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 أهمية الدراسة

ِم حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا عام 
ّ
، وطرحه سياسة "االنفتاح املبني 2002منذ تسل

ظهر نفس
ُ
ها دولة تسعى إلعادة بناء نفسها في سياق على أساس صفر مشكلة" في تحركاته الخارجية، وتركيا ت

"الدولة اإلقليمية" الفاعلة صاحبة النفوذ والقرار في املنطقة. وباندالع ثورات الربيع العربي، لوحظ أن 

طلق 
ُ
تركيا وجدت في ذلك فرصة ذهبية لتحقيق ما تصبو إليه، فاتجهت نحو دعم هذه الثورات، حتى أ

الثورات بأنها "رائدة القطب السني" أو "عرابة دعم اإلسلم السياس ي" في عليها بعد مّدة وجيزة من انطلق 

فلح تنظيمات "اإلسلم السياس ي" بإحداث 
ُ
البقع الجغرافية التي شهدت الثورات. لكن مع مرور األيام، لم ت

 في سّدة الحكم، كما هو الحال في ةتغيير في أنظمة الحكم، كما في سوري
ا

تونس ، ولم تستطع البقاء طويل

ا لبعض املؤشرات، مع سياسة األمر الواقع  ومصر، وهو ما أظهر ليونة املوقف التركي الذي تعامل، وفقا

ا نحو التعاون مع حركات أخرى ال تتبع لفكر "اإلسلم السياس ي".  "بعقلنية وبراغماتية وواقعية"، متجها

 -حتى اآلن-ياسة التركية التي تفتقر ومن هذا املنطلق، بات الباحثون يرغبون في التعّمق في منطلقات الس

إلى دراسات شاملة لها. ومن هنا تنبع أهمية الدراسة التي ستحاول استقراء هذه املنطلقات، وترى، بتعّمق، 

 حقيقة منطلقات السياسة التركية.

 

 فرضية الدراسة 

بي، وبعد خبّو تنطلق الدراسة من نقطة أن تركيا أجرت تحوالت كثيرة مع انطلق ثورات الربيع العر 

بريقها، األمر الذي أظهرها على أنها "داعمة لإلسلم السياس ي املوّجه للثورات" تارة، و"الدولة املصلحية" 

 أخرى. 
ا
ا عن املبادئ األيديولوجية تارة ا ملا تقتض ي سياستها الخارجية، بعيدا  التي تتصرف وفقا

 

 مشكلة الدراسة

ها حيال التطور 
َ
ات السياسية في املنطقة بشكل دوري، ما هي األسس التي في ظل تغيير تركيا مواقف

 تعتمد عليها في صوغ سياساتها الخارجية؟

 

 منهج الدراسة

ة املذكورة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يكشف فحوى  اعتمدت الدراسة في استقراء الفرضيَّ

 إلى الصواب.املوضوع بسرد املعلومات املتعلقة به ومن ثم استنباط التوقعات األقرب 
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 مقدمة

ا أن املوقف التركي حيال ثورات الربيع العربي التي اندلعت في أكثر من بقعة جغرافية في  لقد بدا واضحا

الوطن العربي، قد انطلق من رؤية ضرورة دعم الثورات لقطع مسافة أقصر في مّد زمنية أسرع للحصول 

 دولة النموذجية الرائدة".على نفوذ دبلوماس ي مهم في املنطقة يؤهلها لحمل لقب "ال

لكن، بعد مرور وقت من الزمن، أظهرت الرؤية التركية بعض التغييرات في موقفها ونوعيتها، نتيجة 

ا اتجاه تركيا نحو اتباع  للتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية التي شهدتها املنطقة. وفي إثر ذلك بدا واضحا

ا بدافع املبدأ األيديولوجي أو الشعاراتي،  سياسات "براغماتية عقلنية" أبرزتها على ا معّينا
ا
أنها ال تدعم طرف

بل بدافع النفعية املنبثقة من ضرورات املصلحة القومية. اتجهت تركيا، بعد فشل ثورات "الربيع العربي"، 

فتوح" نحو تغيير سياساتها في أكثر من منطقة، ولعل تغيير سياستها التي دشنتها بناء على قاعدة "الدعم امل

في سورية، إلى سياسة "الدعم املحدود" للثورة، والنظر في محاولة قولبة حل ملئم ُيبقي على االستقرار في 

 سورية، حتى مع وجود النظام الحالي، هو خير دليل على تلك السياسة.

 وفي إطار ذلك، ترمي الدراسة إلى سبر أغوار النمط الذي تسير عليه السياسة الخارجية التركية،

ظهر النمط املسيطر على أبجديات هذه السياسة.
ُ
 بالركون إلى إعطاء بعض النماذج التي ت

 

املحور األول: املوقع الجيوسياس ي لتركيا وعالقتها بالسالم السياس ي  

ا من هذا املوقع وهذه العالقة
ً
 ودورها في ثورات الربيع العربي انطالق

 

 املوقع الجيوسياس ي لتركيا -1 

، اتجه خبراء العلقات الدولية صوب تأكيد أن "القوة 1991التحاد السوفياتي عام عقب انهيار ا

الذاتية" أو "العون الذاتي" ال يقتصر على الجانب العسكري وبحسب، فقد ُعرف عن االتحاد السوفياتي 

ه الثقافي واالجتماعي والتعل
ّ
ا هزله االقتصادي، وترهل يمي، تطوره العسكري القوي، لكن ُعرف عنه أيضا

األمر الذي أدى به نحو االنهيار في نهاية املطاف، فالتقدم االقتصادي والثقافي واالجتماعي والتعليمي يؤدي 

ا في صوغ مؤسسات وطنية متماسكة، ودعاية متينة للدولة. ومن هذا املنطلق، باتت "القوة  ا كبيرا دورا

ا لحجم تأثيرات الدولة الدينية والعرقية  قاس وفقا
ُ
والثقافية والجغرافية واالقتصادية واملجتمعية الذاتية" ت

 على محيطها اإلقليمي والساحة الدولية.

وفي هذا السياق، تغّير مفهوم الجيوسياسية، فبينما كان يعني الهيمنة الجغرافية السياسية واألمنية 

طّبق عبر واالقتصادية املباشرة على املناطق االستراتيجية املهمة، أصبح يعني الهيمنة غير املباش
ُ
رة التي ت
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توظيف الروابط الدينية والعرقية والثقافية واالقتصادية واإلعلمية. وباتت هذه القاعدة ملموسة من 

 .جميعهم املتابعين لشؤون العلقات الدولية

عّرف الجيوسياسة أو "الجيوبوليتيك" بأنها أحد فروع علم السياسية الذي يتناول بصورة أساس 
ُ
ت

ق الجغرافية؛ بّرها وبحرها ومرتفعاتها وثرواتها وموقعها، في املسار السياس ي للدول التي حجم تأثير املناط

منح خطط 
ُ
تضطر إلى رسم سياستها في إطار رصد إمكانات االستفادة من هذه املميزات بشكل إستراتيجي، وت

مد اسم "الخطط الدولة التي ترمي إلى الهيمنة على مناطق جغرافية معينة وفق منظور مستقبلي طويل األ 

 .(1)الجيوستراتيجية"

ا إلى ذلك نرى أن مصطلح جيوسياسة  وفي السياق ذاته، تعني كلمة "جيو" اليونانية "األرض"، واستنادا

 .(2)يعني الروابط السببية بين السلطة السياسية والحّيز الجغرافي الذي ترمي إلى السيطرة عليه

التأثيرات الجيوسياسية أو التأثيرات الجغرافية لبلٍد ما في  بالركون إلى الطرح أعله، نستطيع القول إن

محيطه اإلقليمي البّري والبحري، تشكل عوامل أساسية في صناعة توازن القوى مع أصدقائها أو خصومها 

ا في تشكيل أطر العلقات السياسية بينها وبين الدول األخرى، كما  ا مهما اإلقليميين والدوليين، وتؤدي دورا

ا لرسم السياسات اإلستراتيجية في إدارة مصالحها القومية على الصعيد السياس ي تشكل م ا أساسيا نطلقا

 والعسكري واالقتصادي.

نها من الترّبع على ظلل العالم القديم، ومنحها 
ّ
هذا، وتتمّتع تركيا بموقع جيوسياس ي إستراتيجي فريد مك

ا ا واجتماعيا ا وثقافيا ا وسياسيا مع عدد واسع من الدول. تتاخم تركيا بحدودها البرية  ميزة االرتباط جغرافيا

ا مع  العراق وسورية وإيران وجورجيا وأرمينيا في القسم اآلسيوي، أما في القسم األوروبي فتملك حدودا

اليونان وبلغاريا. وعلى صعيد الحدود البحرية، تربط تركيا القارة اآلسيوية بالقارة األفريقية عبر البحر 

 عن أن مضيقي البوسفور والبحر األسود يربطان قارة آسيا بقارة أوروبااألبيض املتوس
ا

 .(3)ط، فضل

ا،  ا وبحرا ا وبرا ونتيجة ملوقعها الجغرافي والجيوسياس ي اإلستراتيجي الذي يوثق عرى العالم القديم جوا

لدولة الجسرّية" حازت تركيا على أهمية إستراتيجية بالغة في ما يتعلق بأداء دور دولة "حلقة الوصل" أو "ا

ا بين دول الغرب ودول الشرق األوسط وآسيا الوسطى، إضافة إلى  ا وعسكريا ا واقتصاديا الرابطة سياسيا

ا في ما يتعلق بتمديد خطوط نقل الطاقة وأنواع النقل اللوجستي كافة. وقد تفوقت تركيا  ا مهما أدائها دورا

أنظار الدول الغربية نحو اإلبقاء على التعاون بموقعها الجيوسياس ي عن غيرها من دول اإلقليم في جذب 

 املتنوع معها.

                                                           
 .5(، 2007 سوريا: منشورات وزارة الثقافة، )1طقات الدولية، الجيوسياسية والعل موس ى الزعبي،  (1)
 .5الجيوسياسية والعلقات الدولية، موس ى الزعبي،   (2)
 . 02/02/2009 صحيفة ميلييت،، «أتاتورك وأهمية املوقع الجيوسياس ي لتركيا»حسين آر،   (3)

http://blog.milliyet.com.tr/ataturk-ve-turkiye-nin-jeopolitik-onemi/Blog/?BlogNo=159754 
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وفي ضوء توضيح أبجديات مصطلح "الدولة الجسرّية"، ُيشير املفكر، إيمانويل والشتين، في نظريته 

"النظام العاملي والتبعّية"، إلى أن النظام العاملي الحديث يقوم على نظام التبعّية الذي يعتمد على علقات 

ا ملصالح الدول اقتصادي ف بمقتضاها موارد املجتمع التابع ومصيره وفقا
ّ
وظ

ُ
ة وثقافية وسياسية وعسكرية ت

 .(4)املركزية املهيمنة

وعلى األرجح، فإن هذه النظرية هي األنسب إلثبات العلقة الجسرّية بين الدول الغربية وتركيا وشرحها. 

ا لهذه النظرية، فإن النظام العاملي املذكور يت  كون من ثلث فئات:وفقا

فئة الدول املركزية: وهي الدول العظمى التي تحاول فرض سيطرتها على دول الفئات األخرى  .أ

 للمحافظة على مصالحها.

فئة الدول شبه الفرعية "الجسرية": وهي الدول التي تحظى بموقع جغرافي إستراتيجي ونظام  .ب

ا ما، وبموقعها اإلستراتيجي تصل بين الدول املركزية والدول غير  سياس ي واقتصادي مستقّر نوعا

 املركزية اإلقليمية وما دون اإلقليمية.

فئة الدول الفرعية أو املتخلفة: وهي الدول التي تفتقد إلى االستقرار والديمقراطية واملدنية  .ج

 . (5)والتنمية الحقيقية الشاملة

دائم مع الدول الفرعية، في إطار هذا النظام، يصعب على الدول املركزية التواصل بشكل مباشر و 

النعدام استقرارها ووجود بعض السخط الشعبي التاريخي تجاهها، أي تجاه الدول املركزية، ويصعب عليها 

التواصل مع جميع الدول املستقرة شبه الفرعية، فتختار الدولة شبه الفرعية األقرب لتكون "الدولة 

 .(6)على املوقع الجيوسياس ي اإلستراتيجيالجسرّية"، ويجري االعتماد في ذلك، كما سلف ذكره، 

تحظى دول الجسر بنفوذ سياس ي واقتصادي وجغرافي وثقافي ملحوظ على صعيد إقليمي، يجعل الدول 

ا إلى أن  املركزية مقتنعة بالتواصل معها، ويصعب على الدول املركزية تغيير موقفها من هذه الدولة، نظرا

 .(7)قبل كل ش يءأهمية املوقع تنبع من جغرافية الدولة 

 

 تركيا والسالم السياس ي -2

قبل الخوض في غمار العلقة بين تركيا واإلسلم السياس ي، يجدر بنا تسليط الضوء على تعريف 

مصطلح "اإلسلم السياس ي". ُيشير مصطلح "اإلسلم السياس ي"، بشكل موجز، إلى حركات التغيير 

                                                           
 . 28/08/2008 االبتسامة، ، مجلة«التنمية السياسية» غسان أبوحسين، (4)

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_63565.html  
)5( James Petras. Dependency and World System Theory, (First Edition),( USA: Sage Journals, 1981), 148. 

 .«التنمية السياسية»أبو حسين، غسان  (6)
)7( Petras, 148. 
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ها نظام سياس ي للحكم، وُيعرف على أنه مجموعة من األفكار السياسية التي تؤمن باملبادئ اإلسلمية على أن

 .(8)واألهداف واملبادئ السياسية التي تستمّد نهجها من الشريعة اإلسلمية

وسع في نهاية السبعينيات 
ُ
في ما يمكن ظهور التيار املذكور إلى مطلع القرن العشرين، ُيلحظ انتشاره امل

، ُيلحظ أن الظاهرة القت 1979هورية اإلسلمية اإليرانية" عام من القرن ذاته، وذلك مع تأسيس "الجم

 واسَعا في املنطقة، لثلثة أسباب رئيسة:
ا

 قبوال

تدني املستوى االقتصادي في دول العالم اإلسلمي معظمها؛ ويعزو مواطنو املنطقة ذلك إلى  .أ

ّبقت في الوط
ُ
ن العربي منذ أربعينات الفشل األيديولوجي للحركات العلمانية واالشتراكية التي ط

 القرن املاض ي.

