب عمى ذلؾ أف ارتفعت
حصة التجارة الخارجية بيف تركيا ودوؿ الشرؽ األوسط مف  ٙفي المائة عاـ

ٕٕٓٓ تمثؿ زىاء  ٖ.ٜمميار دوالر ,إلى  ٔٙفي المائة عاـ ٕٓٔٓ تمثؿ زىاء
 ٕٖ.ٙمميار دوالر .وقد انخفضت حصة الصادرات التي تعتمد عمى الموارد الطبيعية
والمنتجات ذات التكنولوجية المنخفضة مف ٖ ٙفي المائة في عاـ ٕٕٓٓ إلى ٗٗ

في المائة عاـ ٕٓٔٓ .ىذا فيما ارتفعت حصة المنتجات متوسطة وعالية

التكنولوجيا مف  ٖٚفي المائة عاـ ٕٕٓٓ إلى ٗٗ في المائة عاـٕٓٔٓ(.)ٕٚ
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في تعامميا مع

دوؿ(الربيع العربي) مبر ار اذا عممنا مستوى الضرر الذي لحؽ باقتصادىا جراء عدـ

األحداث التي شيدتيا دوؿ "الربيع العربي" في
االستقرار في المنطقة,فقد ساىمت
ُ

تراجع إجمالي صادرات تركيا إلييا بنسبة ٖٔ في المائة .ففي حيف كاف نصيب
مصر وسوريا وليبيا وتونس واليمف  ٙ.ٗٛفي المائة مف إجمالي الصادرات

الخارجية التركية في عاـ ٕٓٔٓ؛ تراجعت ىذه النسبة إلى ٗ ٗ.ٚفي المائة نتيجة
تداعيات "الربيع العربي" .وقد تراجع إجمالي الصادرات التركية خالؿ عاـ ٕٔٔٓ إلى

ىذه الدوؿ العربية الخمس مف  ٚمميارات و٘ ٕٕٚ.مميوف إلى  ٙمميارات وٖٕٖ

مميوف دوالر(.)ٕٛ

ثالثا:عثوانيو جذيذه ام هناطك نفٌر التصادي جذيذه؟؟

لقد أفضت الجيود التي بذلتيا أنقرة مف أجؿ إعادة تمتيف العالقات مع النظـ

العربية الجديدة في دوؿ الربيع العربي إلى تطورات اقتصادية إيجابية خالؿ عاـ
ٕٕٔٓ ؛ حيث شيدت األشير الثالثة األولى مف العاـ انتعاشة في الصادرات التركية
إلى دوؿ الربيع العربي ,بعد فترة مف الركود في العالقات التجارية ,حيث سجمت

البمداف الثالثة زيادة بنسبة ٗ ٛبالمائة ,لترتفع مف ٜٜٛ
الصادرات التركية إلى ُ
مميوف دوالر في العاـ الماضي إلى  ٔ.ٙمميار دوالر.

وذكرت وكال ُة األناضوؿ لألنباء أنو بالمقارنة بيف الربعيف األوليف مف عامي

ٕٔٔٓ ؤٕٕٓ ,ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا مف ٗ ٕٙإلى ٕ٘ٙ
مميوف دوالر ,والى تونس مف  ٖٜٔإلى  ٕٓٛمميوف دوالر ,والى مصر مف ٜٗٙ
إلى  ٜٔٚمميوف دوالر.

ومف المتوقع أف تشيد العالقات االقتصادية التركية الميبية طفرة كبرى خالؿ

الفترة المقبمة ,ال سيما بعد إعالف الحكومة الميبية أنيا ستقدـ فرصا استثمارية
بقيمة ٓٓٔ مميار دوالر لمشركات التركية ,كما أُعمف عف منح الشركات التركية
استثمارات في قطاع التشييد والبناء وصمت قيمتيا إلى ٘ٔ مميار دوالر .وتسعى
تركيا في ىذا اإلطار إلى مضاعفة حجـ الصادرات التركية لكؿ مف مصر وليبيا,
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ي مرسيف التركي واإلسكندرية
وذلؾ بعد تدشيف خط " "ROROالمالحي بيف
ميناء ْ
َ
المصري ,والذي يعتبره األتراؾ أف مف شأنو أف يجعؿ مف مدينة اإلسكندرية بوابة
()ٕٜ

تركيا لمدوؿ العربية وافريقيا.

