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 مقدمة

شغغغغغلت التت اات السغغغغياسغغغغية التركية الجديدةص وأةرالا ايةغغغغالية التركية الروسغغغغية الةغغغغي  ايا غغغغ  ص 

والتفغغالمغغات الر  ترتلغغت علىهغغا رت  الثترة السغغغغغغغغغغغغغترلغغة عع  تهتعاغغاص كمغغا شغغغغغغغغغغغغغغلغغت  ميع اياتمي  ةغغالت غغغغغغغغغغغغغع 

ت إل 
ّ
ا في الةراع الستريص وتبن حّد بعيد ألداف  الستري عع  حد ستاءص ذلك أ  تركيا الر  انخرطت ةاكرا

ا لقت  الثترة السغغغغغغياسغغغغغغّية والعسغغغغغغ رلةص كما  ا كبيرا الثترلة السغغغغغغترلة ةما فىها إسغغغغغغقاد الهعاًص وردمت دعما

اسغغغغغغغغغغغغغتقبلت عع  أرا غغغغغغغغغغغغغىها م يي  ال   ي  السغغغغغغغغغغغغغترلي ص ومع ليا وذا  ف   تركيا معهية بعم  ةما ي ري في 

"الخطر ال ردي" السغغغغالي إل  كيا  مسغغغغتق   سغغغغترلة الر  تحدلا ةهحت ئسغغغغعم ة كيلت متر وني ص وم ها يط 

 بعدّولا التارل ي حرد العما  ال ردسغغغغغغغغغغغغغتان 
ا
ص وذراعه السغغغغغغغغغغغغغتري pkk عع  أنقاض الدمار السغغغغغغغغغغغغغتريص ممث 

ص إ غغغغغغافة إل  الخطر عع  أم ها القتم ص اليي يمثله الت تد ا يران  واييل  غغغغغغيات pyd حرد اًلتحاد التطن 

  .السترلة ال يعية الر  يحركاا عع  األرا   

ا ةغغانخراطاغغا في الةغغغغغغغغغغغغغراع السغغغغغغغغغغغغغتريص ل   انغغدفغغاع هغغا ةقيغغت م جتمغغة ةغغالر لغغة  لقغغد انغغدفعغغت تركيغغا بعيغغدا

األميركية الر  أرسغغغ ها سغغغياسغغغة أو اما ت ال ثترات الر يع العرو  عامةص وم ها السغغغترلة عع  و ه الخةغغغت ص 

والتح م في التغيير اليي ًل ةّد وأ   القائمة عع  التح م في إيقاع الةغغغراع وف  ةغغغيغة ًل الالغ وًل مغلتدص

 .يحة  في سترلة ماما امتد أمد الةراعص ةيريعة تركيز الجاد عع  محار ة ا رلاد

تتتر الع رات الروسية التركية الر  ارترةت م  حافة اليردص بعد أ  اسقطت ايقات ت التركية طائرة 

لداخعيص وسغغغغغغغغغيطرة حرد اًلتحاد الديمقراط  ص وتةغغغغغغغغغاعد التتتر ا2015روسغغغغغغغغغية في نتفم رل ئ غغغغغغغغغرل  الثان  

ص 2016تمتال يتليت  15ال ردي عع  مسغغافات طتللة م  اليدود التركية السغغترلةص ثم اًلنق د الفاشغغ  في 

 ميعاا عتام  دفعت ةالسغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغة التركية نحت مرا عة شغغغغغغغغغاملة ارت غغغغغغغغغت اسغغغغغغغغغتدارات تركية نحت روسغغغغغغغغغيا 

 غغغغغلتد اسغغغغغتدارات لم تتوغغغغغه حدودلا وأبعادلا بعدص ل  ها وإسغغغغغرائي ص ومحاوًلت شغغغغغبىهة ت ال مةغغغغغر ل  ها ف

ا م  األسغغغغغغغغغغغغغ لغة الر  تبحغت ع  أ ت غة الير متتافرة حرا اي  حت  تت اغات السغغغغغغغغغغغغغيغاسغغغغغغغغغغغغغة التركيغة  تركغت كثيرا

اص وفي ايقدمة م ها التداعيات الر  سغغغغغغغغتتركاا عع  الةغغغغغغغغراع في سغغغغغغغغترلةص وعع  الع رة  ا وإرليميا الجديدة دوليا

ا مثلت اليائل اليي اسغغغلهدت إليه رت  الثترةص ورانت شغغغرلا  التركية مع رت  ال ثترة؛ أل  تركيا مت غغغتعيا

حياتها وإمداداتهاص فا  سغغغغغت د رت  الثترة نفسغغغغغاا م  غغغغغتفة العارا أً أّ  التغيرات في السغغغغغياسغغغغغة التركية 

عبها سغغغغغغغغغغغغغلبقك ت تي ية ومحكتمة ةمةغغغغغغغغغغغغغاله تركيا وخياراتها ا سغغغغغغغغغغغغغتراتي يةص ولم   لقت  الثترة أ  ئسغغغغغغغغغغغغغتت 

 وتتعايش معااا
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: مقدمات التغيير ودوافع في السياسة التركية الجديدة
ا

 أّوًل

اص ولم   وةغغغغغغغفه ةالترا ع  ا وًل ارت اليا ه إردوالا  في السغغغغغغغياسغغغغغغغة التركية مرا يا
ّ
لم ي   التغيير اليي خط

ا عما مّيز ح م العدالة والتهمية م  عهفتا  واعتداد ةمكانة تركيا ودورلا في السغغغغياسغغغغات الدو  ليةص اسغغغغلهادا

إل  مترع  يت سغغغغغغغغغغغغغيارغغغغغغغغغغغغغ   ماّمص وتارل  وثقافة عرلقي ص طايا رانا مثار التماً والر خار ية تركيا السغغغغغغغغغغغغغاة  

