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مقاالت

�أثارت 
�ل�سيا�سة �لجديدة لتركيا �إز�ء 

�لعالم �لعربي، و�لنجاح �ل�سريع 

�لذي حققته خالل �لحقبة 1910 - 1990، 

مناق�سة و��سعة و�هتمامًا �سديد�ً في �أو�ساط 

�لنخب �لعربية �لثقافية و�ل�سيا�سية. و�عتبر

�لبع�ض �أن تطبيع �لعالقات �لتركية مع 

ر �سوى �لقليل 
ّ
�لمجموعة �لعربية و�إير�ن، ال يغي

في �لرو�بط �لغربية لتركيا، و�أن �النخر�ط �لتركي 

�لكامل في �ل�سوؤون �لعربية ــ �الإ�سالمية يفتر�ض 

قطع عالقات تركيا باإ�سر�ئيل و�لخروج من 

ع�سوية حلف �الأطل�سي، بينما ر�أى �لبع�ض �الآخر 

�أن �لتحوالت في �ل�سيا�سة �لخارجية �لتركية 

�لعائدة �إلى مطلع ت�سعينيات �لقرن �لما�سي، 

و�لمتعلقة بالقاعدة �لرئي�سية لل�سيا�سة �لخارجية 

�لتركية للمرحلة ما بعد �لعثمانية )�لتوجه نحو 

�لغرب(، وجدت ما يو�زنها في �النفتاح �لمتز�يد 

على �لجو�ر �الإقليمي �ل�سرقي و�الهتمام ب�سوؤونه. 

وكانت �لحجة �الأ�سا�سية لهذ� �لمنحى في �لتفكير 

�لجيو�سيا�سي، �أن �لغزو �لعر�قي للكويت في �آب/

�أغ�سط�ض 1990، وما تاله من تد�عيات، �أبرزها 

�الحتالل �الأميركي للعر�ق، �أف�سيا �إلى تبدل 

ميز�ن �لقوى في منطقة �ل�سرق �الأو�سط، ودفعا 

تركيا �إلى تنويع توجهاتها و�أهد�فها في 

�ل�سيا�سة �لخارجية.

و�إذ� كانت هذه �لمناظرة لم تاأِت بتقويم 

مي�شال نوفل

التمو�شع الرتكي يف املجال العربي:

حتديات اخلروج من الأنا�شول*

�متد�د�ً  باعتباره  �لعربي  �الأو�سط  �ل�سرق  في  �لم�ستجد  �لتركي  �لدور  �لمقالة  هذه  تقارب 

لعملية �إعادة توجيه �ل�سيا�سة �لتركية �لتي �سرع فيها �لرئي�ض تورغوت �أوز�ل منذ مطلع 

ت�سعينيات �لقرن �لما�سي، وتحاول تقديم مر�جعة نقدية لل�سيا�سات �لناتجة من �لتمو�سع 

�لجيو�سيا�سي �لتركي في �لمجال �لعربي، و�لق�سور �لذي �ساب هذه �ل�سيا�سات �عتبار�ً من 

و�أظهرت  �لعربي''.  ''�لربيع  ثور�ت  �لتي طرحتها  �لتحديات  �أمام  �لفترة 2010 - 2011 

�لعربية  �الأو�ساع  مع  �لتعامل  عن  �لجو�ر''  مع  �لم�ساكل  ''ت�سفير  �سيا�سة  عجز  �لمقالة 

و�سورية  �إ�سر�ئيل  مع  �لتركية  �لعالقات  وتدهور  �الإقليمي  �ل�ستاتيكو  و�نهيار  �لمتفجرة، 

وم�سر، وتفاقم �ل�سر�ع و�لتناف�ض مع �إير�ن ورو�سيا.

* هذه �لمقالة هي في �الأ�سل ورقة ُقدمت في ندوة 
 �لعمل �لوطني في بيروت في 2017/5/23.
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ر�أيه ــ لال�سطالع بدور �لج�سر بين �لقارتين، 

و�لتو�سط لحل �لنز�عات و�لم�سكالت �لمزمنة في 

منطقة �ل�سرق �الأو�سط.

�إاّل �إن هذ� �لتوجه �لجديد في �لدبلوما�سية 

فتر�ض �أن 
ُ
�لتركية و�لروؤية �لجيو�سيا�سية �لتي ي

ح له �لمجال كي يدخل في 
َ
ف�س

ُ
تر�سدها، لم ي

�لتطبيق ب�سبب �ل�سر�عات �لد�خلية �لتي ن�سبت 

في �أنقرة غد�ة وفاة �لرئي�ض �أوز�ل �لمفاجئة 

)1993(، و�لتي �أثارت حالة من عدم �ال�ستقر�ر 

�ل�سيا�سي ��ستمرت نحو ع�سرة �أعو�م. وقد عاد هذ� 

�لتوجه ليعرف زخمًا و��سحًا عقب �أحد�ث 11 

�ض �لواليات 
ُّ
�أيلول/�سبتمبر 2011، وتعر

�لمتحدة للــهجوم �الإرهابي. وهكذ�، �سنرى �أنه 

عندما تولى حزب �لعد�لة و�لتنمية �الإ�سالمي 

�لمن�ساأ زمام �لحكم في �أنقرة في ت�سرين �لثاني/

نوفمبر 2002، �سرعت �ل�سلطة �لجديدة في 

�نتهاج دبلوما�سية ن�سطة تتخذ مبادر�ت �إيجابية 

تجاه معظم �لدول �لعربية على عدة م�ستويات، 

�سيا�سية و�قت�سادية وثقافية، م�ستفيدة من 

تر�جع �لهيمنة �الأميركية، ومن �سعف �لتاأثير 

�الأوروبي و�لرو�سي في �لمنطقة.

و�نتقلت محاولة �إعادة بناء �لنظرية 

�ل�سيا�سية للدولة في تركيا تحت وطاأة �لتحوالت 

رت وجه �لعالم 
ّ
�لجيو�سيا�سية �لكبرى �لتي غي

�نطالقًا من مطلع ت�سعينيات �لقرن �لع�سرين، �إلى 

حقل �لبناء �لنظري �ل�سامل عبر بار�ديغم ''�لعمق 

�ال�ستر�تيجي'' �لذي و�سعه رئي�ض �لحكومة 

�ل�سابق �لدكتور �أحمد د�ود �أوغلو من �أجل تاأطير 

�إعادة توجيه عالقات تركيا �لخارجية في كتابه 

''�لعمق �ال�ستر�تيجي: موقع تركيا ودورها في 

م �أوغلو �إطار�ً ناظمًا 
ّ
 ويقد

2
�ل�ساحة �لدولية''.