التقط الساسة األتراؾ بوادر االتفاؽ النووي اإليراني مع القوى الدولية الكبرى,
في ٕٗ مف نوفمبر/تشريف الثاني الماضي ,كي يعمنوا أنو يوفر فرصا اقتصادية

بالنسبة إلى تركيا.

وبالتالي فإف أغمب محددات وحدود التقارب التركي اإليراني ,ستظؿ محكومة
بيذا الجانب ,إذ تشير بيانات وزارة الخارجية التركية إلى أف حجـ التبادؿ التجاري

بيف البمديف في عاـ ٕٓٔٓ بمغ  ٔٓ.ٙمميارات دوالر ,وكاف بحدود ٕ ٔ.مميار
دوالر في عاـ ٕٕٓٓ .وىناؾ سعي تركي كي يصؿ حجـ التبادؿ بينيما إلى ثالثيف
مميار دوالر في عاـ ٕ٘ٔٓ.

والواقع ىو أف قادة تركيا ,حاولوا عمى الدواـ التغمب عمى التوترات مع نظرائيـ

اإليرانييف ,وىـ ينظروف إلى العالقات االقتصادية والسياسية بيف البمديف ,لذلؾ ,وبعد
توقيع االتفاؽ النووي مباشرة ,أعمف وزير الخارجية التركي ,أحمد داود أوغمو ,مف
طيراف ,أف الوقت حاف لمتعاوف .

ولـ يتأخر وزير الطاقة التركي ,تانر يمدز ,في التوقع بأنو في حاؿ رفع

العقوبات االقتصادية عف طيراف ,سيكوف بمقدور بالده زيادة وارداتيا مف النفط
اإليراني مف ٘ٓٔ آالؼ برميؿ يوميا ,إلى ما بيف ٖٓٔ ألؼ وٓٗٔ ألؼ برميؿ
(ٖٓ)

يوميا .

تستند السياسة الخارجية التركية بصورة عامة الى ثالث مبادئ

اساسية(ٖٔ)ىي:

ٔ .البحث عف أمف تركيا ضمف نطاؽ توازف ثابت.
ٕ .التنمية االقتصادية.
ٖ .االندماج في المجموعة الغربية.

والواقع اف تمؾ المبادئ ىي االىداؼ التي ترمي تركيا الى تحقيقيا مف خالؿ

سياستيا الخارجية وىي كما اثبتت الوقائع واالحداث اىداؼ ثابتة ال محاؿ ألف تحيد
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تركيا عنيا او تغيرىا .يبقى اف مجاؿ التغير الوحيد يكمف في تغيير االدوات ,ويبدو
اف عالقة تركيا بالمنطقة العربية شكمت بالنسبة لتركيا عالقة اليدؼ باالداة,

فاليدؼ ثابت وىو تحقيؽ االندماج بالغرب واالنضماـ الى المجموعة االوربية مف
خالؿ تحقيؽ مستوى نمو اقتصادي مرتفع اذ يشكؿ النمو االقتصادي ىدفاً واداةً في
ٍ
آف معاً ,أما االداة فيي متغيره اذ يظير اف ثوابتيا تجاه المنطقة العربية ىي

متغير ٍ
ات ديناميكية تشكؿ ادارٍة اساسية لتحقيؽ ىدؼ النمو االقتصادي الذي تتمكف
مف خاللو الولوج الى اىدافيا في نفس الوقت الذي تشكؿ فيو اداة لتمعب دوراً
اقميمياً يجعميا فاعالً اساساً في توازنات منطقة الشرؽ االوسط ككؿ مف جية ويرسـ
ٍ
جية اخرى ,وىذا ما يفسر إخالليا بثوابتيا
ليا واقعاً امنياً تطمح الى تحقيقو مف

تجاه المنطقة العربية وفقاً لتغير استراتجياتيا ومصالحيا بصورة عامة في نفس
منحى براغماتياً اختطتو تركيا لنفسيا في سياستيا تجاه الغرب
الوقت الذي يعكس
ً
والعرب في ٍ
آف معاً (ٕٖ).
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اخلامتة:

في النياية ,يالحظ الجميع مف خالؿ متابعة الموقؼ التركي حياؿ دوؿ

"الربيع العربي" بأنيا تسعى إلى إعادة صياغة المقاربات التركية القائمة عمى القوة
الناعمة ,مستغمة حالة السيولة والسعي نحو الديمقراطية التي تشيدىا العديد مف
الدوؿ العربية.
ولذا ,نجدىا تنشط وبقوة في دعوة عدد مف القيادات واألحزاب السياسية في
الدوؿ العربية ,لزيارة "تركيا" والتعرؼ عمى تجربتيا الذاتية والتطور السياسي
واالقتصادي والثقافي بيا.
وكؿ ىذا يأتي في إطار مصالحيا الخاصة في المنطقة العربية ,والتي تعتبر