 إل  صهتض ارتةغغغغغغغغادي ملسغغغغغغغغارعد ا غغغغغغغغطر معاا إردوالا  إل  التخعي ع  كثير م  
ا
أحمد داوود أواللتص إ غغغغغغغغافة

ي اليركة وايتار ص أو أل  ليل الشغغغغخةغغغغيات الشغغغغخةغغغغيات اياثرة في الي م الترر ص إّما لتةمي  حرلة أك ر ف

د في  ا ةح م مكان ها في الع رات الدوليةد ليا التغيير ارت غغغغته ال غغغغرورات الةغغغغعبةص الر  تهّد 
أةغغغغبحت عائقا

اص ل  هغغا لم ت   ةنغغت ليع هغغا ةغغ   ا وإرليميغغا ا في دورلغغا وتت اغغاتهغغا دوليغغا بعض م هغغا وحغغدة تركيغغاص أو تبغغّد   عميقغغا

 .لعتام  كثيرةص داخلية وخار ية يم   الترتف عهد أةرالاوليدة تفاع  مديد 

 

  األوضاع الداخلية -1

ا ةح م تهتعاا ا ثن  والقتم   ا عع  ةنية ا تماعية متماسغغغغغغغغغغغغغ ة سغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغيا لم تةتل  تركيا اليديثة يتما

اص وأعطك دسغغغغغغغغغتترلا سغغغغغغغغغلطة نافية للعسغغغغغغغغغ رص  م فىها سغغغغغغغغغبعي  عاما
َّ
والدين ص ل   الي م العلمان  اليي تح 

اسغغغتطاع افيافعة عع  اسغغغتقرار سغغغيارغغغ ّ  نسغغغتّ  خ   ليل الفترة ةف غغغ  عاملي  أسغغغاسغغغيي ؛ أولاما: يتعل  

ا ةي  الغرد وال رقص وارت ته تركيا لهفسااص وثانىهما: حا ة  ةالدور اليي أرادل لاا الغرد في أ  تكت   سرا

تفيائ  طتا  اليرد الباردة؛ حيت الغرد اياسغغغغغغغغة إلىها في متا اته التارلخية مع ال غغغغغغغغيتعية واًلتحاد السغغغغغغغغ

ة في تلغغك ايتا اغغةد لم ئعغغد لغغيل اليغغا غغة ةغغاأللميغغة ذاتهغغا بعغغد اصهيغغار  رغغانغغت تركيغغا رأ  حر غغة أطلسغغغغغغغغغغغغغيغغة مامغغّ

اًلتحاد السغغغغغغغغغغغغغتفيائ  وتف ك حل  وارسغغغغغغغغغغغغغت وسغغغغغغغغغغغغغيادة القطبية التاحدةص وثمة عام   خر تمث  في وةغغغغغغغغغغغغغت  

ية( إل  السغغغغغغغلطة مع مطلع األلفية الثالثةص بعد عقتد م  ا سغغغغغغغ ميي  ةطبع هم األخيرة عحرد العدالة والتهم

الت غغ ي  اليي مارسغغه العسغغ ر  غغدلمص ل  هم تحايلتا عليه مسغغتفيدي  مما أتاحته الديمقراطية التركيةص 

عهد ليا ايهعط  ةتةغغغغغغغغغغغغغت  العدالة والتهميةص  اليي ح م في ع  الدسغغغغغغغغغغغغغتتر العلمان ص وسغغغغغغغغغغغغغعيه  اليث ت 

مع تت ااا الغرو  واألطلسغغغغغغ  ص ورالب ها ايتع رة في  -ةال غغغغغغرورة-تركيا ًل يتعار غغغغغغا  لبلترة مكانة ودور  ديد ل

اًلن ماً إل  اًلتحاد األوروو د ةدأ الغطاء الغرو  ة ما  استقرار تركيا ةاًلنحسار افيستد اليي يهدف 

اغغات عهغغدمغغا إل  ثن  تركيغغا الر  تحغغاو  أ  ئ غغغغغغغغغغغغغغغ ع  الطتق ع  تت اغغاتهغغا الجغغديغغدةص ورغغانغغت أول  تلغغك ايتا 

رف غغت تركيا اي غغاركة في الغرو األميرر  للعراقص ورف غغت تقديم اللسغغاي ت لطيرانه مهتةغغ   ذارل مار  

 ص وما االت تدفع ثم  ذلك ايتر د ثمة أو غغغغاع أخر  مسغغغغتعةغغغغية وكي اي غغغغكلة ال ردية وحرد الغغغغغغغغغغغغغغغغغغ2003

pkkحرا اي  وكي م غغغغغغغغغغغغغكلة ًل تن  تهف رص رلم 
ا
ا و دت م  لت عع  اسغغغغغغغغغغغغغتعداد أل  ص الر  لم تت د لاا حلتًل

يعيت فىهاص كما لت حاةغغغغغغغغ  اي  ةفع  الت غغغغغغغغع اليي تتلد بعد الثترة السغغغغغغغغترلةص كيلك ا سغغغغغغغغ ً الةغغغغغغغغتفي 

ا ر ما الير رسغغغغغغغغغغغغغ  ص والر  ةاتت أحد عتام   ا الر يا
وحركة فتح هللا التل  واسغغغغغغغغغغغغغعة اًلنل غغغغغغغغغغغغغارص الر  ت د تةييدا
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مت ة ه 
ص ل   مع ذلك رلهص 2016تمتال يتليت  15تدةير انق د اعرعة الت غغغغغغغغغغغغغع الداخعي خاةغغغغغغغغغغغغغة بعد أ  ات 