ف في مستوى بلدهم االقتصادي، والهزائم  .ب
ّ
تصّور كثير من املواطنين العرب أن التخل

 العسكرية التي تكبدوها في نكبة فلسطين ونكستها تعود إلى ابتعادهم عن مبادئ الدين.

السياس ي املعتدل  دعم القطب الغربي بقيادة الواليات املتحدة األميركية حركات اإلسلم .ج

 (9)ملواجهة الفكر االشتراكي والتحرك اإلسلمي الراديكالي املتطرف

ا من املادة األخيرة، يمكن تقسيم حركات اإلسلم السياس ي إلى قسمين:
ا
 وانطلق

ا من الجمود  حركات معتدلة تقبل التحرك البراغماتي القائم على محّددات املصلحة القومية بعيدا

 ائي.العقائدي الدوغم

حركات متطرفة تستقرئ الواقع بحسب تأويلها لنصوص دينية تاريخية جامدة وثابتة تصطدم 

بُمجريات الواقع، وتنتج منها خلفات سياسية وعسكرية بين األحزاب والجماعات املتبنية لها والطيف 

ا ما ينتج من هذا الصدام استخدام هذه الجماعات للسلح بطريقة غير أخل  .(10)قيةاآلخر، وغالبا

أما في ما يتعلق بالعلقات بين تركيا واإلسلم السياس ي، فيمكن اإلشارة إلى أن ظهور اإلسلم السياس ي 

في تركيا سبق ظهوره في إيران، إذ أسس نجم الدين أربكان، املترعرع داخل جماعة "إسكندر باشا" ذات 

جاء بعد تحقيق مريدّي الجماعة  ، "حزب النظام الوطني" الذي1970التوّجه النقشبندي الصوفي، عام 

غلق 
ُ
 داخل الدولة ومنظمات املجتمع املدني. أعقب "حزب النظام الوطني" الذي أ

ا
ا فاعل ا مؤسسيا

ا
نفوذ

بسبب توّجهه السياس ي اإلسلمي، "حزب السلمة الوطني" الذي أسس حكومته األولى مع "حزب الشعب 

                                                           
 . 2009، مجلة الثقافات املتوسطية، )نشأة مصطلح اإلسلم السياس ي وتطوره(، الخشناوي ناجي   (8)

http://arabic.babelmed.net/societe/36-generale-culture/552-2012-04-27-19-54-55.html  ،2016.  
 طلح اإلسلم السياس ي وتطوره(.ناجي الخشناوي، )نشأة مص  (9)
 ناجي الخشناوي، )نشأة مصطلح اإلسلم السياس ي وتطوره(.  (10)
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راعي لألبجديات السياسية ، عاكسا 1974عام  -العلماني اليساري -الجمهوري" 
ُ
ا بذلك توّجهه التوافقي امل

ا  .(11)التي تقض ي بإمكان "التعاون التوافقي غير الصفرية" بين األقطاب املتضاربة فكريا

، حاله حال األحزاب األخرى، ليعود في عام 1980تعّرض "حزب السلمة الوطني" للحظر، عقب انقلب 

 1997". ونتيجة لتعّرض "حزب الرفاه" للحظر من جراء انقلب بحزب جديد يحمل اسم "حزب الرفاه 1983

سس "حزب الفضيلة" عام 
ُ
ا (12)إلى اسم "حزب السعادة" 2001، الذي تحّول عام 1998الناعم، أ

ا
. وانطلق

من حقيقة انفصال مؤّسس ي "حزب العدالة والتنمية"، كرجب طيب أردوغان وعبد هللا غل وبولنت أرنتش، 

، نلمس أن التيار 2002تأسيس "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود البلد منذ عام عن حزب الرفاه، و 

املسيطر على املسار السياس ي في تركيا اليوم هو التيار الديني اإلسلمي السياس ي. لكن، بوضع الخلف الذي 

ر السياسية، إذ حصل بين مؤّسس ي "حزب العدالة والتنمية" والحزب األم حول املنهج املتبع في تقويم األمو 

طالب مؤّسسو "حزب العدالة والتنمية" بإضفاء مرونة وبصيرة براغماتية وتوافقية ومنفتحة على الفئات 

لحظ 2002جميعها، وبتصريح الرئيس أردوغان، بعد تأسيسه الحزب عام 
ُ
، بأنه "ديمقراطي محافظ"، ن

 .(13)ن دينية وليبرالية وقومية غير متشّددةأن "حزب العدالة والتنمية" هو خليط من نخب عّدة؛ تتنّوع ما بي

إن خاصية االحتضان الشامل التي تشكل على أساسها الهيكل الفكري لحزب العدالة والتنمية، جعلته 

 مؤه
ا

 ملخاطبة املواطنين املحافظين والليبراليين والديمقراطيين والقوميين غير املتشددين، أي مخاطبة ل

لى نقيض األحزاب التي أسسها نجم الدين أربكان، التي على الرغم من طيف واسع من املجتمع التركي، ع

مرونتها السياسية، إال أن خطابها كان يركز، بشكل أساس، على مخاطبة النخبة الدينية عبر الشعارات 

اإلسلمية الصارخة في التعبير عن توّجهه الديني البحت األقرب إلى األصولية منه إلى االنفتاح التوافقي 

 .(14)رن امل

يمثل "حزب العدالة والتنمية" الجناح اإلسلمي املعتدل في تركيا، ويحرص على عدم استخدام 

الشعارات الدينية في خطاباته السياسية، ويؤكد احترامه للحريات الدينية والفكرية، ورغبته في االنفتاح 

ا للبرامج السياسية واالقتصادية التي تتقاطع فيها املصا  .(15)لح املشتركةعلى العالم وفقا

                                                           
 .27/02/2011)أحزاب نجم الدين أربكان(، موقع تايم ترك اإلخباري،   (11)

http://www.timeturk.com/tr/2011/02/27/iste-milli-gorus-partileri.html 
 م ترك.تايأحزاب نجم الدين أربكان(،   (12)
 . 03/10/2004 الجزيرة،)حزب العدالة والتنمية(،  (13)

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2618b61c-4f04-4bef-b997-e8946055062f 
 . 12/04/2017 موقع تركيا بوست الخباري،، «قصة الخلف بين أردوغان وأربكان»محمد إلهامي،  (14)
 .2004الجزيرة،  )حزب العدالة والتنمية(،  (15)
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 دور تركيا "بوصفها دولة جسرّية" في مسار ثورات الربيع العربي -3

لقد استمّرت حكومة حزب العدالة والتنمية في سياسة الحياد التي أطلق عليها مهندس سياستها، أحمد  

تعاون داود أوغلو، اسم "صفر مشكلت"، التي تعني الدبلوماسية الفاعلة التي ترمي إلى رفع مستوى ال

ا"   إلى مستوى "الترابط الوظيفي" الذي يجعلها "متكاملة اقتصاديا
ا

االقتصادي بين الدول، وصوال

ا ملعادلة "رابح
 إلى رفع مستوى  -و"متقاسمة للفائدة" وفقا

ا
رابح" مع الدول املجاورة وغير املجاورة، وصوال

، حتى انطلق ثورات "الربيع العربي" (16)التعاون السياس ي والعسكري املتكامل بين الدول املتقاسمة للفائدة

 .1923التي دفعت تركيا نحو "أعقد املشكلت" منذ تأسيسها بوصفها جمهورية عام 

بالرجوع إلى قاعدة "الدولة الجسرّية"، تجدر اإلشارة إلى أن أي حراك شعبي ثوري ال يقوم بذاته، بل من 

نسبة إليه تحقيق مآربه دونما االستناد إلى دعم خلل وجود دولة تدعمه وتوجهه في تحركه، من الصعب بال

خارجي. وسواء أكان الداعم الخارجي دولة ُعظمى أم دولة إقليمية، فإنه يرمي من وراء دعم هذه التحركات 

ا على مصالحه في املستقبل، وبهدف توسيع نفوذه الدبلوماس ي بما يخدم  إلى إدارتها بما ال يشكل خطرا

ادية واإلستراتيجية. وقد لوحظ لتركيا دور فاعل خلل ثورات "الربيع العربي"، مصالحه السياسية واالقتص

 فكيف تسلسل هذا الدور وبماذا انتهى؟

كانون األول/  17لقد شكلت تونس قاعدة االنطلق األولى لثورات "الربيع العربي" التي انطلقت في 

ا بليبيا، فاملغرب، ، ولم تلبث حتى انتقلت برياحها العاتية إلى مصر، 2010ديسمبر  ومنها إلى اليمن، مرورا

 
ا

 .(17)وبعض الدول العربية األخرى التي ما يزال بعضها حتى اآلن يعيش في غمارها؛ سورية مثل

في البداية، اتسم املوقف التركي حيال ثورات الربيع العربي بالدعم الحذر الشامل للمساعدات 

ل مع الثورة التونسية، بل بالتجاهل، كما الحال مع الثورة اإلنسانية العاجلة فحسب، وبالترّدد، كما الحا

اليمنية، لكن تحّول هذا املوقف إلى مشاركة مترددة، كما الحال مع الثورة الليبية التي امتنعت فيها تركيا 

عن القيام بدور فاعل، واكتفت بدعم توجه الناتو نحو استهداف نظام القذافي، وسرعان ما تحّولت 

رددة إلى دعم كامل ومفتوح انبثق من اقتناع الحكومة التركية بأن إحراز االستقرار السياس ي املشاركة املت

واألمني واالقتصادي في املنطقة ال يمكن إال من خلل دعم اإلصلحات الديمقراطية والليبرالية. وأدى 

ها من
َ
ا في تغيير تركيا موقف ا مهما مترّدد إلى داعم، فقد  املوقف األميركي الساعي لضبط هذه الثورات دورا

                                                           
 . 11/07/2017 العرب،)تركيا: من سياسة صفر مشاكل إلى صناعة املشاكل مع الجميع(،  (16)

http://www.alarab.co.uk/article/article 3تركيا%/113800فيالعمق// A -صناعة-إلى-مشاكل-صفر-سياسة-من-

الجميع-مع-املشاكل  
مجلة رؤية الصادرة عن مركز الدراسات ، «رات الربيع العربيالدور اإلقليمي التركي في ظل ثو »رانية طاهر،   (17)

 . 2013، عدد شتاء السياسية واالقتصادية واالجتماعية "سيتا" باللغة العربية

http://rouyaturkiyyah.com/ الرب-ثورات-ظل-في-التركي-اإلقليمي-الدور  / 
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نظم واملدير لهذه الثورات. ولعل ارتفاع 
ُ
ختارة من الدول الغربية لتؤدي دور امل

ُ
ظّنت تركيا أنها الدولة امل

ا 2011حزيران/ يونيو  12شعبية حزب العدالة والتنمية في االنتخابات التشريعية املنعقدة في  ، أدى أيضا

ا في دفع الحكومة التركية نحو اتخ اذ خطوات أكثر فاعلية في دعم الثورات. وقد اتضح دورها الداعم دورا

 .(18)والحيوي في مسار الثورة السورية على وجه الخصوص

ا ملبادئ السياسة الخارجية التركية 
ا
ا صارخ في الحقيقة، شكلت ثورات الربيع العربي غير املسبوقة تحديا

الدول األخرى والسعي لرفع النشاط الدبلوماس ي  التي ُبنيت على تصفير املشكلت وتجّنب التدخل في شؤون

في املنظمات الدولية كافة ألداء دور الوسيط الحيادي في األزمات العالقة في املنطقة، ولكن سرعة وتيرة 

نجاح هذه الثورات خلقت روح التحّول في السياسة الخارجية التركية التي ظنت حكومتها أن هيمنتها 

 أو أدنى، ولكن لم تجر الرياح بما تشتهي األنفس التركية. اإلقليمية ستكون قاب قوسين

أو باألحرى -أميركي متوافق حيال دعم  -وقد لوحظ في بداية انطلق ثورات الربيع العربي موقف تركي

ثورات الربيع العربي، بما يثبت اتباع الواليات املتحدة قاعدة "الدولة الجسرّية" مع  -إدارة وتوجيه مسار

املتحدة، اع تركيا قاعدة "توفير الغطاء الدولي الداعم لها بوصفها دولة إقليمية" مع الواليات تركيا، واتب

 سرد أهم شواهد التعاون بين الطرفين على النحو اآلتي: ويمكن

ة املنسجمة التي تدعو الحكام العرب إلى التنحي وتحفيز الشباب  .أ أـ توجيه الخطابات الدبلوماسيَّ

 .(19)حق تقرير املصير على مواصلة مطالبتهم ب

: في البداية ترّددت تركيا في تأييد التحرك املشترك في إطار حلف الناتو إلسقاط نظام القذافي .ب

استهداف الناتو لليبيا، ولكن سعي أميركا لدعم ثورات الربيع العربي ورفع مستوى التنسيق 

 .(20) معها حّفز تركيا على املوافقة

ا ملعلومات ُمسّربة، ُوضعت  .ج خطة مشتركة بين الواليات املتحدة األميركية املتحدة وتركيا وفقا

ا من سياق الحوادث،  للتعامل مع الوضع السوري حال قبول األسد التنحي. وكما بدا واضحا

ا وأوكلتها بمهمة نسج خيوط  ا وماديا ة، في البداية، تركيا دبلوماسيا دعمت القيادة األميركيَّ

ة لت ا للمصالح املشتركة، وقد ظهر هذا التعاون من االتصال مع املعارضة السوريَّ وجيهها وفقا

خلل تأسيس "املجلس الوطني السوري" وافتتاح مقرات رئيسة لـ "االئتلف الوطني" 

 .(21)و"الحكومة السورية املوقتة" في إسطنبول 

                                                           
 .«بيالدور اإلقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العر »رانية طاهر،   (18)
 . 29/11/2012 صحيفة الرياض،، «موقف أمريكا من الربيع العربي»العسكر، عبد هللا إبراهيم  (19)

http://www.alriyadh.com/713964 
 .«الدور اإلقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي»رانية طاهر،   (20)
ة، منتدى، «تركيا وثورات "الربيع العربي"»محمد عبد القادر خليل،   (21)  . 24/03/2015 الدراسات القليميَّ

http://www.politics-dz.com/threads/trkia-uthurat-alrbiy-alyrbi.2285 
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ا في إدارة ثورات الربيع العربي: بات من ال  .د
ا
ة تركيا شريك بدهي أن بواعث اتخاذ اإلدارة األميركيَّ