العامؿ الوحيد والمحدد األساسي لتوجياتيا الخارجية ,فيي تيدؼ باألساس إلى
زيادة نفوذىا ومصالحيا السياسية واالقتصادية, .اي اف تركيا تتبنى نموذجا سياسيا
وايديولوجيا جديدا متعدد األبعاد ,قائـ عمى التكامؿ ال التعارض بيف اليويات
والتوجيات المتعددة لمسياسة التركية المتمثمو بالطابع البراجماتي ليا وتركيزىا عمي

تحقيؽ المصالح الوطنية وتعظيـ المنافع االقتصاديو مف خالؿ تحوؿ السياسة
الخارجية نحو الشرؽ في إطار استعادة تركيا ذاتيا الحضارية اإلسالمية تحت قيادة

حزب ذي مرجعية إسالمية مع استمرار التوجو الغربي لتركيا وأدوارىا بالوكالة في

المنطقة مع ارتباط ذلؾ بمساعييا لزيادة أىميتيا االستراتيجية لتعزيز فرص
ترى تركيا فراغا عمى ضوء التراجع

انضماميا لالتحاد األوروبي.بالمقابؿ

االستراتيجي لمواليات المتحدة تحت رئاسة أوباما ,وتأمؿ أف تمأل ىذا الفراغ بمزيج
مف الدبموماسية والتجارة والقوة العسكرية.
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لائوو املصادس:

ٔ-

محمد عبدالحميد ,البحث العممي في الدراسات اإلعالمية ,طٔ,عالـ الكتب ,القاىرة,
 ,ٜٜٔٚص.ٜٙ

ٕ-

أحسا ف محمد الحسف ,طرؽ البحث االجتماعي  ,مطبعة الموصؿ ,الموصؿ ,ٕٕٓٓ,

ٖ-

راسـ الجماؿ ,مقدمة في مناىج البحث في الدراسات اإلعتالمية ,كمية اإلعالـ ,جامعة

ص٘٘.

القاىرة ,ٜٜٜٔ ,صٜٛ.

ٗ -عبد اهلل اليمالي ,أسموب البحث االجتماعي ,جامعة قاريونس ,بنغازي ,ٜٔٛٛ ,صٕٚ.
٘-

ويكيبيديا الموسوعو الحره:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%DٛٝBٜٝDٛٝAB%Dٜٝٛ٘ٝDٛٝAٚٝDٜٝٛٙٝD
ٜٝٛA%DٛٝAٜ_%DٛٝAC%DٛٝAF%DٜٝٛA%DٛٝAF%DٛٝAٜ

-ٙ

محمد عمي حوات ,مفيوـ الشرؽ اوسطية وتأثيرىا عمى األمف القومي العربي ,مكتبة

-ٚ

محمود عمي الداوود ,الدور التركي في ازمة الخميج ,مجمة دراسات الشرؽ

ٗٔ

مدبولي ,القاىرة ,ٕٕٓٓ ,ص

االوسط,عددٗ,مركز دراسات وبحوث الوطف العربي,الجامعة المستنصرية,ٜٜٖٔ,

صٕٛ.

-ٛ

جالؿ عبد اهلل معوض ,صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية التركية ,مركز دراسات

-ٜ

صالح حسف الموسوي  ,أفؽ العثمانية الجديدة,صحيفة المياديف ,صحيفة مستقمو

الوحدة العربية ,بيروت ,طٔ ,ٜٜٔٛ ,ص

ٕٔٗ.

تصدرىا مجموعو مف الكتاب والصحفييف العراقييف \ٕٔ كانوف االوؿ ٕٖٓٔ.

ٓٔ -اميرطاىري\تركيا وحمـ العثمانيو الجديده\صحيفو الشرؽ االوسط\٘اغسطسٕٔٔٓ
العددٜٖٔٔٛ.

ٔٔ -خورشيد دلي ,العثمانية الجديدة” معاصرة أـ أصولية؟

ٕٔٔ=http://www.alorwa.org/content.php?id

ٕٔ -خالد عبد العظيـ,العثمانية الجديدة :تحوالت السياسة الخارجية التركية في الشرؽ
األوسط,السياسة الدولية\العدد .ٕٕٓٔ\ٔٛٚ

ٖٔ -امير طاىري,المصدر السابؽ.

