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إعادة تقدير أهمية العالقات بني مصر وتركيا

تعد تركيا من ال��دول املؤثرة في إقليم الشرق األوس��ط ،ألسباب
خاصة مبقدرات القوة الشاملة للدولة فضال عن تبينها طوال السنوات
املاضية مقاربة للتأثير في تفاعالت اإلقليم ،سواء التأثير السلبي
أو التأثير اإليجابي .وه��ذا الوضع يجعلها من ال��دول ذات الوزن
االستراتيجي املهم في املنطقة ،والتي حتتاج مصر لتطوير مقاربة
مختلفة في التعامل معها على نحو يخدم املصالح االستراتيجية للدولة.
واحلديث عن مقاربة مختلفة رمبا تتطلب حتييد اخلالف اخلاص
مبوقف الرئيس التركي من ثورة  30يونيو  .2013حيث كان ملوقف
الرئيس التركي من تلك الثورة وما تالها من سقوط حكم األخوان
تأثيره على دخول العالقات بني مصر وتركيا في حالة من التوتر
ورمبا الصراع السياسي ،وفي مرحلة من اجلمود فيما يتعلق بالتعاون
االقتصادي والثقافي ،ورمبا أيضا العسكري واألمني ،وهو ما كان له
تأثيره على مساحات احلركة املتاحة ملصر في قضايا املنطقة التي تعد
تركيا طرفا رئيسيا وفاعال فيها.
وقد مت تخصيص هذا العدد من دورية "بدائل" ملناقشة مستقبل
الدور التركي في منطقة الشرق األوسط خالل اخلمس سنوات املقبلة،
وما يعنيه ذلك بالنسبة للدولة املصرية .وجتادل الدكتورة شيماء
ماجد املدرس في كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
بأن التطورات التي شهدتها املنطقة طوال السنوات التالية على موجة
الثورات العربية ولدت العديد من التحديات والضغوط التي جعلت
تركيا غير قادرة على ممارسة دور الدولة العازلة الذي اعتادت على
ممارسته منذ فترة ،أي لعب دور الوسيط املرجعي والفكري واملنهجي
بني القوى الدولية الكبرى وبني دول املنطقة التي تُش ّكل تهديدًا لهذه
القوى الكبرى.
* ساعد فى إعداد املادة التوثيقية اخلاصة بهذا العدد األستاذ مصطفى كمال وله جزيل الشكر والتقدير.
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ويتمثل السيناريو الثالث في سيناريو تراجع الدور التركي بسبب
عدم حتقق أي من السيناريوهني السابقني ،أي عدم جناح تركيا في
إبرام حتالفات ذات طابع عسكري أمني ،أو في لعب دور إقليمي
ريادي يعتمد على حتقيق تعاون اقتصادي يساعد دول املنطقة على
حتسني أوضاعها السياسية واالقتصادية داخليًا وخارجيًا.

حيث تذهب إلى أن السنوات اخلمس املقبلة ستشهد تشكل أدوار
جديدة لتركيا في الشرق األوسط ،بعيدًا عن دور الدولة العازلة،
على نحو يتطلب من مصر إعادة التفكير في كيفية إدارتها لعالقاتها
مع تركيا .حيث حتدد الدراسة ثالثة سيناريوهات متوقعة للدور
التركي في املنطقة خالل السنوات اخلمس املقبلة ،يتمثل السيناريو
األول في سيناريو اجتاه تركيا ملزيد من العسكرة لسياساتها
وتنتهي الدراسة إلى صعوبة ترجيح أي من هذه السيناريوهات،
اخلارجية جتاه املنطقة عن طريق الدخول في حتالفات عسكرية حيث يظل ترجيح أي منها مرتبط بالتطورات التي ستشهدها املنطقة
تعمل في املنطقة أو إنشاء قواعد عسكرية تابعة لها فيها.ويتعلق خالل السنوات املقبلة ،ولكنها تؤكد على مجموعة من االعتبارات التي
السيناريو الثاني بسيناريو دور الدولة التنموية التي تعتمد على ترى أنه من املهم أن تراعيها الدولة املصرية في تعاملها مع تركيا
التعاون االقتصادي وإبرام مشروعات مشتركة مع دول املنطقة ،خالل الفترة املقبلة ،والتي تتضمن اعتبارات خاصة بفرص التعاون
دون أن جتعل من العامل األمني محدد أساسي في عالقاتها السياسي والثقافي واألمني واالقتصادي بني الدولتني وذلك انطالقا
من املصالح االستراتيجية للدولة املصرية.
اخلارجية.

رئيس التحرير

د.إميان رجب
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مستقبل الدور التركى فى الشرق األوسط:
السيناريوهات املتوقعة ومحددات التحرك املصرى

د .شيماء ماجد

*

مدرس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة

* مدرس بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،حاصلة عىل ماجستري العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية بباريس ،وعىل الدكتوراه من معهد
الدراسات السياسية باكس ان بروفانس .هتتم بصورة رئيسية بالعالقات الدولية يف الرشق األوسط السيام السياسة اخلارجية الرتكية والعالقات الرتكية-العربية ،وتنرش
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية يف دوريات إقليمية ودولية.
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املقدمة

منذ إعالن اجلمهورية التركية ذات الهوية العلمانية في  1924كان الشرق األوسط ُيشكل أزمة كبيرة لدى صانع القرار التركي فيما يتعلق
بتحديد موقف تركيا جتاهه .فاعتماد الهوية الغربية وثقافتها احلداثية في مؤسسات الدولة جعل صانع القرار يؤكد على انفصال تركيا عن
االنتماء للمنطقة ككل والعمل فقط بها على تأمني احلدود التركية وحماية البالد من أي محاوالت للتدخل فيها سواء من قبل قوى اإلسالم
السياسي أو العناصر االنفصالية الداعمة لألكراد .1فطوال فترات حكم النخبة العلمانية سعت تركيا طوال الفترة املمتدة من اخلمسينيات
وحتى التسعينيات من القرن العشرين إلى التعامل مع الشرق األوسط ليس فقط من الناحية األمنية حلماية الداخل التركي ،ولكن ً
أيضا
كانت السياسة التركية جتاه الشرق األوسط حتدد من خالل حتالفات تركيا مع القوى الكبرى السيما الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد
األوروبي .فعندما تكون العالقات التركية-األطلسية جيدة فإن ذلك يتم ترجمته في صورة تعاون أمني مشترك في الشرق األوسط من
خالل إنشاء حتالفات أمنية مع العديد من الدول في املنطقة ،مثلما كان احلال في فترة اخلمسينيات والتسعينيات من القرن العشرين.
أما إذا اعترت هذه العالقات خالفات متعلقة بتعسف شروط العضوية التركية في االحتاد األوروبي أو خالف ما بني الواليات املتحدة
وتركيا في توجهاتهما الدولية مثلما كان احلال في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين ،فقد تُرجم ذلك في
صورة تعاون تركي مع دول الشرق األوسط السيما على املستوى االقتصادي من خالل تعزيز التبادل التجاري ومشروعات التعاون
املشترك بصفة خاصة مشروعات البنية التحتية كالكهرباء والطاقة وغيرها من مجاالت التعاون .ولم يحدث أن كان الشرق األوسط ذا
أهمية محورية متعددة اجلوانب وليس فقط قاصرة على األمن لدى صانع السياسة التركي إال منذ مطلع  .2 2000وذلك ال ميكن أن نرجعه
إلى املرجعية الفكرية ذات اخللفية اإلسالمية حلزب العدالة والتنمية وإمنا ميكن أن نرجعه إلى عوامل ترتبط بصورة أكبر بإعادة تشكيل
موازين القوى التركية على الصعيد الداخلي واخلارجي كما سيتضح الح ًقا في الدراسة.
لم تعد منطقة الشرق األوسط بالنسبة لتركيا منطقة جوار فقط حتدد على أساسها أولوياتها االستراتيجية والعسكرية ،ولكنها أصبحت
ً
أيضا من أهم محددات الهوية التركية التي إذا ما فهمناها جيدًا نستطيع أن نستنبط أهداف السياسة اخلارجية التركية ومعرفة العديد من
التوقعات املستقبلية حول دورها في منطقة الشرق األوسط .فاآلن تُعد تركيا فاعالً رئيسيًا في العديد من القضايا الرئيسية في منطقة
الشرق األوسط مثل قضية الالجئني واحلرب في سوريا واألزمة اإلقليمية مع قطر .وفي ظل تزايد نشاط السياسة اخلارجية املصرية
خالل املرحلة احلالية ،3حتتاج مصر للتعامل مع تركيا من خالل االستفادة من خبراتها واحليلولة دون خسارتها السيما في قضية مكافحة
اإلرهاب ،كما حتتاج تركيا لتستفيد من كسب مصر كحليف لها فى ظل التوازنات اإلقليمية املتغيرة خاص ًة مع تنامي دور إيران والقوى
املوالية لها في املنطقة.
وفي هذا اإلطار ،تهتم هذه الدراسة مبراجعة الدور اإلقليمي لتركيا الذي م َّر بالعديد من التطورات في الشرق األوسط منذ إعالن
اجلمهورية التركية عام  ،1924وحتديد مستقبل هذا الدور في املنطقة ،واقتراح عدد من السيناريوهات املتوقعة للدور التركي في املنطقة.
وفي هذا اإلطار تعتمد الدراسة في حتليلها لتطور الدور التركي على مفهوم الدور اإلقليمي الذي يعني باألساس ما تضطلع به دولة
ما من أفعال في جوارها اإلقليمي وف ًقا ملا تراه النخبة احلاكمة لتعزيز مكانة هذه الدولة وحتقيق مصاحلها ،4حيث لعبت تركيا العديد من
األدوار اإلقليمية كدورها كقوة متوسطة تقوم بدور ريادي وكدولة داعمة تقوم بالوساطة بني دول املنطقة لتحقيق االستقرار اإلقليمي
الالزم واملرغوب فيه من قبل حلفائها .فهذه األدوار ترسم مالمح السياسة اإلقليمية التركية؛ مما يساعدنا على طرح عدد من السيناريوهات
املتوقعة للدور التركي في املنطقة ،ومن ثم حتديد الكيفية التي مت َّكنا من اإلملام باإلمكانيات واآلليات الالزمة للتعامل معها.
هذا وتنقسم الدراسة إلى ثالثة محاور ،يحلل احملور األول؛ السمات العامة للسياسة التركية في الشرق األوسط ،فيما يناقش احملور
الثاني؛ محددات الدور التركي ،أما احملور األخير؛ يتناول بالتحليل السيناريوهات املتوقعة ملستقبل الدور التركي في املنطقة خالل اخلمس
سنوات املقبلة.
1 - Nulifer Gole, "Secularism and Islamism in Turkey: the Making of elites and counter-elites", Middle East Journal, Vol.1, No. 51,
1997, pp. 46-58.
Yucel Bozaglioglu, "Modernity, Identity and Turkey’s Foreign Policy", Insight Turkey,Vol 10, No.1, 2008, pp. 55-76.
2 - William Hale, "Turkish Foreign Policy: 1774-2000", London: Frank Cass, 2000.

 -3منى سليمان" ،زيارة الرئيس لفرنسا..دعم الثوابت املصرية الوطنية وتفعيل العالقات االستراتيجية" موقع السياسة الدولية 27 ،أكتوبر :2017

http://www.siyassa.org.eg/News/15389.aspx
"4 - Kal Holsti, " National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy",
International Studies Quarterly, Vol. 14, No.2, 1970.
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أوالً :السمات العامة للسياسات التركية في الشرق األوسط:

يعتبر مطلع  2000هو بداية التحول الفكري واملنهجي
للسياسة اخلارجية التركية بشكل عام ولدورها في الشرق
األوسط بشكل خاص .وهنا يجب التنويه إننا بصدد احلديث
عن إعادة تشكيل السياسة اخلارجية وف ًقا لثوابت فكرية
ومحددات عملية أضافت ً
بعضا من التماسك وأضفت املالمح
الثابتة والواضحة على ال��دور التركي فضالً عن إدخال
تغيير جذري بها .فهناك العديد من أوجه االستمرارية في
السياسة اخلارجية التركية منذ  2000عما كان عليه احلال
قبلها ،ولكن أصبح هناك تأسيس ملرجعية فكرية واضحة
تعمل بها الدولة التركية على املستوى اخلارجي دون أن
جتعل سياستها اخلارجية خاضعة باألساس لضغوط
خارجية أو هواجس أمنية.
يرجع الفضل األول في مراجعة األسس الفكرية واملنهجية
اخلارجية التركية لوزير اخلارجية التركي ورئيس وزرائها
األسبق "أحمد داوود أوغلو" من خالل ثالث كتب محورية
هي" :العمق االستراتيجي :مركز ودور تركيا في الساحة
الدولية" ال��ذي ُيعد أشهر كتبه التي ترجمت للعديد من
اللغات ،و"نسق معرفية بديلة :تأثير رؤية العالم اإلسالمية
والغربية على النظريات السياسية" ،و"نهاية التاريخ أو
حتول احلضارات والعالم اإلسالمي" .5على الرغم من
توليه منصب وزير خارجية للدولة التركية عام  2009؛
إال أن كتابه "العمق االستراتيجي" يعتبر املرجع الذي كان
يتبعه حزب العدالة والتنمية في رسم السياسة اخلارجية
التركية السيما في منطقة الشرق األوسط.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
أظهرت عدم شرعية القرار األمريكي حول القدس ،كما أعلن عن أن تركيا بصدد
اتخاذ خطوات جديدة تتعلق بالقدس في الفترة املقبلة بالتعاون مع قوى دولية.
املصدر:
«أردوغان :األمم املتحدة أظهرت عدم شرعية القرار األمريكي حول القدس» ،موقع سبوتنيك22 ،
ديسمبر :2017
https://arabic.sputniknews.com/world/201712221028660710-%D8%A3%D8%B1%D8%A
F%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8
%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3/