الواليات املتحدة هي املثال األبرز للسياسة امليكيافيلية املتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" 

حول العالم، فعلى الرغم من اتساع فجوة العلقات بينها وبين تركيا، نتيجة ابتعاد األخيرة عن 

وثيق روابط العلقات ، يبدو أن ثمة عوامل أدت إلى إعادة ت(22) األميركيمسار القطب الغربي أو 

في ما بينهما، بما يتجه نحو إدارة تركيا، عبر اإلسلم السياس ي املتمثل باإلخوان املسلمين، 

 لثورات "الربيع العربي":

*الرغبة في الحصول على جسر واصل بينها وبين ثورات الربيع العربي: لقد كانت ثورات الربيع العربي 

لتي لم تستطع استخباراتها الوصول إلى معلومات مسبقة تفيد احتمال بمنزلة الصدمة لإلدارة األميركية ا

انطلقها، وهذا ما حصرها في زاوية التفكير العميق إليجاد سبل للتعاطي مع هذه الثورات املفاجئة بشكل 

يخدم مصالحها، ولم تَر في ذلك سوى التعاون الجسري بينها وبين الحكومة التركية القريبة لنهج اإلسلم 

سياس ي، ألنها تعلم أن املواطن العربي الثائر ما زال يحفظ في ذهنه حجم الخراب األمني واالقتصادي الذي ال

أصاب العراق نتيجة حربها الساعية لتأسيس نظام ديمقراطي، وهذا ما يعوق إدارتها املباشرة للثورات. بما 

ا، فقد حاولت استغلله ا بوصفها دولة جسرية بينها وبين بلدان أن أميركا تعلم بنفوذ تركيا املتنامي مؤخرا

شعوب الربيع العربي التي تنامى بها الفكر اإلسلمي السياس ي صاحب التأثير األكثر مركزية على شرائح 

ذات التوجه اإلسلمي السياس ي  واسعة من املجتمع الثائر الذي يتغنى بالنموذج التركي املتمثل بحكومة تركيا

، أحد مؤسس ي "حزب العدالة والتنمية"، وذلك في لقائه عبر الفلم الوثائقي الذي أفصح عنه عبد هللا غل

ا أن خلف حزبه مع الحزب األم "حزب السعادة"، وهو حزب  للجزيرة "ربيع تركيا...نجم الدين أربكان"، مؤكدا

 .(23)نهجاإلسلم السياس ي األبرز في تركيا، كان بسبب الوسائل السياسية واإلدارية املتبعة وليس بسبب امل

امتاز النموذج التركي بهوية بنائية إسلمية معتدلة ناجحة شكلت الخيار  * النموذج اإلسلمي املعتدل:

األمثل واألوحد ألميركا للوصول إلى الشعوب العربية وتقديم تركيا على أنها النموذج املثالي لبناء األنظمة 

ا على أمن العربية الجديدة، بغية مواجهة انتشار حركات اإلسلم ا ألصولي املتطرف الذي شكل خطرا

إسرائيل. وتؤكد نظرية العلقات الدولية البنائية أن العصر الحديث يمنح الدول ذات الهوية القّيمة فرصة 

، وعلى ما يبدو أنَّ الواليات (24)السيطرة أكثر من الدول ذات الهيمنة السياسية سيئة السمعة الهوياتية

 التركية على التأثير في دول الثورات وشعوبها، لذا لجأت إلى التعاون مع تركيا. املتحدة فقهت قدرة الهوية

                                                           
، برنامج ما وراء «تقرير انسحاب أردوغان من دافوس وتدهور العلقات التركية األمريكية اإلسرائيلي»، نبيل الريحاني (22)

 . 04/08/2017الوصول: الخبر الذي ُيبث على قناة الجزيرة، تاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=tw7oiNJnVrs 
 .الجزيرة)حزب العدالة والتنمية(،   (23)
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، «النظرية البنائية في العلقات الدولية»خالد املصري،  (24)

 . 319ـ  318، ص: 2014، 2(30)
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ا تحرص * املصلحة البينّية املتبادلة:  لم يكن الحب األميركي التركي من طرف واحد، بل كانت تركيا أيضا

ي فقد أهميته بعد على التقرب من أميركا والغرب، إلعادة لفت االنتباه إلى موقعها الجغرافي اإلستراتيجي الذ

 الدفاع املتقدم لحلف شمال األطلس ي ضد النفوذ 
ّ
انهيار االتحاد السوفياتي، إذ كانت تركيا بمنزلة خط

، ومن ثم رأت في هذه الثورات التي أقلقت مضاجع الغرب فرصة (25)السوفياتي في منطقة الشرق األوسط

ر السياسة الناعمة املرتكزة على عنصر التكامل في استرجاع أهميتها اإلستراتيجية. كانت تركيا تسير في إطا

االقتصادي، ومن ثم التشابك االجتماعي والثقافي والتعليمي، للوصول إلى التوافق السياس ي، إال أنها ظنت، 

مع انطلق الثورة السورية، أنها قد تستطيع من خلل دعم ثورات الربيع العربي الحصول على نفوذ أوسع 

 سرع ملشروعها في الحصول على موقع القوة اإلقليمية الرائدة.وعملية ترويج أفضل وأ

وما يمكن اإلشارة إليه في السياق ذاته هو أن تراجع األهمية اإلستراتيجية لتركيا بالنسبة إلى التحالف 

ا بالنسبة إليها، إذ جعلها ذلك "عارية"  ا إستراتيجيا الغربي، عشية انهيار االتحاد السوفياتي، شكل هاجسا

الصعد السياسية واالقتصادية والعسكرية والثقافية كافة، فعلقاتها الخارجية كانت مرتبطة بشكل على 

وثيق بالخطط الخارجية وما تقتضيه مصلحة القطب الغربي، لذا قررت قيادتها الفاعلة آنذاك العودة إلى 

زال، إلحراز انفتاح التحرك االنفتاحي الذي رسمه رئيس الوزراء وزعيم حزب الوطن السابق، تورجوت أو 

ا لهذه الدول وترفع مستوى  ا واقعيا ا ديمقراطيا سياس ي واقتصادي وثقافي على دول وسط آسيا، لتكون نموذجا

ا،  ا إلى عدم اكتمال صورتها بوصفها نموذجا تعاونها املتنوع معها، ولكنها لم تغتنم الفرصة بنجاعة، نظرا

نّفر فاألزمات االقتصادية والسياسية واالنقلبات ال
ُ
عسكرية، وغيرها من األزمات، كانت تخنق تحركها، وت

دول وسط آسيا من الدور الذي تسعى ألدائه، ومع عدم أداء تركيا الدور الفاعل في هذه املنطقة، أصبحت 

 املنطقة منطقة نفوذ صيني وروس ي كامل يحرم تركيا من أي دور.

كسبها فرصة الظهور ومع ظهور ثورات الربيع العربي على السطح، رأت تركيا ال
ُ
فرصة الثانية التي ت

بلباس الدور النموذج الذي يجعلها تكسب املصالح اإلستراتيجية التي قد تمنع تنامي نفوذ الدول الكبرى 

 كما حدث في البلقان ووسط آسيا. 

وفي ظل ظهور وتيرة سريعة لتساقط رموز السلطوية في الوطن العربي، غمر قلب القادة األتراك تفاؤل 

ميق نتيجة انهيار رؤوس أنظمة ظّنها التاريخ أنها عصّية على االنكسار، واندفعت تركيا إلى إعادة التفكير ع

بموقفها حيال ثورات الربيع العربي، إذ رأت أن هناك ضرورة ملناغمة السياسة الخارجية التركية مع تلك 

فائدة أكبر من هذه الثورات. وقد عّبر الوتيرة التي توحي بأن الدولة التي ستكسب الشعوب هي التي ستخرج ب

ا، إبراهيم كالين، الذي صّرح آنذاك  ا ومستشار الرئيس التركي حاليا عن ذلك مستشار رئيس الوزراء سابقا

بأن "التغيرات املتسارعة في منطقة الشرق األوسط ستعّزز موقع تركيا، وستخرجها رابحة في إطار عالم 

                                                           

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2014/ar/313-333.pdf 
 .«الدور اإلقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي»طاهر، رانية   (25)
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ا أن  "تركيا ال يجب أن تقلق من التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها املنطقة، عربي أكثر ديمقراطية"، مضيفا

 .(26)بل يجب عليها تغيير أبجديات سياستها تجاه ثورات الربيع العربي من خلل دعمها والوقوف إلى جانبها"

ا على الواليات املتحدة األميركية اتباع مبدأ توازن القوى في ج* تر  ذب اإلدارة جيح كفة امليزان: كان لزاما

التركية نحوها ومنحها الفرصة إلدارة الثورات العربية التي قد تعجز هي عن إدارتها أو توجيهها، ملواجهة أّي 

تمّدد إيراني وروس ي محتمل، وذلك قبل إبرام اتفاقها مع إيران. ترى تركيا في إيران املنافَس اإلقليمي التاريخي 

أما روسيا فهي منافسها اإلقليمي التاريخي األول على صعيد  األول لها على صعيد منطقة الشرق األوسط،

ص من نفوذها ويبّدده، وهو ما 
ّ
منطقتي البلقان وآسيا الوسطى، وتمّدد نفوذ هاتين الدولتين في سورية، ُيقل

جعلها ترى في الثورة فرصة للقضاء على نفوذ املنافسين التاريخيين لها، فلو حّققت ما ترنو إليه، وتفّردت 

 الدول ذات النفوذ با
ّ
لنفوذ في سورية، ألصبحت لديها مكتسبات دبلوماسية متينة تضعها في مصاف

 السياس ي اإلقليمي املتين الحقيقي والفاعل.

* عنصر املفاجأة وما خلفه من تشتيت للتركيز: في ضوء التحديات املفاجئة التي شتت تركيز اإلدارة 

يركية، في ما يبدو، سوى تركيا للتعاون الفوري معها بوصفها دولة األميركية، لم تجد الواليات املتحدة األم

ة.  مستقّرة ونموذجيَّ

التركية يبلغ ما  -* البعد الجغرافي: وبخاصة في ما يتعلق بالثورة السورية، إذ أن طول الحدود السورية 

ا، وأّي تطور غير متناغم مع طموحها في سورية، سينعكس على استق 911يقارب  رارها وأمنها كيلو مترا

ا بالنسبة إليها، وهو ما ُيفّسر تحّركها "األمني الصلب" في الحوادث  ا وجوديا القومي، وقد يصبح تهديدا

 السورية.

وبالتأمل في العوامل التي دفعت تركيا إلى تبني هذه املواقف، نجد أنها عوامل متعلقة باملصلحة القومية، 

ا على مصالحها وسياسة "صيد الفرص"، أكثر من التحّرك املن
ا
هجي، فترّددها في البداية في دعم الثورات خوف

القومية، ورغبتها في تحقيق ما ترنو إليه من بناء ذاتها بصورة الدولة اإلقليمية الفاعلة الواصلة بين الشرق 

ا ألولوية املصلحة  القومية والغرب، وظّنها بأنها ستحقق رؤيتها خلل مّدة زمنية قصيرة، يدّل على تحّركها وفقا

أكثر من أولوية نشر منهج معين. فهي كانت تسعى لبناء نموذج الدولة الفاعلة قبل "ثورات الربيع العربي" 

ا أوسع نحو ذلك، وفي 
ا
لت هذه الثورات بالنسبة إليها دفعة للتحرك تحرك

ّ
وليس بعدها، وعلى األرجح شك

ا للمصلحة،  ال للمنهج، بشكل أكبر. املحور الثاني ستتضح طبيعة رسم تركيا سياستها وفقا

ا للتغّيرات  قبل االنتقال إلى املحور الثاني الذي ُيظهر بلورة تركيا ملواقفها في السياسة الخارجية وفقا

الطارئة على السطح، ال بّد من سرد أهم العوامل التي أفشلت تحقيقها ملا تصبو إليه من دعم "ثورات الربيع 

 العربي":

                                                           
 .2016 مركز كارنيغي الشرق األوسط،، «جماعة اإلخوان املسلمين في سوريا»  (26)

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396 
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ا ُيعرف ظهور فشل اإلسلميين في *   ا نظريا إدارة املرحلة االنتقالية: تحتضن العلقات الدولية مصطلحا

ظهر 
ُ
ا من األنظمة السياسية حول العالم ت ا" الذي يفترض بأن كثيرا

ا
باسم "مقارنة األنظمة األكثر اختلف

املتشابهة نتائج متشابهة في نقطة ما، على الرغم من االختلف الشاسع لبيئات هذه األنظمة، وتظهر النتائج 

ا لتعريف فشل اإلسلميين في  من جّراء وجود عامل واحد يربط بين هذه األنظمة، وهذا النظام ملئم جدا

إدارة املرحلة االنتقالية في دول الثورات العربية، فعلى الرغم من االختلف في البيئات املحيطة، إال أن 

في أكثر من منطقة جغرافية. وربما كان العامل "اإلخوان املسلمين" فشلوا في إدارة املرحلة االنتقالية 

 املشترك بين هذه املناطق هو تحركهم املرتبك الذي يفتقر إلى الخطط املواتية للتحوالت.