ل�سيا�سة تركية جديدة، معتبر�ً �أن على تركيا، 

ب�سفتها قوة �إقليمية كبرى، �أن تدفع قدمًا 

بدبلوما�سية فاعلة متعددة �التجاهات، على �أن 

يكون محورها �الأ�سا�سي د�ئرة �لم�سالح �لوطنية 

�لتركية و�لتو�زن و�ال�ستقر�ر في محيطها 

�لجيو�سيا�سي �لمبا�سر، وهدفها �الأخير ''ت�سفير 

�لم�ساكل مع جير�ننا'' من طريق �لحو�ر و�لت�ساور 

حا�سم للدور �لتركي في �لمجال �لعربي من 

�ل�سرق �الأو�سط، فاإن �أحد�ً ال يمكنه �أن ينكر �أن 

و�سول حزب �لعد�لة و�لتنمية �إلى �ل�سلطة في 

ل في �إعادة تمو�سع تركيا حول 
ّ
�أنقرة عج

محيطها �لجيو�سيا�سي �ل�سرقي، حيث كان �لتعبير 

�لمبكر و�الأكثر �إثارة لهذ� �لتمو�سع هو رف�ض 

�لبرلمان �لتركي �ل�سماح للقو�ت �الأميركية 

باتخاذ منطقة جنوب �سرق �الأنا�سول من�سة 

الجتياح �لعر�ق في �سنة 2003. كما �أن ت�سعيد 

�ل�سغوط �سد �الحتالل �الإ�سر�ئيلي لل�سفة 

�لغربية، ومن �أجل فك �لح�سار �لم�سروب على 

قطاع غزة، و�لتز�م �لدفاع عن حقوق �ل�سعب 

�لفل�سطيني وحقه في �إقامة دولته �لم�ستقلة، 

ف�ساًل عن ن�سج عالقات مميزة بحركة ''حما�ض''، 

تندرج كلها في عملية �إعادة توجيه لل�سيا�سة 

�لتركية؛ فالهجوم �الإ�سر�ئيلي على �أ�سطول 

�لت�سامن مع غزة كان نقطة تحول في عالقة 

ملتب�سة �أخذت تتدهور بين تركيا و�إ�سر�ئيل على 

خلفية �لحرب �لعدو�نية على قطاع غزة في �سنة 

2008، وقبلها �لعدو�ن على لبنان في �سيف 

�سنة 2006. وجاء قر�ر طرد �ل�سفير �الإ�سر�ئيلي 

في �أنقرة، وتجميد �لعالقات �لتركية ــ �الإ�سر�ئيلية 

في مطلع �أيلول/�سبتمبر 2011، ثم �إعالن 

حكومة �أردوغان �ال�ستعد�د لتعزيز �لوجود 

�لبحري في �لحو�ض �ل�سرقي للبحر �لمتو�سط، 

لُتظهر طموح تركيا �إلى مناف�سة �إير�ن في �ل�سباق 

1
على �لزعامة �الإقليمية من �لبو�بة �لعربية.

1 ــ ظهور الدور الرتكي و�شيطًا

من �ل�سروري �لتذكير باأن عملية �إعادة 

�لتو�زن �إلى �ل�سيا�سة �لخارجية �لتركية �الأحادية 

�لجانب �لموروثة من �لروؤية �لكمالية، �أطلقها 

�لرئي�ض تورغوت �أوز�ل �لذي كان مقتنعًا باأن 

لتركيا ر�سالتين �أوروبية و�آ�سيوية، وذلك نظر�ً �إلى 

فر�دة موقعها �لجيو��ستر�تيجي على ملتقى 

�لقارتين �الأوروبية و�الآ�سيوية، و�إلى قدر�تها 

كقوة محورية، �الأمر �لذي يوؤهل تركيا ــ بح�سب 
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2004. لكن كان يجب �النتظار حتى زيارة 

رئي�ض �لحكومة �الإ�سر�ئيلية �ل�سابق �إيهود �أولمرت 

الأنقرة في �سباط/فبر�ير 2007 كي يف�سح 

�الإ�سر�ئيليون عن حاجتهم �إلى ''�لخدمات 

�لتركية'' لجلب �سورية و�إ�سر�ئيل معًا �إلى طاولة 

�لمفاو�سات، وخ�سو�سًا �أن تركيا كانت في 

نظرهم تمثل �سمام �أمان في �ل�سرق �الأو�سط، 

فهي �لدولة �لم�سلمة �لوحيدة في �لمنطقة �لتي 

كان لها عالقات قوية باإ�سر�ئيل في �لمجاَلين 

�لدبلوما�سي و�لتجاري، ف�ساًل عن �القتناع باأن 

�أردوغان ي�ستطيع وحده �أن يوؤدي دور�ً بّناء 

الإطالق مفاو�سات بين �سورية و�إ�سر�ئيل ب�سبب 

عالقته �ل�سخ�سية �لحميمة في حينه مع �لرئي�ض 

�ل�سوري ب�سار �الأ�سد.

ولم يقت�سر عمل تركيا على تهيئة �الأجو�ء 

لت�سجيع مفاو�سات غير مبا�سرة بين �إ�سر�ئيل 

و�سورية في عهد �لرئي�ض �الأميركي �ل�سابق بيل 

كلينتون، بل �إنها �أي�سًا كانت تعمل في �الأ�سهر 

�لتي �سبقت �لعدو�ن على غزة )24 كانون �الأول/

دي�سمبر 2008( للتو�سط في �لمفاو�سات بين 

�إ�سر�ئيل و�لفل�سطينيين، وتن�سق جهودها مع 

بع�ض �لر�سميين �للبنانيين الحتو�ء �الأزمة 

�للبنانية )2007 - 2008(؛ ومن �أجل �إنجاز 

هذه �لمهمات دعت رئي�ض �لحكومة �للبنانية 

�ل�سابق فوؤ�د �ل�سنيورة وخالد م�سعل وغيره من 

قادة ''حما�ض'' �إلى زيارة �أنقرة الإجر�ء م�ساور�ت.

وكانت مالمح �الأزمة في �لعالقات �لتركية ــ 

�الإ�سر�ئيلية بد�أت تت�سكل منذ مطلع �الألفية 

�لثانية، �إذ �أثار �لقمع �لعنيف �لمفرط �لذي 

مار�سه �لجي�ض �الإ�سر�ئيلي �سد �النتفا�سة 

�لفل�سطينية �لثانية في �سنة 2000، �إد�نة 

�الأو�ساط �ل�سيا�سية �لتركية و�لمجتمع �لمدني. 

وفي �سنة 2004، �أقدمت �إ�سر�ئيل على �غتيال 

�ل�سيخ �أحمد يا�سين موؤ�س�ض حركة ''حما�ض''، �الأمر 

�لذي دفع رئي�ض �لحكومة �لتركية في حينه رجب 

طيب �أردوغان �إلى �لت�سريح في �أثناء حو�ر لي 

معه في �أنقرة، باأن �إ�سر�ئيل تمار�ض ''�إرهاب 

�لدولة''. ولم يتاأخر �أردوغان في توجيه �نتقاد�ت 

وتكثيف �لم�ساريع �لم�ستركة.