67

مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية

ٗٔ-

العذد 54

عمي حسيف باكير ,محددات الموقؼ التركي مف األزمة السورية :األبعاد اآلنية

واالنعكاسات المستقبمية,المركز العربي لالبحاث والدراسات ٕٜ | ,يونيو ٕٓٔٔ,

٘ٔ -عمي جالؿ عوض ,االرتباؾ ,تحميؿ أولي لمدور التركي في ظؿ الثورات العربية,مجمو
السياسو الدوليو\العدد ٕٗٔ-ٕٖٓٔ\ٜٔ

 -ٔٙأرسيف كااليسي اوغمو ,السياسة الخارجية التركية ازاء األمف االقميمي والتعاوف في

الشرؽ االوسط ,في كتاب العرب وجوارىـ الى ايف ,سمسمة كتب المستقبؿ العربي ٕٓ,
ٕٖٚ -ٕٖٙ

مركز دراسات الوحدة العربية ,طٔ ,بيروت ,ص

.

 -ٔٚحاتـ خاطر ,ىؿ تكشؼ ثورات الربيع العربي حقيقة السياسة التركية ؟  ٖٓ ,مايو
ٖٕٔٓ

 -ٔٛمحمد نورالديف ,أيف أصاب أردوغاف وأيف أخطأ؟ ,السفير ٖ ,فبراير ٕٓٔٔ.
 -ٜٔعمي جالؿ عوض,المصدر السابؽ.

ٕٓ -خالد عبد العظيـ,العثمانية الجديدة,المصدر السابؽ.
ٕٔ -عمي جالؿ عوض,المصدر السابؽ.

ٕٕ -محمد عبد القادرخميؿ ,األبعاد االقتصادية لسياسة تركيا تجاه دوؿ الربيع العربي ,المركز
االقميمي لمدراسات االستراتيجيو,القاىره .اإلثنيف ٓٔ ,تشريفٔ/أكتوير ٕٕٔٓ .

ٖٕ -حاتـ خاطر,المصدر السابؽ.

الخارجية
المميزة التركية  -السورية ِم ْف أبرز إنجازات حزب العدالة والتنمية
* :تعتبر العالقة
ّ
ّ
منذ مجيئو إلى السمطة في العاـ ٕٕٓٓ ,فبعد أف كاف البمداف عمى شفير الحرب في
األوؿ/
تطورت العالقات بينيما بعد اتّفاؽ أضنة الموقّع في ٕٓ تشريف ّ
العاـ ّ ,ٜٜٔٛ
ىيأ
أكتوبر ٜٜٔٛالذي أنيى
ّ
العماؿ الكردستاني .وقد ّ
ممؼ احتضاف سورية لحزب ّ
ٍ
لمزيد مف التقارب مع
وصوؿ حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ في تركيا في العاـ ٕٕٓٓ
ورد الرئيس أحمد نجدت سيزر
سورية ,فزار الرئيس األسد تركيا في العاـ ّٕٗٓٓ ,
بزيارة في العاـ ٕ٘ٓٓرغـ االعتراض األمريكي الشديد مف إدارة بوش االبف التي كانت

تشدد الحصار والعزؿ السياسي والدبموماسي عمى سورية.
ّ
ٕٗ -عمي حسيف باكير ,المصدر السابؽ.

ٕ٘ -عمر الكوش,التقارب التركي االيراني وتصحيح المسار,الجزيره .نت الخميس
ٕٖ٘ٓٔ./ٕٔ/

 -ٕٙالعثمانية الجديدة” … البداية مف لبناف ,ممحؽ ازتاؾ العربي لمشؤوف االرمنيو.
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 -ٕٚمحمد عبد القادر خميؿ .المصدر السابؽ.

العذد 54

 -ٕٛمحمد عبد القادر خميؿ,المصدر نفسو.
 -ٕٜمحمد عبد القادر,المصدر السابؽ.
ٖٓ -عمر الكوش ,المصدر السابؽ.

ٖٔ -د .احمد النعيمي ,تركيا وحمؼ شماؿ االطمسي ,المطبعة الوطنية ,عماف, ٜٔٛٔ ,
صٖ٘)

ٕٖ -امير طاىري تركيا وحمـ العثمانيو الجديده\صحيفو الشرؽ االوسط\٘اغسطسٕٔٔٓ
العدد.ٜٖٔٔٛ
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