التركي وانزالق الواليات املتحدة نحو التصالح مع إيران: حاولت أميركا إدارة  -* تراجع التعاون األميركي

كيا التي اعتمدت على اإلخوان املسلمين بحسب ما أظهرت مؤشرات عدة "ثورات الربيع العربي" من خلل تر 

أهمها استضافة "املجلس الوطني السوري" املشكل من قبلها، وتكثيف مشروعاتها مع مصر وتونس إّبان 

حكم الحركة، ومن ثم استضافة قيادة الحركة بعد حوادث مصر. غير أن الواليات املتحدة تراجعت عن 

 بشكل كامل. وهذه املؤشرات هي: دعم مسار الثورة

ا  * الترّدد وغياب الخبرة السياسية لدى تيار "اإلسلم السياس ي"، وتلش ي دوره التأثيري بوصفه فكرا

 على الصعيدين اإلقليمي والداخلي.
ا

 معتدال

* حصول الواليات املتحدة على موطئ قدم في الشمال السوري الذي ُيسيطر عليه حزب االتحاد 

الـ "بي ي د" الذي يحلم بإنشاء حزام كردي في شمال سورية. لطاملا ُحرمت أميركا من قاعدة  الديمقراطي

عسكرية في سورية، تستطيع من خللها احتواء النفوذين الروس ي واإليراني هناك، وبحصولها على ذلك 

ا على تعاونها مع تركيا التي ر كثيرا
ّ
ا على  أصبحت تصّب تركيزها على اإلبقاء عليه، وهو ما أث اعترضت كثيرا

 األولى التي جمعت بينها وبين تركيا، من 
َ
دعمها للـ "بي ي د"، ورّسخت الواليات املتحدة مخالفتها األهداف

 10خلل تأسيس قوات سورية الديمقراطية "قسد" التي استهدفت الثورة السورية والقوات التركية، في 

 .2015تشرين األول/ أكتوبر 

إيران الذي هدفت أميركا من ورائه، ربما، إلى جذب القطب الغربي، إلحداث توازن * االتفاق النووي مع 

. ومع  -الصيني -قوى جديد يهدف إلى تفتيت التكتل الروس ي
ا

اإليراني القائم على التنافس الشديد أصل

على  اقتناع الواليات املتحدة بأنه من الصعب تنحية نظام األسد في ظل الدعم الروس ي واإليراني، رأت،

ا إلبقاء نفوذها في الشمال السوري.  األرجح، أنه من املفيد التقارب مع إيران التي قد تفتح لها بابا

 * اّدعاءات تنامي الخطر املهّدد إلسرائيل الذي أقنعته بضرورة بقاء نظام األسد.

م األولويات بالنسبة إلى الواليات املتحدة عقب انخفاض األهمية االقتص
ّ
ادية ملنطقة * تغير مسار سل

الشرق األوسط نتيجة تدني أسعار النفط بشكل ملموس، وصعود الصين السياس ي واالقتصادي البّراق 

 الذي أقنع أميركا بضرورة نقل ثقلها اإلستراتيجي من الشرق القريب إلى الشرق البعيد.



 
 14 

د عنه  -* تنامي ظهور القوى املحلية الرديفة لدول القطب الروس ي
ّ
من عجز لتركيا اإليراني وما تول

حة األخرى عن صّدها.
ّ
 وجماعات القوات املسل

 

 التركي  -القطري  -ـ التوافق السعودي4

ا ملوقفها من الثورات األخرى، فبينما  ا أن املوقف السعودي تجاه الثورة السورية كان مغايرا يا
ّ
لقد بدا جل

 لتقويض مكتسبات الثورة الليبية والتونسية واملصرية، وجدت
ا
نفسها ُمرغمة على دعم  سعت جاهدة

السني الذي فتح إليران التمّدد الجيوسياس ي  -الثورة السورية، ألنها ثورة طغى عليها النزاع املذهبي الشيعي

في العراق "الحدود الشمالية للمملكة" واليمن "الحدود الجنوبية للمملكة"، إضافة إلى ظهور الخطر 

ا لدول املنطقة جميعها، اإلرهابي األعظم في القرن الحالي، "داعش"، ا ا وأمنيا ا فكريا ل خطرا
ّ
لذي بات يشك

ا من التعاون مع تركيا وقطر، ولكن  ولصّد هذا الخطر، لم تجد السعودية، بقيادة امللك الجديد سلمان، بدا

إدارتها املحاربة للسيطرة اإلخوانية على الثورات فرضت على تركيا وقطر اللتين بدأتا تتعرضان لضغوط 

جة موقفهما الداعم للجماعة التي أخفقت في األصل في استغلل هذا الدعم، وإلى تخفيف دولية نتي

 اعتمادهما ودعمهما لها بشكل كبير.

 

ـ تنامي الخطر على الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا البراغماتية، وتدهور 5

 املعدالت االقتصادية 

خطر الكردي في إقامة كيان ذاتي مستقل إن طول مّدة الثورة، وضعف تماسك الجيش الحر، وتنامي ال

في الشمال السوري، دفع القيادة التركية إلى التحرك البراغماتي والواقعي من أجل مصالحها، وذلك من 

أو االئتلف  2012خلل العزوف عن دعم الثورة عبر حركة اإلخوان التي بدأ دورها يتقلص في نهاية عام 

، بل من خلل التنسيق املباشر بينها وبين الفصائل 2014ع عام الوطني الذي بدأ يتقلص دوره في مطل

"الحركتان السلفيتان"، اللتان زار قادتهما  الفاعلة بصورة حقيقية من مثل أحرار الشام وجيش اإلسلم،

"هاشم الشيخ"، و"زهران علوش" أنقرة والتقيا بمسؤولين أتراك، إذ جرى االتفاق على تقديم الدعم التركي 

واللوجستي واالستخباري وحتى البشري "الخبرات"، إضافة إلى توحيد الجهد من خلل تأسيس "جيش املالي 

عد "حركة أحرار الشام" املكون األساس فيه، إذ وصف الخبراء األتراك حينها حركة أحرار 
ُ
الفتح" الذي ت

"األقدر" على إيقاف  الشام "السلفية" بأنها "الدواء املوازن" ملعادلة تقسيم شمال سورية، فهي الحركة

 .(27)تجزئة سورية

                                                           
 . 11/07/2015، موقع ترك برس الخباري ، «علقة تركيا بأحرار الشام السورية: األمن واملستقبل»ر أوزدامير، عم  (27)

http://www.turkpress.co/node/10380 
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ى 
ّ
ميزان التبادل وعلى صعيد التدهور الذي أصاب املعدالت االقتصادية، على سبيل املثال، تدن

إلى  2011مليار لعام  375التجاري، نتيجة األزمات املحيطة بتركيا وما سببته من حالة عدم استقرار، من 

ا . وقد انعكس العجز في امل(28)2016عام  342 ا على ميزانية الدولة، إذ شهدت امليزانية عجزا يزان التجاري سلبا

مليار دوالر  9.9مليون ليرة،  878مليار و 17، بعدما كان 2016مليار دوالر، لعام  7.7مليار ليرة،  29بقيمة 

ا في الليرة التركية، (29)2011لعام  يا
ّ
في املئة  6ارتفع معدل التضخم من  إذ، ويظهر ارتفاع معدل التضخم جل

، ويظهر التأثير السلبي للتضخم بانخفاض قيمة الليرة مقابل (31)2016في املئة لعام  8.5، إلى 2012(30)لعام 

ا في العجز في امليزانية، فحين كان العجز في امليزانية  مليار  9.9يساوي  2011لعام  17الدوالر، ما انعكس سلبا

مليار دوالر فقط. وقد انعكس ارتفاع معدل  7.7ة يساوي مليار لير  29دوالر، بات العجز الذي ارتفع إلى 

ا في قيمة الليرة، إذ انخفضت قيمة الليرة التركية من  ، إلى 2011ليرة لعام  1.40دوالر مقابل  1التضخم سلبا

كما هو واضح في مؤشرات البورصة. وكان لقطاع السياحة الذي يشكل القطاع الرئيس  2016لعام  3.50

مليون ما بين عامي  11ت، نصيبه من التدهور االقتصادي، إذ انخفض عدد السياح ببالغ في تجارة الخدما

 . (32)2016و 2012

ا،  لم تقتصر الخسارات االقتصادية على ذلك، بل تضّررت من إغلق البوابتين السورية والعراقية أيضا

د رئيس الوزراء التركي السابق "أحمد داود أوغلو" أن تركيا خسرت 
ّ
في املئة من حجم صادراتها  40إذ أك

 .(33)نتيجة الفوض ى التي أعقبت ثورات الربيع العربي

 

                                                           
 اإلطار العام للقتصاد التركي، وزارة الخارجية التركية.  (28)

 http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mfa 
 تقرير مفصل حول األداء االقتصادي لتركيا خلل حكم حزب العدالة والتنمية. وزارة املالية التركية.   (29)

https://www.bumko.gov.tr/Eklenti/10275,2017yilibutcegerekcesi.pdf?0&_tag1=E595FBCC29FA4EAD49

4A56873635CD3CC34B8222 
 .31/12/2017. تاريخ الوصول: 03/01/2013 تي في، قناة أن، «%6.16بلغ  2012تضخم عام » (30)

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/2012-enflasyonu-yuzde-6-16,tHMTyhVTe0quk8n0dfke7Q 
 . 03/01/2017 قناة س ي أن أن ترك،، «2016معدل التضخم لعام »  (31)

https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiye/2016-yili-enflasyon-orani-belli-oldu?page=1 
 . 30/01/2013 مؤسسة تركيا لإلحصاء،، «2012إحصائيات السياحة لعام » (32)

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13427 
 . 30/07/2017 موقع ترك برس الخباري،، «تركيا ترفع تأشيرة الدخول مع الكويت» (33)

http://www.turkpress.co/node/37574 
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  عنصر املفاجأة الذي أربك الجميع -6 

لم ُيربك عنصر املفاجأة تركيز الواليات املتحدة األميركية فقط، بل أربك العناصر الفاعلة على السطح 

ا بالرجوع إلى ممارسة حقها في  جميعها، إذ إن جماعة اإلخوان كانت تسير في إطار إقناع نظام األسد سياسيا

العمل السياس ي داخل سورية، ولم يكن لديها أي برنامج مسبق للتعامل مع مثل هذه االنتفاضات، وكما 

أن الجماعة لم تواكب الثورة ببرامج تتعاطى مع أي تحول قد يطرأ عليها، إذ تحولت الثورة إلى أزمة ومن ثم 

 ا نتيجة كون الجماعة تفتقر إلى برامج سياسية وعسكرية مواتية لهذه التحوالت.إلى حرب داخلية، وهذ

 

املحور الثاني: طبيعة السياسة الخارجية التركية في ظل خفوت شعاع 

 ثورات "الربيع العربي"

بعد فشل، أو إفشال، تركيا في استغلل الدعم الغربي لها في سبيل إدارة ثورات الربيع العربي التي أخذ 

، اتسم موقفها في سياستها الخارجية بالصدمة في البداية، لكنها لم تلبث أن 2013اعها باألفول في نهاية شع

اتجهت نحو بلورة سياسات واقعية تحاكي التطورات الجارية بما يكفل الحد األدنى من مصالحها القومية، 

 راغماتيتها، أهمها:وقد حدثت مواقف عّدة أثبتت واقعية السياسات التركية وميكيافليتها وب

إعلن العلمانية الحل األمثل لبلدان "الربيع العربي": لقد ظهر هذا املوقف على السطح قبل خفوت 

شعاع ثورات "الربيع العربي" بالكامل، غير أنه ُيتيح الفرصة للتأمل في كينونة املسار املؤّسساتي الداخلي 

ب "النجم اللمع" بالنسبة إلى الجماعات للسياسة الخارجية التركية. فرجب طيب أردوغان، صاح

الشعب املصري إلى تبني دستور علماني، وحياة سياسية علمانية، خلل  -وبكل وضوح-اإلسلمية، دعا 

، في لقائه على قناة دريم، "العلمانية ال تعني اإللحاد أو 2011زيارته إلى مصر، في أيلول/ سبتمبر 
ا

، قائل

ا. أنا رجب 
ا
ا بالكامل. لكن، أنا رئيس وزراء اللدينية إطلق طيب أردوغان رجل مسلم، ولكن لست علمانيا

لدولة تحكم العلمانية مؤسساِتها. وفي ضوء ذلك، أريد أن أنصح املصريين بدستور علماني يشمل حق 

ا" ا علمانيا ولكن  . األمر الذي أغضب اإلسلميين حينها،(34)الجميع. ال تخافوا من العلمانية. وأتمنى ملصر نظاما

ل صّمام األمان 
ّ
شك

ُ
لم يجعل أردوغان يتراجع عن تصريحاته بأن "تركيا لن تتراجع عن العلمانية التي ت

 .(35)بالنسبة إلى مؤسساتها"

                                                           
 . 15/09/2011 موقع أونا بونا الخباري،، «أردوغان يقترح العلمانية من القاهرة» (34)

http://onabuna.blogspot.com.tr/2011/09/recep-tayyip-erdogan-kahirede-laiklik.html 
  .20/03/2015 صحيفة عاجل،، «أردوغان: تركيا لن تتراجع عن العلمانية»  (35)

http://www.ajel.sa/international/1541866 
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التراجع عن اتباع سياسة الدعم املفتوح أو الكامل حيال اإلخوان املسلمين في سورية: ُيمكن القول إن 

ا من بين قوى املعارضة السورية األخرى، جماعة اإلخوان املسلمين السورية كانت  الحركة األكثر تنظيما

ا، إذ ساهمت في تأسيس  ولكن على الرغم من ذلك فإن تحركها السياس ي حيال الثورة السورية كان متأخرا

أشهر  8"املجلس الوطني السوري" الذي تعّد )أي جماعة اإلخوان املسلمين( املكّون الرئيس له، بعد مرور 

. ولكن، في املقام األول، يرتبط ذلك بدور تركيا في األزمة، إذ حاولت تركيا (36)الثورة السورية على انطلق

حل األزمة بطريق الحوار التفاهمي، إال أن النظام  2011منذ انطلق الثورة السورية وحتى آب/ أغسطس 

ترة لوزير الخارجية السوري لم يستجب للمحاوالت الدبلوماسية التركية كافة، التي شملت زيارات متوا

 .(37)آنذاك، أحمد داود أوغلو، ورئيس جهاز االستخبارات، هكان فيدان

وكما تحتاج الدول الُعظمى إلى دولة جسرية إلدارة منطقة معينة، تحتاج الدولة التي تسعى إلدارة أزمة  

في جماعة اإلخوان  في مجتمع آخر، إلى جسر يصل بينها وبين هذا املجتمع. وقد رأت تركيا، كما سلف ذكره،

ا في املجتمع، الخيار األمثل للتنسيق معها. لقد ظهر  املسلمين التي كانت أكثر الجماعات أو الحركات تنظيما

التنسيق الواضح بين اإلخوان املسلمين وتركيا التي عّولت عليه إلدارة مسار الثورة، من خلل الدعم املالي 

ت لواء املجلس الوطني، الذي حصلت عليه الجماعة ولم تعلن للمكتبين السياس ي والعسكري املنضويين تح

ا على الصعد الدولية كافة، وفتح أبوابها  مقداره، إلى جانب احتضان تركيا املجلس الوطني ودعمه دبلوماسيا

للجماعة إلقامة مؤتمراتها كيفما تشاء، ُيظهر حجم دعمها اللوجستي، فالجماعة تجمعها علقات وطيدة 

يا القريبة من النهج اإلخواني، قبل اشتعال الثورة، إذ اجتمع املجلس العام لإلخوان املسلمين مع حكومة ترك

ا للجماعة،  2010في تموز/ يوليو  ا عاما في إسطنبول، وانُتخب "محمد رياض الشقفة" لخلفة البيانوني مراقبا

 (38)عم من الحكومة التركية.إضافة إلى املؤتمرات التنظيمية املكثفة التي ُعقدت في إسطنبول بتنسيق ود

اه الفكر اإلسلمي السياس ي، 
ّ
لقد سارت العلقة بين الطرفين على مبدأ االعتماد البيني الذي لطاملا غذ

فبينما عقدت الجماعة آمالها على تركيا لتعود إلى ممارسة النشاط السياس ي داخل سورية، رغبت تركيا 

ها ألداء دور حيوي في أثناء الثورة وبعد سقوط نظام األسد، بعد انطلق الثورة السورية، في االعتماد علي

ل عسكري دولي ُيسقط 
ّ
وظهر ذلك من خلل تقاطع الطرفين في الدعوة إلى إنشاء منطقة آمنة وإجراء تدخ

 النظام.

