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التوتر الحالي بين تركيا يمثل 

وم�ضر �ضورة وا�ضحة للكيفية 

التي يمكن للعالم اأن يتحول من خالله؛ 

فالدولتان هما الآن، خ�ضمان محتمالن

في حرب تقليدية يمكن اأن تندلع في ليبيا، 

وخ�ضو�ضًا عقب قرار البرلمان الم�ضري الذي 

اعُتمد في 20 تموز/يوليو 2020، والذي 

يجيز للقوات الم�ضلحة الم�ضرية التدخل في 

ليبيا اإذا ُدعيت اإلى ذلك، و/اأو اإذا تخطت تركيا 

''الخط الأحمر'' الذي اأعلنه الرئي�س عبد الفتاح 

ال�ضي�ضي، بهدف ال�ضتيالء على مدينة �ضرت 

وقاعدة الجفرة الجوية في و�ضط ليبيا.

جنكيز ت�شاندار*

ماأزق تركيا يف ليبيا و�رشق املتو�شط**

تمثل ليبيا �شاحة �شراع حاليًا بين تركيا وم�شر، ونقطة التحول في موقع ومكانة 

كل من الدولتين في المجال الإقليمي. فتركيا تت�شرف على اأنها وريث الإمبراطورية 

العثمانية، وقد باتت قوة اإقليمية عبر تدّخلها في كثير من �شراعات المنطقة، من 

�شورية اإلى وقوفها في الأزمة بين دول الخليج اإلى جانب قطر، وقبل ذلك وجودها 

الع�شكري في ال�شومال، واأخيراً دخولها كالعب رئي�شي في الأزمة الليبية. اأّما م�شر 

طويلة،  لفترة   - ولأفريقيا  واحدة،  لمرة  العربي  العالم  زعيمة  ُتعتبر  كانت  التي 

ومركز القوة الروحية لالإ�شالم ال�شّني، والبطل العربي الرئي�شي في مواجهة اإ�شرائيل 

توقيعها  �شنة 1948 حتى  في  النكبة  منذ  فل�شطين،  تحرير  اأجل  من  الن�شال  وفي 

اتفاقيات كامب ديفيد في اأواخر ال�شبعينيات، فاإن نفوذها يزداد تقل�شًا مع التدخل 

التركي الأخير في ليبيا، بحيث اإنها باتت تجد نف�شها اأمام معادلة ل ُتح�شد عليها، 

بين قدرات غير متوازنة للمواجهة، واحتمالت فر�ض معركة عليها قد ل تكون قادرة 

على التمل�ض منها.

* �ضحافي وكاتب تركي.
مقالة خا�ضة بـ ''مجلة الدرا�ضات الفل�ضطينية''، بعنوان: 

 “Turkey’s Predicament in Libya and the Eastern
Mediterranean”.

ترجمة: اأني�س مح�ضن.
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تتجاوران في مناطق اقت�ضادية خال�ضة.

ومن وجهة النظر التركية، فاإن هذا التفاق 

عّد رداً على تعاون بين اليونان 
ُ
البحري ي

وقبر�س واإ�ضرائيل وم�ضر ل�ضتخراج الغاز من 

قاع البحر وت�ضديره عبر خطوط الأنابيب اإلى 

الأ�ضواق الأوروبية. فبالن�ضبة اإلى اإردوغان، 

فاإن التعاون الم�ضري والإ�ضرائيلي مع قبر�س 

واليونان هو ''لعبة جيو�ضيا�ضية لحب�س تركيا 

داخل حدودها البرية''، وبالتالي فاإن ال�ضفقة 

البحرية التركية - الليبية ب�ضاأن جوار 

المناطق القت�ضادية الخال�ضة، تهدف اإلى 

تعظيم مجال نفوذ تركيا في �ضرق البحر 

الأبي�س المتو�ضط، وكذلك منع بناء خط 

الأنابيب من دون اإذن تركيا، اإذ اإنه من دون 

موافقة اأنقرة، ل يمكن اأن يمر خط اأنابيب عبر 

البحر الأبي�س المتو�ضط.