وربلغغهص وعع  الرالم م  أ  إردوالغغا  يلق  ةغغال ئمغغة في مغغا يحةغغغغغغغغغغغغغغ  في تركيغغا عع  أعغغدائغغه الغغداخليي ص إًل أنغغه 

ا ع  أعدائه الداخليي  ا  و ررا  .واليرل يعرفت  أ  ايتدخلي  الخار يي  ًل يقلت  تةثيرا

 

 العوامل الخارجية -2

ا لع  الت ا في اليالة التركية الهاشغغغغغ ةص حيت ةدا وا غغغغغيا تتر في الع رات األميركية التركية لت األك ر تةثيرا

الخ ف في التت اي  الترر  واألميرر  في عاد أو اما حيا  الت غغغغغغع في سغغغغغغترلةص فا دارة األميركية لم تتحم  

  فىهاص أصها ًل ترل
 
ا للتغيير في سغغغغغغغغغغغغغترلة ألسغغغغغغغغغغغغغباد كثيرةد ايعل ا لهعاً األسغغغغغغغغغغغغغدص ف جمت مطلقا  إسغغغغغغغغغغغغغ ميا

ا
د ةدي 

ا عهدما اسغغله    رت كيلك في ارتهاع الغرد وتفامه يتار  تركياص و دا ذلك  ليا
ّ
اًلندفاع الترر ص ورّ ما أث

يد إسغغغغغقاطاا الطائرة الروسغغغغغية  ع   -كما يترّدد-حل  األطلسغغغغغ   ة غغغغغغل أميرر  ع  الترتف إل   انغ تركياص بط

ا م  اليدود السترلة ليماية أ تائهاص  ةلشجيع أميرر ص وسيغ اليل  ةطارلات الباترلتت الر  نةبها ررلبا

فت دت نفساا في ورطة را  يم   أ  تتطتر إل  متا اة عس رلة مع روسياص لم ت   تركيا ترلدلا ول ست 

رادرة علىهاص وكيلك روسغغغغغغغيا ًل ترلدلاص فارتةغغغغغغغرت ليل ايتا اة عع  ال غغغغغغغغتد اًلرتةغغغغغغغادية وايهاوشغغغغغغغات 

 .pyd ع ميةص ووعض الدعم العس ري وا ع م  لغرلماا حرد اًلتحاد التطن  ال ردي في سترلةا  

 السغغغغغغغتريص عع  األرّ  في 
ّ
لا ع  ايل   يد 

ّ
إيرا  كي األخر  أحد ال عبي  في الت غغغغغغغع الداخعي الترر  ل  

ص كمغغا أّ  لطارا  ريغغادة رهغغديغغ " الر  ًل تخف  تحغغالفاغغا مع طارا " pkk دعماغغا حرد العمغغا  ال ردسغغغغغغغغغغغغغتغغان 

ا  أةغغغغغغغغغغغغغابع أخر  تحّر كاا في تركيا ةةشغغغغغغغغغغغغغكا  مختلفةص وكيلك الهعاً السغغغغغغغغغغغغغتري ومخاةراته الر  ًل ئعدً أتباعا

يم   أ  ياذوا في الغداخغ  الترر د إًل أ  أخطر العغاةثي  اليًت في الغداخغ  الترر  لت تهعيم "داعش"ص وكمغا 

اص ولت اتهاً يه همت تركيا كثيرا طتي عع  شغغغغغغغغغغ  ء م  اليقيقةص ةلسغغغغغغغغغغاي  دخت  ايتطرفي  لت معروف فقد اتط

ع ر حدودلا إل  سترلة  يتا اة اييل  يات ال يعية واللسريع في سقتد نعاً األسدص فارتّد علىهاص وفّ ر 

ا-"داعش" في ك ريات ايد  التركية واعرع الت غغغغغع األمن  وأ غغغغغّر  ةاًلرتةغغغغغاد الترر ص ولبدو أ  "داعش"  -تاليا

عغغّد ذا دًللغغة في لغغيا لت ايخر ًل ي عغغدً مالغغدي  ومتعغغاوني  داخغغ  األرا غغغغغغغغغغغغغ   التركيغغة يسغغغغغغغغغغغغغالت  عمليغغاتغغهص ويط

السغغغغغياق تف ير مطعم إسغغغغغطهبت  ليلة رأ  السغغغغغهة اليي يتمتع ةحماية أمهية كبيرةص ومع ذلك نفي ا رلاو  

 .الطا يك  عمليته الدامية وخرج

ا لدر 
 
 ة تهدد وحدة تركيا واسغغغغغغتقرارلا في عم ص خ ةغغغغغغة القت  إ  الت غغغغغغع األمن  داخ  تركيا ةات ل غغغغغغ

ورة  حلم داوود أواللت ونعرلته ةغ "ةفر أعداء"  تبددص وك ر األعداء ايترةةت  ةتركيا خار يي  رانتا أً م  

داخلاغغغاص ولغغغيا مغغغا دفع ةغغغالي م الترر  إل  الترا ع واًلسغغغغغغغغغغغغغتغغغدارةص وتقغغغديم اًلعتغغغيارات والبحغغغت في تحغغغالفغغغات 

  الهجمغة الر  تتعرض لاغاص وفي مقغّدماغا "ت ريد اي غغغغغغغغغغغغغكغ  ال ردي" عع  حدودلغا  ديدةص الغغاية م هغا تخفي

تاتي م  الفتا ة يا  كردي  الجهت يةص ألنه الخطر األك ر اليي يهدد مسغغغغغغغغغغغغغتقبلااص إذا تم   في عرف دولي مط

 .شمالي سترلةص فسيكت  ةال رورة راعدة انط ق ل هديد وحدة تركيا
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ا: في حدود اًلستدارة ال  تركية وانعكاساتهاثانيا