حيث تدور الفكرة األساسية لهذا الكتاب حول إعادة النظر في الدور التركي كدولة عازلة على املستوى اإلقليمي الذي ال ميكن أن تركن
فيه تركيا إلى دور القوة املتوسطة التي تسعى إلى حتقيق استقاللها التام عن الدول الكبرى في إطار مساعيها لتحقيق أمنها واستقرارها مع
دول اجلوار ،وال ميكن أن تكتفي بدور الدولة الداعمة التابعة للقوى العظمى في رسم سياساتها وتوجهاتها اإلقليمية والدولية في إطار ما
متليه مصالح الدول الكبرى ورغبة في استمرار التحالف معها .فعند اإلشارة إلى مفهوم الدولة العازلة أو ما يعرف بالـــ""buffer state
في العالقات الدولية ،فهذا املفهوم وف ًقا لــــــ"تانيشا فازال" يشير إلى الدور اخلارجي الذي من املمكن أن تلعبه دولة ما على املستوى
اإلقليمي والدولي لصالح القوى الدولية الكبرى من خالل القيام بدور الوسيط املرجعي والفكري واملنهجي بينهم وبني الدول التي تُش ّكل
تهديدًا لهذه القوى الكبرى .6ففكرة العزل قائمة على أساس دور ف َّعال ونشط تقوم به دولة متوسطة من ناحية اإلمكانيات االقتصادية
واألداء السياسي والتناغم االجتماعي والقوة الفكرية أو النموذجية املرجعية ملساعدة الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية على
جتنب سلبيات بل التهديدات التي تنشأ عن االختالف املرجعي والفكري واالعتالل املؤسسي والضعف االقتصادي واالنهيار االجتماعي
الذي تشهده العديد من الدول في العديد من املناطق .فهذه الدولة العازلة غالبًا ما ُينظر إليها من قبل الدول العظمى على أنها قوى إقليمية
لها مكانتها بني جيرانها ومصداقياتها وتستطيع أن تضطلع بالعديد من األدوار احملورية مثل الريادة االقتصادية حلل األزمات االقتصادية
5 - A.Davutoglu, "Strategic Depth: Turkey’s Role and Position on the International Scene", (Beirut: Al Jazeera Center for Studies),
2010; A.Davutoglu, "Alternative Paradigms, the impact of Islamic and Western Weltanshauungen on political theories", (University
Press of America), 1993; A.Davutoglu, " End of History or Civilizational Transformation and the Muslim World",(Bilim ve Sanat
Vakfi), 1994 .
6 - Tanisha Fazal, "State death: the politics and geography of conquest, occupation, and annexation. (Princeton University Press),
2007, pp. 20-25.
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وتقدمي املساعدات جليرانها والريادة السياسية من حيث حل النزاعات واألزمات الناشئة حتى ال تتفاقم وتتطور إلى صراعات مسلحة
مهددة ألمن واستقرار املنطقة والريادة الفكرية أو النموذجية وهي قائمة على تقدمي منوذج لدولة ناجحة سياسيًا واقتصاد ًيا وفكر ًيا
تسعى دول اجلوار أن حتذو حذوها لتتطور وتتحسن أوضاعها .فهذا الدور غالبًا ما يكون ترشيحيًا من قبل القوى الكبرى ولكنه ً
أيضا
يحظى بالتقدير والتشجيع من قبل دول اجلوار التي تساعد الدولة العازلة على تطوير دورها وبلورتها في صورة النموذج األمثل للمنطقة
أو لدول اجلوار.
عندما نتحدث عن الدولة العازلة في سياق حتليل السياسة التركية على املستوى الداخلي واخلارجي فإننا باألساس نشير إلى دولة سعت
النخب احلاكمة إلى بلورة دورها الريادي كدولة عازلة على مستوياته الثالث السياسية واالقتصادية والفكرية/النموذجية منذ عشرينيات
القرن العشرين .وبالتالي فإننا نؤكد باألساس على أن دور الدولة العازلة يعتبر املرحلة األخيرة أو نا ً
جتا عن بلورة الدور اخلارجي التركي
الذي بدأ كقوة متوسطة وم َّر بدور الدولة الداعمة حتى وصل لدور الدولة العازلة .فإذا أردنا التحدث عن دور الدولة العازلة يجب أن نشير
بإيجاز إلى األدوار السابقة لتركيا حتى تصل لدور الدولة العازلة في صورته النهائية حتت حكم حزب العدالة والتنمية منذ .2002
فقد أكد "أحمد داوود أوغلو" في كتابه "العمق االستراتيجي" على أن تركيا دولة مركزية تسعى باألساس إلعادة استثمار تاريخها
القدمي كإمبراطورية دينية كانت لها الزعامة والقيادة على الكثير من دول اجلوار ،وكذلك استغالل جغرافيتها احمليطة والشاسعة املترامية
األطراف ومبا حتويه من مضايق ومحيطات وثروات طبيعية وأراضي خصبة تضفي ُبعدًا استراتيجيًا لتركيا ينبغي عليها استغالله.
ومن هنا أكد على أن تركيا ليست دولة تابعة كاس ًرا بذلك االصطالحات التي طاملا ارتبطت بتركيا مثل "دولة جسر" التي يعتبرها تأصيل
لدورها كدولة تابعة ،ورأى أنها يجب أن تنطلق في سياستها اخلارجية من خالل تاريخها وجغرافيتها لتخرج من أزمة الهوية التي طاملا
أثرت على سياستها اخلارجية في الشرق األوسط التي اتسمت بعدم االستقرار والتخبط نتيجة لترددها بني انتمائني متضادين :االنتماء
للشرق أو الغرب.7
هذا وقد أكد "أحمد داوود أوغلو" من خالل استغالل التاريخ واجلغرافيا كأحد أهم احملددات ألي دولة في رسم سياستها اخلارجية
على أن تركيا تتبع خمس مبادئ في سياستها اخلارجية وهي :تصفير املشاكل مع اجلوار ،والسياسة املتناغمة ،وتعددية التوجه ،واملوازنة
بني األمن واحلرية وتبني سياسة استباقية .وبنا ًء على تلك املبادئ تتحدد السياسة اإلقليمية لتركيا في العديد من املناطق السيما الشرق
األوسط وذلك من خالل جتسيدها آلليات تنفيذ هذه املبادئ .وبالتالي جند أن السياسة التركية في الشرق األوسط تسعى لتطبيق آليات
الوساطة والتكامل االقتصادي ،وتعزيز احلوار والتعاون السياسي ومراعاة التعددية اإلثنية والتبادل الثقافي.
وعندما ننظر لتلك اآلليات جند أنها تتطابق مع ما أوضحته "تانيشا فازال" عن دور الدولة العازلة في العديد من كتاباتها األكادميية التي
مفهومي القوة املتوسطة والقوة
القت أصداء بني العديد من األكادمييني االتراك الذين قاموا بتحليل السياسة اخلارجية التركية من خالل
ْ
الداعمة .8إذ يتمثل تعريف الدور اإلقليمي بداي ًة في رؤية النخبة احلاكمة ملكانة دولتها وما يحتم ذلك عليها من مسئوليات على املستوى
اخلارجي .فأدبيات الدور اإلقليمي تؤكد باألساس على أن ما تقوم به أي دولة من سياسات على املستوى اإلقليمي أو الدولي هو نابع
باألساس من مقومات ومميزات تؤمن بامتالكها ،وحتتم عليها أن حتظى مبكانة ما بني سائر األمم .وعندما نتحدث عن الدور اإلقليمي
التركى فإن ذلك يحتاج إلى التركيز على دور الدولة العازلة التي اختارت النخبة احلاكمة أن تضطلع به على املستوى اإلقليمي والدولي حتى
تستطيع تركيا أن تصل ملكانة الفاعل الدولي التي ترغب نخبة حزب العدالة والتنمية أن تصل إليها بالدهم .وعند احلديث عن دور الدولة
العازلة فإننا نتحدث عن مسارين تتبعهما الدولة في سياستها اخلارجية :أما األول؛ فيتمثل في دور الدولة املتوسطة الذي يعني بأن تقوم
الدولة بتفعيل دور ريادي قائم على املبادرات اإلقليمية والدعم االقتصادي والسياسي لدول اجلوار من خالل مشروعات متعددة األطراف
تسعى بها الدولة إلى حتقيق الرفاهية واالستقالل للمنطقة عن التدخالت اخلارجية .أما املسار اآلخر؛ فيتمثل في دور الدولة الداعمة الذي
يسعى إلى التأكيد على كسب القوى الكبرى كحليف مهم وذلك عن طريق الوساطة حلل النزاعات في املنطقة وحتقيق أمن واستقرار املنطقة
حلماية مصالح الدول الكبرى.
وهنا يجب اإلشارة إلى أن مفهوم الدور اإلقليمي كدولة عازلة مالئم للسياق اإلقليمي التركي ألنه باألساس يعكس توازنات القوة
الداخلية واخلارجية التي دفعت بحزب العدالة والتنمية إلدخال تأطير مفاهيمي ومعرفي جديد على السياسة اخلارجية التركية من خالل
"أحمد داوود أوغلو" في كتاباته األكادميية .وذلك لعدة أسباب:
7 - Ahmet Davutoglu, Op. Cit.
8 - Kal Holsti, Op. Cit.Adigbuo, Richard," Beyond IR Theories: The Case for National Role Conceptions", Politikon, Vol. 34, No1,
2007, pp. 83-97; Naomi Wish, "Foreign Policy Makers and their National Role Conceptions", International Studies Quarterly, Vol.
24, No.4,1980, pp. 532–554.
Tanisha Fazal, Op. Cit., pp. 20-25.
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منها أن مفهوم الدور اإلقليمي مبساريه مرتبط بالتوجه النيوليبرالي على الساحة الدولية والذي يسيطر على اجلوانب االقتصادية
والسياسية والثقافية على املستوى املؤسسي والعملي/التطبيقي في العالم .وعندما ننظر على املستوى الداخلي؛ جند أنه منذ ثمانينيات
القرن العشرين تنامت قوى اقتصادية في العديد من مدن األناضول ذات التوجه احملافظ/الديني مثل (قونيا وكايسارى واسكيشاهير
واكساراي) التي عملت على تشكيل البنية التحتية االقتصادية لتركيا والقاعدة االنتخابية حلزب العدالة والتنمية الذي ينتمي بعض من
أعضائه لهذه النخبة االقتصادية الصاعدة التي تصدرت العديد من مراكز الصناعة والتجارة في تركيا ،وكان لها أثر في متكني حزب العدالة
والتنمية من خالل مشروعاتها التنموية واإلصالحية عن طريق كسب العديد من األصوات في مدن األناضول السيما احملافظ منها.9
وكان لتصاعد تلك الطبقة االقتصادية ملثل النخبة السياسة واالجتماعية دور كبير في مواجهة القوى العلمانية املسيطرة على مؤسسات
الدولة ،السيما اجليش الذي مت تقويض العديد من امتيازاته السياسية بفضل الدعم الشعبي الذي أعطته هذه النخبة املستجدة للحزب والذي
بدوره لم يجد صعوبة في إحالل النخبة االقتصادية اجلديدة-امللقبة بالنمور اآلسيوية-محل النخبة العلمانية في املؤسسات التركية،
السيما وزارة اخلارجية بعد جناحه في االنتخابات عام .2002
رواج لدى
أما على املستوى اخلارجي ،فإن ظهور حزب العدالة والتنمية كحزب محافظ ذي خلفية دينية للحكم في دولة علمانية وجد
ً
منوذجا لإلسالم
الغرب السيما االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية اللذان رأيا أن حزب العدالة والتنمية لديه اإلمكانية أن ميثل
ً
الوسطي احلاكم في الشرق األوسط بدالً من اإلسالم السني أو الشيعي املتشدد املوجود في العديد من دول املنطقة .فكتابات "يالتشني
أكدوجان" عن أيديولوجية حزب العدالة والتنمية كحزب "دميوقراطي" محافظ على غرار األحزاب الدميوقراطية املسيحية في الغرب
رواجا كبي ًرا للحزب في األوساط الغربية .ففي كتابه أكد "يالتشني" -وهو أحد األعضاء البارزين في احلزب ومن املقربني من
أعطى
ً
تسامحا مع الدين ووجوده في
الرئيس "رجب طيب أردوجان"-على أن تركيا تسعى لتجاوز العلمانية املتشددة إلى العلمانية املرنة األكثر
ً
املساحات العامة وإعطائه حرية التعبير بدالً من قمعه والسيطرة عليه كما هو عليه احلال في الواليات املتحدة األمريكية.10
وكان ملوافقة االحتاد األوروبي على فتح ملف املفاوضات عام  2005وذلك بعد قمة كوبنهاجن في  1999أثر بالغ األهمية على إعادة تشكيل
موازين القوى لصالح حزب العدالة والتنمية في اخلارج .إذ جند أن وعود الرئيس "رجب طيب اردوجان" بااللتزام مبشروطية االحتاد على
املستوى التشريعي والدستوري واالقتصادي والسياسي القت حفاوة بالغة في الغرب مما م َّكن احلزب من مراجعة العديد من التشريعات
التي قوضت من صالحيات اجليش وسلطاته السياسية التي م َّكنته ساب ًقا من التدخل مرا ًرا وتكرا ًرا في السياسة التركية .فبفضل الدعم
األمريكي-احلليف األمني األول لتركيا-النضمام األخيرة لالحتاد األوروبي ورسم حزب العدالة والتنمية في العديد من تقارير اإلدارة
فكري ومنهجيا ً بصفته
ووضوحا
األمريكية كفاعل ومنوذج سياسي جدير بالدعم ،مت َّكن احلزب من رسم سياسة خارجية أكثر متاس ًكا
ً
ً
خصوصا مع دعم الغرب
أقوى األحزاب السياسية واألكثر تأييدًا على املستوى الشعبي في ظل تراجع مصداقية األحزاب األخرى واجليش،
ً
للتحول الدميوقراطي في تركيا وحزب العدالة والتنمية كتجربة تستحق التقدير والتقليد في العديد من دول املنطقة.