اإن روؤية تركيا اإلى م�ضاألة تجاورها مع 

ليبيا في مناطق اقت�ضادية خال�ضة تتطلب 

تف�ضيراً مثيراً للجدل لتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار ل�ضنة 1982. فتركيا تّدعي اأن 

جزيرة كريت واأجزاء اأُخرى من اليونان ل 

يمكن لها اأن تمتلك 200 ميل بحري كمناطق 

اقت�ضادية خال�ضة، وذلك على النحو 

المن�ضو�س عليه في التفاقية، بل اإنها تقت�ضر 

على الحد القيا�ضي البالغ 12 مياًل المخ�ض�س 

للمطالبات ال�ضيادية الخارجية.

والأكثر اإثارة لالهتمام هو اأن تركيا تعتبر 

اأن من حقها التمدد على طول 600 كيلومتر 

من �ضاحل البحر الأبي�س المتو�ضط، معتبرة اأن 

الجرف القاري الخا�س بها ي�ضل اإلى ليبيا، 

واأنه يعبر بين جزيرَتي كريت ورود�س 

اليونانيتين. هذه الحجة، في الواقع، جرى 

�ضوغها في مبداأ ''الوطن الأزرق'' الذي طوره 

�ضباط بحريون علمانيون كماليون قوميون 

وكان التدخل التركي، من خالل رفد اأنقرة 

حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابل�س 

والميلي�ضيات المتحالفة معها بقوات واأ�ضلحة 

وطائرات من دون طيار ومرتزقة )من 

�ضورية(، اأدى اإلى قلب نتيجة المعارك الدائرة 

 في م�ضلحة 
ّ
حول طرابل�س بعدما كانت ت�ضب

قوات الجنرال خليفة حفتر الذي يتمتع بدعم 

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

ال�ضعودية والأردن وفرن�ضا ورو�ضيا وم�ضر. 

فع 
ُ
فقوات حفتر ُطردت من غرب ليبيا، ور

الح�ضار عن طرابل�س الذي كان قد بداأ في 

ني�ضان/اأبريل 2019، وفقدت تلك القوات 

مدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية 

ال�ضتراتيجية بالقرب من الحدود الليبية مع 

تون�س.

لقد غيرت الم�ضاركة التركية في الحرب 

الأهلية الليبية اأمنيات جميع الم�ضاركين في 

�ضاحة المعركة الليبية، فتركيا، بعد تقهقر 

قوات حفتر، باتت ت�ضيطر على قاعدة الوطية 

الجوية، بينما تحمي فرقاطاتها �ضاحل الغرب 

الليبي، وهي تن�ضىء قاعدة بحرية في 

م�ضراتة، وتهدد بالزحف اإلى �ضرت والجفرة 

اللتين ت�ضيطران على الهالل النفطي الليبي.

وتبرر اأنقرة تدّخلها في ليبيا بامتالكها 

ال�ضرعية القانونية، واأن وجودها الع�ضكري 

�ضرعي مثل الوجود الرو�ضي في �ضورية. 

وت�ضتند في ذلك اإلى التفاق التاريخي الذي 

وّقعته في ت�ضرين الثاني/نوفمبر 2019، مع 

حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من طرف 

الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا. وقد حددت 

التفاقية الموّقعة بين تركيا اإردوغان وليبيا 

ال�ضراج، الحدود البحرية الجديدة بين البلدين، 

والتي ت�ضمح لأنقرة با�ضتك�ضاف النفط والغاز 

الطبيعي، لأن تركيا وليبيا، وفقًا لالتفاقية، 
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يحت�ضدون �ضدها. فقد �ضاركت الإمارات في 