ويرى د�ود �أوغلو �أن �ل�سيا�سة �لخارجية 

�لتركية عانت طوياًل فقد�ن �لتو�زن �لناتج من 

�لتركيز �لمفرط على �لعالقات بالغرب �الأوروبي/

�الأميركي، �الأمر �لذي �أدى �إلى �إهمال م�سالحها 

مع �لواليات �لعربية �ل�سابقة في �الإمبر�طورية 

�لعثمانية. ويو�سح �أن تركيا، خالفًا للدول 

�ال�ستعمارية، تجاهلت �لعالقات مع �لدول 

�لم�ستقلة �لنا�سئة من تجزئة �الإمبر�طورية 

�لعثمانية في �لم�سرق و�لمغرب �لعربيين، 

وتحتاج �إلى �ال�سطالع بدور �أكثر �أهمية في 

�لعالم �لعربي.

وينطوي بار�ديغم ''�لعمق �ال�ستر�تيجي'' على 

مفارقة و��سحة بين �لكمالية و�لنظرة �لتوليفية 

ى ''�لعثمانية 
ّ
�إلى �ل�سيا�سة �لتركية �لتي ُت�سم

�لجديدة''، علمًا باأن مفهوم ''�لعثمانية �لجديدة'' 

ظهر �أواًل خالل مرحلة �لحركة �الإ�سالحية �أو 

''�لتنظيمات'' في �لقرن �لتا�سع ع�سر،3 ثم عمل 

على تلّقفه وتطويره �لرئي�ض تورغوت �أوز�ل في 

ت�سعينيات �لقرن �لما�سي. و�إذ� كانت ''�لعثمانية 

�لجديدة'' �لتي يمثلها �أوز�ل، يلخ�سها د�ود �أوغلو 

باإعادة بناء �لدولة على نحو يتالئم مع �لو�سع 

�لدولي �لقائم، و�لعمل على بناء هوية ثقافية/

�سيا�سية تعالج تد�عيات �لموجة �لقومية �لتي 

و�سلت �إلى حد تهديد وحدة �لدولة، فاإن 

''�لعثمانية �لجديدة'' في �سيغتها �الأردوغانية 

تدفع نحو �لخروج من ''�لمربع �الأنا�سولي'' 

لمو�جهة �لتحديات و�لمخاطر �لتي تهدد كيان 

�لدولة �لتركية، بانتهاج �سيا�سة �إقليمية فاعلة 

وطموحة في �ل�سرق �الأو�سط �إجمااًل.

يمكن �إعادة بد�ية تظهير �لدور �لتركي في 

منطقة �ل�سرق �الأو�سط �إلى قيام �لحكومة �لتركية 

برئا�سة رجب طيب �أردوغان بمهمة �لو�ساطة 

�ل�سعبة بين �إ�سر�ئيل و�سورية، ونجاحها في 

جمع �لطرفين في �إ�ستانبول �أربع مر�ت من �أجل 

��ستئناف مفاو�سات �ل�سالم.

وفي �لو�قع، �أبدت تركيا �هتمامًا بالقيام 

بدور �لو�سيط بين �إ�سر�ئيل و�سورية منذ �سنة 
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�لذي �عتبر ن�سره من دون �لتو�سل �إلى �تفاق 

نهي جهود 
ُ
م�سبق بين تركيا و�إ�سر�ئيل عماًل ي

ع 
ّ
�لتو�سل �إلى حل يفتح �لباب لت�سوية تطب

�لعالقات.

في �ليوم �لتالي لن�سر ''تقرير بالمر'' �أعلن 

وزير �لخارجية �لتركي في حينه �أحمد د�ود 

�أوغلو �النتقال �إلى مرحلة جديدة من �لتعامل مع 

�إ�سر�ئيل، عبر �تخاذ �سل�سلة من �لتد�بير �سد تل 

�أبيب تناولت خف�ض �لعالقات �لدبلوما�سية بين 

�لجانبين من م�ستوى قائم باالأعمال )بعد �سحب 

�ل�سفير غد�ة حادثة �أ�سطول �لت�سامن( �إلى درجة 

�ل�سكرتير �لثاني، ووقف �لعمل بجميع �التفاقات 

�لع�سكرية بين �لجانبين، وعدم �العتر�ف 

بالح�سار �الإ�سر�ئيلي �لمفرو�ض على قطاع غزة، 

ونقل �لملف �إلى محكمة �لعدل �لدولية في 

الهاي، و�لعمل على محاكمة �لم�سوؤولين 

�الإ�سر�ئيليين عن �لهجوم على ''مافي مرمرة'' في 

�لمحاكم �لتركية و�الأجنبية، و�تخاذ خطو�ت 

ب�ساأن حرية حركة �لمالحة �لبحرية في �لحو�ض 

�ل�سرقي للبحر �الأبي�ض �لمتو�سط، باعتبار �أن 

5
�ل�ساحل �لتركي هو �الأطول في �سرق �لمتو�سط.

ولم تقف تركيا عند حدود هذه �لتد�بير �لتي 

�أرفقها د�ود �أوغلو بالتحذير من �أن �لوقت حان 

لتو�جه �إ�سر�ئيل �لتد�عيات، وتدفع �لثمن لقاء 

ت�سرفاتها غير �لم�سروعة، بل �إن رئي�ض �لحكومة 

د �لموقف معلنًا وقف 
ّ
في حينه �أردوغان �سع

�لعمل ''ب�سورة كاملة'' فيما يتعلق بجميع 

�لعالقات �لتجارية و�لع�سكرية مع �إ�سر�ئيل، 

متهمًا �إياها بالت�سرف كــ ''ولد مدلل''. كما �أعلن 

تعزيز �لوجود �لبحري �لتركي في �لحو�ض 

�ل�سرقي للبحر �الأبي�ض �لمتو�سط حيث ''�ست�ساَهد 

6
�سفننا ب�سورة �أكثر تكر�ر�ً في تلك �لمياه.''

غير �أن م�سوؤواًل في ديو�ن رئي�ض �لحكومة 

�لتركية �أو�سح �أن تعليق �لعمل هو في حقول 

�لعالقات �لتجارية و�لع�سكرية �لدفاعية فقط، 

بينما �أ�سار وزير �القت�ساد �لتركي �إلى �أن ال 

عقوبات �قت�سادية ُتفر�ض على �إ�سر�ئيل من 

جانب �أنقرة.

�سديدة �إلى �إ�سر�ئيل خالل �لحرب على لبنان في 

�سيف �سنة 2006، في �لوقت �لذي �سهدت مدن 

تركية عديدة تظاهر�ت موؤيدة لل�سعب �للبناني. 