ا م   طرحت اًلسغغغغغغتدارة التركية ايفا  ة الةغغغغغغي  ايا غغغغغغ   و ارترتها ايةغغغغغغالية الروسغغغغغغية التركيةص كثيرا

األسغغغغغغغغغغغغغ لةص حت  دوافعاا وأبعادلا وانعكاسغغغغغغغغغغغغغاتها عع  السغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغة التركية ايعاتدةص دو  أ  تحعك ةة ت ة 

لت الخ فات التركية ا سرائيليةص وعادت ا ّت 
لع رات التركية الروسية إل  ساة  عادلاص أل  شافيةد لقد سط

الطرفي  في حا ة ماسغغغغغغغغغغة إل  بع غغغغغغغغغغاما ةح م ايةغغغغغغغغغغاله اًلرتةغغغغغغغغغغادية ال بيرة الر  تر ل ةي هماص واأللم م ها 

التماً روسغغغغغغغغغغغغيا ةتحييد تركيا في متا ااتها العديدة مع الغردص و خرلا أوكرانيا شغغغغغغغغغغغغرل ة تركيا في شغغغغغغغغغغغغتاط  

 لاا في الخروج م  ايسغغغغغغغغغغغلهقع السغغغغغغغغغغغتريص فيما لت البحر األسغغغغغغغغغغغتدص كما ترلد ر 
ا
وسغغغغغغغغغغغيا أ  تتخي م  تركيا متكة

ئغيرت السغغياسغغة األميركية عما رانت عليه في عاد أو اماص بعد أ  الاةغغت فيه أك ر مما رانت ترلدص م  دو  

  -حرا اي -أ  ت ن  
ا
ا طتل   .ست  الّسمعة الّس  ة ووةمة  رائم اليرد الر  ست حقاا أمدا

اق ايرا عغغة التركيغغة يم   الترتف عهغغد اليغغالغغة الر  انتقلغغت فىهغغا تركيغغا إل  ايبغغادرة اييغغدانيغغة في في سغغغغغغغغغغغغغيغغ

الةغغغغغغغغغراع السغغغغغغغغغتريص بعد أ  اكتفت طتا  خم  سغغغغغغغغغهتات ةدعم ايعار غغغغغغغغغة السغغغغغغغغغترلةص وئسغغغغغغغغغاي  إمداداتها 

هص وانتقلت ورعاية ال   ي  ب غغغغغغك  معقت ص وكثير م  التةغغغغغغرلحات الهارلة  غغغغغغد الهعاً السغغغغغغتري وارتكاةات

بعد ذا  إل  التدخ  العسغغغغغغغغغ ري ةم غغغغغغغغغاركة فةغغغغغغغغغائ  تدعماا م  الج ش اليرص وكي  هيا التدخ ص  غغغغغغغغغر ت 

 إل  الباد ر غغغغغت عع  اليلم 
ا
عةغغغغغفترل  ةاجر واحدص أولاما احت لاا ايسغغغغغافة ةي   راةل  وإعراا وةغغغغغتًل

و غغغغغغغغغغغعت ردماا في األرض ال ردي ة ن غغغغغغغغغغغاء كيا  شغغغغغغغغغغغمالي سغغغغغغغغغغغترلة يمتد م  القام غغغغغغغغغغغعي إل  عفرل ص وثانىهما 

هص ًل يم   ت اللهص و خاةة في متا اة 
ّ
ا في حل

ا
ا في الةراعص وطرف

ا
السترلةص وكي ةيلك فر ت نفساا طرف

 
 
إيرا ص الر  تهل غغغغغر ميل  غغغغغياتها وحرسغغغغغاا الثتري عع  أاللغ األرا غغغغغ   السغغغغغترلةد ليا التدخ  اليي لم يح 

ه م  متافقة روسغغغغغغغغغغغية حرا يم    غغغغغغغغغغغبطه في اليدود ةحما  أميرر ص وطاله الغ غغغغغغغغغغغغ ا يران ص را  ًل ةّد ل

ا في اًلسغغغغغتدارة التركيةد وإذا ما شغغغغغاركت تركيا في معركة تحرلر  ا مام 
عدا   ليا بط

ّ
واأللداف الر  تتخالاص وشغغغغغك

الررة كما ئعل ص سغغغغغغتاء م   اة الباد بعد طرد "داعش" م هاص أً م   اة ت  أةيض ةر غغغغغغا "رتات سغغغغغغترلة 

ا رد اادت أساماا في ايل  الستريالديمقراطية"ص أو م  د  .ونهص تكت  أي ا

ا ما ئعتترلا التهار غغغغغغات-لعبت التةغغغغغغرلحات ا ع مية للسغغغغغغاسغغغغغغة وايسغغغغغغاولي  األترا   ا م   -الالبا  رءا

ليل اًلسغغتدارةص تحم  رسغغائ  فىها م  ال هديد أو التلتلح ةه أك ر مما يعتقد أصها سغغلتحت  إل  سغغياسغغاتص ما 

ا م  ايتا بعي  وافيللي د م  ذلك عع  سغغغغغغغغغغلي  ايثا ص وعع  الرالم م  أ  األورو يي  ن ثتا اًلتفاق أر ك كثيرا

اليي ورعتل مع والر خار ي ها األسغغغغغب ص لتهعيم تدف  الهجرة م  شغغغغغتاطوها ت ال أورو اص ولم يلتزمتا تم ي  

تهم ةفتح حدودلم أماً ايتاطهي  األترا  م  حرلة التهق  في دو  ا تحادص ف   األترا  لم يهفيوا تهديدا

م يي  ال   ي  الراالبي  في العبتر نحت دولااد كيلك التةرلحات التركية ةاًلن ماً إل  م متعة شهغااي 