اأيار/مايو في اإعالن م�ضترك مع قبر�س 

واليونان وم�ضر وفرن�ضا يدين �ضيا�ضات تركيا 

في �ضرق البحر المتو�ضط وليبيا. ومع 

الإمارات، انتقلت الخ�ضومات الخليجية 

وال�ضراع داخل المع�ضكر ال�ضّني الم�ضلم من 

مرحلة جيو�ضيا�ضية رئي�ضية اإلى اأُخرى، ومن 

الخليج اإلى �ضرق البحر الأبي�س المتو�ضط ، 

والأخطر من ذلك، فاإنها ربما تقود اإلى حرب 

اأهلية في ليبيا. و�ضكلت م�ضر والإمارات 

العربية المتحدة والمملكة العربية ال�ضعودية 

محوراً مناه�ضًا لتنظيم الإخوان الم�ضلمين في 

العالم الإ�ضالمي ال�ضّني، و�ضد تركيا وقطر 

زعم اأنهما ترعيان ذلك التنظيم. 
ُ
اللتين ي

وتجدر الإ�ضارة هنا اإلى اأن تركيا اأن�ضاأت 

قاعدة ع�ضكرية في قطر لتوفير اأمن الدوحة 

�ضد المحور الم�ضري – الإماراتي - 

ال�ضعودي، وبهدف الحفاظ على بقاء الإمارة. 

وفي المقابل، كانت قطر �ضخية مع تركيا 

ماليًا، في الوقت الذي ت�ضاعفت النفقات 

الع�ضكرية لتركيا في الأعوام الأربعة الما�ضية، 

وهذا بالتوازي مع اأزمتها القت�ضادية.

ومع اأن ال�ضراكة التي جمعت فرن�ضا 

واليونان وقبر�س والإمارات العربية المتحدة 

وم�ضر، في القاهرة في 11 اأيار/مايو 2020، 

تبدو هائلة، اإّل اإن تركيا لم تتزحزح قيد اأنملة، 

واإنما تحّدتهم، متهمة اإياهم بال�ضعي لت�ضكيل 

''تحالف ال�ضر'' �ضدها. وفي غ�ضون �ضهر، قلب 

في �ضنة 2006، مع تزايد النغمة المعادية 

لليونان والناتو. والالفت اأن هوؤلء 

الأدميرالت، وهم من الموؤمنين بالمذهب 

القومي، كانوا قد ق�ضوا عقوبات بال�ضجن 

لب�ضعة اأعوام ب�ضبب اأن�ضطة انقالبية مزعومة، 

لكن اأُعيد تاأهيلهم واأ�ضبحوا �ضركاء لإردوغان 

''* يدمج بين الإ�ضالميين 
ّ
في ''ميثاٍق فو�ضتي

والقوميين المت�ضددين. وت�ضير ''عقيدة الوطن 

الأزرق'' اإلى اأن كل �ضبر من البحار تمار�س 

فيه تركيا حقوقها ال�ضيادية، هو مقد�س، 

تمامًا مثل كل �ضبر من اأرا�ضي البلد، فهو جزء 

من الوطن.

اإن عقيدة ''الوطن الأزرق'' تتالءم مع 

اأهداف اإردوغان الجيوا�ضتراتيجية في �ضرق 

البحر الأبي�س المتو�ضط وليبيا، وقد اأدى ال�ضير 

بها اإلى اإبرام اتفاق ت�ضرين الثاني/نوفمبر 

2019 مع حكومة الوفاق الوطني في 

طرابل�س.

بناء على ما تقدم، فاإن ال�ضيا�ضة الخارجية 

التركية الحازمة التي تظهر في الممار�ضة 

العملية في ليبيا، وكذلك في �ضورية و�ضمال 

العراق، ل يمكن فهمها من دون اللعبة 

الجيو�ضيا�ضية لتركيا ب�ضاأن و�ضعها في �ضرق 

البحر الأبي�س المتو�ضط، لأن م�ضالح اأنقرة في 

ليبيا و�ضرق البحر المتو�ضط مت�ضابكة 

ومترابطة. وقد دفعت بانوراما ال�ضيا�ضة 

الخارجية لإردوغان البع�س اإلى القول اإنه 

يحاول تحويل �ضرق البحر الأبي�س المتو�ضط 

اإلى بحر تركي، عالوة على تو�ضيع نطاق 

نفوذه على ليبيا، والذي قد ينتهي بتق�ضيم هذا 

البلد اأو المواجهة الع�ضكرية مع م�ضر.