وعندما ��ستبك �أردوغان مع �لرئي�ض �الإ�سر�ئيلي 

�لر�حل �سمعون بير�ض في منتدى د�فو�ض في 

�سوي�سر� في مطلع �سنة 2009، مندد�ً بال�سيا�سة 

�الإ�سر�ئيلية �إز�ء �لفل�سطينيين و�لعنف �لمفرط �سد 

قطاع غزة، حظي باإ�سادة �إجماعية في جميع 

�أنحاء �لعالم �لعربي، وخ�سو�سًا �أن هذ� �لطابع 

�لهجومي للدبلوما�سية �لتركية كان يك�سف في 

�آن معًا حالة �لعجز و�ل�سمت لدى زعماء �لدول 

�لعربية. وجاء �إلغاء م�ساركة �إ�سر�ئيل في 

�لتدريبات �لجوية �لتي يجريها �لحلف �الأطل�سي 

في �الأنا�سول في ت�سرين �الأول/�أكتوبر 2009، 

ثم �إد�نة �لهجوم �الإ�سر�ئيلي �لذي ��ستهدف في 

�ل�سنة �لتالية )2010( �سفينة ''مافي مرمرة'' �لتي 

حاولت في �إطار �أ�سطول �لت�سامن �لدولي، ك�سر 

�لح�سار �لمفرو�ض على قطاع غزة وم�ساعدة 

�ل�سكان �لمدنيين، كي يرفعا �لر�سيد �ل�سعبي 

الأردوغان �لذي �أطلقت عليه �ل�سحافة �لعربية 

لقب ''زعيم �لعرب'' و''نا�سر �لجديد''.

وبلغ �لت�سدد �لتركي �إز�ء �إ�سر�ئيل �أق�ساه عقب 

ن�سر ملخ�ض لتقرير لجنة �لتحقيق بحادثة ''مافي 

رف بتقرير ''بالمر'' في �سحيفة 
ُ
مرمرة''، و�لذي ع

 4 
''�لنيويورك تايمز'' في 1 �أيلول/�سبتمبر 2011.

و�للجنة �لمذكورة �سكلها �الأمين �لعام �ل�سابق 

لالأمم �لمتحدة بان كي مون في 2 �آب/�أغ�سط�ض 

2010، وتاألفت من رئي�ض حكومة نيوزيلند� 

�ل�سابق جيوفري بالمر، و�لرئي�ض �لكولومبي 

�ل�سابق �ألفارو �أوريبي نائبًا للرئي�ض، وع�سوين 

هما: �إ�سر�ئيلي هو جوزيف �سي�سانوفي، وتركي 

هو �ل�سفير �لمتقاعد �أوزديم �سانبيرك.

جاء �لتقرير �إجمااًل متعار�سًا مع وجهة 

�لنظر �لتركية العتباره �لح�سار على غزة �سرعيًا 

ِدن �إ�سر�ئيل ولم 
َ
من ز�وية �لقانون �لدولي، ولم ي

يطلب منها �العتذ�ر، و�إنما �كتفى بانتقاد وحيد 

هو �أن �لجنود �الإ�سر�ئيليين �أفرطو� في ��ستخد�م 

�لقوة. و�أثار ن�سر �لتقرير غ�سب �لجانب �لتركي 
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�لزيارة في لحظة تت�سم بالتوتر �ل�سديد بين �أنقرة 

وتل �أبيب. كما نقلت �ل�سحيفة �أن م�سر بّلغت 

تركيا �أنها تف�سل عدم حدوث �لزيارة باعتبار �أن 

�لجي�ض �لم�سري ال يريد توتر�ً �إ�سافيًا مع 

�إ�سر�ئيل.

في ذلك �لوقت، �أيدت تركيا تقدم �ل�سلطة 

�لفل�سطينية �إلى �الأمم �لمتحدة بطلب �العتر�ف 

بدولة فل�سطينية. و�أكد �أردوغان في خطاب له 

�أمام �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة في 

2011/9/23 �سرورة �العتر�ف بفل�سطين دولة 

ع�سو�ً في �الأمم �لمتحدة، مو�سحًا �أن دعم تركيا 

لالعتر�ف بالدولة �لفل�سطينية هو دعم غير 

م�سروط، وموجهًا �نتقاد�ً �سديد�ً �إلى �ل�سيا�سة 

�الإ�سر�ئيلية �إز�ء فل�سطين، و�إلى المباالة �لمنظمة 

�لدولية في هذ� �ل�ساأن. وقال �أردوغان �إن ال �سيء 

يمكن �أن يحل مكان عملية �ل�سالم في فل�سطين، 

و�إن مطالبه من �إ�سر�ئيل و��سحة وهي �العتذ�ر، 

ودفع �لتعوي�سات �إلى �أُ�سر �سحايا �لهجوم 

�الإ�سر�ئيلي على ''مافي مرمرة''، ورفع �لح�سار 

عن غزة.

غير �أن �لعالقات �القت�سادية بين تركيا 

و�إ�سر�ئيل في �لقطاع �لخا�ض لم تتاأثر على ما 

يبدو بالتد�بير �لتي �أعلنتها �أنقرة �سد تل �أبيب 

 علمًا باأن تركيا 
8

بعد �سدور تقرير ''بالمر''،

ت�ستورد من �إ�سر�ئيل منتوجات كيماوية وزر�عية 

وتكنولوجية متطورة، وتتركز �سادر�تها �إلى 

�لدولة �لعبرية على عدة �أنو�ع من �لمن�سوجات 

و�لرخام.

وفي �لتحليل �لنهائي يتبين �أن تركيا لم 

تتر�جع عن �لتز�مها �ل�سرعية �لدولية �أ�سا�سًا 

ل�سوغ موقفها من �لق�سية �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل، 

و��ستمرت �لق�سية �لفل�سطينية �أولوية في 

�سيا�ساتها �ل�سرق �الأو�سطية. بل �إن �لدور �لتركي 

حمل روؤى وت�سور�ت م�ستقلة عن بقية �الأطر�ف 

�لفاعلين في �سعيه لحماية �ل�سعب �لفل�سطيني 

�سيا�سيًا ودعمه �قت�ساديًا، �الأمر �لذي تجلى في 

رف�سه �لح�سار على غزة ووقف �لم�ساعد�ت 

�لدولية للفل�سطينيين عقب فوز حركة ''حما�ض'' 

وحاول م�سوؤولون في �إ�سر�ئيل �لتقليل من 

�أهمية �لتد�بير �لتركية معتبرين �أنها ال تعني 

�لقطيعة، و�أنه �سيبقى في تركيا �لملحق �لع�سكري 

و�لقن�سل في �إ�ستانبول ودبلوما�سيون �آخرون. 

كذلك توعدت �إ�سر�ئيل بم�ساندة �لحملة �لر�مية 

�إلى �العتر�ف باالإبادة �الأرمنية، وبدعم ن�ساطات 

حزب �لعمال �لكرد�ستاني �لتركي.