واستنادًا ملساري الدور اإلقليمي التركي كدولة عازلة اللذان تستخدمهما السياسة التركية في الشرق األوسط ،جند أن تركيا تراجعت
عن السياسات األمنية التي كانت تعتمدها في املنطقة والتي ق َّوضت من استغالل إمكانياتها اجلغرافية واالستراتيجية والتاريخية في تفعيل
مكانتها كقوة متوسطة وكقوة داعمة في املنطقة 11.فمنذ  1950كانت تركيا تسعى لتطويق املنطقة أمنيًا عن طريق إنشاء حتالفات موالية
لها وللواليات املتحدة األمريكية رغب ًة منها في حتقيق مجموعة من املبادئ هي احلماية القومية ،وتأمني احلدود ووحدة األراضي التركية
والتأكيد على الهوية الغربية واحليادية واحترام العهود واملواثيق الدولية .وهنا جند أن هذه املبادئ التي قامت عليها السياسة اخلارجية
التركية كانت غالبًا ما تلجأ لالصطدام مع العديد من دول املنطقة السيما سوريا والعراق لوجود نزاعات إقليمية وأخرى على السيادة املائية،
باإلضافة إلى تبادل اتهامات بدعم قوى انفصالية كردية من قبل العراق وسوريا وإيران ضد تركيا .وعلى الرغم من وجود تبادل جتاري
ومبادرات ملشروعات إقليمية في الشرق األوسط جند أن هذه املشكالت -نظ ًرا ملساسها مببادئ السياسة اخلارجية التركية آنذاك -فإنها
حالت دون استمرارية التعاون وإيجاد آليات للحوار.12
9 - Massimo Introvigne, "Turkish religious market(s): a View Based on the Religious Economy Theory", In The "Emergence of a New
Turkey: Democracy and the AK Party", Edited by Hakan Yavuz, (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006), pp.46-52; Ali Kutlay, "Economy as the Practical Hand of the New Turkish Foreign Policy: A Political Economy Explanation" Insight Turkey, Vol.13,
No.1, 2011, pp.67-89; Altay Alti, "Businessmen as diplomats: the role of business associations in Turkey’s Economic Foreign Policy" ,
Insight Turkey, Vol.13, No.1, 2011, pp.109-129.
10 - Yalcin Akdogan, "The meaning of conservative democratic political identity", in: Hakan Yavuz (ed.), "The emergence of a new
Turkey: Democracy and the AK Party", (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006).
11 - Mustafa Aydin, "Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs", Middle Eastern Studies, Vol.35, No.4, 1999, pp.103-139.
12 - Pinar Bilgin ,"Securing Turkey through Western-Oriented Foreign Policy", New Perspectives on Turkey, No:40, 2009, pp.105127.
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عند احلديث عن دور تركي ذي تأصيل منهجي وفكري لدى صانع القرار التركي جند أن السياسة التركية في الشرق األوسط تهدف إلى
خصوصا منطقة الشرق األوسط.
التأكيد على تركيا كدولة مركزية وفاعل مؤثر على الساحة الدولية مرو ًرا بدورها في املناطق املجاورة
ً
وذلك من خالل تبنيها دور الدولة العازلة الذي يتجسد من خالل مسارين متكاملني هما مسار القوة املتوسطة والذي يتمثل باألساس
في الريادة ومسار القوة الداعمة املتمثل في القيام بالوساطة .فعلى الرغم من اتباع تركيا ملبادئ سياسة خارجية عامة تطبق في كل
املناطق احمليطة بها ،إال أن آليات التطبيق واألدوار التي من خاللها يتم اتباع اآلليات في املنطقة خاصة بالظروف السياسية واالقتصادية
13
واالستراتيجية للمنطقة.
فعند احلديث عن منطقة الشرق األوسط بالنسبة لتركيا فإن تصفير املشاكل وتعددية التوجه واالستباقية والتوازن واملواءمة ،كلها
مبادئ يجب أن تراعى في تطبيقها العديد من األمور.
 .1موازين القوى في املنطقة بني الدول احملافظة القريبة من األوساط األمريكية مثل السعودية ودول اخلليج ومصر واألردن من ناحية
ودول املمانعة املناوئة للواليات املتحدة من ناحية أخرى ممثلة في العراق وإيران وسوريا وليبيا ولبنان.
 .2املوازين العرقية/الطائفية في املنطقة بني شيعة وسنة.
 .3وأخي ًرا؛ غياب آليات تنسيق وتعاون أمني بني دول املنطقة تساعد على حتقيق وضمان األمن واالستقرار والتقارب بني األطراف
املتنازعة.
وعندما ننظر لهذه العوامل جند أن مساري الدور التركي كدولة عازلة يعمالن على جتاوز هذه اإلشكاليات من خالل سد الفجوات
املؤسسية واألمنية في املنطقة .فيما يتعلق بدورها الريادي ،جند أنه نظر ًيا يقوم على اإلسراع بتقدمي مبادرات فكرية وعملية لتطبيقها
في املنطقة بني العديد من األطراف ،وهنا الدور الريادي لتركيا يتمثل في قيامها باإلسراع في حل مشكالتها مع دول اجلوار السيما
سوريا والعراق والعمل على تقدمي رؤى حلل النزاعات مثلما هو احلال في الصراع العربي-اإلسرائيلي إلى جانب مصر وقطر والعمل
على توقيع اتفاقيات ومعاهدات جتارية واقتصادية بني دول املنطقة14 .فعندما نبدأ بسوريا جند أن هناك العديد من اخلالفات التي أثرت
على توتر العالقات مع تركيا مثل النزاع اإلقليمي على منطقة "اإلسكندرون" وعلى نهري "دجلة والفرات" باإلضافة إلى دعم الفصائل
الكردية في تركيا من قبل سوريا .وهنا ظهر الدور الريادي التركي منذ  2002من خالل تبادل الزيارات الرسمية بني رؤساء الدول
وعقد اجتماعات مشتركة تقوم فيها تركيا بإقناع الطرف السوري مبحاولة جتاوز اخلالف من خالل حتقيق تعاون مشترك على املستوى
االقتصادي والسياسي واالقتصادي الذي يقل معه حدة النزاعات .وجند أن هذه املبادرة التي طرحها الرئيس "رجب طيب أردوجان"
–الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء حينذاك-و"عبد الله جول" -رئيس اجلمهورية آنذاك-جعلت الرئيس السوري بشار األسد يؤكد
15
في تصريحات رسمية على ضرورة جتاوز اخلالفات السيما القطرية واملائية والتركيز على التعاون املشترك عام .2005
وفي هذا السياق استطاعت تركيا حتقيق جناح في العمل على تصفير مشكالتها مع سوريا من خالل مبادرة تعاون دومنا أن تعيد النظر
في حيازتها إلقليم "اإلسكندرون" أو سياستها جتاه "دجلة والفرات" كأنهار وطنية ال ميكن تقسيمها بل يجب استغاللها االستغالل
األمثل من قبل سوريا ،كما متكنت من توقيع اتفاقية أمنية مع سوريا تضمن فيها أن األخيرة لن تدعم الفصائل الكردية ضد السلطات
التركية .وقد مت ذلك في مقابل تطبيع العالقات بني الطرفني من حيث تزايد التبادل التجاري الذي تضاعف خالل العشر سنوات األخيرة
وزيادة االستثمارات التركية في سوريا وتكثيف التجارة بني املدن املجاورة والعمل على إلغاء التأشيرات بني البلدين وإنشاء مؤسسات
16
للتعاون االقتصادي والسياسي املشترك.
13 - Meliha Altunisik and Esra Cuhadar, "Turkey's Search for a Third Party Role in Arab-Israeli Conflicts: A Neutral Facilitator or a
Principal Power Mediator?", Mediterranean Politics, Vol.15, No. 3, 2010, pp.371-392.
14 - Shaimaa Magued, "Reconsidering Elitist Duality: Persistent Tension in the Turkish-Egyptian Relations", Digest of Middle East
Studies (DOMES),Vol. 25, No.2, 2016, pp.285-314; Shaimaa Magued, "Turkey’s Economic Rapprochement towards Syria as a
Means for Solving Territorial Conflicts", Mediterranean Politics, 2017, pp.1-18; Deon Geldenhuys, "South Africa’s Role as International Norm Entrepreneur", In "Full Flight: South African Foreign Policy after Apartheid", Edited by Walter Carlsnaes and Philip Nel,
Midrand: Institute for Global Dialogue, 2006 , pp.93-107.
15 - Rahman Bonab, "Turkey’s Emerging Role as a Mediator on Iran’s Nuclear Activities", Insight Turkey, Vol.11, No.3, 2009,
pp.161-177.
16 - Gokhan Bacik, "Turkey-Syria: A Belated Friendship" ,Insight Turkey, Vol.9, No. 33, 2007, pp.67-75; Ulutas, Ufuk. “Reclaiming
Israeli-Syrian Talks”, Policy Report, Ankara: SETAV Publications, 2009.
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ومن ناحية أخرى؛ على الرغم من النزاعات املائية بني تركيا والعراق والصراع على منطقة املوصل شمال العراق باإلضافة إلى توجيه
قوات الطيران التركي للعديد من الضربات ضد العراق ،السيما إبان حرب اخلليج الثانية والثالثة ،جند أن مبادرة تركيا بإنشاء مجلس دول
اجلوار العراقي عقب احلرب األمريكية على العراق عام  2003للتشاور على حل األزمات التي نشبت بعد احلرب وإنشاء وحدات لدعم
اتخاذ القرار والتنسيق في ترشيد استخدام املياه ،باإلضافة إلى توقيع اتفاقيات جتارية واقتصادية مع العديد من الشركات في العراق عمل
على جتاوز اخلالفات املشتركة وحتقيق تقارب سياسي واقتصادي بني الطرفني .فهنا قامت تركيا مببادرات اقتصادية وجتارية عملت على
حتقيق أرباح لكل من الطرفني وساعدت عملية إعادة إعمار العراق بعد احلرب
17
مما أدى إلى تصفير املشاكل بني الطرفني.
فضالً عن مبادرة تركيا بإعالن رغبتها في حل النزاع الفلسطيني-
اإلسرائيلي وذلك مبشاركة مصر التي تولت ذلك امللف أمنيًا دون غيرها في
املنطقة .ولكن مثل هذا االقتراح كان غالبًا ما يقابل برغبة مصر في االنفراد
بدور ريادي في ذلك النزاع ،وقد اتضح ذلك بصورة جلية وقت النزاع بني
فتح وحماس .فباإلضافة إلى تدخل كل من قطر والسعودية من أجل تهدئة
الصراع ،فإن تبني "أردوجان" للهجة حادة في الدفاع عن القضية الفلسطينية
السيما في منتدى دافوس االقتصادي عام  ٢٠٠٨عندما قام مبهاجمة الرئيس
"شيمون بيريز" بسبب القصف املستمر واحلصار على غزة قد أثار حفيظة
اجلانب املصري .فقد رأت مصر أن مثل ذلك املوقف قد يعقد األزمة بني اسرائيل
18
والسلطة الفلسطينية وإنها جتيد التعامل مع هذه القضية بصورة أفضل.
استمر ً
أيضا حتفظ اجلانب املصري مع إرسال تركيا ملنظمة غير حكومية
ذات توجه إسالمي على منت سفينة "مافي مرمرة" حاملة نشطاء دوليني
من أجل كسر حصار غزة عام  2009على الرغم من حتذيرات إسرائيلية.
وهنا ينبغي اإلشارة إلى أن املجتمع املدني التركي قد زاد به عدد املنظمات
ذات الطابع اإلغاثي واحلقوقي التي يتمثل دورها في التدخل من أجل تقدمي
املساعدات اإلنسانية والضغط من أجل تخفيف االنتهاكات التي متارسها
مختلف احلكومات السيما إسرائيل في األراضي الفلسطينية .وكانت املنظمة
احلقوقية التركية تتبنى موق ًفا مناص ًرا للقضية الفلسطينية اعتبا ًرا منها أن
اإلميان يكتمل بنصرة املظلوم والوقوف في وجهة الظلم في املنطقة السيما
املمارسات اإلسرائيلية والدعم األمريكي املقدم لها .ومع هجوم القوات
اخلاصة اإلسرائيلية على "مافي مرمرة " وقتلها  ٩ناشطني أتراك قامت
احلكومة التركية مبهاجمة إسرائيل في املنابر الدولية واألمم املتحدة بصفة خاصة ،وعملت على الضغط عليها لتقدمي اعتذار رسمي
وتعويض مادي على اخلسائر التي كبدتها للبعثة ،إال أن التعنت اإلسرائيلي أمام اإلصرار التركي أدى إلى رفع شعبية النظام التركى في
العالم العربي السيما مصر التي الم فيها الكثيرون نظام الرئيس املصري األسبق "محمد حسني مبارك" على تخليه عن دور مصر في
19
الدفاع عن القضية الفلسطينية.
17 - Saban Kardas, “Turkey and the Iraqi Crisis” In "The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Party", Edited by Yavuz
Hakan, (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006), pp.306-330.
Kemal Kirisci, "The Kurdish Question and Turkish Foreign Policy" In "The Future of the Turkish Foreign Policy". Edited by Leonore
Martin and Keridis Demitris, (Cambridge: MA and London: MIT Press, 2004), pp. 277-314.