                                                           
 .2016 مركز كارنيغي الشرق األوسط،، «جماعة اإلخوان املسلمين في سوريا»  (36)

http://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396 
 صحيفة حرييت،، «مستشار جهاز االستخبارات في دمشق»  (37)

 29/04/2011 . http://www.hurriyet.com.tr/mit-mustesari-sam-da-17664271 
أحمد يوسف، ممثل وكالة األناضول في قطر وله دور فعال في تنسيق مؤتمرات الجماعة داخل تركيا، مقابلة مسبقة   (38)

 .06/11/2016مع الباحث عبر الهاتف، 
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ة األقوى في التحرك  ومع تطور الحوادث، امتلكت جماعة اإلخوان املسلمين الورقة السياسيَّ

 مي والدولي، ألسباب عدة، ربما أهمها:الدبلوماس ي اإلقلي

ا مقارنة بقوات املعارضة األخرى.  نسيجها التنظيمي القوي نسبيا

ة إلرساء نظام ديمقراطي تعددي في سورية قبل الثورة  تقديمها مبادرات عّدة ومشروعات سياسيَّ

 السورية.

 باإلخوان املسلمين في سورية التعاطف الشعبي مع اإلسلم السياس ي، عدا املظلومية التاريخية املناطة
(39). 

ولكن، في ما يبدو، أدى غياب الخبرة الدبلوماسية لدى قادتها إلى عجزهم عن تطويع هذه الورقة في 

تفعيل دور الجماعة السياسية والدبلوماسية، وُيمكن إدراك ذلك من خلل رؤية الجماعة لألزمة السورية، 

دت أن الحل الوحيد املمكن هو تدخل
ّ
. وقد دعت جماعة اإلخوان تركيا (40)خارجي إقليمي أو دولي إذ أك

 في تشرين األول/ أكتوبر 
ا
كررت الدعوة أكثر من مرة إلى التدخل وإنشاء مناطق إنسانية  ، ثم2011بداية

 دورها في الثورة (41)السورية -محمية في داخل األراض ي التركية، وبخاصة على الحدود التركية 
ا
، حاصرة

ل أساس على تركيا، إذ هاجمت جامعة الدول العربية واتهمت موقفها بـ "املتخاذل" تجاه ما باالعتماد بشك

. وهذا ما (42)يحدث في سورية، وطالبت بنقل حل األزمة من جامعة الدول العربية إلى مجلس األمن الدولي

ا، إذ بات هناك جدار عازل بينها وبين الدول العربية الت ر في تحركها سلبا
ّ
ي دعمت الثورة السورية عزلها وأث

 في ما بعد.

صص 
ُ
ا من أصل  22بعد تأسيس االئتلف  الوطني وانضمام الجماعة إليه بالكامل، إذ خ  71مقعدا

ا للمجلس الوطني ذي الصبغة اإلخوانية، لم يندثر تأثيرها مباشرة، بل أبقت الجماعة على تأثيرها بعد  مقعدا

ي معاذ الخطيب املقرب من التيار اإلخ
ّ
 االئتلف، ولكن مخالفة الخطيب الجماعة في الرؤية تول

َ
واني رئاسة

، (43)2013حول الحل، إذ رأى إمكان التفاوض مع روسيا وإيران، أّدت به إلى تقديم استقالته في آذار/ مارس 

ى رئاسة االئتلف في 
ّ
ا مقعده ألحمد الجربا الذي تول

ا
ب ، الذي أظهر تقاربه مع القط2013تموز/ يوليو  6تارك

                                                           
 . 28/03/2014، موقع زمان الوصل الخباري ، «اإلخوان السوريون والدور املرتبك» (39)

https://www.zamanalwsl.net/news/48054.html 
(40)  « 

ا
 عسكريا

ا
 . 03/10/2011، موقع عرابيسك الخباري ، «إخوان سوريا يطلبون تدخل

http://www.alarabesq.com/ عسكريا-تدخل-يطلبون -سوريا-إخوان/9197االخبار/عربي/ .htm 
 .2016 مركز كارنيغي الشرق األوسط،، «جماعة اإلخوان املسلمين في سوريا» (41)
 موقع الخوان املسلمون سوريا،، «سوريا تستصرخ العرب»سعيد اللوندي،   (42)

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-89-186585.htm 
 . 24/03/2013 الخباري، موقع عين نيوز ، «معاذ الخطيب رئيس االئتلف الوطني السوري يستقيل من منصبه»  (43)

http://ainnews.net/?p=233200 
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يه رئاسة الجمهورية املصرية 
ّ
 من خلل تهنئته "عبد الفتاح السيس ي" على تول

َ
السعودي ومنافسته الجماعة

ة التي قصمت ظهر البعير، إذ أّدى ذلك إلى استقالة ممثل (44)2014في حزيران/ يونيو 
ّ
. وكانت هذه القش

عضوية االئتلف، ورفع وتيرة اإلخوان الرئيس والوحيد داخل االئتلف علي صدر الدين البيانوني من 

 9تقليص دور الجماعة ضمن معارضة املنفى، إذ استبعد املقربون منها في الدورة االنتخابية التي جرت في 

، ومن ثم في الدورة االنتخابية التي جرت في كانون (45)من منصب الرئيس ونائب الرئيس 2014تموز/ يوليو 

 .(46)قابل املرشح املدعوم من الجماعة نصر الحريري ، إذ فاز خالد خوجة م2015الثاني/ يناير 

إلعادة توطيد عرى التلحم مع الجمهور السوري ونتيجة لتلش ي دورها التأثيري، سعت جماعة اإلخوان  

س" التركية املحاذية مل -الثوري، بتأسيس "الحزب الوطني للعدالة والدستور 
ّ
حافظة وعد" في منطقة "كل

، وذلك في مؤتمر جماهيري 2014آذار/ مارس  6إدلب بالتحالف مع قوى أخرى علوية ومسيحية وكردية في 

حاشد حضره عدد من الشخصيات والوجهاء املحليين واإلعلميين واملثقفين والناشطين الذين عملت 

 .(47)الجماعة على دعوتهم بشكل خاص

امليداني أنه لم يحقق للجماعة ما كانت تصبو إليه، ما وُيستدل من الخفوت اإلعلمي ووهن التحرك 

ا، وهو األمر الذي أضعف سيطرة  أدى إلى إبقاء دورها السياس ي على الصعيدين الداخلي والخارجي ضعيفا

تركيا على الثورة، وجعلها تتجه نحو التحالف مع الجماعات السلفية؛ من مثل حركة أحرار الشام، وجيش 

 اإلسلم، وغيرهما.

عد تراجع وتيرة التنسيق السياس ي بينهما، وبالتزامن مع بدء عملية "درع الفرات" خّففت تركيا دعمها وب

العسكري واللوجستي والسياس ي املوجه إلى الفصائل املحسوبة على جماعة اإلخوان املسلمين، كفيلق 

ا، إلى  الشام، في رغبٍة منها للمحافظة على علقات أكبر مع اململكة العربية السعودية، ودول الخليج عموما

                                                           
 . 10/06/2014 موقع السبيل الخباري،يس ي بتوليه رئاسة مصر، الجربا ينهئ الس (44)

http://assabeel.net/syr/item/45852- مصر-رئاسة-بتوليه-السيس ي-ينهئ-الجربا  
 . 08/10/2014 مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية،، «كوباني "عين العرب" في دائرة الحدث»  (45)

http://www.asharqalarabi.org.uk/ 2014-10-8-الحدث-دائرة-ي--العرب-عين-كوباني _ad-

id!213470.ks#.WqavIehuaUm 
 للئتلف السوري املعارض» (46)

ا
 جديدا

ا
 . 04/01/2015 صحيفة القدس العربي،، «انتخاب خالد خوجة رئيسا

http://www.alquds.co.uk/?p=274463 
، موقع نون بوست الخباري ، «سنوات من توتر العلقات 4بين تونس واإلمارات: »شمس الدين النقاز،   (47)

30/01/2016 . 

http://www.noonpost.org/ العلقات-توتر-من-سنوات-4-واإلمارات-تونس-اإلماراتية/بين-التونسية-العلقات  
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ا من فصائل 
ا
جانب رغبتها في إحراز إدارة أوسع للمنطقة الشمالية التي تسيطر عليها فصائل أكثر نفوذ

 .(48)اإلخوان

التعاون مع وحدات الحماية الكردية في سورية: على الرغم من التهديد اإلستراتيجي الذي تشكله وحدات 

، 2014لح القومية لتركيا، إال أنها أيقنت، في بداية الثورة السورية وحتى الحماية الكردية "ب ي د" على املصا

أنه من الصعب عليها اتباع طريقة "الحل الصفري" معه، وأنه ال بد من إجراء توافقات نسبية معه، في سبيل 

التوصل إلى تحقيق أهداف مطلقة تخدم أهدافها وأهداف الواليات املتحدة التي كانت تظهر بمظهر 

، 2014لداعم للثورة السورية"، في سورية. وفي ضوء ذلك، استدعت تركيا مطلع تشرين األول/ أكتوبر "ا

زعيم ال "بي ي د"، صالح مسلم، إلى أنقرة، ووعدته بتقديم املساعدات العسكرية في عملية تحرير عين 

.ي.د" من خلل السماح . وتعاونت تركيا مع األحزاب املعارضة لـ "ب(49)العرب "كوباني" من هيمنة "داعش"

لبشمركة املجلس الوطني الكردي "السوري"، وبعض قوات البشمركة "العراقية"، املرور من أراضيها باتجاه 

  (50).2014عين العرب في منتصف تشرين األول/ أكتوبر 

 مع حزب االتحاد الديمقراطي ال ينفي إدراكها للتصال األيديولوجي 
َ
إن استجداء تركيا التحالف

(، ولكن، في ما يبدو، أرادت تفكيك 2016عسكري الذي يجمعه مع حزب العمال الكردستاني )بي بي س ي، وال

ا مع بزوغ خطر تأسيس  التكتل الكردي عبر التحالف مع أحد األطراف، ولكنها لم تفلح في ذلك، خصوصا

 .(51)السورية -حزام كردي مستقل على طول الحدود التركية 

لتركيا من هذا التحرك امليكيافيلي التوافقي يصب في فرض معادلة ربما كان املسعى األساس 

جيوسياسية تجعل األكراد يميلون إلى التعاون معها، ويتحركون في ظل مصالحها القومية، وال ُيعاب ذلك 

ا من التوجه األيديولوجي، بل ُيحسب في رصيدها  على أي دولة تسعى لتحقيق مصالحها القومية بعيدا

رنة يمكن التوافق معها في نطاق القواسم املشتركة. فعلى الرغم من االختلف األيديولوجي بوصفها دولة م

الحاد بين الـ"ب ي د"، اليساري الشيوعي، وحكومة حزب العدالة والتنمية املحسوبة على التيار اإلسلمي 

لتاريخي بين الطرفين، املحافظ، وعلى الرغم من التهديد اإلستراتيجي الذي يشكله، وعلى الرغم من الخلف ا

إال أن الحكومة ابتعدت عن أسلوب تحرك املواجهات الصفرية، واكتست بثوب الواقعية املراعية 

 لسياسات األمر الواقع، بما يكفل لها تحقيق الحد األدنى من املصالح.

                                                           
 .12/08/2017سعد الشارع، باحث في مركز الشرق للسياسات، مقابلة صحفية مباشرة.  (48)
 . 05/09/2017 صحيفة خبر ترك، «حاد الديمقراطي في أنقرة،قائد حزب االت»  (49)

http://www.haberturk.com/dunya/haber/996818-pyd-lideri-ankarada 
 . 08/10/2014 مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية،، «كوباني "عين العرب" في دائرة الحدث» (50)
 . 16/06/2015 صحيفة قرار،، «د" يؤسس دولة في الشمال السوريحزب االتحاد الديمقراطي "ب ي » (51)

http://www.karar.com/gundem-haberleri/kuzey-suriyede-pkk-devleti-kuruluyor# 
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ورات العودة إلى التعاون مع اململكة العربية السعودية على الرغم من خلفهما في املواقف حيال ث

ا وجود خلف بين تركيا واململكة العربية السعودية، نتيجة اختلف مواقفهما  "الربيع العربي": لقد ظهر جليا

حيال "ثورات الربيع العربي"، فبينما رأت تركيا أن نشر الديمقراطية والعلمانية والليبرالية يصب في مصلحة 

ت السعودية "الوضع القائم" في مصلحة طموحها لتحقيق نفوذ واسع في منطقة الشرق األوسط، ارتأ

 محافظتها على أمنها واستقرارها الداخليين، وأمن املنطقة. 