وتز�منت �لتد�بير �لتركية �سد �إ�سر�ئيل مع 

�إعالن �لخارجية �لتركية �أن �أنقرة و�فقت على 

ن�سر �لدرع �ل�ساروخية في �أر��سيها. وجاء في 

بيان للخارجية �لتركية �أنه ''في ختام عملية 

ن 
َ
م�ساور�ت �ساملة �سارك فيها �أع�ساء �لحلف بم

فيهم تركيا، و�فق حلف �سمال �الأطل�سي في قمة 

ل�سبونة �ل�سنة �لما�سية )2010( على مفهوم 

�ال�ستر�تيجيا �لجديدة للحلف �لذي يهدف �إلى 

�سمان �أمن �لحلف في مو�جهة �لتهديد�ت 

�عتماد�ً على �لتكنولوجيا �لمتطورة �لمالئمة 

لظروف �لع�سر.'' و�أ�ساف �لبيان: ''في هذ� �الإطار 

تقرر تطوير نظام دفاعي �سد تهديد �ل�سو�ريخ 

�لبال�ستية، وقد دعمت تركيا منذ �للحظة �الأولى 

�لجهود �لمبذولة لتطبيق �لقر�ر ]....[ �إن تركيا 

ركيزة من ركائز �لحلف، وبناء على توجيهات 

�لحكومة فقد تقرر ن�سر نظام �الإنذ�ر �لمبكر �لتابع 

لنظام �لدرع �ل�ساروخية على �الأر��سي �لتركية 

]....[ �إن هذه �لخطوة �ستعزز قدرة حلف �سمال 

�الأطل�سي �لدفاعية، كما �ستقوي نظام �لدفاع 

7
�لوطني �لتركي.''

و�أعقب �لتدهور في �لعالقات �لتركية ــ 

�الإ�سر�ئيلية قيام �أردوغان بجولة في دول 

''�لربيع �لعربي'' في �سمال �أفريقيا وهي م�سر 

وتون�ض وليبيا، و�سط �أنباء عن زيارة مقررة له 

لقطاع غزة. وقال �أردوغان �أنه �سيبحث مع 

�لم�سوؤولين �لم�سريين خالل زيارته للقاهرة بين 

12 و14 �أيلول/�سبتمبر 2011 ما �إذ� كان 

�سيزور غزة �أم ال. وعلى �لرغم من �أن �ال�ستعد�د�ت 

�الأمنية كانت قد �تُّخذت، فاإن هذه �لزيارة لم تتم 

الأ�سباب عزتها �سحيفة ''ملليت'' �لتركية 

)2011/3/8( �إلى عدم رغبة م�سر في �أن تتم 
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�لجمهور �لعربي مع حزب ''�لعد�لة و�لتنمية'' 

�الإ�سالمي �لجذور. �إاّل �إن �نفتاح �لفر�ض �أمام 

�أدو�ر عربية جديدة، وال �سيما �لدور �لم�سري، 

�ألقى ظالاًل على �لدور �لتركي �لذي �نكفاأ في 

ملفات �إقليمية وفل�سطينية، ومنها ملف 

�لم�سالحة �لفل�سطينية �لذي كان لم�سر �لدور 

�لبارز فيه، بينما �كتفت تركيا عبر وزير 

خارجيتها في ذلك �لحين د�ود �أوغلو بالقيام 

بدور �لم�ساعد. كذلك �الأمر في �سفقة تبادل 

�الأ�سرى بين �إ�سر�ئيل وحركة ''حما�ض''، �إذ كان 

�لدور لم�سر.

2 ــ الرتباك الرتكي اإزاء ''الربيع 

العربي''

كان على �ل�سيا�سة �لتركية في �سوء ثور�ت 

''�لربيع �لعربي'' �أن تعيد تمو�سعها �آخذة في 

�العتبار �الأزمة �النتقالية �ل�ساملة �لتي تهز 

�لمجتمعات �لعربية، و�لتحوالت �ل�سيا�سية 

�لطارئة في تون�ض وم�سر وليبيا، وتلك �لجارية 

في �ليمن و�سورية و�لبحرين، وكذلك �سعي م�سر 

ال�ستعادة موقعها ودورها في نظام �لتو�زن 

�الإقليمي. ولم يعد كافيًا �أن ُتظهر �لدبلوما�سية 

�لتركية ن�ساطًا كبير�ً، و�أن تبني على نجاحات 

عقد م�سى تمكنت خالله تركيا من �أن تقدم 

نف�سها م�سدر �إلهام لقوى �لمعار�سة في �لعالم 

ق في �لوقت نف�سه عالقاتها 
ّ
�لعربي، و�أن تعم

بالنظم �ال�ستبد�دية �لحاكمة، ذلك باأن هذ� �لنمط 

من �لتمو�سع لم يعد ممكنًا في زمن �لتحوالت 

�لعربية. لذلك ر�أينا تركيا تو�جه في �لبد�ية 

�سعوبات في �لتاأقلم مع �لو�سع �لعربي �لجديد، 

�الأمر �لذي جعل حكومة �لعد�لة و�لتنمية تختار 

�النتظار �إز�ء �النتفا�سات �الأولى �لتي هزت 

ث حتى �سقوط 
ّ
ن عليها �لتري

ّ
�لعالم �لعربي، وتعي

زين �لعابدين بن علي في تون�ض في 14 كانون 

�لثاني/يناير 2011، لي�سع �أردوغان في 1 

 
ّ
�سباط/فبر�ير 2011 حد�ً ل�سمت كان ي�سم

�الآذ�ن منذ عدة �أ�سابيع، ويطلب من �لزعماء 

في �النتخابات �لفل�سطينية في �سنة 2006، 

ف�ساًل عن م�ساهمته �الإيجابية في �لم�سالحة 

�لفل�سطينية.