 -18انظر:
"-ردود األفعال العربية واإلقليمية والدولية جتاه الوضع في غزة ،موقع سي إن إن العربية 5 ،فبراير :2009

http://archive.arabic.cnn.com/2009/middle_east/1/6/gaza.responses/index.html
- Selin Bolme, "Charting Turkey’s Diplomacy in the Gaza Conflict", Insight Turkey, Vol.11, No.1, 2009, pp. 23-33.
19 - Ufuk Ulutas, "Turkish Foreign Policy in 2009: A Year of Pro-activity", Insight Turkey, Vol. 12, No.1, 2010, pp. 1-11.

" -تركيا زعيمة العالم العربي اجلديد .األعالم التركية ترفرف في املدن العربية" ،موقع الدولية 2 ،يونيو :2010

http://www.doualia.com/2010/06/02/turquie-monde-arabe-israel/

 مقابلة أجرتها الباحثة مع الدكتور أوفوك أولوتاش في أنقرة ٢٠ ،يناير .٢٠١١ -أحمد نوري النعيمي ،الوظيفة اإلقليمية لتركيا في الشرق األوسط( ،القاهرة :دار زهران.)2012 ،
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ومن ناحية أخرى؛ جند أن دور الوساطة التركي كان متجليًا على املستوى اإلقليمي فيما بني دول اجلوار ،مثل وساطتها حلل النزاع بني
إسرائيل وسوريا ومساعدة الطوائف املختلفة في العراق ولبنان على التوصل حللول مشتركة فيما بينهما ،السيما في توزيع املناصب
احلكومية وفى انتخاب رئيس للجمهورية في البلدين .وبالتالي نالحظ أن تركيا تلعب دور الوساطة مستغلة إرثها التاريخي وعمقها
اجلغرافي في املنطقة كما أكد "أحمد داوود أوغلو" في تعليقه على دور تركيا في حل أزمات املنطقة عام  2009على أهمية احلوار السياسي
والتشاور من خالل مجالس تركية عربية أنشأتها احلكومة التركية كى تكون إطا ًرا مؤسسيًا الجتماع رؤساء الدول العربية مع نظيرها
التركي للتشاور في األزمات املختلفة ،ومن ضمن هذه املجالس املجلس التركي السوري والتركي-األردني والتركي-اللبناني ومجلس
رباعي يضم كل من تركيا ولبنان واألردن وسوريا حلل األزمات .20فقد أكد "أحمد داوود أوغلو" -من خالل إرث تركيا التاريخي-على
أن تعدد اإلثنيات والعرقيات والطوائف في الدولة العثمانية أكسب صانع السياسة التركية اخلبرة في احلوار مع الدول األخرى واخلوض
معها حلل األزمات .فعندما اشتعلت احلرب الطائفية في العراق عقب التدخل األمريكي سعت تركيا إلى إرسال العديد من ممثليها للقوى
الشيعية والسنية ولألكراد من أجل التحدث معهم وتقريب وجهات النظر مع تقدمي مزيد من العون للقوى السنية لتشجيعها على التواجد
السياسي .وكذلك كان احلال في لبنان عندما تدخلت تركيا بني األحزاب املختلفة للتحاور واملساعدة في إيجاد رئيس توافقي للبالد عام
.21 2007
ومن ناحية أخرى ،أعلنت تركيا عن عزمها للتوسط حلل النزاع اإلسرائيلي السوري منذ  2006وذلك من أجل التوصل لتسوية النزاع
على منطقة اجلوالن احملتلة مقابل السالم واالعتراف السوري بدولة إسرائيل .وعلى صعيد آخر ،جند أن الوساطة التركية أخذت بعدًا
إضافيًا للبُعد اإلقليمي ،وذلك في إطار الوساطة احلضارية والثقافية بني الشرق والغرب ،أي بني الدول العربية واإلسالمية من جهة والدول
الغربية من جهة أخرى .ففي عام  ٢٠٠٥قامت تركيا مببادرة حتالف احلضارات بالتعاون مع إسبانيا حتت مظلة األمم املتحدة ،وكان الهدف
منها عقد العديد من املشروعات التي تعمل على مناقشة األزمات املشتركة للعالم اإلسالمي والغربي والعمل على توعية الطرفني باآلخر
وإزالة األفكار السلبية لدى الغرب عن العاملني العربي واإلسالمي بصفة عامة .22وفى إطار تلك املبادرة قامت تركيا بعقد العديد من القمم
اإلسالمية في الرياض واخلرطوم للتأكيد على ضرورة تنمية املجتمعات اإلسالمية واتباعها النظام الدميوقراطي ومبادئ العدالة واملساواة
وعدم انتهاك حقوق اإلنسان واالهتمام بعدالة التوزيع والتنمية االقتصادية .وقد قام كل من "أردوجان" و"جول" بتوجيه اخلطاب للغرب
مؤكدان على ضرورة تغيير نظرته جتاه العرب واملسلمني وعدم ربط اإلرهاب بالعالم اإلسالمي ،وكذلك على مساوئ النظام العاملي من
حيث ترسيخ الظلم وعدم املساواة بني العاملني الغربي واإلسالمي ،وضرورة مراجعة النظم املعرفية والقانونية التي تقوم عليها املؤسسات
العاملية السيما األمم املتحدة.

لكن على الرغم من جتلي دور تركيا كدولة عازلة (قوة متوسطة وقوة داعمة) ،جند أن ذلك الدور بدأ في التراجع منذ انطالق ثورات
الربيع العربي في املنطقة منذ نهاية  2010وبداية  2011إذ إن تركيا لم تستطع االستمرار فى ممارستها الريادية فى املنطقة ولم تستطع
أن تستمر كوسيط حيادي بني دول املنطقة من ناحية والقوى الغربية من ناحية أخرى .فقد اتخذت مواقف متناقضة حيال ثورات الدول
العربية .ففي الوقت الذي قامت فيه بدعم مصر وتونس في ثوراتهما وإعالن عدائها لكل من "بن علي" و"مبارك" تأصيالً ملبدأ حق
الشعوب فى تقرير املصير وفي احلرية والدميوقراطية ،فهي لم تفعل ذلك حيال ليبيا والبحرين واليمن نتيجة ملصاحلها االقتصادية
باألساس مع نظام "القذافي" ساب ًقا ودول اخلليج العربي مما جعلها تتراجع عن اتخاذ ذات املوقف حيال البحرين واليمن .ومن هنا بدأ
الدور التركي في الدخول في مرحلة التردد والغموض نظ ًرا لتراجع مصداقيتها بني دول املنطقة .مع اندالع الثورات العربية بداي ًة في
تونس ومصر وانتشارها بعد ذلك في ليبيا وسوريا والبحرين والسعودية واليمن ،وهنا يجب اإلشارة إلى أمرين مهمني أال وهما :اختالف
املصالح التركية حيال كل دول أو مجموعة من الدول املذكورة مما استتبعه اتباع مواقف مختلفة حيال ثوراتها ،واألمر الثاني؛ هو اختالف
الدور التركي جتاه هذه األحداث مما أثر على مصداقية تركيا ودفعها إلى الدخول في العديد من اخلالفات مع دول اجلوار.
ففي البداية؛ ميكن مالحظة ترحيب تركيا وخاصة السيما حزب العدالة والتنمية بالثورة في ك ٍل من مصر وتونس حيث رأى حزب
العدالة والتنمية في تركيا أن التغيير في كال الدولتني سيفتح املجال أمام تركيا لتفعيل دورها الريادي في املنطقة من خالل القيام بتحالفات
20- Ahmet Davutoglu, Op. Cit.
21 - William Hale, "Turkey, the US and Iraq", (London: SOAS Middle East Series, 2007).
22 - Nebi Mis, and Ali Balci, "Turkey’s Role in the Alliance of Civilizations: a New Perspective in Turkish Foreign Policy?", Turkish
Studies, Vol.9, No.3, 2008, pp. 387-406; Kemal Kirisci , "Turkey’s Demonstration Effect and the Transformation of the Middle East",
Insight Turkey, Vol.13, No.1, 2011, pp. 33-57.
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مع نظم جديدة تأتي عن طريق انتخابات معبرة عن إرادة شعوبها مما يساعد تركيا في الترويج ملبادئ سياستها اخلارجية والدخول في
حتالفات توسع من مساحات املصالح املشتركة وبالتالي يزيد من قوتها وزعامتها اإلقليمية .حيث وجه "أردوجان" رساالت مباشرة
لكل من الرئيس التونسي األسبق "زين العابدين بن علي" والرئيس املصري األسبق "محمد حسني مبارك" مطالبًا إياهم فيها باإلسراع
بالتنحي وفتح الباب أمام املزيد من احلريات ملواطنيهم وسبل متكنهم من التعبير عن رأيهم .كما كان املسئولون األتراك أول من زار تونس
ومصر عقب جناح الثورات فيهما في اإلطاحة بالنظم االستبدادية .وعملت تركيا على توقيع اتفاقيات اقتصادية مع كل من الدولتني وعززت
التقارب الشعبي بينهما من خالل اللقاء مع الثوريني فى كل من الدولتني وإتاحة الفرصة لهما للسفر لتركيا لالستفادة من التجربة التركية،
فضالً عن تقدمي الدعم االقتصادي والدبلوماسي لهما كنظم ناشئة.23
في حني لم يكن موقف تركيا مماثل حيال البحرين والسعودية واليمن ،فهذه الدول إن لم تكن متثل أهمية استراتيجية لتركيا فهي لم تكن
على خالف مع قادتها وتربطها معهم عالقات اقتصادية وسياسية قوية مما دعا "أردوجان" للتردد قبل اإلعالن عن أية مواقف .فنجد
أن الثورة في البحرين تهدد استقرار نظم احلكم في اخلليج وبالتالي لم ترغب تركيا في معاداة دول اخلليج بل اتفقت معهم على عدم دعم
الثورة في البحرين مثلما حدث مع مصر وتونس ،أما اليمن فقد ارتضت تركيا بالتسليم السلمي للسلطة ملعارضة تكون أداة طيعة لعناصر
نظام "علي عبد الله صالح" ورحبت بذلك ودعمته ،أما جتاه الثورة في السعودية فلم تتخذ تركيا أي موقف ولم تعلن عن أي شيء حيال
األحداث بها واكتفت بالتزام الصمت واحليادية.
أما بالنسبة لليبيا ،فكانت تركيا مترددة حيال تأييد املتظاهرين فى ليبيا وعملت على الضغط على "القذافي" ليقدم بعض التنازالت
وعارضت التدخل الغربي من خالل الناتو فى البداية خو ًفا على مصاحلها وعلى تزايد النفوذ الغربي السيما الفرنسي في شمال أفريقيا،
ولكنها اضطرت لالنضمام الح ًقا لقوات الناتو فى تدخلها في ليبيا .وبعد انتخاب البرملان الليبي عام  2013قام "أردوجان" بتفنيد شرعية
البرملان الليبي املنتخب وهو ما مت قبوله بالرفض من قبل احلكومة املنبثقة عن البرملان التى اتهمت تركيا برعاية اجلماعات اإلسالمية
املتطرفة في ليبيا وإمدادها بالسالح.24
أما سوريا فالتقارب السوري التركي لم يشفع لسوريا لدى تركيا نظ ًرا الختالل توازن العالقة بينهما لصالح سوريا التي كانت أكثر
استفادة من التقارب االقتصادي والسياسي التركي ،مما جعل "أردوجان" و"داوود أوغلو" في موقف واضح حيال الوضع في سوريا،
ولكنهما عبرا عنه تدريجيًا ،ففي البداية حاولت تركيا اتخاذ طريق املساعي احلميدة واملفاوضات مع األسد لتشجيعه على القيام بإصالحات
وإعطاء املزيد من احلريات ،ولكن مع استمرار النظام السوري في قمعه للتظاهرات وأعمال القتل والترويع ،أعربت تركيا عن أسفها حيال
نظام األسد وقامت بدعم املعارضة باستضافتها وتقدمي العون املادي والعسكري لها السيما اجليش السوري احلر .فلم يحكم موقف تركيا
فقط غياب التوازن في العالقات التركية السورية ولكن ً
أيضا حسابات النظام التركي جاءت حاسمة من أجل دعم الثوار ،وذلك ألن التزام
النظام السوري مبوقفه املعاند سوف يجلب على سوريا املزيد من عدم االستقرار والفوضى مما سيمهد لقيام دولة كردية في سوريا تهدد
السالم واألمن بتركيا ،وهو ما حدث بالفعل ،حيث قام حزب العدالة والتنمية باتباع سياسة قمعية ضد األكراد وهو احلزب الذي يخشى من
تغير وضع األكراد في بالده على خلفية ما حدث في العراق وما يحدث في سوريا.
باإلضافة لذلك جند أن ظهور اختالل التوازن الطائفي لصالح "األسد" من خالل دعم ميليشيات حزب الله وإيران وأخرى شيعية من
باكستان يهدد التوازن اإلقليمي ويهدد حماية التعددية العرقية ألنه يعمل على تفعيل أدوات العنف في األغلبية السنية الثائرة في سوريا
عجل بظهور قوى
مما يستدعي قوى إقليمية باسم "حماية السيادة الشيعية" أو "العلوية" سواء في سوريا أو إيران أو العراق مما َّ
متطرفة كــ "الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق" املعروفة باسم "داعش" حتت شعار حماية السنة من بطش الشيعة ،مما ضاعف
من اضطراب املنطقة واختالل توازنات القوى بها .فوطأة األزمة السورية دفعت تركيا للتحالف مع السعودية وقطر والواليات املتحدة
األمريكية واالحتاد األوروبي كي حتد من األزمة في الداخل السوري من خالل الدعم املادي والعسكري للمعارضة وتوجيه ضربات غير
منتظمة ضد "داعش".
ومع ضعف دور الدولة العازلة التى جنحت تركيا في القيام به قبل اندالع ثورات الربيع العربي ،أصبح الدور اإلقليمي التركي بعد
ثورات الربيع العربي يقوم على عنصري القوة واألمن القومي العسكري فى سياستها اإلقليمية ورفض احلياد في دبلوماسيتها مع الدول
 - 23خالد باخوش ،السياسة اخلارجية التركية جتاه ثورات الربيع العربي:سوريا منوذجا (،.اجلزائر :جامعة محمد خيضر بسكرة.)٢٠١٥ ،
 - 24وحدة الدراسات التركية" ،حتوالت السياسة اخلارجية التركية جتاه ليبيا :الدوافع واالنعكاسات" ،مركز اإلمارات للسياسات ،يوليو :٢٠١٦

http://www.epc.ae/sites/default/files/2016-09/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%
84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.pdf
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املجاورة .فمع تضاؤل املصالح االقتصادية والسياسية التركية فى املنطقة السيما مصر وسوريا وليبيا التي كانت متثل نسبة كبيرة من
االستثمارات التركية في املنطقة وتزايد التهديدات األمنية بسبب هجمات "داعش" في العديد من دول املنطقة وتراجع االحتاد األوروبي
عن استكمال مفاوضات االنضمام مع تركيا ،أصبح الدور اإلقليمي التركي في صدام مباشر مع العديد من دول املنطقة وقائم على القيام
25
بتحالفات عسكرية مع إيران والعراق وقطر.
ثالثاً :السيناريوهات املتوقعة لدور تركيا اإلقليمي في املنطقة:
عقب طرح املسارات التي كان يتجلى من خاللها دور تركيا كدولة عازلة قبل ثورات الربيع العربي وكيف ضعف ذلك الدور بعده ،يتبقى لنا
أن نرى مستقبل الدور التركي بالنظر إلى التغيرات الطارئة على املنطقة سياسيًا وأمنيًا السيما ثورات الربيع العربي .فمنذ ذلك الوقت تباين
املوقف التركي حيال الدول التي شهدت هذه الثورات مما أفقده مصداقيته وجزء من مساحات تأثيره في املنطقة .ولكن إذا ما نظرنا ألبعد من
ذلك لوجدنا أن ثورات الربيع العربي لها تداعيات على املستوى الدولي أسهمت في تقويض الدور التركي السيما مشكلة الالجئني السوريني.
عندما نتحدث عن تباين الدور التركي فاملقصود هنا تراجع حزب العدالة والتنمية بصفة خاصة عن دعم مطالب بعض الشعوب العربية
في التمثيل السياسي واحلصول على املزيد من احلقوق الدميوقراطية مثل البحرين وليبيا على عكس ما قامت به تركيا جتاه تونس ومصر
بإعالن "أردوجان" صراح ًة عن رغبته في أن يتنحى كل من الرئيسني "بن علي" و"مبارك" و"حتقيق حرية الشعوب" 26.إال أن حزب
العدالة والتنمية تراجع عن دعم الثورة في ك ٍل من ليبيا والبحرين لوجود العديد من املصالح املشتركة بني حزب العدالة والتنمية التركي
ونظام "القذافي" من ناحية ودول مجلس التعاون اخلليجي من ناحية أخرى .أما في حالة سوريا؛ فقد رغبت تركيا في التخلص من نظام
الرئيس "بشار األسد" على الرغم من التقارب السوري-التركي لتوافق املصالح التجارية على املستوى الشعبي والشركات اخلاصة بني
البلدين ،وبالتالي لن يضر تركيا التخلص من نظام الرئيس "بشار األسد" ،إال أن تطور األحداث الدامية لم تكن متوقعة بالنسبة للنظام
التركي الذي لم يكن يتوقع أن يصمد نظام "بشار األسد" ويستمر في قمع وقتل املتظاهرين 27.فتطور املشهد السوري بصورته الدامية
الراهنة وإعالن تنظيم "داعش" عن دولته في العراق وسوريا قد قضى على رهان تركيا على التحول الدميوقراطي في سوريا خاص ًة مع
تعاظم مشكلة الالجئني وتدفقهم إلى تركيا التي بدورها متتص أعدادهم الكبيرة التي تصل إلى حوالي ثالثة ماليني بنا ًء على اتفاقية تنص
على منح تركيا مساعدات مادية مقابل استقبال الالجئني وعدم دخولهم ألوروبا ،األمر الذي دفع تركيا للضغط على االحتاد األوروبي
28
الستكمال مفاوضات االنضمام وإعطاء املزيد من االمتيازات املادية ورفع التأشيرات عن املواطنني األتراك.
وفي ذات اإلطار ،من املتوقع أن يؤول الدور التركي إلى أحد من هذه املآالت الثالث:
 )1عسكرة الدور التركي:
إن فكرة إنشاء حتالفات عسكرية مترسخة لدى صانع القرار التركي منذ نشأة اجلمهورية التركية عام  .1924ففي العشرينيات
والثالثينيات من القرن املاضي تبنت تركيا دور القوة املتوسطة 29.وعملت على تشكيل حتالفات عسكرية للدفاع املشترك بينها وبني العديد
من دول البلقان السيما بلغاريا واليونان من أجل تأمني حدودها ،وذلك بعد أن مت تقسيم أراضي اإلمبراطورية العثمانية فيما بني القوى
االستعمارية الكبرى مما أثار اخلوف لدى صانع القرار التركي من ضياع األراضي وتهديد وحدتها في توجها اخلارجي السيما اإلقليمي
لالحتماء من القوى الغربية .في أثناء احلرب الباردة قامت تركيا بالتقرب من القوى الغربية الكبرى السيما الواليات املتحدة األمريكية
 -25أمير طاهر" ،التحالف العسكري بني إيران والعراق وتركيا يؤسس ملزيد من التعاون" ،جريدة الشرق األوسط2017: ،