 م  اًلتحاد األوروو ص فا  تركيا في وارد ئغيير تحالفاتها ا سغغغغغغغتراتي ية مع الغرداص ول  
ا
اًلرتةغغغغغغغادية ةدي 

 عع  استعداد للتخعي يم   أ  ي ك  "اليلفاء الجدد" ولم لها 
ا
 م  الغردا ول  الغرد فع 

ا
الرو  ةدي 

ع  تركياص حليفته ا سغغغغغتراتي ية ذات ايترع اياّم وا مكانات ال بيرةا أسغغغغغ لة رد يةغغغغغعغ ا  اةة ايباشغغغغغرة 
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 ع هاص ل   تارل  الدو  والع رات الدولية والتارع العيان  ايتحت  يقت : ًلص فل    هيل السغغغغغغغغغغغغغاتلة أو ةهاءا 

 ص وًل ئسغغتطيع أي 
ّ
عع  رّدات فع  طارئةص ئسغغتطيع الدو  ئغيير تحالفاتها ا سغغتراتي يةص فايا التغيير مكل

دولغغة احتمغغالغغهص لغغيا إذا افتر غغغغغغغغغغغغغهغغا أ  اليلي  الجغغديغغد رغغادر عع  ئعتل غغغغغغغغغغغغغغهص وعليغغه فغغ نغغه ير ه أ  مععم 

ص كي ذات طغغغابع ت تيك   مسغغغغغغغغغغغغغقتف ةمت غغغغغغغغغغغغغتعغغغهص وإذا التحغغغالفغغغات التركيغغغة القغغغائمغغغةص أو الر  يم   أ  تقًت

نجيت ايرالهة التركية عع  ا دارة األميركية الجديدة ةت اوا سياسات ا دارة الساةقةص تخفي  التتترات 

الر  نت ت ع هاص وم ها ايتافقة األميركية عع  إرامة مهاط   مهة في شغغغغغغغغغغغمالي سغغغغغغغغغغغترلة و هت ىهاص ولت ايطلغ 

ا مغغغا أليغغغت عليغغغه تركيغغغاص ومهع م   تهفيغغغيل الرفض األميرر ص فغغغ   اليغغغديغغغت ع  ئغيرات ذات بعغغغد الغغغيي كثيرا

اسغغغغتراتييي في سغغغغياسغغغغات تركياص وتحالفاتها في ليل ايرحلة اًلنتقالية الر  ي غغغغادلا العالمص ًل يعدو أ  يكت  

 .ت اهات في الير محلاا

ا وع ا عع  رت  الثترة السغغترلةص يلهاسغغغ طردا م  ليا إ  أي ئغيير في السغغياسغغة التركية سغغ هع   سغغلبا

ا في يد تركياد لها  حّد  ا م  مفاتيح التح م والتةثير في رت  الثترةص رد أةغغغغغغغغغبح مت غغغغغغغغغتعي  التغييرص أل  كثيرا

م  التغيير يم   للمعار غغغغغغغغغة السغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغية أ  ئسغغغغغغغغغتتعبه وتتعايش معهص وفي حا  ت اوات اًلسغغغغغغغغغتدارة ليا 

في أسغغغغغغغغغغغاليغ عملاا وفاعلياتهاد  اليدص ف   ايعار غغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغغترلة سغغغغغغغغغغغتكت  م غغغغغغغغغغغطرة إل  إ راء تبدًلت كبيرة

ا  "ا دارة الياتية ال ردية" كي األخر  ت غغغغررت وتقلةغغغغت أح مااص أل  الدعم األميرر  لااص رد يبقك مقتةغغغغرا

ا ةمةغغغغير تهعيم "داعش" وم غغغغروعه في سغغغغترلة والعراق اليي ي غغغغارف عع  
ا
عع  الجانغ العسغغغغ ريص ومرتبط

طتر الع رات التركية الروسغغغغغيةص ألصها ئعتقد أنه سغغغغغيكت  عع  صهاياتهد كيلك إيرا  كي األخر  منزعجة م  ت

اص ور ما تّت ه  ا كبيرا ا اسغغغغغغغغغلثمارا ا وماديا حسغغغغغغغغغاد طمتحاتها في الايمهة عع  سغغغغغغغغغترلة الر  اسغغغغغغغغغلثمرت فىها ب غغغغغغغغغرلا

السياسة التركية الجديدة في ع ر ها مع روسيا في أحد  تانبها إل  اللعغ عع  لتامش اًلفتراقص في تت اات 

 .رفي  الرور   وا يران  حيا  الت ع في سترلةالط

 

ا: اتفاق األستانة محطة اختبار لألطراف الراعية
ا
 ثالث

بعد سغغغقتد حلغ ةقرار دولي الير معل  في يد الهعاً السغغغتري وحلفائهص ووعد أ  دمر القةغغغ  الجتي 

اص واتهامات لتركيا ةخيًل  ح لغ ومبادل ها الرورغغغغغغغغغغغغغ   حلغ ال غغغغغغغغغغغغغررية عع  ر و  سغغغغغغغغغغغغغاكهىها و جرلم رسغغغغغغغغغغغغغرلا

اص ر ت عع  طرلقتهص فقد دعت روسغغيا  ةالبادص ان رت األطراف ايهتةغغرة في حلغ ًلسغغلثمار انتةغغارلا سغغياسغغيا

 م  تركيغغغا وإيرا  إل  ا تمغغغاع لتاراء خغغغار يغغغة الغغغدو  الث   في متسغغغغغغغغغغغغغكت في 
ا
رغغغانت  األو ل ديسغغغغغغغغغغغغغم ر  21ك 

رانت  الثان ل  23ة الكاااخية أسغغغغغغغغتانة في ص ةغغغغغغغغدر عهه ةيا  متسغغغغغغغغكت اليي دعا إل  ماتمر في العاةغغغغغغغغم2016