لكن، بدا جلّيا أن املوقف السعودي تجاه الثورة السورية مغاير ملوقفها من الثورات األخرى، كما   

ة ضد التمدد اإليراني سلف ذكره، إذ وجدت السعودية نفسها ُمرغمة على دعم الثورة السورية، ألنها ثور 

ا من التعاون مع تركيا  في املنطقة. وفي ظل هذه املعادلة، لم تجد السعودية بقيادة امللك الجديد سلمان بدا

التي اضطرت إلى تخفيف دعمها لجماعة اإلخوان، واالتجاه نحو دعم "الهيئة العليا للتفاوضات" التي جرى 

 .(52) 2015بر تأسيسها في الرياض مطلع كانون األول/ ديسم

وفي ضوء التحرك غير األيديولوجي، أسست تركيا مع اململكة العربية السعودية غرفة عمليات "جيش 

ا من الفصائل اإلسلمية والوطنية الفاعلة في سورية، الذي ساهم في تحقيق  ا واسعا الفتح" الذي ضم طيفا

ملكة عبر تأسيس "مجلس تنسيق سيطرة كاملة على مدينة إدلب، ورفعت مستوى تنسيق مواقفها مع امل

، 2016، واستدعت بعض الطائرات الحربية السعودية إلى قاعدة إنجيرليك في شباط/ فبراير (53)إستراتيجي"

روسيا على الطائرات والتلويح باستخدامها في ضرب التحركات الكردية بالقرب من حدودها، بعد أن فرضت 

ا ا جويا  .(54) التركية حظرا

رت تركيا املساعدات االستمرار في دعم 
ّ
تونس على الرغم من انتهاء دورة حزب النهضة: لقد سخ

اإلنسانية واالجتماعية كأحد األدوات األساسية في سياستها الخارجية الهادفة إلى تحقيق نفوذ نموذجي 

ناعم، ومع أن النوع األول من املساعدات التركية لتونس شمل مساعدات إنسانية وصحية في أثناء اشتعال 

الثورة، فقد تضّمن النوع اآلخر مساعدات في إطار دعم الخدمات واملشروعات االستثمارية التنموية، 

 .(55)مليين دوالر 5وتطوير القدرات البشرية والخبرات، بأكثر من 

                                                           
 . 10/12/2015 قناة أورينت،، «هذه أسماء أعضاء "الهيئة العليا للمفاوضات" املنبثقة عن مؤتمر الرياض»  (52)

http://www.orient-news.net/ar/news_show/96675/ للمفاوضات-العليا-الهيئة-أعضاء-أسماء-على-تعرف  
الوكالة الغربية ، «السعودية وتركيا تؤسسان مجلس "استراتيجي" للتعامل مع القضايا األمنية واالقتصادية»  (53)

 . 2015 لألنباء،

http://westnewsiq.com/?p=740 
 . 13/02/2016 قناة روسيا اليوم،، «اعدة إنجيرليك التركية ملحاربة "داعش"أنقرة: السعودية أرسلت طائرات إلى ق» (54)

https://arabic.rt.com/news/811010- التركية-انجرليك-لقاعدة-ومقاتلت-جنود-ترسل-السعودية / 
 . 16/03/2013، صحيفة صباح، «دعم ضخم من تركيا لتونس»  (55)

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2013/03/16/turkiyeden-tunusa-dev-yardim 
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على الرغم من تغير أولوياتها بعد ظهور تهديدات خطرة ضد مصالحها القومية في -ولم تنقطع تركيا 

عن تقديم  -2014غم من انتهاء حكم حزب النهضة عقب انتخابات تشرين األول/ أكتوبر سورية، وعلى الر 

 200مليون دوالر هبة و 200مليون دوالر، ما بين  600الدعم لتونس، ولعل أوضح مثال على ذلك تقديمها 

ا 200أخرى استثمارات و  .(56)قرضا

لل أحد برامج املعايدة، صرح نائب التخطيط إلرسال وفد من رجال األعمال إلى مصر أكثر من مرة: خ

، بأن تركيا "تنوي تحقيق مصالحة 2016تموز/ يوليو  6مساعد حزب العدالة والتنمية، بايرام ديشلي، في 

حقيقية مع مصر، وعقب هذه املصالحة سيجري التوجه نحو النظر في إمكانات حل األزمة السورية. 

وكما جرى الحديث عن احتمال زيارة وفد تجاري إلى . (57)وهناك هيئة شاملة تتحضر للذهاب إلى مصر"

 .(58)2017مصر نهاية كانون الثاني/ يناير 

لكن، لم تتحقق الزيارات املذكورة، نتيجة اعتراض الحكومة التركية على الحكم باإلعدام على عدد من 

لنظام املصري املتهمين "السياسيين"، ونتيجة لعودة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مهاجمة ا

. غير أن إبداء الحكومة التركية نيتها في املصالحة مع (59)الحالي بعد كل تصريح عن احتمال تحقيق زيارة

 النظام الحالي في مصر، ُيبرهن على تعاطيها مع امللفات الخارجية بمرونة ممكنة ال بتعنت مستحيل.

لت إليه حدة التراشق اإلعلمي بين املصالحة مع إسرائيل: على الرغم من املستوى العالي الذي وص

، توّصلها مع وفد الحكومة 2016الطرفين، إال أن الحكومة التركية أعلنت منتصف كانون األول/ ديسمبر 

 .(60)اإلسرائيلية، خلل املحادثات السرية الجارية في سويسرا، إلى إحراز تقدم إيجابي في تطبيع العلقات

طّبع علقاتها مع إسرائيل، بعد حادثة الهجوم وعلى الرغم من إعلن الحكومة التر 
ُ
كية أنها لن ت

اإلسرائيلي "مافي مرمرة" التركية التي شاركت في مساعي كسر الحصار البحري املفروض على قطاع غزة، إال 

                                                           
 ميسرة بقيمة »  (56)

ا
 . 29/11/2016، صحيفة اليوم السابع، «مليون دوالر 600الكويت وتركيا تمنح تونس قروضا

http://www.youm7.com/story /2016/11/29/ -مليون -600-بقيمة-ميسرة-قروضا-تونس-تمنح-وتركيا-الكويت

2988345دوالر/  
 . 06/07/2017 موقع سفيل دوشونجا الخباري،، «ذهب هيئة تجارية إلى مصر بعد العيدشعبان ديشلي: قد ت»  (57)

http://www.sivildusunce.com/17527-saban-disli-bayramdan-sonra-misira-heyet-gidecek.html 
 . 03/01/2017 موقع القصة الخباري،، «السياسة؟ وفد تركي في مصر.. هل سيفتح االقتصاد الباب أمام»  (58)

http://alkessa.com/artical-8805 
 . 03/10/2016 موقع نجوم مصرية الخباري،، «الرئيس أردوغان يهاجم النظام املصري برئاسة السيس ي»  (59)

https://www.nmisr.com/arab-news/egypt-news/ النظ-جميها-أردوغان-التركي-الرئيس-عاجل  

 . 05/07/2016 موقع هوف بوست العربي الخباري،، «أردوغان: لن نتصالح مع نظام السيس ي»

http://www.huffpostarabi.com/2016/07/05/story_n_10811010.html 
" في تطبيع العلقات»  (60)

ا
 إيجابيا

ا
 .18/12/2015 موقع قناة دويتشه فيله،، «تركيا وإسرائيل تحرزان "تقدما

http://www.dw.com/ar/ العلقات-تطبيع-في-إيجابيا-تقدما-تحرزان-وإسرائيل-تركيا /a-18928330 

http://alkessa.com/artical-8805
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بتقديم إسرائيل االعتذار ودفع تعويضات ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل، إال أن االتفاق الذي جرى 

ا عام 2016حزيران/ يونيو  توقيعه في ، ولم يشمل 2013، لم يأِت سوى بعد تقديم إسرائيل االعتذار مسبقا

مليون دوالر مقابل إسقاط الحكومة التركية الدعاوي املرفوعة ضد ضباط  20سوى دفع تعويضات بلغت 

افظ الذي ُيعارض إسرائيليين شاركوا في عملية االقتحام. وُوصفت هذه التعويضات في حينها من التيار املح

. والجدير بالذكر أن االتفاق لم يشمل بند رفع الحصار عن قطاع غزة (61)هذا االتفاق بـ "املهينة"

 .(62)بالكامل

وتكاد املعايير اإلقليمية والدولية املحيطة بالطرفين تشكل العامل األساس الذي ضغط عليهما، 

قوي قادر على التأثير في القرارات األميركية للتوصل إلى نوع من الحل الوسط. فحاجة تركيا إلى داعم 

ا عبر مد أنبوب لتصدير الغاز  ا وثيقا
ا
والروسية في سورية، ورغبتها في ربط املصالح اإلسرائيلية بتركيا ربط

الطبيعي اإلسرائيلي نحو أوروبا، وحاجتها إلى قلب موازين القوى في حوض شرق البحر املتوسط، ال سيما 

ص، ملصلحتها على حساب العلقات الوطيدة بين إسرائيل وكل من مصر واليونان بالقرب من جزيرة قبر 

وقبرص اليونانية، وغيرها، عوامل عدة شكلت، في ما يبدو، أداة ضغط على تركيا، للقبول بحل وسط 

براغماتي ال يكفل لها شرط رفع الحصار عن غزة، ويفرض عليها ترحيل قيادات حمساوية، كان أبرزها 

 .(63)قة األحرار" صالح العاروري مهندس "صف

إن اكتفاء تركيا بتعهد إسرائيل منحها تسهيلت ممكنة إلقامة مشروعات بنى تحتية في قطاع غزة، 

ا من املطالبة بممّر بحري آمن، وإقامة  والسماح بوصول املساعدات التركية كلها عبر ميناء أسدود بعيدا

نة سياستها الخارجية، وقبولها بالحلول التوافقية ميناء بحري مستقل لقطاع غزة، ينّم عن مدى ليو 

 البعيدة من املبادئ الصلبة، في سبيل تحقيق مصالحها.

، براغماتيتها السياسية في 2019وفي اإلطار ذاته، أظهرت الحكومة التركية، في استعدادها النتخابات 

زعيم "حزب السعادة" األسبق، محاولة استقطاب املحافظين عبر ضم الوزير في حكومة نجم الدين أربكان، 

ى حقيبة الصحة، وإبعاد وزير الثقافة والسياحة نابي أفجي، الذي قاد عملية 
ّ
أحمد داميرجان، الذي تول

. لقد عارض التيار املحافظ آلية التقارب، (64)التطبيع الثقافي والتعليمي والسياحي مع إسرائيل، عن الواجهة

                                                           
 . 30/07/2017موقع ترك برس الخباري، ، «تركيا ترفع تأشيرة الدخول مع الكويت»  (61)

http://www.turkpress.co/node/37574 
 اتفاق املصالحة»  (62)

ا
 . 25/06/2016 ين اليوم الخبارية،وكالة فلسط، «إسرائيل وتركيا توقعان غدا

https://paltoday.ps/ar/post/273724/ املصالحة-اتفاق-غدا-توقعان-وتركيا-إسرائيل  
 الخبارية،، «تلفزيون إسرائيل: تركيا تطرد العاروري »  (63)

ً
 . 06/08/2015 وكالة معا

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=790628 
 . 22/07/2017 نون بوست،، «اءة في تعديلت الحكومة التركية األخيرةقر »جلل سلمي،   (64)

https://www.noonpost.org/content/18979 
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ا على ذلك،  : "هل أخذتم اإلذن من الحكومة ووصفها بـ "املذلة"، وردا
ا

هاجمهم الرئيس أردوغان، متسائل

للذهاب إلى غزة؟"، األمر الذي فّسره طيف كبير من املحافظين على أنه تنصل واضح من حزب العدالة 

فكان ال بّد من معالجة األمر من خلل  والتنمية عن حقوقهم ومبادئهم املساندة للقضية الفلسطينية،

 في ذلك بإستراتيجية (65)تية تستطيع إقناع جماهيرها النتخابها من جديدالتصرف ببراغما
ا
، مستعينة

ا إلى تواترها املكثف."  "الشعب بعقل السمكة ينس ى الحوادث السياسية، نظرا

اتباع سياسة فصل السياسات مع روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري: يبدو أن السياسة 

لى االتحاد االقتصادي املؤسساتي هي األفضل في توصيف العلقات القائمة الليبرالية الخارجية القائمة ع

بين تركيا وإيران من جهة، وتركيا وروسيا من جهٍة أخرى. فعلى الرغم من حجم الخلفات السياسية 

الحاكمة للعلقات بين تركيا والبلدين املذكورين، نجد أن العلقات االقتصادية في ما بينهما تتجاوز 

ا للمصالح.الخلف حكم بمعايير التعاون وفقا
ُ
 ات السياسية، وت

ا لديفيد ميتراني، الذي يتعرض ملفهوم السياسة الليبرالية، في البداية يحدث تعاون تجاري بسيط  وفقا

في قطاع تجاري معين، يتفرع في النهاية إلى قطاعات أخرى، حتى يصل إلى االرتباط "الفنكوشناليزمي" 

 مسعاه لترتيب مراحل التعاون، يرصد ميتراني املراحل اآلتية:"الوظائفي". وفي ضوء 

مرحلة زرع بذرة التقارب االقتصادي: يجري التقارب االقتصادي في مجال تجاري معين عن طريق رجال 

األعمال والتجار من الدولتين كلتيهما. وقد ُزرعت بذرة التقارب االقتصادي بين تركيا وروسيا االتحادية عبر 

 زرق" الخاص بنقل الغاز الطبيعي، وبينها وإيران عبر استيراد النفط."الخط األ 

مرحلة التفرع التجاري: انتقال التقارب االقتصادي إلى مجاالت تجارية أخرى وتوسيع التبادل التجاري 

ن جرى العمل فيه، إذ تفرع التعاون التجاري بين تركيا وروسيا وإيرا بعد نجاح العملية التجارية في أول مجال

 في مجال املكائن والنسيج واملواد الغذائية وغيرها.