وظلت �لعالقات �لتركية ــ �الإ�سر�ئيلية ترزح 

�أعو�مًا تحت وطاأة �لتد�عيات �لتي �أنتجها 

�لعدو�ن �الإ�سر�ئيلي على �أ�سطول �لت�سامن �لدولي 

فجر 3 �أيار/مايو 2010، �إلى �أن نجحت �لجهود 

و�ل�سغوط �الأميركية في �لتو�سل �إلى ت�سوية بين 

�لطرفين، وقبول �إ�سر�ئيل مطلب تقديم �عتذ�ر، 

وتقديم تعوي�سات �إلى ذوي �ل�سحايا �الأتر�ك 

�لت�سعة �لذي �سقطو� في �لهجوم �الإ�سر�ئيلي. غير 

ة �لمكثفة بين م�سوؤولين �أتر�ك 
ّ
�أن �للقاء�ت �ل�سري

و�إ�سر�ئيليين لم ت�سفر عن قبول مطلب تركيا رفع 

ل هنا �أن 
ّ
�لح�سار عن غزة، ويمكن �أن ي�سج

�ل�سيا�سة �لتركية �لمت�سددة �إز�ء �إ�سر�ئيل، و�إن 

كانت لم تثمر غالبًا نتائج بارزة على �الأر�ض من 

نوع لجم �ل�سلوك �لعدو�ني لالحتالل، �أو فر�ض 

تر�جع في م�ساألة �ال�ستيطان في �ل�سفة �لغربية 

و�لقد�ض، �أو في �سيا�سة �لح�سار و�لعدو�ن على 

قطاع غزة، ربما �ساعدت في �إدر�ك �أن ما تفتقده 

�لدبلوما�سية �لتركية في �لمنطقة هو �أدو�ت 

�ل�سغط �لتي تتجاوز �أ�سلوب ''�لقوة �لناعمة''، 

ودور �لو�سيط �لذي يفتر�ض حكمًا عالقات جيدة 

مع جميع �الأطر�ف، و�المتناع من �لدخول في �أي 

محور �إقليمي �أو �النحياز �إلى مجموعة من �لدول. 

وهكذ�، فاإن تركيا �ستحاول بناء محور �إقليمي 

مع م�سر خالل حكم ''�الإخو�ن �لم�سلمين''، 

و�للجوء بعد خ�سارة م�سر و�سورية و�ل�سعودية 

�إلى �إقامة محور مع قطر �أ�سا�سه �لرهان على 

�ض 
ّ
�سبكة ''�الإخو�ن �لم�سلمين'' كقوة �إقليمية تعو

عدم ��ستقر�ر �لعالقات مع �الأنظمة �لعربية، من 

دون �أن نن�سى �لتدخل �لع�سكري في �الأزمَتين 

�لعر�قية و�ل�سورية.

في �أي حال، فاإن موجة �لثور�ت �لعربية 

باإطالقها ديناميات جديدة في �لمنطقة، منها 

�سعود �الإ�سالم �ل�سيا�سي في بع�ض دول ''�لربيع 

�لعربي'' بعد �سنة 2011، �ساهمت في تقدم 

�لنفوذ �لتركي، وتعاطف قطاعات و��سعة من 
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توحي باأن جماعة �أردوغان ربطت م�سيرها 

بم�سير �الإخو�ن في م�سر و�لعالم �لعربي، هو 

تجربة �أردوغان �ل�سخ�سية مع �لموؤ�س�سة 

�لع�سكرية في بلده من جهة، و�حتو�ء �لتمدد 

�الإير�ني عربيًا عقب �لنك�سة �لتي �أ�سابت 

�ل�سيا�سة �لتركية �إز�ء �لنفوذ �الإير�ني في �سورية 

12
و�لعر�ق من جهة ثانية.

ا �لحالة �ل�سورية فكانت �أكثر تعقيد�ً الأن 
ّ
�أم

�لرهانات فيها لم تكن �قت�سادية فح�سب، بل 

جيو�سيا�سية و��ستر�تيجية �أي�سًا. ولذلك الذت 

�ل�سلطات �لتركية بال�سمت �إز�ء حملة �لقمع �لتي 

�سّنها �لنظام �لبعثي �سد �النتفا�سة �ل�سعبية، ولم 

تغير لهجتها �إاّل عندما بد�أ �الألوف من �لالجئين 

�ل�سوريين بالتدفق على �لحدود �لتركية. وهكذ� 

وجدت تركيا نف�سها �نطالقًا من �أيار/مايو 

2011 في و�سع يدفعها �إلى ت�سعيد �نتقاد�تها 

�سد �لقمع في �سورية من دون �الإقد�م على قطع 

 لكن �لعالقات �أخذت 
13

�لج�سور مع �لنظام.

تتدهور �سريعًا، بينما ر�حت و�سائل �الإعالم 

�ل�سورية تتهم �أنقرة بم�ساندة �النتفا�سة، ونظمت 

�ل�سلطات �ل�سورية تظاهر�ت تعر�ست لل�سفارة 

�لتركية في دم�سق، وذهب بع�ض �لم�سوؤولين 

�ل�سوريين �إلى �إد�نة ''�لمطامع �لعثمانية �لجديدة'' 

لل�سيا�سة �لخارجية �لتركية.

في ظل هذه �لتطور�ت �لدر�ماتيكية ُفتحت 

مناق�سة في تركيا نف�سها ب�ساأن �سحة �ل�سيا�سة 

�لخارجية �لتي يديرها د�ود �أوغلو، و�عتبرت 

�أو�ساط �لمعار�سة �لتركية �أن �لحرج �لذي ُتظهره 

حكومة �لعد�لة و�لتنمية �إز�ء ديناميات �لربيع 

�لعربي يدل على �نتهاء �سالحية ''�لدبلوما�سية 

�لتركية �لجديدة''، �الأمر �لذي يعني �أن �أردوغان 

ووزير خارجيته د�ود �أوغلو �أ�ساء� تقدير حالة 

�ل�سعف �لتي كانت تعتري �لنظم �ال�ستبد�دية 

�لعربية �لتي عمال طوياًل على �لتقرب منها 

مر�هنين على ديمومتها وقدرتها على �لتطور. 

وهذ� يعني �أن م�سروع �لنظام �الإقليمي �لذي 

حلما بقيادته، ��ستناد�ً �إلى �إر�ساء �سركات 

��ستر�تيجية، و�إقامة مجال �سامل للتجارة �لحرة 

�لعرب �أن ي�ستمعو� �إلى مطالب �سعوبهم، د�عيًا 

9
ح�سني مبارك �إلى �لتنحي.

لم تتوقع تركيا �النتفا�سات �لعربية �لتي 

�نفجرت في �لوقت �لذي كانت �لمبادالت 

�القت�سادية مع �لعالم �لعربي تتو�سع ب�سورة 

كبيرة ير�فقها م�سروع لمنطقة تجارة حرة 

و�نتقال مفتوح لالأفر�د. ولم تلبث حركة 

�ل�سادر�ت �لتركية منذ مطلع �سنة 2011 �أن 

�سجلت تر�جعًا الفتًا في معظم �لبالد �لعربية 

�لتي هزتها �نتفا�سات ذ�ت �ساأن )تون�ض، وم�سر، 

وليبيا و�سورية ب�سورة خا�سة(، كما �سجلت 

�لبور�سة �لتركية تر�جعًا في كانون �لثاني/

يناير 2011، �الأمر �لذي �أثار �لمخاوف في �ساأن 

��ستقر�ر �لليرة �لتركية.