ا م  2017يهاير   30ص ةرعاية تركية روسغغية ةةغغف هما  غغامهتي  لتر  إط ق الهارص اليي سغغر  مفعتله ةدءا

ا م  الخروراتص وخاةغغغغغغة في  بي  وادي ةرد  والغتطة ال غغغغغغررية 2016رانت  األو ل ديسغغغغغغم ر ص وعانك كثيرا

 غغغغغغغغيا حرد هللا اللبهان ص ما يفسغغغغغغغغر عدً ر غغغغغغغغا إيرا  والهعاً ع  وسغغغغغغغغجلت أاللغ الخرورات م   انغ ميل 



 
 7 

عيد اًلتفاق عع  ماتمر األسغغغغغغغغتانةص ل  ها  ليل الادنة وًل ع  ماتمر األسغغغغغغغغتانةد ةدت اله رة الروسغغغغغغغغية عالية بط

ا أ   دو    لااص ثم أعل  أخيرا
ا
 يسغغغغغغغغيرة  هي  ول   ةدي 

ا
سغغغغغغغغرعا  ما راحت تخفتص وأ غغغغغغغغ   اياتمر م ّم 

سغغغغيقتةغغغغر عع  تثليت ور  إط ق الهار ومت غغغغتع ايعتقلي  وفك اليةغغغغار ع  ايهاط  افياةغغغغرةص أعماله 

وأ  م  سغغغغيح غغغغرل م  طرفي الةغغغغراع عسغغغغ رلت  م  الفةغغغغائ  مع مسغغغغل غغغغارل  مدنيي ص وك ر اليديت ع  

ةحت ف رة ئ غغغغغغ ي  م ل  عسغغغغغغ ري انتقاليص تهاد ةه مامة األم  والج ش الليي  يهما  الرو  في تركيبة 

 غغغغغغغغغغع   اياتمر رب  أ  يبدأ الياد اي غغغغغغغغغغاركة الدولية الفاعلةص ولت ما رانت تةمله متسغغغغغغغغغغكتص ا
ط
لهعاًد لقد أ

وترف ه طارا  الر  رف ت ح تر السعتدية ورطر والتًليات ايتحدةص رب  أ  يقتةر الي تر األميرر  

الر  سغغغغغيقتةغغغغغر دورلا عع   عع  سغغغغغفيرلا في األسغغغغغتانة ةةغغغغغفة مرارغص األمر ذاته ةالنسغغغغغبة إل  األمم ايتحدةص

ئسغغغغاي  عملية التفاوض ةي  التفتدص والاةت ةرلطانيا وفرنسغغغغا والسغغغغعتدية ورطرص ليا الغياد الدولي حم  

رسغغغغغغغغغغغغالة وا غغغغغغغغغغغغية للرو ص ةةنه م  الير ايسغغغغغغغغغغغغمتة ياتمر األسغغغغغغغغغغغغتانة أ  ي ترة مر عية ةديلة م  مر عيات 

 . هي 

ا للتفالم الترر  الرورغغغغغغغغغ   ي غغغغغغغغغك  ماتمر األسغغغغغغغغغتانة في  غغغغغغغغغتء الهتائ  الر  سغغغغغغغغغ سغغغغغغغغغفر ع ا ةغغغغغغغغغعبا  ها اختبارا

ةةغغف هما  غغامهتي  لتر  إط ق الهارص ومد  ردرتهما عع  فرض التزاً األطراف ايتةغغارعة في ع  الرفض 

ا للتفالمات الروسغغغغغغغغغية  ا يران ص وعدً رهاعة الهعاً ةاليّ  السغغغغغغغغغيارغغغغغغغغغ   م  أةغغغغغغغغغلهص كما سغغغغغغغغغ  غغغغغغغغغك  اختبارا

عّ  أصهغا ت ّفلغت  ا يرانيغة حت  ايل  السغغغغغغغغغغغغغتريص ةمغا أ  إيرا  كي م  أليغت في طلغغ التغدخغ  الرورغغغغغغغغغغغغغ  ص ولط

ص ع وة عع  أ  تركيا 2015ةتمتللهص بعد الارائم الر  تلق ها ميل  غغغغغغغغغغغغغياتها ورتات الهعاً في إدلغ ر يع العاً 

طالبت في اًل تماع الث ث  في متسغغكت ببغغيغ ميل  غغيا حرد هللاص و ميع اييل  غغيات األ هلية م  األرا غغ   

لسغغغغغغغغغترلةص ما اسغغغغغغغغغتفّر القيادات ا يرانيةص وت دد عرفاا عع  شغغغغغغغغغرعية و تد حرد هللا و قية اييل  غغغغغغغغغياتص ا

ا تةغغغغغرلح ًلفروفص وحم   اليي  اء ةهاءا عع  طلغ "الهعاً ال غغغغغرلي" في دم غغغغغ ا وفي ليا السغغغغغياق را  ًلفتا

ةيي  في ال غغغت  أسغغغبتعي  رسغغغائ  تهديد مبطهة لايرانيي  والهعاً "ةةّ  دم غغغ  رانت سغغغلسغغغقل في يد ا رلا

  ."أو ث ثةص لتًل التدخ  الرور  

ا يد  ردرة الفةغغغائ  العسغغغ رلة عع  أخي مسغغغافة م  الخيارات التركية  ا أي غغغا سغغغتكت  األسغغغتانة اختبارا

الجغغغغغديغغغغغدةص وإل  أي مغغغغغد  يم   أ  تغغغغغيلغغغغغغ في ع ر هغغغغغا مع الرو  ومع األطراف األخر ص فقغغغغغد لتح  أ  