ا  ا بشكل يستدعي تنظيمه قانونيا ا جدا مرحلة االتفاق التجاري: بعد أن يصبح التبادل التجاري ضخما

ا لحفظ حقوق التجار وتسهيل أعمالهم، تضطر الدول املتبادلة للتجارة إلى عقد اتفاق اقتصادي  وحقوقيا

دعى هذه
ُ
، وُوقع االتفاق التجاري القانوني الحامي (66)املرحلة بمرحلة االتفاق التجاري  حقوقي رسمي. وت

                                                           

 
 . 22/07/2017 نون بوست،، «قراءة في تعديلت الحكومة التركية األخيرة»جلل سلمي،  (65)
 ات السياسية واالستراتيجية،املوسوعة الجزائرية للدراس، «النظرية الوظيفية في العلقات الدولية»  (66)

28/08/2016 . 

https://www.politics-dz.com/threads/alnzri-aluzifi-fi-alylaqat-alduli.5326/ 
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تغيرات (67)2014ملتانة العلقات بين روسيا وتركيا عام 
ُ
. وعلى الرغم من عدم تنفيذ هذا االتفاق، فإن امل

 الجارية على صعيد الساحة اإلقليمية توحي بأنه قد يجري تنفيذه في أقرب وقت ممكن.

اتفاق التجارة الحرة ومتابعة عمله يجري إنشاء منظمات اقتصادية تنسيقية للهتمام بهذا  ولتطبيق

املوضوع، وهنا يتضح دور املؤسسات االقتصادية التنسيقية التي تعمل على عقد االجتماعات، وتحديد 

بقي على التقارب االقتصادي.
ُ
 األولويات، وتسهيل التبادل التجاري واالستثماري، وت

تباط الوظائفي املتنوع: بعد قيام املؤسسات بتقوية الترابط االقتصادي بين الدول وتطويره، تصبح االر  -

الدول مرتبطة ببعضها بشكل كبير، وال تستطيع أي دولة التخلي عن األخرى مّدة طويلة، ألنه بعد هذه 

ا، أي سيكون هناك ضغط ا ا وتجاريا قتصادي تجاري العملية ستصبح مرتبطة ومتصلة ببعضها مؤسساتيا

ومؤسساتي كبير على هذه الدول. وبما أن هذه املؤسسات تتشكل من رجال أعمال وتجار واتحادات 

ا في صناع القرار املحتاجين إلى املسار االقتصادي املستقر، ومن ثم  ا جدا اقتصادية، سيكون تأثيرها كبيرا

لدانهم السياسية عبر استجداء على سياسات الدول، إذ سيضطر السياسيون إلى تنفيذ إستراتيجيات ب

تعاون معها في إطار التشابك االقتصادي الوثيق، كي ال تتأثر مصالح 
ُ
التوافق، قدر اإلمكان، مع الدولة امل

 بلدهم وفوائدها االقتصادية املترابطة بمصالح الدولة األخرى.

ا إلى حّد ك بير. وبعد الوصول وهكذا، بعد هذه الخطوات تصبح الدول معتمدة على بعضها اقتصاديا

لهذه املرحلة تحل القضايا السياسية بينها جميعها عن طريق الدبلوماسية والتفاهم من دون اللجوء إلى أي 

وسائل أخرى مثل املقاطعة االقتصادية أو الحرب العسكرية إلخ؛ وهذا هو الهدف الذي تسعى السياسة 

ا الليبرالية لتحقيقه من خلل تلك العملية، أال وهو إدام ة العملية التجارية التبادلية بين الدول براغماتيا

ا، مهما كان حجم الخلفات السياسية. وبقبول تركيا الدخول إلى هذه املرحلة منذ البداية، على  وتوافقيا

الرغم من وجود خلف سياس ي عميق بينها وبين إيران في ما يتعلق بالنفوذ السياس ي في منطقة آسيا الوسطى 

ا للتعاون التوافقي، إذ والقوقاز والشر  ق األوسط، فهذا يعني أنها دولة ترعى مصالحها االقتصادية وفقا

أصبح املهيمن على العلقات بينها وبين إيران وروسيا هو املؤسسات االقتصادية ورجال األعمال ذوو النفوذ 

 الواسع.

 

 املحور الثالث: تركيا وأزمة الخليج

عاطي تركيا مع أزمة الخليج في محوٍر منفصٍل، ينُبع من االعتقاد بأنه بداية، تجدر اإلشارة إلى أن تناول ت

ا حول انعدام التحرك األيديولوجي واملبدئ في السياسة الخارجية التركية.  ا وواضحا
ا
ا حديث قد يشكل نموذجا

                                                           
، 2(30) مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةخالد مصري، النظرية البنائية في العلقات الدولية،   (67)

 .319ـ  318. ص: 2014

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2014/ar/313-333.pdf 
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ت مع بداية األزمة الخليجية التي ظهرت على السطح، نتيجة إلعلن اململكة العربية السعودية واإلمارا

، قطع علقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، 2017حزيران/ يونيو  5العربية املتحدة والبحرين ومصر، يوم 

ا عبر إغلق املنافذ الجوية والبرية والبحرية كافة معها، انتهجت تركيا سياسة حيادية  ومقاطعتها اقتصاديا

في حل األزمة، وتقدم تركيا بوصفها  متوازنة، تدعو الدول الخليجية إلى ضبط النفس، واالستعانة بالحكمة

يسر" أو "الوسيط" لحل األزمة.
ُ
 دولة تسعى ألداء دور "امل

 ولم يمِض كثير من الوقت حتى تغّيرت السياسة التركية، وباتت ترتكز على مسارين رئيسين:

 املحافظة على العلقات مع قطر متينة، ومساندة الجهد الدولي الساعي الحتواء األزمة.

بقي على العلقات جيدة  موازنة
ُ
ا مع اململكة العربية  –التحركات املساندة لقطر باملساعي التي ت خصوصا

ا علقات متينة مع السعودية،   -السعودية وتكفل إقناعها بالتحرك نحو احتواء األزمة، وتكفل لها أيضا

 وتوازنات جيدة مع دول أخرى.

 ة الجهد الدولي الساعي إلى احتواء األزمة.املحافظة على العلقات مع قطر متينة، ومساند -1

يمكن عّد تخوف تركيا من تغّير التوازنات اإلقليمية، السبب األول واألساس الختيارها طريق 

 من 
ا

االصطفاف إلى جانب قطر. لكنها أبقت على استعدادها للتوسط بين األطراف املتنازعة التي تضم كل

وقوف إلى جانب حليفها اإلستراتيجي، والدول الخليجية األخرى التي قطر التي أكدت لها تركيا استعدادها لل

خاطبتها تركيا بالتلميح باستعدادها الدائم للتوسط، واستخدمت ضدها أدوات ضغط دبلوماسية 

 واقتصادية تحول دون مقاصدها في حال أصرت على املقاطعة، ويوجد تحرك استباقي يكبح "تدويل" األزمة.

ا، ال شك في أن وّجه دول املنطقة نحو محاربة  أيضا
ُ
فشل قمة الرياض في الخروج بمعادلة إقليمية ت

اإلرهاب، وتخفيف نفوذ إيران املتفاقم، دفع تركيا التي قّومت نتائج القمة بوصفها ال تصّب في مصالحها، 

املنطقة أو نحو دعم قطر في األزمة. وكان ال بد من هذا التحرك بالنسبة إلى تركيا، للمحافظة على تحوالت 

 توازناتها، ال سيما في سورية وليبيا، ملصلحتها.

إلى جانب ذلك، حضر االتفاق العسكري بين البلدين، إذ فرض على تركيا تقديم العون العسكري إلى 

قطر. وُيعد عنصر امتلك قطر قوة ناعمة هائلة عادت، وما زالت تعود، على تركيا بالفائدة الكبيرة 

ا لتركيا التي رفعت، منذ بداية امللموسة، عبر اإلعل  ا أساسيا
ا
م واالستثمارات االقتصادية وغيرها، محرك

ثورات "الربيع العربي"، لواء التحّدي إلملءات الدول األخرى، األمر الذي عرضها لهجمات دبلوماسية 

تشوه  وإعلمية واقتصادية من هذه الدول، وجعلها تبحث عن مساند قوي في سبيل صّد هذه الهجمات التي

 هويتها. وقد أدت قطر هذا الدور بالنسبة إليها بكل تفاٍن.

وفي ضوء ذلك ال يمكن إغفال حجم الضغط الشعبي الذي تعرضت له الحكومة التركية، إذ فتح 

ه إلنقاذ 
ّ
ا عّدة على تويتر داعمة لقطر ولسياساتها، مطالبين حكومتهم بذَل الجهد كل املواطنون األتراك وسوما

 لحملة التي تستهدف تركيا قبل قطر.قطر من هذه ا
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عّد 
ُ
وفي السياق ذاته، أدى التاريخ دوره في توجيه الحكومة والشعب تجاه تقديم الدعم لقطر التي ت

الدولة العربية الوحيدة التي رفضت التحالف مع بريطانيا، واستمرت في تحالفها مع الدولة العثمانية حتى 

 الرمق األخير.

ا بالنسبة إلى التوازنات اإلقليمية القائمة ومصالحها بإيجاز، رأت تركيا في  ا مصيريا دعم قطر قرارا

القومية، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو تقديم الدعم الدبلوماس ي واالقتصادي والعسكري، لكن أبقت، 

ا، في يدها، موقفها املتوازن الرافض للصطفاف بتعصب إلى جانب قطر، على حساب الدول األخرى.  دوما

كاد عنصرا رغبتها في إثبات إرادتها السياسية في التحرك املساند للشركاء، والتقاء بعض مصالحها مع وي

الدول الخليجية األخرى، يشكلن العاملين األساسيين في دفعها نحو انتهاج سياسة توافقية ترعى مصالحها 

ا من االصطفاف الصفري إلى جانب قطر.  بعيدا

بقي على العلقات مع اململكة العربية السعودية على  موازنة التحركات املساندة -2
ُ
لقطر باملساعي التي ت

وجه الخصوص، بشكٍل جيد يكفل إقناعها بالتحرك نحو احتواء األزمة، ويكفل لها علقات متينة مع 

 .السعودية، وتوازنات جيدة مع الدول ذات العلقة

 مع أطراف األزمة، بينما كانت أزمة الخليج مستمرة، أجرت أنقرة، أكثر من 
ا
مرة، اتصاالٍت مكثفة

 في إيصال األزمة إلى مرفأ الحل السريع غير املكلف بالنسبة إلى 
ا

وبخاصة مع اململكة العربية السعودية، أمل

ا من وضع اململكة العربية السعودية بوصفها دولة إقليمية تعّد األكبر في 
ا
الدول التي تتأثر بها، وذلك انطلق

ك علقات جيدة مع تركيا، ويمكن التوافق معها ملصلحة حل األزمة وضمان عدم دفعها إلى الخليج، وتمتل

 التحرك بالكامل إلى جانب اإلمارات العربية املتحدة ومصر.

ا لصحف تركية مقربة منها، خارطتي  وفي خضّم سعيها لذلك، طرحت الحكومة التركية في حينها، وفقا

 طريق خاصتين بحل األزمة:

ة األولى تقوم على التشاور الدبلوماس ي املكثف مع أطراف األزمة، وتعتمد، بشكٍل أساس، على ـ الخريط1

لقاءات املسؤولين األتراك املتواصلة مع أطراف األزمة في املستويات كافة. وُيلحظ تطبيق أنقرة هذه 

ان، مع عدٍد من رؤساء الخريطة بالنظر إلى املشاورات املكثفة التي أجراها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغ

 عن زيارة وزير الخارجية التركي، مولود 
ا

أطراف األزمة ورؤساء دوٍل أخرى ذات صلة بتلك األطراف، فضل

حزيران/ يونيو، ومن ثم  12تشاووش أوغلو، ووزير االقتصاد، نهاد زيبكجي، إلى الدوحة، يوم اإلثنين 

كيا من خلل هذه الخطة إلى ملمسة مطالب األطراف، الكويت، فاململكة العربية السعودية. وكانت ترمي تر 

ليتسنى لها إعداد مسودة تصالح ملئمة لطموح األطراف جميعها بحسب ما أوضحت الصحف التركية في 

 حينها. 

2 
ا

ـ خريطة طريق ترتكز على تعاون طهران وأنقرة وبغداد في إعداد مسودة التصالح التي تحتضن حل

ا لألزمة، وتكون مر  ا لرغبات األطراف، وقدراتهم على قطع الخطوات املطلوبة جذريا نة قابلة للتعديل وفقا
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ا لطبيعة التنازالت التي يمكن أن يقدمها كل طرف في سبيل التوصل إلى "خريطة طريق آمنة"  للتصالح، وطبقا

 .(68)تتمتع باإلستراتيجية

ا يمكن عّد الخريطة األولى جيدة من حيث إظهار تركيا دورها في إطار  الدولة الوسيط التي تؤدي دورا

ا من سياسة االستقطاب التي أدت إلى تشكيل قطبين متنازعين إبان أزمة  ا بعيدا ، ولكن لم يجر 2013متوازنا

يوليو/ تموز املنصرم،  24و 23تنفيذها بالكامل من تركيا، إذ اكتفى الرئيس أردوغان، خلل زيارته للخليج في 

إمكانات املحافظة على التعاون الدبلوماس ي واالقتصادي مع اململكة العربية باتباع أسلوب توافقي ينظر في 

 السعودية والكويت وقطر، واكتفى بدعوة أطراف األزمة إلى حلها عن طريق الحوار.