https://m.aawsat.com/home/article/1045586/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9
%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
26 - Shaimaa Magued, "Turkey’s Role as a Regional Power in the Middle East from 2002 to the Rise of the Arab Spring” In "Changes
and Adaptation in Turkish Foreign Policy", (Washington D.C.: SETA, 2014), pp.119-150.
27 - Okail Mahfoud, "Syria and Turkey : A Turning Point or a Political Gamble ?" (Doha : Arab Center of Research and Political
Studies, 2012).
28 - K. Rygiel, F.Baban, S. Ilcan, "The Syrian refugee crisis: The EU-Turkey ‘deal’ and temporary protection", Global Social Policy
16, 2016, pp.315-320.
29 - Carsten. Holbraad, "Middle Powers in International Politics", ( London: Macmillan Press, 1984).
Andrew Cooper, "Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War", (London: Macmillan, 1997).
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وأوروبا ،وعملت على االنضمام إلى حلف الناتو عام  1952ومن قبله مجلس أوروبا عام  ،1948باإلضافة إلى سعيها إلنشاء حتالفات
عسكرية في الشرق األوسط لصالح الواليات املتحدة األمريكية في مواجهة االحتاد السوفيتي الذي كان لديه أطماع في أراضي شمال
شرق تركيا الواقعة على البحر األسود مما دفع تركيا لتبني دور الدولة التابعة 30والتراجع عن دور القوة املتوسطة ذات االستقاللية في
رسم سياستها اخلارجية ،وذلك بإنشاء أحالف تابعة للمعسكر الرأسمالي سعت لضم مصر إلى جانب العراق وإيران ،إال أن مصر امتنعت
31
آنذاك عن االنضمام إليها.

وبعد وصول حزب العدالة والتنمية عام  2002لسدة احلكم في تركيا استمرت فكرة تشكيل أحالف عسكرية مطروحة لدى صانع القرار
التركي كما ورد في كتابات "أحمد داوود أوغلو" –سابق اإلشارة إليها -والتي أكدت على أن منطقة الشرق األوسط ستستعيد توازنها
مع وجود حتالف إيراني -مصري -تركي ميتلك زمام املنطقة ويعمل على اتخاذ القرارات املهمة مع احليلولة دون التدخل اخلارجي .وفي
هذا اإلطار حتدث "أحمد داوود أوغلو" عن فكرة التحالف مع مصر بعد فوز مرشح اإلخوان في االنتخابات الرئاسية الذي كان لديه بعض
التماثل الفكري مع حزب العدالة والتنمية ،مما فتح الباب بني البلدين نحو مزيد من التعاون املشترك وذلك خالفا ً لنظام الرئيس األسبق
متحمسا للتعاون مع تركيا ،حيث كان ينظر لتركيا كمنافس إقليمي وليس حلي ًفا واكتفى فقط بالتعاون
"محمد حسني مبارك" الذي لم يكن
ً
االقتصادي معها دون أن يولي أهمية للحوار والتنسيق على املستوى السياسي أو توقيع اتفاقيات لتلغي التأشيرات بني البلدين كما حدث
مع بلدان عربية وإقليمية أخرى .فقد رأى "أحمد داوود أوغلو" أنه مع تنحي الرئيس املصري األسبق "مبارك" عقب ثورة  25يناير 2011
سيكون هناك إمكانية في إعادة تشكيل التوازن في املنطقة في إطار ما ُيسمى حيازة املنطقة ” "regional ownershipالتي تعني إعادة
السيطرة على املنطقة من خالل أكبر ثالث دول في الشرق األوسط وهم مصر وإيران وتركيا وذلك وف ًقا لــــ"داوود أوغلو" ،للتعاون
فيما بينهم حلل األزمات واحليلولة دون التدخل اخلارجي .32ولكن في إطار التداعيات األمنية املتالحقة السيما مع عزل اجليش بتأييد
شعبي وثورة شعبية أخرى لنظام اإلخوان ووصول الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لسدة احلكم ،اختلفت تلك املعادلة متا ًم نظ ًر ملهاجمة
"أردوجان" للنظام املصري ووصفه ملا حدث ضد اإلخوان بــــ"االنقالب" ومحاولته حشد املجتمع الدولي إلدانة النظام املصري ،33فضالً
عن استقبال تركيا للعديد من اإلخوان ومؤيديهم في تركيا وتقدمي الدعم لهم والسماح لهم مبزاولة العديد من األنشطة السيما اإلعالمية
املوجهة ضد النظام .فقد أسفرت تلك املواجهات عن إعالن كل من مصر وتركيا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لكل منهما لدى األخرى
34
وفرض بعض القيود على التنقل من مصر لتركيا منذ نوفمبر .2013
فعلى الرغم من وجود تلك اخلالفات التي جتعل التحالف أم ًرا بعيد املنال ،إال أن التداعيات األمنية في املنطقة وتدهورها وانتشارها في
العديد من دول املنطقة وكثافة تهديداتها ألمنهم ،قد يجعل تركيا تلجأ لتفعيل دورها في املنطقة وحماية مصاحلها املتمثلة في دعم القوى
املؤيدة للنظام التركي واإلبقاء على التوازن الطائفي الذي إن اختل فهو مبثابة انهيار للنظام اإلقليمي ومن ثم انهيار النظام التركي .وقد
تلجأ تركيا ومصر مع اشتداد االعتداءات التي يقوم بها "داعش" في العراق وسوريا على كل من تركيا للتحالف العسكري بالتعاون مع
دول مجلس التعاون اخلليجي .فمن احملتمل أن يفرض العامل األمني سيطرته خالل السنوات القادمة على متخذي القرار السياسي في
دول املنطقة السيما تركيا ومصر ودول اخلليج العربي التي تتشارك فيما بينها في القلق حيال التوازن الطائفي في املنطقة والذي ميثل لهم
عنص ًرا أمنيًا أساسيًا مما سيجعل كل من هذه الدول تتغاضى عن خالفاتها السياسية وتلجأ للتنسيق األمني فيما بينها حتى تضيق اخلناق
35
على تنظيم "داعش" الذي انتشر في العديد من هذه الدول وقام بالعديد من العمليات اإلرهابية فيها.
وبالتالي فإن مجريات األحداث في كل من سوريا والعراق تشكل أهم املعطيات التي سيتم على أساسها حتديد ليس فقط إمكانية بل ً
أيضا
سرعة تشكيل هذا التحالف بني دول اخلليج ومصر وتركيا .فكل من سوريا والعراق يهيمن عليهما العنصر الطائفي السيما مع وجود نخبة
علوية وشيعية على التوالي ال تزال في سدة احلكم ،وتتدخل دول وقوات شيعية من أجل دعم وحماية هذه النظم ضد الهجمات املضادة التي
توجهها لها "داعش" .فإيران التي تعتبر حجر عثر أمام االستقرار اإلقليمي في املنطقة بالنسبة لصانع القرار املصري والتركي واخلليجي
30 - Robert Chase, Emily Hill, Paul Kennedy, “Pivotal States and U.S. Strategy” ,Foreign Affairs, Vol.75, No.1, 1996, pp.33-51.
31 - Ahmet Evin, “Turkey and the Middle East: Antecedents and Prospects.” In "Towards Accession Negotiations, Turkey’s Domestic
and Foreign Policy Challenges Ahead". Edited by A. Evin and N. Tocci, (Florence: European University Institute Robert Schuman
Centre for Advanced Studies, 2003), pp.127-136.
32 - Ahmet Davutoglu, Op. Cit.

" - 33كلمة نارية للرئيس التركي أردوجان في األمم املتحدة ويهاجم السيسي ويصف ثورة  ٣٠يونيو باالنقالب" انظر موقع يوتيوب على الرابط:
 - 34عماد الدين أديب" ،رهان أردوغان" ،جريدة الوطن 25 ،سبتمبر :2014

https://m.youtube.com/watch?v=UaZt6-JZmuY

https://www.elwatannews.com/news/details/566190
35 - Shaimaa Magued, Op. Cit. pp.285-314.
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نرى أنها ذات تواجد قوي ومؤثر ليس فقط في العراق بعد االجتياح األمريكي وتدعيم "نوري املالكي" في تولي رئاسة الوزراء في العراق
آنذاك وإجراء العديد من عمليات التهجير والتصفية العرقية في القرى واملناطق ذات األغلبية السنية ،ولكن ً
أيضا في سوريا لدعم الرئيس
"بشار األسد" والنخبة العلوية في مواجهة قوات اجليش السوري احلر واحلركات األخرى املناوئة للنظام .باإلضافة إليران ،انضمت
قوات شيعية لصفوف النظام اإليراني كمقاتلي حزب الله اللبناني وكذلك قوات شيعية من شمال باكستان انضمت لهم معلنة دعمها لنظام
36
األسد ضد "داعش".
وإذا ما نظرنا خلريطة القوى في املنطقة ،سنجد أن العنصر الطائفي يسيطر على عالقات القوة في الشرق األوسط وميثل تهديدًا أمنيًا محق ًقا
لدول اخلليج وتركيا ،وسترى كل منهم أن التحالف العسكري والتنسيق األمني املكثف مع التغاضي عن اخلالفات السياسية سيشكل املظلة
خصوصا مع تراجع التواجد العسكري األمريكي في املنطقة ورجوعه عن سياسة التدخل املباشر في شئون الشرق
األمنية األساسية لها
ً
األوسط بعد احلرب على العراق .وقد ظهر ذلك جليًا في حالة مجلس التعاون اخلليجي الذي لم ُيعد يستطيع أن يركن إلى الواليات املتحدة
األمريكية حلمايته أمنيًا واجته للتنسيق مع دول إقليمية ودولية أخرى لتوفير احلماية واألمن لها باإلضافة إلى تفعيل محاور تنمية موازية
للمحور األمني لتدعم شرعية النظم احلاكمة في اخلليج ،مثل التنمية االقتصادية واالستثمارات في املجاالت التعليمية والثقافية والتطور
التكنولوجي وتفعيل الدور اإلقليمي والدولي لها السيما في احملافل الدولية.37

وقد أشارت العديد من الدراسات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية إلى النمو االقتصادي واحلضري املتسارع في دول اخلليج التي
باتت تشهد أعلى معدالت ملستوى املعيشة وأصبحت حاضنة للعديد من املشروعات اإلنشائية واالقتصادية والتعليمية حتى ولو لم يواكب ذلك
تنمية بشرية موازية على مستوى العلم واملهارة التكنولوجية والعلمية الدقيقة 38.وعلى صعيد آخر أكدت دراسات مرتبطة بالعالقات الدولية
على ريادة األدوار اإلقليمية والدولية للعديد من دول اخلليج ،السيما قطر واإلمارات والبحرين وأشارت هذه الدراسات إلى مفهوم القوى
اإلقليمية الصغرى لإلشارة إلى هذا النمط اجلديد وغير املعتاد من الدول صغيرة احلجم وذات العدد السكاني القليل ،والتي لم يكن لديها دور
تاريخي في املنطقة ولكنها أصبحت دولاً ذات تواجد دولي وإقليمي مؤثر السيما مع غياب القوى اإلقليمية التقليدية كمصر.39
أما بالنسبة لتركيا فهي تواجه أزمات داخلية طاحنة فيما يتعلق باستقرار نظام احلكم وحمايته من اجليش والقوى السياسية املعارضة
باإلضافة ملطالب األقلية الكردية وتوافد الالجئني العرب .وإذا نظرنا لهذه املعطيات سنجد أن النظام التركي سيضطر للركون للسياسة
اخلارجية كعامل من عوامل تأمني النظام وكآلية لدعمه شعبيًا ودوليًا .فعلى الرغم من تواجد أحزاب سياسية مختلفة في تركيا ،إال أن حزب
العدالة والتنمية هو احلزب الوحيد الذي متكن من احلصول على األغلبية البرملانية في التصويت كل أربع سنوات ،باإلضافة إلى ارتكانه
إلى قوى املجتمع املدني من منظمات اقتصادية واجتماعية تتبنى فكره احملافظ وتدعم سياساته داخل الدولة مما ق َّوض من ميزة التعددية
السياسية التركية نتيجة للقوة الشبه مطلقة التي ميتلكها حزب العدالة والتنمية .أما اجليش؛ على الرغم من قوته عددا ً وعتادا ً إال أنه مت
تقويضه داخليًا من خالل سلسلة من التشريعات التي أكدت على مدنية الدولة ومؤسسات احلكم ،مما قلل من إمكانيات تدخله إلحداث أية
خصوصا بعد احملاكمات التي أُعدت للعديد من القوى العسكرية والقيادات بها على خلفية اتهامهم بإعداد خطط
تغييرات سياسية لصاحله
ً
40
لتغيير نظام احلكم.
"- 36لواء الزينبيون قوات شيعية باكستانية تقاتل مع قوات األسد في سوريا ".موقع التحرير اإلخباري 27 ،مايو :2015