ةم  فىهم رئ   -عقدتها الفةغغغغغغغغائ  في أنقرة ةح غغغغغغغغتر مسغغغغغغغغاولي  أترا  كبار  اًل تماعات الل غغغغغغغغاورلةص الر 

لم ت   متافقة الفةغغغغغغغغغغغائ  فىها عع  اليلاد إل   -اًلسغغغغغغغغغغغتخبارات التركية فيدا ص واسغغغغغغغغغغغتغررت خمسغغغغغغغغغغغة أياً

 .األستانةص ةالساتلة الر  يفر اا وارع اليا 

ا للتفالمات التركية السغغغغغغغغغغغغعتدية وال تركية القطرلةص ولما الدولتا  كيلك سغغغغغغغغغغغغل غغغغغغغغغغغغك  األسغغغغغغغغغغغغتانة اختبارا

ايتدخلتا  في الةغغغراع السغغغتريص حيت لم يةغغغدر ع  السغغغعتدية أي ئعلي  وًل متر  في أي ات الص ر ما كي 

في انتعار ما سغغغغغلسغغغغغفر عهه ا تماعات األسغغغغغتانةد إًل أ  اًلختبار األةغغغغغعغ سغغغغغيكت  م  نةغغغغغ غ الطمتحات 

ا وال ا أميركي  اص يفتح أماماا ةاد ايسغغاومات عع  ايلفات العالقة معهص الروسغغيةص في أ  تحتا إن اااتها ر غغا ر ي 
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ولم يعار ما يدل  عليهص فالغرد الاد ع  األسغغغتانةص والي غغغتر األميرر  ةالت وأررد إل  رفع العتغص مرارة

سغغمااص تحاو  تخرلغ ماتمر األسغغتانةص وليا ًل يخدً   الر ية لم ّي 
ا
عّ ر ع ها ًلفروف عهدما حير "م  أ  دوًل

 ."اد إصهاء الةراع في سترلة 

ّ ات إل  عسغغغغغغغغغغغغ رلي  م  الفةغغغغغغغغغغغغائ  أو  أمر  خر يم   الترتف عهدل يهاسغغغغغغغغغغغغبة األسغغغغغغغغغغغغتانةص فالدعتات وط

لة  هي ة 
ّ
   التفدي  مدنّيا ص ورف غغغغغغغت متسغغغغغغغكت تت يه الدعتة إل  الاي ة التمثيلية ايمث

 
الهعاًص حرا لت رأ

ع ةقرار دوليص كيلك اسغغغلبعدت ايعار غغغات الر  الرلاض اليي  ر  ئ غغغ يلاا ةهاءا عع  ماتمر في ها
ّ
ف 
ط
ص ثم شغغغ

حاولت ف رك ها في حميميم أو القالرةص فما دوافع روسيا في ا ةرار عع  التفاوض ةي  العس را ول  يعتد 

ذلك إل   دو  أعما  اياتمرص ورةغغغغغغرل عع  شغغغغغغاو  ميدانية ةحسغغغغغغغ ما لت معل  مع كثير م  التلميحاتص 

ا في شغغغبادل ف راير ةة  اياتمر سغغغيخرج ة ا وارعا ص 2017تثيقة سغغغياسغغغية تقدً عع  طاولة  هي  ةةغغغف ها أمرا

  أً يعتد إل  محدودية اي اركة الدوليةص وم  ثّم إنقاذ اياتمر م  وةمة الف  ا

الرو  كغيرلم يعرفت  أ  اليرد كي اسغغتمرار للسغغياسغغة ةت هي  خرص وأ  العم  العسغغ ري مرحلة م  

مراح  الفع  السيار  ص كما أ  عس ري  الفةائ  ل ستا محترفي سياسةص وم  ثّمص فام الير ماللي  لايا 

يتراكمغغة في الفعغغ  التفغغاو غغغغغغغغغغغغغ   ةح م طبيعغغة الثترة السغغغغغغغغغغغغغترلغغةص فغغالتفغغاوض ف  وعلم وتغغارل  م  الخ رات ا

هاد ةه تحقي  أك ر ردر مم   م  األلدافص ةحسغ ما  األامات الدوليةص ورب  ر  ش  ء لت فع  سيار   يط

ا  ا وإرليميا ا دوليا تليحه التتاانات الدولية وسغغياسغغات الدو  ايتدخلة ةما أ  الةغغراع السغغتريص أةغغبح ةغغراعا

 و 
ا
اليا  ليلص أصها ئستطيع تمرلر ح  م  خل  ةالترالة أو ةاألةالة مهي سهتاتص فا  ئعتقد متسكت فع 

عار افجتمع الدولي ورراراتها ول  ئعتقد الفةغغغائ  اليالبة إل  األسغغغتانة أصها ئسغغغتطيع الهياةة ع  ال غغغعغ 

الستريا وكي الر  عجرت حرا اي  ع  الخروج م  فةائلي ها وتتحيد  ادلا أو حرا ةرام اا وطروحاتهاص 

ا للترتص ًل يسغغغغغغغغغغغغتلًر فتح م ا هة مع الدو  الداعمة في ليل ايرحلةا  ميعاا أً أصها ئعّد األسغغغغغغغغغغغغتانة تقطيعا 

أسغغغغغغغغغغغغغ لغغة تنتعر   ء البغغار األسغغغغغغغغغغغغغتغغانغغةص كمغغا تنتعر و غغغغغغغغغغغغغتة متار  ا دارة األميركيغغة الجغغديغغدة حيغغا  ايل  

السغغغغغتريص حرا تهعر ر  دولة م  الدو  ايتدخلة تحت ردمىهاص وتخت ر ةغغغغغ ةة األرض الر  تق  علىهاص أل  

 لسغغغياسغغغة روسغغغيا وتفالماتها مع ف
ا
 للقت  افيلية في سغغغترلةص ة  سغغغيكت  ف غغغ 