ويتبين �أن حركة �لتمرد �لتي �جتاحت �لعالم 

�لعربي في مطلع �سنة 2011 و�سعت �أحيانًا 

�لدبلوما�سية �لتركية في ماأزق، و�إذ� كانت �أنقرة 

تمكنت من �لتعامل ب�سهولة مع �لحالة �لثورية 

في تون�ض وم�سر، فاإن �لتحديات �لناتجة من 

�الأزمتين �لليبية و�ل�سورية ك�سفت �سعوبات حادة 

في مقاربتها؛ ففي ليبيا تجنبت �لحكومة 

 �تخاذ 
10

�لتركية، ب�سبب �لم�سالح �القت�سادية،

موقف مع �لثو�ر �أو مع نظام �لقذ�في، ثم �نتقدت 

�لتدخل �لدولي قبل �أن تعود وتن�سم �إليه عقب 

�سدور �لقر�ر رقم 1973 عن مجل�ض �الأمن، 

مطالبة برحيل �لقذ�في.

وبلغ �نحياز حكومة �أردوغان �إلى جانب 

حكومة محمد مر�سي و�الإخو�ن �لم�سلمين في 

م�سر حد�ً دفع �أنقرة �إلى تجريد حملة دبلوما�سية 

ال هو�دة فيها �سد �النقالب على �الإخو�ن 

�لم�سلمين، بحجة �أن حركة �لتمرد �لتي �أودت 

بحكم �الإخو�ن غير �سرعية، �الأمر �لذي �أدى �إلى 

تدهور �سريع للعالقات �لم�سرية ــ �لتركية كانت 

نتيجته �لقطيعة �لكاملة بين �لبلدين، وف�سل 

محاولة �أردوغان �إقامة �لمحور �لتركي ــ 

 ويذهب محللون �أتر�ك �إلى �أن �لمنطق 
11

�لم�سري.

�لجيو�سيا�سي �لعميق للتماثل �الأردوغاني مع 

جماعة �الإخو�ن �لم�سلمين في م�سر �إلى درجة 
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من �لتقارب �لظاهر �لذي �سجلته تركيا مع 

�سورية. وكانت حكومة �أردوغان ال تز�ل تاأمل 

بين �آذ�ر/مار�ض و�آب/�أغ�سط�ض 2011 بتجنب 

تدهور عالقاتها �لثمينة ب�سورية �لتي كانت في 

حينه تحتل مكانة مركزية في �ل�سيا�سة �لتركية 

فتر�ض 
ُ
�لجديدة في �ل�سرق �الأو�سط، و�لتي كان ي

�أن ت�سمح لها بفر�ض نف�سها قوة �إقليمية دولية 

في حال تمكنت �أنقرة من تتويج جهود �لو�ساطة 

بين �سورية و�إ�سر�ئيل بنجاح. كذلك كانت �سورية 

ج�سر �لعبور لالقت�ساد �لتركي �إلى دول �لمنطقة، 

وخ�سو�سًا م�سر و�الأردن ودول �لخليج، ف�ساًل 

عن �أن تركيا لم تكن تريد في �أي حال �لتفريط 

بتعاونها مع �سورية في مجال �حتو�ء ن�ساطات 

حزب �لعمال �لكرد�ستاني �لتركي.

على �لرغم من جميع �لجهود �لمبذولة �لتي 

ي�سهد عليها �لن�ساط �لدبلوما�سي لوزير �لخارجية 

د�ود �أوغلو في حينه، فاإن حكومة �أردوغان لم 

تفلح في تجّنب �لقطيعة مع �سورية �عتبار�ً من 

�آب/�أغ�سط�ض2011 عندما فهم �أردوغان �أنه من 

�لم�ستحيل �إقناع ب�سار �الأ�سد باالنفتاح على 

مطالب �الإ�سالح، و�أنه لم يبق �أمامه �سوى خيار 

م�ساندة �لمعار�سة �ل�سورية، وال �سيما جماعة 

�الإخو�ن �لم�سلمين. و�نطالقًا من خريف �سنة 

2011، �سار �اللتز�م �لتركي بالم�ساهمة في 

�إ�سقاط نظام ب�سار �الأ�سد �أكثر �سر�حة، وفي 

حزير�ن/يونيو 2012 تم �جتياز مرحلة جديدة 

في �لقطيعة بين �لبلدين عندما �أ�سقطت و�سائل 

�لدفاع �ل�سورية، طائرة ��ستطالع تركية قالت 

 دم�سق �إنها �خترقت مجالها �لجوي. �أخير�ً، في

3 ت�سرين �لثاني/نوفمبر 2012 �سقطت قذ�ئف 

مدفعية �سورية في �لجانب �لتركي من �لحدود 

�لم�ستركة، ذهب �سحيتها مدنيون �أتر�ك. وكان 

رد �لجي�ض �لتركي فوريًا، وتحولت منطقة جنوب 

�الأنا�سول في ظل تد�بير وح�سود ع�سكرية و��سعة 

�لنطاق، �إلى جبهة م�ساندة للمعار�سة �ل�سورية 

�لم�سلحة �لتي �أُعطيت ت�سهيالت متز�يدة بجميع 

قياد�تها بعد �ل�سماح باإعالن والدة ''�لمجل�ض 

�لوطني �ل�سوري'' من �إ�ستانبول و�ختيارها مقر�ً 

في �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا، كان مو�سع 

14 وفي هذ� �الإطار، يعتقد بع�ض 
�إعادة نظر.