http://www.tahrirnews.com/posts/188129/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D
8%B6%D8%A9++%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+++%D8
%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86+
37 - Kristian Ulrichsen, “Gulf Security: Changing Internal and External Dynamics” ,Kuwait Programme on Development, Governance and Globalization in the Gulf States, Working Paper, 2009: http://www.lse.ac.uk/collections/LSEKP/documents/Ulrichsen%20report%2012.5.09.pdf
Judith Yaphe, “Challenges to Persian Gulf Security: How should the United States Respond?”, Strategic Forum, No. 237, 2008, pp.1-8.
38 - Marc Lynch, “The What Cooperation Coucil?” ,Foreign Policy, 2011:
http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/05/11/the_what_cooperation_council
-Andrew Rathmell, Theodore Karasik, and David Gompert, “A New Persian Gulf Security System", Rand Issue Paper, 2003:
http://www.rand.org/pubs/issue_papers/ IP248/IP248.pdf
39 - Stig Jarle, Mohamed Gaas, J. Hansen Stig and Halvard Leira, “Religion, prestige and windows of opportunity? Qatari peace making and foreign policy engagement” ,Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University
of Life Sciences, Working Paper, No. 48, 2013.
40 - Gareth Jenkins,"The Balyoz retrial and the changing politics of Turkish justice. The Turkey analyst", JUNE, 25, 2014:
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/331-the-balyoz-retrial-and-the-changing-politics-of-turkish-justice.html
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ومن ثم لم يبق سوى قوة حزب العدالة والتنمية داخليًا وقضية الالجئني التي من املمكن أن يتم توظيفها في خلق سياسة خارجية
مؤثرة السيما مع تتابع الهجمات اإلرهابية من قبل "داعش" داخل تركيا مما ال يترك املجال للنظام سوى إحكام القبضة األمنية داخليًا
والتركيز على العامل األمني داخليًا وعلى املستوى اإلقليمي حلماية البالد .وإذا ما نظرنا إلى قضية الالجئني سنجد أنها ذات أهمية لتركيا
على املستوى اإلقليمي والدولي .أما على املستوى اإلقليمي؛ تعمل تركيا على إيواء العديد من الالجئني من سوريا والعراق وآخرين ممن
يحسبون على التيار اإلخواني في مصر مما مينحها صورة الدولة احلاضنة ملواطني دول املنطقة ويعطيها املزيد من القوة في التفاوض
مع هذه الدول السيما من الناحية األمنية؛ فالالجئون ليسوا فقط مصد ًرا للمعلومات لدى اجلانب التركي بل هي كتلة داعمة للنظام التركي
41
ودليل أمام دول املنطقة على جناح تركيا كنموذج سياسي واقتصادي واجتماعي يجب أن تطمح دول املنطقة لتحذو حذوه.
أما على املستوى الدولي؛ متثل تركيا صمام أمان لالحتاد األوروبي الستقبالها املاليني من الالجئني السيما السوريني ،فضالً عن دخولهم
ً
وأيضا
أوروبا ،وفي املقابل تسعى تركيا الستخدام الالجئني كورقة ضغط على االحتاد األوروبي للحصول على املزيد من املزايا االقتصادية
لتطويع شروط االنضمام لالحتاد لصاحلها من خالل الضغط للسماح لألتراك بالسفر ألوروبا دون تأشيرة وإحياء مفاوضات انضمامها
لالحتاد .وبالتالي باعتبارها عض ًوا في منظمة عسكرية كالناتو منذ أكثر من خمسة عقود ودولة ذات موقع استراتيجي وإمكانيات بشرية
ومادية هائلة فهي تشكل أهمية كبيرة في حتقيق األمن اإلقليمي ،فهي ليس فقط لديها خبرة في التنسيق العسكري واالستخباراتي لعقود
طويلة نظرا ً لوجود قضايا أمنية تهددها مثل األكراد واإلسالم السياسي قبل مجيء "أردوجان" ولكنها ً
أيضا على عالقات وثيقة مع القوى
الدولية مثل الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي اللذان على الرغم من اخلالفات مع تركيا سيستمران في إبقاء عالقتهما وثيقة
بتركيا ألهميتها االستراتيجية وخبرتها العسكرية وميراثها التاريخي الثقافي.
ومن ناحية مصر؛ فقد ظلت أمنيًا منهكة داخليًافي صراعها ضد اجلماعات اإلسالمية السيما اجلهادية منها منذ التسعينيات من القرن
العشرين واستمر ذلك حتى بعد عزل اإلخوان من احلكم ،فظل العامل األمني املتمثل في ضرورة مكافحة اإلرهاب أم ًرا بالغ األهمية لدى
النظام املصري لتحقيق أمنه واستقراره داخل الدولة .وقد كان ملكافحة اإلرهاب دور بالغ في إنهاك الدولة نظ ًرا الستمرار وجود العديد من
التنظيمات اجلهادية التي حتظى بالتأييد السيما في املناطق املهمشة اقتصاد ًيا واجتماعيًا ولفشل النموذج احلداثي الغربي املتمثل في الدولة
القومية ومؤسساتها وآليات فرض السيطرة في الداخل.
ونظ ًرا حملورية العامل األمني للدولة فقد سخرت من طاقاتها السيما سياستها اخلارجية للحصول على الدعم املادي واملعنوي الالزم
ملواجهة أية تهديدات أمنية من قبل جماعات إسالمية مرو ًرا باإلخوان ووصوالً لــ"داعش" التي كثفت من هجماتها اإلرهابية ضد النظام
املصري وعناصره األمنية في العديد من احملافظات وحتديدًا سيناء كما حدث في الهجوم اإلرهابي األخير على مسجد الروضة والعمليات
اإلرهابية التي وصلت إلى القاهرة واملنيا واحملافظات املصرية مستهدفة ً
أيضا األقليات الدينية مما يؤجج مزيد من الفنت الطائفية ذات
املردود األمني.
ففي إطار سياستها اخلارجية وطدت مصر عالقاتها مع العديد من الدول التي دعمتها في حربها على اإلرهاب مثل السعودية واإلمارات
والصني وروسيا وغيرهم الذين شكلوا شركاء للدولة املصرية في مشروعاتها التنموية في الداخل وفي تقدمي الدعم املادي الالزم .وبنا ًء
على ذلك فقد استبعدت مصر الدول التي لم تؤيدها في سياستها ضد اإلخوان مثل قطر وتركيا وتوجست من الواليات املتحدة األمريكية
التي ترددت في دعمها صراحة .ولذلك فإن اإلبقاء على االتصال والتنسيق مع النظام التركي من قبل اجلانب املصري له أهمية وبعد أمني
مهم .إذ إنه سيمكن مصر من تقويض التهديدات التي تزعزع أمنها واستقرارها .فمع اكتشاف خاليا إرهابية ذات صلة في تركيا وتعمل في
التجسس على الشأن املصري من أجل إسقاط الدولة جند أنه مع التنسيق مع النظام التركي أمنيا ً ستتمكن مصر من تقليص هذه التهديدات.
هنا يجب اإلشارة إلى أن عامل حقوق اإلنسان وتفعيل آليات الدميوقراطية من الناحية اإلجرائية واملؤسسية لن يكون ذا أهمية تذكر
على املستوى اإلقليمي والدولي السيما في عالقات القوى الكبرى مع دول املنطقة .فاالحتاد األوروبي لن يعبأ بخرق حقوق اإلنسان في
تركيا حيال املعارضة واألكراد وسيظل أكثر اهتما ًما بقضية الالجئني ملا تشكله من بعد أمني خطر على استقراره االجتماعي والثقافي
واالقتصادي .وكذلك الواليات املتحدة األمريكية فهي لن تنظر إلى أية مخالفات حلقوق اإلنسان أو أي تباطؤ في دعم مبادئ الدميوقراطية
في مصر أو دول اخلليج ألنه سيعول اهتما ًما أكبر على استقرار النظم التي ستثبت كفاءتها في حتقيق االستقرار واألمن ليس فقط داخليًا
ولكن ً
أيضا في دول اجلوار.
41 - Mehmet Babaca Babacan, “Whither Axis Shift: A Perspective from Turkey’s Foreign Trade”,Policy Report, SETAV Publications; Aydin, Mustafa and Acikmese, Sinem, 2009; “Europeanization through EU Conditionality: Understanding the New Era in
Turkish Foreign Policy” ,Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 9, No. 3, 2007, pp.263-274.
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إن البعد األمني سيكون له الهيمنة والقول الفصل في حتديد عالقات القوى وتوازنها في املنطقة وفي القرارات التي ستتخذها الدول مما
يرجح إمكانية وجود حتالف أمني عسكري قائم على التنسيق األمني املكثف فيما بني مصر وتركيا ودول مجلس التعاون اخلليجي وتنسيق
سياستهم العسكرية واألمنية على املستوى الداخلي والقيام بعمليات مشتركة إذا ما استدعى األمر لذلك .ونظرا ً ألن هذه الدول ذات نظم
خصوصا أن
محافظة ذات عالقات جيدة مع الواليات املتحدة األمريكية فلن يكون هناك معارضة أمريكية أو مخاوف إسرائيلية في ذلك
ً
ً
إسرائيل لن تتردد في التواجد في مثل هذه التحالفات نظ ًرا ملخاوفها من تنظيم "داعش" ومجاورتها لسيناء التي تُش َّكل معقال للكثير من
ً
وأيضا التصالح األمريكي اإليراني فيما يخص البرنامج النووي سيكون حافزًا قو ًيا في تقارب النظم السالف ذكرها مع
قوات "داعش"،
بعضها البعض السيما وأنها تشترك ً
أيضا مع إسرائيل في مخاوفها من إيران ونظامها اإلسالمي الشيعي.
 )2دور الدولة التنموية:
إذا أردنا أن نقدم رؤية مغايرة عن الدور التركي في املنطقة خالل السنوات املقبلة سيكون من املمكن أن جنزم بانفراد تركي بدور القوة
اإلقليمية 42في املنطقة دون جلوئها لتحالفات عسكرية .قبل توضيح ما املقصود بالقوة اإلقليمية التي ستنفرد بها تركيا يجب أن نشير إلى
أن هذا االحتمال وارد نتيجة لعدد من العوامل اآلتية :تضاؤل الدور العسكري التركي وتفاقم النزاع املدني-العسكري السيما في ظل حكم
حزب العدالة والتنمية ،وتفوق القدرات العسكرية واألمنية واالستخباراتية التركية في تقويض هجمات "داعش" داخلها ورغبة النظام
التركي في االنفراد بعالقات قوية مع القوى الغربية السيما الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي في التنسيق األمني .43كل هذه
العوامل تؤكد أن تركيا ستعول على ما لديها من إمكانيات حتى حتقق احلماية واالستقرار لنظامها دون اللجوء إلى التحالف أو التنسيق
األمني مع دول اجلوار ،بل ستسعى إلى استمالة بعض الدول ناحيتها مثل قطر ولبنان واألردن وتونس واملغرب دون أن يكون العنصر
األمني طاغيًا ومسيط ًرا على حتركاتها اخلارجية التي ستركز أكثر على مشروعات تنموية واقتصادية مشتركة وإيجاد أرضية للحوار
السياسي حول القضايا املهمة.
فدور تركيا كدولة عازلة سيتمثل في استمرارها في استخدام العديد من الوسائل السلمية مثل التعاون على املستويات املختلفة والتدخل
من خالل الوساطة حلل األزمات وإبرام مشروعات مشتركة والعمل على الوساطة بني هذه الدول والغرب السيما الواليات املتحدة األمريكية
واالحتاد األوروبي دون أن جتعل من العامل األمني محدد أساسي في عالقاتها اخلارجية .وإذا حتدثنا عن النزاع املدني-العسكري حتت
حكم حزب العدالة والتنمية سنجد أن قيادات احلزب ليست على عالقات جيدة مع اجليش منذ فوز احلزب في االنتخابات .فــ"أردوجان"
مت سجنه ومنعه من العمل السياسي األمر الذي جعل من "عبد الله جول" رئيس الوزراء املؤقت آنذاك منذ نوفمبر  2002حتى انتهاء فترة
عقوبة "أردوجان" وتوليه احلكم بعدها .باإلضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من احملاوالت إليقاف حزب العدالة والتنمية من خالل اتهام
"أردوجان" بأنه يقول عبارات معادية للعلمانية في خطاباته السياسية وأنه معادي للجيش وغيرها من االتهامات املرتبطة مبا أطلق عليه
"األجندة اخلفية" وهو ما يشار به إلى محاوالت "أردوجان" للوصول للحكم والتمكن السياسي حتى يحول هوية البالد عن العلمانية
وميكن قوى اإلسالم السياسي من السلطة ومؤسسات الدولة.
وقد استمر الصراع املدني-العسكري بني احلزب وتركيا طوال تنفيذ تركيا ملشروطية االحتاد األوروبي التي تعهد فيها "أردوجان"
بتبني حزمة تعديالت دستورية تغير من وضع اجليش وسلطاته ووجوده داخل مؤسسات الدولة املدنية السيما احملكمة الدستورية
العليا ومجلس األمن الوطني 44.وتتابع الشد واجلذب بينهما حتى بلغ أوجه في قضية املطرقة عام  2010وهي القضية التي اتهم فيها
العديد من القيادات العسكرية متهمة إياهم مبحاولة قلب نظام احلكم ،ومت محاكمتهم والتحقيق معهم في هذه التهم حتى محاولة االنقالب
األخيرة التي حاول اجليش فيها تغيير نظام احلكم في تركيا وخلع "أردوجان" من منصبه ولكنها باءت بالفشل ،وأعقبتها حمالت اعتقاالت
42 - Daniel Flemes, “Emerging Middle powers’ soft balancing strategy: States and perspectives of the IBSA dialogue forum”, Hamburg: GIGA German Institute of Global and Area Studies , GIGA Working Paper, No.57, 2007.
David Lake, “Regional Hierarchy: Authority and Local International Order”, Review of International Studies, No35, 2009, pp.3558.