ا
 غغغ  األسغغغتانة ل  يكت  ف غغغ 

ر  م  تركيا وإيرا  في الدر ة األول ص وعهدلا سغغغغغغغغغغتعرف عم  ايةاقص اليي وةغغغغغغغغغغلت إليه بسغغغغغغغغغغلغ تدخلاا في 

 .سترلة وما فعلته فىها م  رت  ودمار
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ا يةغغغغغغغغغغغغغاليااص دو  أ  تهتز ةال غغغغغغغغغغغغغرورة م  البديه  أ  تتغير متار  الدو 
  وسغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغاتها ايرحلية وفقا

تحالفاتها ا سغغغغغغغغغتراتي يةص الر  تتمتع عادة ة بات نسغغغغغغغغغت  كبير تفر غغغغغغغغغه مكان ها ودورلا وإمكاناتهاص وفي اليالة 

التركيغغغة العيغغغانيغغغة فغغغ   تركيغغغا تمّر ةمخغغغاض عسغغغغغغغغغغغغغيرص وو غغغغغغغغغغغغغعاغغغا الغغغداخعي لّش ومغغغةاوً ةحغغغدةص وأعغغغدا لغغغا أو 

ار يت  ك رص ور  م هم يرلد  ي ها في اًلت ال اليي يخدمهص و ات لديها خ غغغغغغغغغغية حقيقية م  خةغغغغغغغغغغتماا الخ

أ  ت د نفساا في و ع شليه ةاليا  السترلةص فالخطر ال ردي كبير ول   لها  م  إرادة سياسية  اّدة 

ا رانت سغغغانحة في السغغغاة ص كما أ  اًلنقسغغغاً السغغغيارغغغ   في تركيا حاّدص و  لت أ  الغلبة ليلهص ورد فتتت فرةغغغا

فيغغه مغغا االغغت ليرد التهميغغة والعغغدالغغةص وللقتميي  األترا  ايتتافقي  معغغه في لغغيل ايرحلغغة يتا اغغة "الخطر 

  ."ال ردي

عرف حدودل ةدرةص وعع  ايخرل ص 
ط
اص حرا رب  أ  ئ أةغغغغغغغغغغغغغبح التغير في السغغغغغغغغغغغغغياسغغغغغغغغغغغغغة التركية معطك وارعيا

العسغغغغ رلة والسغغغغياسغغغغيةص متا اة التحديات الر  يفر غغغغاا  وايعنّ  لها في الدر ة األول  ايعار غغغغة السغغغغترلةص

  .ليا اًلستحقاقص فال رة في ملعبها وعلىها

تركيا ماّمة للمعار غغة السغغترلة ول   ي  عهدلا نعمص ل   الثترة السغغترلة و هدفىها عاليرلة وال رامة( 

مت عع  ليا الطرل  بسغغغغغغغغغغغغغلغ طبيعة الهعا ّد 
ط
ًص ودورل التعيف  في ألّم؛ بعّد التوغغغغغغغغغغغغغييات الجسغغغغغغغغغغغغغاً الر  ر

ا م  ايعار غغغغغغغغغغةص أ  تدير عارلا لتركياص ة  ايطلتد م ها  ايهطقة وتدول  الةغغغغغغغغغغراع ولعبة األممد ل   مطلت ا

أ  تةخي ايسغغغغغغغغغافة ال غغغغغغغغغرورلة الر  يقت غغغغغغغغغىها عم  اًلسغغغغغغغغغتدارة التركيةص كما أّ  علىها أ  ئعيد ترت غ أمترلا 

ا  مكاناتها التارعية ومقتضغغغغغغغ  ا اليا  الجديدةص وأ  تتحد ةغغغغغغغفتفاا وخطا هاص وأ  تخرج م  وأولتلاتها وفقا

حالة ال رذمة الر  ئع  ااص كما يرتغ الت ع الجديد عع  ايعار ة السياسية أ  ئستفيد م  أي لتامش 

تليحاا افترارات ايةاله واأللداف ةي  الدو  ايتدخلةص ل   الساا  اليي يطرة نفسه يعّ  حت  ايد ص 

لغ فيه تركيا ةال غغغغغغغغغغغل عع  ايعار غغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغترلة وإ بارلا عع  الدخت  في ئسغغغغغغغغغغتلةص ًل اليي يم   أ  تي

  .ت ئم السترلي  أو خارج ررارات ال رعية الدولية

ا في  غغغغغغغغغغغغغغتطاا عع  ايعار غغغغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغغغغترلةص ألصها في حا ة إلىها كما 
م  الير ايتترع أ  تيلغ تركيا بعيدا

ي ت الج ش الير الطاءا لتدخلاا في عملية درع الفراتص حا ة ايعار غغغة إل  تركياد فه  اتخيت بعض ئ غغغ 

ا ًلرتدادات اليالة السترّلة في الداخ  الترر ص ومع لياص وعع  
كما أ  ايعار ة السترلة عامة ئ ك  مةدا

الرالم م  حملة الت     الر  تتعرض لاا رت  الثترة السغغغغغغغغترلة بعد سغغغغغغغغقتد حلغص ف نه ًل يم   ألحد أ  

ة ئستلة مجيفة ًل ترلدلاص وإذا تترطت رلاا أو بع اا ةلستلة تخال  ألداف الثترة يفرض عع  ايعار 

وًل تهطتي عع  ردر معقت  م  العدالةص ف   ال غغغغغغغغعغ السغغغغغغغغتري سغغغغغغغغيرف غغغغغغغغاا ولرفض اليي  ربلتا  هاص أل  

ا م اعفةد
ا
فعت أ عاف  فاتترة التغيير رد دط
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