أما الخطة الثانية، فكان يبدو عليها حمل كثير من التناقضات، إذ خطر في البال تساؤٌل عن مدى إمكان 

ا لحل األزمة، في حين إن التهمة املوجهة إلى قطر هي التقارب مع إيران؟قبول األطراف الخلي
ا
 جية بإيران طرف

ولكن اتضح، في حينه، أن تركيا ال تسعى، بالفعل، لتنفيذ هذه الخطط بشكل فاعل، وربما إلدراك 

وساطة  حكومة حزب العدالة والتنمية أن دعم الوساطات التركية واألميركية القائمة أفضل من فتح جدول 

ا  ا-جديدة، وتفسيرها على أن منح إيران دورا في هذه الخطط سيعود عليها بالفائدة في سياق  -وإن كان إعلميا

تحقيق تعاون يحلحل األزمات املتفاقمة في سورية والعراق، وباألخص أزمتي استفتاء استقلل كردستان 

ا ا كبيرا في دفع تركيا نحو االكتفاء بأداء دور بسيط  العراق واالنتشار التركي في إدلب ومحيط عفرين، دورا

ا ملا تورده الصحف  يأتي في إطار "الدور التسهيلي" ال أكثر. فعلى الرغم من أن الجولة ُوصفت آنذاك، وفقا

التركية، بأنها جولة "سلم" ترمي إلى حل األزمة الخليجية، إال أن نوعية الشخصيات والهيئات املرافقة 

ر التجارة والجمارك ووزير االقتصاد ووزير املصادر الطبيعية وهيئة العلقات للرئيس أردوغان، كوزي

االقتصادية الخارجية، أظهرت أن الزيارة ال تأتي في ضوء حل األزمة، بل في ضوء تأكيد دعم تركيا لقطر، 

ا على املحافظة على علقاتها االقتصادية مع اململكة العربية السعودية. تلك العلقات  وتشديد حرصها أيضا

التي أدت، وما تزال، إلى تعاون دبلوماس ي وعسكري جيد يعود على تركيا بالفائدة امللموسة. ولعل تصريح 

وكالة األنباء السعودية "واس" بأن املباحثات تطرقت إلى العلقات املتبادلة بين البلدين، وتطورات األوضاع 

رمت، في ما يبدو، إلى املساهمة في إنجاح جهد الواليات  ، يبّين تنوع أهداف زيارة أردوغان التي(69)في املنطقة

ا من فتح خط جديد للوساطات.  املتحدة والكويت بوصفهم وسطاء في األزمة، بعيدا

وفي سياق ما يمكن تقويمه في إطار سياسة "اصطياد الفرص"، يبدو أن الرئيس أردوغان وجد الزيارة  

كر 
ُ
اسمها في رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالسفير اإلماراتي فرصة ملئمة لتأكيد دعمه للكويت التي ذ

                                                           
 . 07/06/2017 موقع بوليتيك يول الخباري،، «خارطة حل األزمة الخليجية»شاتين شيتينار،  (68)

https://www.politikyol.com/turkiye-gazetesi-yazari-cetiner-cetin-turkiyenin-krizi-cozmek-icin-iki-farkli-

yol-haritasini-yazdi/ 
 . 23/07/2017، قناة الحرة نت، «األزمة الخليجية.. أردوغان يلتقي امللك سلمان في السعودية»  (69)

https://www.alhurra.com/a/turkey-gcc-crisis-/379084.html 
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، في استتباب أمنها ضّد (70)في واشنطن، يوسف العتيبة، بوصفها تحتضن شخصيات تدعم اإلرهاب

-التحركات الخارجية. وربما يمكن عّد املوقع الجيوسياس ي للكويت، الذي يتوسط الخليج العربي والعراق 

ا إل  والحاجة الكويتية إلى تنويع املصادر االقتصادية، واملقام الكويتي املرموق في  -يرانالحليف املقّرب جدا

منطقة الخليج، إذ يوصف أميرها "بوسيط الخير بين األخوة"، وغيرها، عوامل عدة تجعل هدف الرئيس 

ان أردوغان من الزيارة ليس دعم جهد حل األزمة فحسب، بل التحرك بغائية توظيف األزمة قدر اإلمك

ملصلحة بلده، باإلبقاء على نوافذ التعاون مع الدول الخليجية الطرف في األزمة، كالسعودية، وفتح نوافذ 

تعاون سياس ي أمني عسكري اقتصادي واسع مع الدول التي رأت في التحرك الخليجي املفاجئ ضد قطر، 

ا قد يصيبها في يوٍم من األيام؛ واملقصود هنا الكويت. ويكاد اند  تستة اتفاقافاع الكويت صوب توقيع تهديدا

أيلول/  15، مع تركيا، في (71)تعاون في عدد من مجاالت األمن وامللحة الجوية واالتصاالت واالقتصاد واملالية

، أي بعد األزمة بشهرين فقط، يمثل أقرب ما يكون إلى البرهان على تنبه الكويت إلى ضرورة 2017سبتمبر 

ا ألي تحرٍك دبلوماس ٍي أو اقتصادٍي قد تنويع مناهل تعاونها املتنو   دول الجوار في املستقبل. يصيبها منع تحرزا

ا، وعدم  ومن املمكن تسويغ رغبة الحكومة التركية في دعم املوقف األميركي والكويتي في حل األزمة سريعا

ا للعوامل اآلتية  :فتح خريطة طريق جديدة لعملية الحل وفقا

قوى الخاص بقطر على حساب دول األزمة األخرى، كتوقيع مذكرة ـ ظهور ملمح تدعم ميزان ال1

"محاربة اإلرهاب" بين قطر والواليات املتحدة، وزيارة رئيس األركان األميركي، الجنرال جوزيف دانفورد، 

ا للتصريحات الصحفية الواردة، على أنه دعم أميركي  لقطر، التطورات التي قيمتها الحكومة التركية، وفقا

القطري، ودفعتها إلى عدم فتح خريطة طريق جديدة لعملية الحل، بخلف خريطة الطريق للموقف 

قّوم على أنها دعم تركي للموقف القطري، ال محاولة تركية لحل األزمة
ُ
 .الخاصة بالطلبات القطرية، والتي ت

ألولى، وتخش ى تركيا األجندة التركية أولوية "تقاسم النفوذ" في سورية درجتها ا التركية: تحتلـ األجندة 2

. وفي ما يمكن تقويم 
ا

ا في مصالحها في سورية، تلك املصالح املتدهورة أصل من تأثير استمرار األزمة سلبا

 -القطري  -"التوسط املصري" لتهدئة األوضاع في الغوطة الشرقية، على أنه تأثير سلبي في النفوذ التركي

أصيب بحالة ضعف نتيجة األزمة، يمكن اإلشارة إلى أن  -أي النفوذ-السعودي املشترك في املنطقة، الذي 

الرغبة التركية في املحافظة على املصالح االقتصادية والدبلوماسية التي استطاعت بناءها بشكل أقرب ما 

  -يكون إلى اإلستراتيجي مع بعض دول الخليج، كمجلس التعاون اإلستراتيجي السعودي
ا

التركي، تشكل عامل

 .الكويتي لعملية الحل -ا إلى عدم فتح باب منفصل عن الجهد األميركيآخر في دفع تركي

                                                           
 صحيفة العربي الجديد، ،«مضامين رسائل العتيبة... تحريض ضد قطر وتنسيق مع لوبي إسرائيلي ودعم االنقلب» (70)

03/06/2017 . 

https://www.alaraby.co.uk/ politics/2017/6/3/ العتيبة-رسائل-تضمنته-ما-أبرز   
 . 15/09/2017، صحيفة الشرق األوسط، «اتفاقيات تعاون تشمل األمن واالقتصاد 6الكويت وتركيا توقعان » (71)

https://aawsat.com/home/article/1024811/ واالقتصاد-األمن-تشمل-تعاون -اتفاقيات-6-توقعان-تركياو -الكويت  
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ـ الهوية اإلستراتيجية: كانت تركيا تخش ى من إمساك دول اإلقليم والدول العظمى بتهمة دعم اإلرهاب 3

ضد أي دولة تخالف طموحها في الساحة الدولية. وبما أن الهوية التركية السياسية الخارجية اإلستراتيجية 

الف تحركات أكثر من دولة في املحيط والعالم، وجدت تركيا أنه من الجيد تسريع عملية الحل ضمن تخ

الجهد املبذول، لحفظ هويتها الدولية من التشويه على صعيد إستراتيجي، ومن ثم املحافظة على دورها 

 .الفاعل في الساحة الدولية من دون مهاجمة إعلمية مضادة

حة أي طرف من األطراف الفاعلة في العلقات الدولية. وهذا ما دفع تركيا إلى ال تصّب األزمات في مصل

التحرك صوب املساهمة في حل األزمة التي وضعتها في اختبار صعب أرغمها على ضرورة اللعب ببراعة 

ا تدعم من خلله جهد حل  للمحافظة على علقاتها مع دول األزمة بشكل متوازن وبراغماتي يضمن لها موقعا

ا أنها ال تستطيع تسييرها وحدها، ويكفل لها علقاتها الدبلوماسية واالقتصادية  األزمة التي كانت تعلم جيدا

واالجتماعية مع بعض الدول الخليجية التي يمكن كسبها مقابل التحرك اإلماراتي. وفي ضوء هذه املساعي، 

التعاون العسكري والدبلوماس ي، جرى توقيع ست اتفاقات اقتصادية مع السعودية، والتعهد باستمرار 

، (72)2013وتفعيل اتفاق رفع التأشيرة عن مواطنيها الزائرين إلى الكويت والعكس، الذي جرى توقيعه عام 

وتفعيل اتفاق الدفاع العسكري املشترك املبرم بينها وبين قطر بمباركة أميركية وبريطانية، وتوقيع عشر 

 
ا

 عن تقوية علقاتها االقتصادية والدبلوماسية مع إيران عبر اتفاقات اقتصادية بينها وبين قطر، فضل

النظر في إمكان قطع خطوات مشتركة مع إيران إلقامة مسار بري لنقل السلع والبضائع إلى قطر، بهدف 

تحقيق الفائدة املتبادلة والسريعة، وتخفيض تكلفة نقل البضائع واستدامتها، وذلك بعدما استفادت تركيا 

وحة مع الرباعي العربي، وزادت صادراتها بأكثر من النصف. وقال وزير االقتصاد التركي، نهاد من أزمة الد

، إنه اتفق مع 2017آب/ أغسطس  10زيبكجي، خلل لقاء مع ممثلين لقطاعي األعمال والتجارة في تركيا، في 

 . (73)لى قطرنظيريه اإليراني والقطري في طهران على فتح مسار بري عبر إيران لنقل البضائع إ

ا للمبدأ األيديولوجي الذي لو تحركت  ا ملصالحها، ال وفقا ربما هذا املؤشر الذي يبّين تحرك تركيا وفقا

ا في إقناع السعودية بتجاوز األزمة، واإلبقاء على قيادة اإلخوان في قطر، 
ا
ا حثيث ا إليه، لبذلت جهدا استنادا

ا بأن تركيا تحركت بما تقتض ي مصالحها القومية ورفع أسمائهم من قائمة اإلرهاب، ال يكفي ليكون م قنعا

ا، لذا من املمكن أن يكون مؤشر انحدار معدل األنباء الخاصة بأزمة الخليج في الصحف التركية،  براغماتيا

ا ليوضح أن تركيا حققت مصالحها  وانعدام التصريحات التركية الرسمية الخاصة بأزمة الخليج، كافيا

نها لم تعد تسير بمتابعة حثيثة لها، أي إنها تعاطت مع األزمة بمعزٍل عن أي مبدأ املرجوة من األزمة، وأ

ا ملبدأ "التعاون التوافقي املمكن" لإلبقاء على تحالفها الوثيق مع قطر، واملحافظة على  أيديولوجي، وإنما وفقا

إطاٍر متوازن ُيخفف قدر مسار علقاتها الجيدة مع اململكة العربية السعودية "أحد أهم أقطاب األزمة" في 

ا في العلقات، في حال شعرت اململكة بتحرٍك تركٍي تهديدي ملكانة اململكة  اإلمكان من تأثير األزمة سلبا

                                                           
 . 30/07/2017موقع ترك برس الخباري، ، «تركيا ترفع تأشيرة الدخول مع الكويت»  (72)
 . 15/09/2017، صحيفة الشرق األوسط، «اتفاقيات تعاون تشمل األمن واالقتصاد 6الكويت وتركيا توقعان » (73)
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الدبلوماسية، ما قد يدفعها إلى االنزالق، بشكل صارخ، نحو مسار العداء األيديولوجي الذي تسير عليه 

ااإلمارات، بحسب ما أفصح وبّين بعض الساسة و  ا وعلنا ، ضد تركيا (74)اإلعلميين التونسيين واألتراك ضمنا

ا أليديولوجية اإلسلم السياس ي"، ورفع مستوى ميول الكويت  ا، من اإلمارات "بالسير وفقا تهم، ضمنيا
ُ
التي ت

ا في مبادرات عملي ا" دورا ة إلى التعاون معها، بل توظيف األزمة في تقريب إيران والعراق لها بمنحهما "إعلميا

تسوية األزمة، ورفع مستوى التعاون االقتصادي بينها وبينهما مع قطر، بغية صنع تقارب دبلوماس ي يسهم 

في تهيئة األجواء ملواجهة الحال السياسية التي تمثلت حينها في إصرار إقليم كردستان العراق على إجراء 

 .(75) أيلول/ سبتمبر 25استفتاء االستقلل في 

 

 خاتمة 

سة السياق الذي تسير عليه الحكومة التركية الحالية في تحركاتها الداخلية والخارجية. تناولت الدرا

وبالتأمل في األمثلة املطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي، نرى أن تركيا أثبتت بتلك التحركات أنها 

ا للمصالح  ا تتوافق مع الدول األخرى واألطراف الداخلية املنافسة، وتختلف معها وفقا املشتركة وليس وفقا

 طرائق 
ا
ا لغايتها في تحقيق مصالحها متبعة للمبادئ النصية، ويتضح من الطرح أعله أن تركيا تتحرك وفقا

ا لألمر الواقع. واألغلب أن تركيا تستضيف بعض قيادات اإلخوان  عّدة ووسائل ذرائعية تتغير وتتنوع وفقا

ستناد إليها في اإلبقاء على علقات سياسية واجتماعية مع املسلمين في إطار تنويع "الجسور" التي يمكن اال 

ا، وليس   احتياطيا
ا

الدول والشعوب العربية. وهذا العامل يشير إلى أن تركيا ترى فيهم، أي قادة اإلخوان، بديل

ا لتحركاتها الخارجية في محيط منطقة الشرق األوسط. ا أساسيا  عنصرا

 

                                                           
، موقع نون بوست الخباري ، «سنوات من توتر العلقات 4تونس واإلمارات: بين »شمس الدين النقاز،  (74)

30/01/2016 . 

 . 09/06/2017، صحيفة الشرق ، «أردوغان يخرج عن صمته ويوجه رسالة لدول الخليج: لن نتخلى عن قطر»

https://www.al-sharq.com/news/details/494297 
 .الجزيرة)حزب العدالة والتنمية(،  (75)
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