 -43هيبت برادة" ،تقرير عن القوة العسكرية :روسيا الثانية على العالم وتركيا اخلامسة في الناتو" ،جريدة احلياة 10 ،ديسمبر :2015

http://www.alhayat.com/m/story/12687323

44 - Gareth Jenkins, "Symbols and Shadow play: Military-JDP Relations, 2002-2004" In "The emergence of a new Turkey: Democracy
and the AK Party". Edited by Hakan Yavuz , (Salt Lake City: University of Utah Press, 2006), pp., 123-147; Özlem Terzi , "The influence
of the European Union on Turkish foreign policy", (England: Ashgate, 2013).
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واسعة ضد قيادات في اجليش والعديد من القوى السياسية التي قد تكون تعاونت مع اجليش في محاولة االنقالب .45ومن هنا جند أن
توتر العالقات والصراع املستمر بني "أردوجان" واجليش يجعل من الصعب على األخير أن يتعاون مع النظام من أجل حتقيق األمن
وفرض السيطرة داخل البالد ،خصوصا ً وأن هذه املهمة قد مت إسنادها للذراع التنفيذي للدولة التي تتكون باألساس من الشرطة باإلضافة
لالستخبارات األمنية-العسكرية التركية التي لديها من تراكم خبرات ومعدات وإمكانيات وشبكات اتصاالت وجهود تنسيقية واسعة
متكنها من االضطالع بهذه املهمة على أكمل وجه دون طلب العون من اجليش .وهذا األمر قد أثبت جناحه نسبيًا ضد هجمات "داعش"
وذلك من خالل تتبع االستخبارات التركية لألفراد املشتبه بهم وأحكام السيطرة األمنية على احلدود املشتركة مع العراق وسوريا والعمل
على تضييق اخلناق على انتقال السلع والشاحنات على احلدود ومراقبة العناصر املشكوك فيها والتي قد تكون مندسة بني الالجئني لتركيا.
أما فيما يخص عالقات تركيا باالحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية ،فالنخبة التركية في احلزب احلاكم لديها قناعة راسخة
بأن كال القوتني في حاجة لتركيا من أجل حتقيق أمنهم واستقرارهم والتواصل مع دول املنطقة وتسوية نزاعاتها .فمن خالل العديد من
التصريحات التي صدرت عن مسئولني في حزب العدالة والتنمية مت التأكيد على أن تركيا فخورة بامليزة النسبية التي تتمتع بها في املنطقة
من حيث قدرتها على التواصل مع الغرب وجلوء الغرب إليها دون غيرها من أجل تنسيق اجلهود وحل األزمات واملشكالت التي تنشب في
الشرق األوسط دون غيرها من الدول .46فقيادات احلزب مازالت تؤكد على أن تركيا لم تعد حتتاج ألوروبا والواليات املتحدة األمريكية
بقدر حاجتهما إليها وإنها ما عادت تسعى جاهدة لالنضمام لالحتاد األوروبي وال احلصول على معونات أو مساعدات أمريكية كما كان
احلال من قبل .فأحد القيادات داخل احلزب ورئيس الكتلة البرملانية املمثلة حلزب العدالة والتنمية "مراد مرجان" عام  2011أكد على أن
تركيا استعاضت عن احتياجها امللح للغرب عن طريق تفعيل دورها كدولة عازلة في املنطقة أي كدولة لها دور ريادي في حل النزاعات
وخلق مساحات للحوار وآليات حلل املشكالت والتعاون على املستوى االقتصادي والسياسي والثقافي وهو دور يهمش فيه اجلانب األمني
وال يحتل فيه أهمية كبيرة.47
فتركيا وإن كانت لن تنضم لالحتاد األوروبي فهي تعمل على محاكاة االحتاد مع دول اجلوار لديها من خالل احلوار السياسي والتعاون
على التكامل االقتصادي وتوأمة املدن على احلدود وإلغاء التأشيرات وغيرها من اخلطوات التي اتخذتها تركيا كأساس لها في سياستها
اخلارجية طوال العقد املاضي ،وقد تسعى لالستمرار على هذا املنوال مع بعض الدول التي لديها االستعداد لذلك والتي لديها الرغبة في
حتقيق تنمية اقتصادية وتعاون سياسي يساعد في دعم شرعية هذه النظم وميكنها من مواجهة أزماتها مثل األردن وتونس واملغرب
خصوصا على املستوى االقتصادي والسياسي حملاولة
ولبنان .فهذه دول مازالت حتتاج إلى آليات القوة الناعمة للدور اإلقليمي التركي
ً
تهدئة األوضاع االقتصادية والسياسية لديها وإيجاد مساحة من احلوار تستطيع من خاللها إدارة أزماتها السياسية الناجتة عن نزاعات
طائفية أو فراغ سياسي أو مطالب شعبية نحو املزيد من الدميوقراطية واحلقوق واحلريات السياسية واالقتصادية أو لدفع عملية التنمية
السياسية بها .فهذه الدول ليس لديها مواقف سياسية مناوئة لتركيا ولم تتنب سياسات معادية لفصائل سياسية أو دينية ،بل هي دول
خصوصا بعد ثورات الربيع العربي واشتعالها في العديد
مازالت تواجه أزمات متعددة على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي
ً
من الدول وفشلها ً
أيضا وما استتبع ذلك من نتائج تضطر هذه الدول إلى التوجه نحو املزيد من جهود التنمية ،وهو ما ميكن أن تساعد تركيا
فيه السيما إذا نظرنا إلى إمكانياتها واستعداداتها للتعاون مع دول املنطقة خللق مزيد من الشرعية للنظام واإلبقاء على التوازن في عالقاتها
اخلارجية من حيث تقليل االعتماد املتزايد على دول الغرب وبناء دور ف َّعال وريادي مع دول اجلوار يقوم على مساعدة هذه الدول ودعمها
والعمل على املوازنة بني متطلبات التحالف مع الغرب من ناحية ومصالح الدولة التركية من ناحية أخرى.
وهذا التوازن يفسر استمرار تركيا في قبول استقبال الالجئني على الرغم من أن ذلك لم يحرك في ملف االنضمام أية جهود من ناحية
خصوصا وأن استقبال تركيا لالجئني يجعلها في موضع
االحتاد األوروبي وذلك رغبة من تركيا لإلبقاء على عالقات مع اجلانب األوروبي
ً
قوى حيال اجلانب األوروبي مما ميكن النظام من استخدام هذه القضية كورقة ضغط على االحتاد األوروبي للحصول على املزيد من
االمتيازات .ومن ناحية أخرى تعمل تركيا على تنسيق شئونها الداخلية غير عابئة بالتحفظات األوروبية فيما يتعلق مبشروطية االحتاد
ومعايير الدميوقراطية واحترام حقوق اإلنسان في التعامل مع املعارضة واألقليات العرقية مثل األكراد.
باإلضافة إلى ذلك ،ستسعى تركيا للتقرب من الدول التي شابت بعض األزمات في عالقاتها معها مثل مصر وستعمل على تقوية
عالقاتها بالعديد من دول اخلليج العربي السيما السعودية واإلمارات وذلك لإلبقاء على التوازن الطائفي في املنطقة والعمل على احليلولة
دون تصاعد الدور اإليراني في املنطقة مع االستمرار على اإلبقاء على امليزة النسبية لدى تركيا فيما يخص بانفرادها بعالقات مميزة مع
45 - Gareth Jenkins, Op. Cit.
46 - Tarik Oguzlu, "Soft Power in Turkish Foreign Policy", Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No1, 2007, pp.81-97.

 - 47مقابلة شخصية أجرتها الباحثة مع "السيد مراد مرجان في أنقرة مقر البرملان التركي" ١٠ ،يناير.٢٠١١
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االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية .وهنا ستعمل تركيا على تفادي املواجهة مع إيران وستعمل على استمالتها من خالل املبادرة
بتقدمي العون واملساعدة على املستوى السياسي مثل التوسط بينها وبني القوى الغربية أو األمني من خالل تقدمي معلومات استخباراتية
أو معدات تساعد هذه الدول على حماية أراضيها ،أو على املستوى االقتصادي من خالل تنفيذ مشروعات مشتركة أو الدخول كطرف ثالث
في مشروعات خاصة بها.
 )3تراجع الدور التركي في املنطقة:
املقصود هنا بتراجع الدور التركي أن تركيا لن تستطيع
إحراز أي جناح أو قبول على املستوى اإلقليمي والدولي مبا
يعني أنها ستعجز عن إبرام حتالفات ذات طابع عسكري
أمني ،ولن تستطيع االستمرار في تبني دور إقليمي ريادي
يعتمد على املوازنة بني املصلحة القومية وحتالفاتها مع
الغرب والعمل على حتقيق تعاون على املستوى السياسي
واالقتصادي يعمل على حتقيق الرفاهية على املستوى
اإلقليمي ويساعد دول املنطقة على حتسني أوضاعها
السياسية واالقتصادية داخليًا وخارجيًا.
في هذا التصور ميكن القول إن سياسة تركيا الداخلية
واخلارجية قد حتمل في طياتها العديد من عوامل الفشل
املرتبطة باألساس بشخصية "أردوجان" وسياسات حزب
العدالة والتنمية في الداخل التركي من ناحية ،واستمراره في
التدخل سلبًا في شئون بعض الدول في املنطقة التي لم تنجح
فيها ث��ورات الربيع العربي مع استخدام قضية الالجئني
كورقة ضغط دون احلصول على املقابل املرجو من االحتاد
األوروبي ،باإلضافة إلى رفض اجلانب األمريكي للتنسيق
األمني مع تركيا في داخل سوريا لتقويض "داعش".

صرح وزير اخلارجية املصري سامح شكري في حواره مع جريدة أخبار اليوم
بوجود رغبة لتجاوز أي توتر ولكن «على أساس مبادئ عدم التدخل في الشئون
الداخلية ملصر وعدم اإلساءة بأي شكل من األشكال لها ..نستمع من حني آلخر
لرغبات من بعض املسئولني األتراك للتقارب ،ولكن على تركيا أن تعتمد هذه
املبادئ حتى نعود لعالقة طبيعية ،تعود بالنفع واملصلحة على البلدين ،إال أنه نفي
في الوقت نفسه وجود وساطة روسية بني مصر وتركيا».
املصدر:
«حوار وزير اخلارجية :سعينا حلماية وضعية القدس .وحلفاء أمريكا صوتوا للقرار املصري» ،جريدة
أخبار اليوم 23 ،ديسمبر .2017

بالنسبة لشخصية "أردوجان" فهذا عامل مهم جدًا عند
احلديث عن دور إقليمي تركي وذل��ك حملورية شخصية
القائد السياسي في التاريخ السياسي التركي وحملورية دور
"أردوجان" وسيطرته على احلزب .48فعند احلديث عن شخصية "أردوجان" فإننا نعني باألساس جرأته في احلديث وميله للتحدي
واملواجهة في صياغته ألفكاره وسياسة دولته .فهو يتميز دون قيادات احلزب األخرى والتي تشترك معه في املوافقة على التوجه
والسياسات بحدية الطباع والهجوم على اآلخر الذي يتبع سياسة مغايرة أو يقدم على خطوة ال حتظى بتقدير بالده .فمثالً عقب اإلطاحة
بنظام اإلخوان في مصر ظهرت هذه السمات في شخصية "أردوجان" جليا ً فعلى الرغم من رفض بالده ملا حدث فإن "أحمد داوود
أوغلو" و"عبدالله جول" ووزارة اخلارجية التركية تبنوا خطاب الذع شديد اللهجة يهاجم فيه النظام بشدة على ما فعله مع حكم اإلخوان.
وهذا أمر قد ميكن إرجاعه لتاريخ "أردوجان" السيئ مع اجليش التركي وما القاه من اضطهاد وسجن قد أثر على موقفه من احلكومة
اجلديدة في مصر ولكن مدى إصراره على وصف ما حدث صراحة بأنه انقالب وخروج عن الدميوقراطية ووصف أشخاص سياسية
خصوصا وإن مت مقارنة موقفه
بعينها بأوصاف معيبة يؤكد ويرجح عامل الشخصية في التأثير على عالقة بالده مع غيرها من الدول،
ً
مع مواقف شخصيات أخرى من نفس احلزب والذين عبروا عن استهجانهم مما حدث في مصر ولكن دون املساس بشخصيات بعينها أو
ً
موقف حادًا
الهجوم الشديد على النظام .وتتجلى أيضا شخصية "أردوجان" مع موقفه من "بشار األسد" والذي اتخذ فيه "أردوجان"
قاط ًعا وهو ما لم يكن احلال مع "داوود أوغلو" الذي كان يتبنى نبرة تشجيعية حيال النظام السوري من أجل القيام بإصالحات سياسية
والتنفيذ التدريجي للمطالب الشعبية .وكان لطباع "أردوجان" وسيطرته أثر ً
أيضا على احلزب الذي أعلنت بعض الشخصيات البارزة،
48 - MargaretHermann, "Leader Personality and Foreign Policy Behavior. Comparing Foreign Policies: Theories, Findings, and
Methods", (New York: Sage, 1974); Charles Hermann, “Decision Structure and Process Influences on Foreign Policy.” In "Why Nations Act". Edited by Maurice East, Stephen Salmore and Charles Hermann, Beverly Hills: Sage, 1978, pp. 69-102.
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السيما "داوود أوغلو" وهو الذي عمل لسنوات كمستشار لـــ"أردوجان" في الشئون اخلارجية ،عن استقالتها من احلزب والعمل
السياسي ،باإلضافة إلى "عبد الله جول" الذي أراد أال يكون له دور سياسي في احلزب .ومن هذه املواقف تتجلى فكرة التأثير السلبي
لشخصية "أردوجان" على أداء احلزب على املستوى الداخلي واخلارجي مما يفسر إمكانية تدهور وضعف الدور اإلقليمي التركي الذي
لن يستطيع أن يستكمل السياسة اإلقليمية التي اتبعتها تركيا على األقل لعقد من الزمان نظ ًرا لسيطرة "أردوجان" على الشئون السياسية
للحزب ومحوريته في عملية اتخاذ القرار في مختلف األمور.
على صعيد آخر جند أن مهاجمة تركيا للنظام املصري بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان قد قوضت من حركة تركيا على املستوى اإلقليمي،
ً
موقف مخال ًفا متا ًما حيال مصر وأعلنت حماسها جتاه النظام اجلديد واإلطاحة
خصوصا مع وجود دعم من العديد من الدول التي اتخذت
ً
باإلخوان مثل السعودية واإلمارات اللذان لم يتوانيا عن تقدمي الدعم املعنوي واملادي وقو ًفا إلى جانب النظام اجلديد وخو ًفا منهم من حكم
اإلخوان ،وهو أمر قد انعكس سلبًا على تركيا منذ نهاية  2016التي لم تعد عالقاتها االقتصادية كما كانت من قبل مع السعودية واإلمارات.49
وإذا نظرنا إلى تطور األحداث التي أدت إلى إجماع دول مجلس التعاون اخلليجي على مقاطعة قطر وهو أمر لم تشارك فيه تركيا
التي صارت على مقربة من قطر دون غيرها من دول اخلليج ،واستمرت في التعاون معها في العديد من املشروعات السيما فيما بتعلق
باملجال اإلعالمي والثقافي وتقدمي العون لإلخوان والالجئني السوريني في تركيا ودعم األنشطة واملجاالت التي يعملوا بها على املستوى
االقتصادي واإلعالمي .وبالتبعية سيكون لذلك أثر سلبي على عالقة تركيا مبصر وسوريا والعديد من دول مجلس التعاون اخلليجي
الداعمة ملصر ولليبيا.50
فهذا املناخ املتوتر لن ميكن تركيا من استكمال دورها كدولة عازلة تستطيع أن تستخدم إمكانياتها ومبادراتها في التأكيد على دورها
الريادي في املنطقة ،وسوف جتد العديد من الصعوبات في االنفتاح على دول املنطقة املتنازعني مع تركيا من أجل التنسيق األمني أو
التعاون العسكري املكثف لتقويض الهجمات اإلرهابية.
خصوصا مع الضغوط التي ميارسها النظام التركي على االحتاد األوروبي
على الصعيد اخلارجي ،فإن ملف الالجئني قد ينقلب ضد تركيا
ً
للحصول على املزيد من االمتيازات والعمل على سرعة مناقشة الفصول املتعلقة بانضمام تركيا لالحتاد األوروبي .فإذا نظرنا إلى تردي
األحوال األمنية والسياسية التركية مع وجود حمالت واسعة لالعتقال ما بني صفوف األكادمييني والسياسيني واإلعالميني والصحفيني
والطالب وغيرهم ،باإلضافة إلى غياب احملاكمات العادلة لهم واالستمرار في قمع األكراد والتغاضي عن مطالبهم ،سنجد أن تركيا ليس
فقط ستعجز عن استخدام قضية الالجئني للحصول على امتيازات بل إنها من املمكن أن تفقد ميزتها النسبية في التحالف واحلوار مع
الغرب وهو ما حدث في ستينيات وسبعينيات وبداية ثمانينيات القرن املاضي ،وحينها استعاضت تركيا عن التقارب مع الغرب بالتعاون
مع دول اجلوار والتواجد في مؤسسات إقليمية مثل منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية تتبنى القضايا التركية وتدافع عنها
وتقف بجانبها ،ولكن العنصر اإلقليمي يتقلص لدى تركيا شيئًا فشيئًا مما سيجعلها في عزلة محكمة تفقد فيها قدراتها وتأثيرها وعالقاتها
مع اجلوار والقوى الغربية.
خامتة :كيف تتعامل مصر مع تركيا؟
بعد أن مت عرض السيناريوهات احملتملة واملتباينة للدور اإلقليمي التركي ،جند أنه من املرجح قيام تركيا بتعزيز دورها اإلقليمي من خالل
االستمرار في التحالفات العسكرية مع العديد من الدول في املنطقة .ولكن يجب أخذ كل السيناريوهات في االعتبار ومن ثم تناول مردود
تلك السيناريوهات على صانع القرار املصري من حيث التأثير ورد الفعل .فبداية يجب التأكيد على أحقية مصر في اتخاذ القرار وحتديد
موقفها جتاه تركيا بنا ًء على رؤية صانع القرار للمصلحة العامة .فالعالقات التركية املصرية تأزمت منذ  ٢٠١٣وتستمر في التدهور نتيجة
الستمرار النظام التركي في دعم اإلخوان وإصرار العديد منهم على مهاجمة النظام في قنواتهم اإلعالمية التي تبث في تركيا.