�لباحثين �الأتر�ك �أن �أردوغان ذهب بعيد�ً في 

تحدي �لواليات �لمتحدة وحلف �سمال �الأطل�سي 

متجاوز�ً بعد �سنة 2010 و�النت�سار �لكا�سح 

لحزب �لعد�لة و�لتنمية في �ال�ستفتاء على 

�لد�ستور، �لتو�فق ب�ساأن �لتز�مات تركيا 

ووظيفتها ب�سفتها ع�سو�ً في حلف �سمال 

�الأطل�سي، بما في ذلك �رتباطها �ال�ستر�تيجي 

بالغرب، وتعهدها بت�سويق نموذجها �لديمقر�طي 

في منطقة �ل�سرق �الأو�سط، و�حتر�مها وجود دولة 

�إ�سر�ئيل. وربما يكون �لزخم �القت�سادي، مقرونًا 

باالعتبار�ت �الأيديولوجية و�الإر�دوية في 

�ل�سيا�سة �لخارجية، قد دفع قيادة حزب �لعد�لة 

و�لتنمية، وال �سيما �أردوغان ود�ود �أوغلو، �إلى 

�العتقاد �أنه يقع على عاتقها قيادة �لعالم 

�الإ�سالمي �لذي يمثل �لعالم �لعربي عموده 

�لفقري. لقد كانت تركيا جاهزة للعودة �إلى 

�لم�سرح �لجيو�سيا�سي �لذي �أد�رت ظهرها له منذ 

تاأ�سي�ض �لجمهورية عقب �نتهاء �لحرب �لعالمية 

�الأولى، ووجدت نف�سها م�سطرة �إلى �النخر�ط مع 

�لحكومات و�الأنظمة �لعربية �لقائمة من دون 

�لت�ساوؤل عن �سرعيتها، غير �أن نجاح تلك 

�ل�سيا�سة تحت �ل�سعار �لمغري ''�سفر م�ساكل مع 

�لجو�ر'' و��ستمر�ريتها، �رتبطا بال�ستاتيكو �أو 

نيت تلك �ل�سيا�سة ��ستناد�ً 
ُ
�لو�سع �لقائم �لذي ب

�إليه. ومع حلول ديناميات �الأزمة �النتقالية 

�لعربية �نهار �ل�ستاتيكو في �لمنطقة، و�سارعت 

تركيا �إلى �إعادة �لتمو�سع مجدد�ً من دون خطة 

محددة، و�إلى تاأييد �لتغيير، لكن �نهيار ''�سيا�سة 

ت�سفير �لم�ساكل'' ر�ح يظهر مع �نفجار �الأزمات 

مع �إ�سر�ئيل وم�سر و�ل�سعودية، و�قتر�ب رياح 

�لتفكك �لعربي �أكثر من حدود تركيا، وكانت 

�سورية هي خط �لتما�ض �لذي جعل �النهيار 

و��سحًا للعيان.

لم تنجح �لقيادة �لتركية في �إقناع �أ�سحاب 

�لحل و�لربط في نظام ب�سار �الأ�سد باالنخر�ط في 

�إ�سالحات لتهدئة �النتفا�سة، وذلك على �لرغم 
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حالة حرجة بحيث �إنه بعد كل يوم يمر، كانت 

تزد�د �لت�ساوؤالت و�لمخاطر �لتي تو�جه تركيا 

ب�سبب ��ستمر�ر �الأزمة �ل�سورية، وتد�عيات 

�لمو�جهات �لم�سلحة على �له�سا�سة �لمتمثلة في 

عتقد على نطاق 
ُ
�لم�ساألة �لكردية في تركيا. وي

و��سع �أن ��ستر�تيجيا حزب �لعمال �لكرد�ستاني 

وقرينه �التحاد �لديمقر�طي في �سورية، تقوم 

على تعزيز مو�قعهما ل�سمان تمثيل �أف�سل 

لالأكر�د في �سورية في حال �نهيار �لنظام، �الأمر 

�لذي يعني �أن �الإ�سناد غير �لمبا�سر لنظام ب�سار 

�الأ�سد من جانب حزب �لعمال )PKK( ربما يكون 

نتيجة ح�سابات باردة تهدف �إلى جعل �لحكومة 

ل موقفها، وتجبرها على منح 
ّ
�لتركية تعد

�أكر�دها مزيد�ً من �لتنازالت، وت�سمح باأن يكون 

لالأكر�د في �سورية مكانة �أف�سل م�ستقباًل.

قبل �ستة �أعو�م كانت نقطة �لقوة لتركيا في 

�سيا�ستها �لخارجية هي �لرو�بط �لمتنامية مع 

�لجو�ر �لعربي، وكانت �أنقرة تفاخر ب�سالتها 

�لخا�سة مع �سورية، لكن �لم�سوؤولين �الأتر�ك ما 

لبثو� �أن توقفو� عن �لتباهي بهذه �لرو�بط، مع 

تدهور �لعالقات مع �لجو�ر �ل�سرقي، وتحديد�ً مع 

�سورية و�لعر�ق، و�لتورط في حرب ��ستنز�ف 

رها �الأزمة 
ّ
طويلة ومخاطر عدم ��ستقر�ر ت�سد

�ل�سورية �إلى �لجو�ر �الإقليمي، وتفاقم �له�سا�سة 

�لمزمنة لل�سيا�سة �لتركية، نتيجة عدم ت�سوية 

�لم�سكلة �لكردية �لتي تتاأثر بالمكا�سب �لتي 

يحققها �الأكر�د �ل�سوريون من طريق �إن�ساء 

مناطق تتمتع باالإد�رة �لذ�تية بحكم �الأمر �لو�قع 

على �لحدود �ل�سورية ــ �لتركية �لتي تمتد على 

 15
طول 911 كيلومتر�ً.

له، و�حت�سان قادة ''�لجي�ض �ل�سوري �لحر''، �الأمر 

�لذي �عُتبر ر�سالة و��سحة فحو�ها �أن تركيا 

باتت منخرطة بعمق في �سيا�سة تغيير �لنظام 

ر �أردوغان �لذي 
ّ
�ل�سوري. ففي مرحلة �أولى ت�سو

عير �لعالقات �ل�سخ�سية �لحميمة �أهمية كبيرة، 
ُ
ي

�أنه قادر على تثمير �سالته �لطيبة بب�سار �الأ�سد 

من �أجل �إيجاد مخرج لالأزمة، و�إطالق حو�ر بين 

�لنظام و�لمعار�سة، وبالتالي �الرتقاء بدور 

تركيا كقوة �ساعدة، وجعلها زعيمًا �إقليميًا قادر�ً 

على �لعمل الحتو�ء �الأزمات بعيد�ً عن �أي تدخل 

غربي. ويمكن �أن نت�سور ب�سهولة �أن ممانعة 

�لرئي�ض �ل�سوري جرحت كبرياء �أردوغان �لذي 

كان ير�هن كثير�ً على تثمير عالقته �لخا�سة 

بحليفه �ل�سوري، ويتردد في �إظهار تعاطفه مع 

�النتفا�سة �ل�سورية في �أيامها �الأولى. من جهة 

�أُخرى يمكن �الفتر��ض ��ستناد�ً �إلى تجارب تون�ض 

وليبيا وم�سر، �أن �لحكومة �لتركية �عتبرت �أن 

�سعف �سورية، 
ُ
ت�سلب ب�سار �الأ�سد ال يمكن �إاّل �أن ي

ويحكم على �لنظام فيها باالنهيار عاجاًل �أم 

�آجاًل، وهو ما يعني �أن �لوقت حان كي تغير 

تركيا مقاربتها، وتعمل لالإعد�د لمرحلة ما بعد 

ب�سار �الأ�سد في �سورية. غير �أن �لنتائج تدل على 

�أن تقدير �لموقف من جانب �أردوغان لم يكن 

موفقًا، �إذ �إنه �أ�ساء تقدير قدرة �لنظام �ل�سوري 

على �ال�ستمر�ر، كما �أنه لم ياأخذ في �العتبار 

�لم�سالح �الإير�نية و�لرو�سية، وما تنطوي عليه 

من خيار�ت تلقي بثقلها على �إمكانات �لمناورة 

�لتركية، وتحديد�ً على �لمرونة �ال�ستر�تيجية 

�لتركية. �إن �لقر�ءة �ل�سائبة لمو�زين �لقوى 

و�لمدى �لزمني للمو�جهة بين �لنظام �ل�سوري 

و�لمعار�سة �لمدنية و�لم�سلحة، و�سعت تركيا في 
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