فعلى املستوى السياسي جند أن التمثيل الدبلوماسي أصبح على مستوى القائم باألعمال وليس على مستوى السفير وثقافيًا هناك
ً
عوضا عن ذلك جند أن العالقات االقتصادية هي املجال األوحد الذي يشهد ازدها ًرا
حاجز أمني يحول دون سهولة احلركة بني البلدين.
51
كبي ًرا وصلت فيه استثمارات تركيا في مصر وف ًقا جلريدة األهرام املصرية إلى خمسة مليارات دوالر .
49 - "Why Turkey is standing behind Qatar in the Gulf Crisis", DWAkademie, Dec 6, 2017:
http://www.dw.com/en/why-turkey-is-standing-behind-qatar-in-the-gulf-crisis/a-39213145
50 - Jonny Hogg, "Turkey’s role in Libya adds to the pro-islamist perception" ,Reuters, November 13, 2014: https://www.reuters.
com/article/us-libya-turkey/turkeys-role-in-libya-adds-to-pro-islamist-perception-idUSKCN0IX0UT20141113

 -51سماح اجلمال" ،الوكيل خالل منتدى األعمال املصري-التركي :االستثمارات التركية تفوق ال ٥مليار دوالر" ،جريدة األهرام  31 ،يناير :٢٠١٧

http://www.ahram.org.eg/News/202161/5/576698/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%
D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%-
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أما على اجلانب التجاري ،فنجد أن في إطار الشد واجلذب القائم بني الطرفني ،قامت مصر بإلغاء اتفاقية "الرورو" عام  ٢٠١٥وهي
االتفاقية التي مت توقيعها في عهد الرئيس السابق "محمد مرسي" عام  ٢٠١٢التي مبقتضاها يتم نقل البضائع التركية عبر مصر لدول
اخلليج وأوروبا 52.ولكن على ضوء هذه السيناريوهات الثالث سيكون ملصر عائد كبير إذا قامت مبراعاة االعتبارات اآلتية:
أ-على املستوى السياسي واألمني ،فسنجد أن كل من تركيا ومصر متثالن حلاً إقليميًا مه ًما لكل منهما على املستوى األمني في املنطقة
ملواجهة خطر اإلرهاب مما يستدعي ضرورة التنسيق األمني واالستخباراتي .فاملوقف التركي من النظام املصري احلالي هو موقف وقتي
مقيد بفترة زمنية محددة وهي الفترة الالحقة لإلطاحة باإلخوان وبقاء "أردوجان" كشخصية محورية في احلزب احلاكم .فإذا نظرنا
للساحة السياسية في الداخل التركي سنجد أنها متباينة أيديولوجيًا ومتعددة في أهدافها ومصاحلها .فإذا اعتبرنا أن حزب العدالة والتنمية
له السيطرة الكاملة والتامة داخليًا وأن جميع املعامالت التي تقوم بها الدولة التركية تتم حتت مسمع ومرأى إن لم يكن بأمر منه ،فإن
االنتقائية في التعامل مع تركيا تكون في صالح الشأن املصري .فسياسيًا كل من الدولتني يكمل األخر ،فمصر متتلك مقومات ال متتلكها
تركيا وهي دور الريادة العربي املتمثل في مبادرات تاريخية أسهمت في تطور العديد من الدول العربية بد ًء من استقاللها ووصوالً إلى
جناح جهود التنمية بها ،ومصر لديها عالقات مؤسسية مع الدول العربية وهي الدولة املؤسسة واحلاضنة لتلك املؤسسات باإلضافة إلى
أنها البوصلة املؤثرة على توجهات الدول العربية على األصعدة املختلفة مما يفسر موقف الدول العربية جتاه ما حدث في مصر بعد ثورة
يناير  2011ومدى محورية األحداث في مصر بالنسبة للدول العربية .53كل هذه املقومات جتعل مصر شري ًكا ال غنى عنه بالنسبة ألي
دولة تسعى ألن يكون لديها دور في املنطقة ،وذلك ً
أيضا يفسر نو ًعا ما غضب "أردوجان" من عزل "مرسي" الذي اعتبره الشريك القادر
على التعامل معه من أجل قضايا ومشروعات إقليمية مشتركة كاس ًرا جمود نظام مبارك حيال مبادرات النظام التركي .ومن ناحية أخرى
تقارب مصر مع تركيا سيساعد تركيا على عودة مصداقية دورها اإلقليمي كدولة عازلة في املنطقة وستتمكن عن طريق مصر من التقارب
مع دول عربية أخرى السيما سوريا إذا استمر نظام "األسد" في البقاء .أما مصر فإنها ستستفيد من عالقات تركيا مع االحتاد األوروبي
والواليات املتحدة األمريكية باحلصول على املزيد من التأييد السياسي في العديد من املنظمات الدولية ومزيد من الدعم في داخل الواليات
املتحدة األمريكية نظ ًرا للتحالف العسكري بني البلدين.
ب-على املستوى الثقافي؛ فإذا نظرنا لتاريخ تركيا في التنمية السياسية واالقتصادية وتبنيها ملشروع الدولة القومية كمسار حداثي
منوذجا من املمكن أن تستفيد منه مصر في مجال التنمية السياسية داخليًا .فنموذج الدولة
للتقدم وحسم مسألة اإلسالم السياسي يجعلها
ً
القومية احلداثي في تركيا قام على أساس التعليم والوعي اجلماعي بأن املصلحة العامة لن تتأتى إال باتباع تركيا للمسار احلداثي من خالل
دور اجليش في مراقبة املسار "الدميوقراطي" في السياسة التركية وتدخله من أجل إعادة توجيه النظام السياسى نحو ما يحقق التنمية
واالستقرار .نعم هذا التدخل أسفر عنه العديد من االنتهاكات حلقوق اإلنسان وتقويض للمسيرة الدميوقراطية بسبب تدخل اجليش ،ولكن
هذا األخير كان على وعي بدور تنموي يقوم به في الدولة من خالل مشروعات قائمة على التصنيع وسياسات اقتصادية قائمة على اإلحالل
بدالً من االستيراد ،والعمل على فتح املجال السياسي لألحزاب السياسية املختلفة للتعبير عن توجهاتها ،وهو ما أكسب النظام التركي
تعددية سياسية .وبالنظر ً
أيضا إلى التاريخ السياسي لتركيا سنجد أن تقويضها لإلسالم السياسي أدى إلى التغلغل املجتمعي لإلسالم
السياسي بل إقامته ملجتمع اقتصادي واجتماعي بديل ينتج قيم ومبادئ بديلة استطاعت أن جتد لها دع ًما من قبل البسطاء وآخرين ممن هم
على قدر عا ٍل من التعليم وأرادوا البديل وتعاطفوا مع العديد من قيادات اإلسالم السياسي التي تلتزم بالعلمانية واملسار التنموي احلداثي
احملدد ساب ًقا .فقد أفرز ذلك مجتم ًعا متنو ًعا به منظمات مجتمع مدني مبختلف التوجهات وبه جمعيات اقتصادية وبه العديد من األحزاب
واألنشطة السياسية التي استطاعت لفترة طويلة ممارسة أعمالها بحرية .54تلك التجربة تستحق أن تؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع
مستثمرين أتراك أو مؤسسات إغاثية أو جمعيات اقتصادية أو أحزاب سياسية .فموقف "أردوجان" رهني اللحظة التي ولد بها ،ولكن
تركيا متثل جتربة غنية تستحق التعامل معها والتمعن فيها مع مراعاة عنصر االنتقائية من أجل حتقيق الصالح العام وحتديد ما ميكن
التعامل معه أو ما يجب تركه.
D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D
8%B1%D9%89-%D9%80%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx

 - 52روان مسعد" ،تعرف على اتفاقية الرورو التي قررت مصر إلغاءها مع تركيا" ،جريدة الوطن 5 ،أبريل :2015

https://www.elwatannews.com/news/details/702799
53 - Shaimaa Magued,"Changes in the Arab Policy of Turkey Saarbrucken", Lambert publications, 2011.
54 - Cigdem Adem, "Non-State Actors and Environmentalism in Environmentalism" in "Turkey: Between Democracy and Development?", Edited by F. Adaman and M. Arsel , Aldershot: Ashgate Publishing ltd, 2005, pp.71-86.
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جـ -على املستوى االقتصادي ،سنجد أن تركيا شريك اقتصادي ال غنى عنه لكل من البلدين وهو ما تؤكد عليه العالقات االقتصادية التي
استمرت في االزدهار بني البلدين حتى في عهد الرئيس األسبق "مبارك" الذي لم يكن سياسيًا على توافق مع النظام التركي .فال ميكن
التغافل عن امليراث التاريخي والعمق اجلغرافي املشترك للدولتني ومساهمة ذلك في إيجاد أسواق مشتركة وموائمة سهلة للذوق العام في
السلع االستهالكية.
باإلضافة لذلك جند أن العالقات املؤسسية على املستوى االقتصادي بني تركيا والغرب ال تتوفر في دول أخرى في املنطقة مما يستدعي
التعاون معها في العديد من املجاالت على املستوى اإلقليمي السيما االقتصادي من أجل دعم االقتصاد املصري حاليًا .ومن هنا جند
أن تقارب مصر وتركيا إقليميًا خطوة ملحة لكل من الطرفني .فتركيا في أزمة حالية مع االحتاد األوروبي فيما يتعلق مبسألة الالجئني
واستمرار املفاوضات املتعلقة بانضمامها لالحتاد األوروبي ،ودورها اإلقليمي كدولة عازلة ضعف في املنطقة منذ ثورات الربيع العربي.
وبالتالي من املمكن أن تقوم البلدان بالبدء في االتفاق سو ًيا على املستوى االقتصادي واألمني من أجل دعم كل منهما ملواجهة اإلرهاب ودعم
االستقرار االقتصادي مما يفتح املجال الح ًقا للتقارب السياسي السيما مع تصاعد األزمات اإلقليمية املتعلقة بالتوازن الطائفي والتكتالت
خلفها .فالصراع السني-الشيعي جعل هناك مواجهة غير مباشرة بني كل من السعودية وإيران في كل من اليمن وسوريا والبحرين مما يحتم
على كل من مصر وتركيا حتديد أولوياتهما حيال ذلك النزاع ومعرفة آليات التعامل معه فيما يتعلق بالتزام احلياد أو اتخاذ موقف مؤيد ألي
من أطراف النزاع .فذلك التدرج في التنسيق بد ًء باالقتصاد واألمن وتصاعدًا نحو السياسة سيساعد تركيا على استعادة مصداقيتها ودورها
وسيساعد مصر في أن جتد داع ًما لها في القضايا امللحة على املستوى األمني واالقتصادي واإلصالح السياسي.
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