غير اأن دبلوما�ضية الزوارق الحربية 

التركية في �ضرق البحر المتو�ضط، والن�ضاط 

الع�ضكري في ليبيا، جعال جميع خ�ضوم اأنقرة 

* وفقًا لحكاية �ضعبية األمانية، فاإن الكيميائي الألماني 
يوهان فاو�ضت وّقع ميثاقًا مع ال�ضيطان باع بموجبه 

روحه في مقابل المعرفة والقوة، مع اأنه لم يكن بحاجة 

اإلى هذا الحلف مع ال�ضيطان لتحقيق النجاح الذي كان 

حققه بالفعل، لكنه قام بذلك ب�ضبب الأنانية الزائدة 

والطمع بمزيد من النجاحات. )المحرر(
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الم�ضافة بين تلك المنطقة وم�ضر نحو 1000 

كيلومتر، وبالتالي فاإن �ضانعي ال�ضيا�ضة 

والمخططين الع�ضكريين الأتراك ي�ضتبعدون 

قيام م�ضر بعملية برية في ليبيا من دون 

ق جوي.
ّ
تفو

وفقًا للمخططين الع�ضكريين في تركيا، 

ودرو�س الحروب العربية - الإ�ضرائيلية في 

�ضنَتي 1967 و1973، ف�ضاًل عن حرب الخليج 

في �ضنة 1991، فاإن اأي عملية ع�ضكرية 

وا�ضعة النطاق في ت�ضاري�س مع �ضحاري 

�ضا�ضعة مثل ليبيا، تتطلب التفوق الجوي �ضد 

العدو لدعم القوات البرية. وفي هذا المجال ل 

يمكن لم�ضر التي تبعد 1000 كيلومتر عن 

منطقة القتال المفتر�ضة اأن تثبت التفوق 

الجوي �ضد الدفاعات الجوية التي تديرها 

تركيا بقيادة الجي�س التركي والطائرات من 

دون طيار التركية التي اأثبتت فاعليتها �ضد 

الطائرات من دون طيار التي توفرها الإمارات 

والدفاع الجوي الرو�ضي لقوات حفتر �ضرق 

ليبيا. لذلك، ما لم تح�ضل م�ضر على دعم 

جوي كبير من رو�ضيا والإمارات، وربما من 

فرن�ضا، فاإنها لن تتمكن من مواجهة تركيا في 

�ضاحة المعركة الليبية، كما اأن القوة البحرية 

التركية القوية قبالة ال�ضاحل الليبي ُتعتبر 

رادعًا كافيًا للبحرية الم�ضرية اأي�ضًا.

ومع ذلك، اإذا وقعت الحرب في ليبيا، واإذا 

عد هذه الأخيرة 
ُ
كانت تركيا طرفًا فيها، فاإن ب

عن منطقة الحرب هو التحدي الرئي�ضي 

لوج�ضتيًا. فطول الطرق اللوج�ضتية الجوية 

والبحرية بين تركيا وليبيا يبلغ 2300 

كيلومتر، وبالتالي �ضتكون عمليات نقل 

القوات والإمدادات وعمليات الإجالء مهمة 

لوج�ضتية هائلة لتركيا. وفي هذا ال�ضدد، فاإن 

ا�ضتخدام القواعد الجوية الم�ضرية بالقرب من 

الدعم الع�ضكري القوي الذي قدمته تركيا 

لحكومة الوفاق الوطنية الم�ضهد، واأدى اإلى 

تقهقر قوات حفتر المدعومة من مجموعة 

''فاغنر'' المكونة من مرتزقة رو�ضيين، ومن 

ن ت�ضفهم تركيا بـ ''تحالف ال�ضر''. 
َ
طرف كل م

ومع هزيمة قوات حفتر، لم يكن �ضقوط �ضرت 

وو�ضط ليبيا بعيداً عن الأنظار بالن�ضبة اإلى 

تركيا، وهكذا بداأ التكهن باإمكان اندلع حرب 

تقليدية تركية - م�ضرية في ليبيا.

اإّل اإن اأنقرة ل ترى اأن م�ضر جادة في 

المخاطرة بالقتال �ضد تركيا، بل تعتقد اأن 

القاهرة تحاول �ضرف النتباه عن ف�ضلها في 

ثني اإثيوبيا عن م�ضروع ال�ضد ال�ضخم على 

النيل. ووفقًا لأنقرة، فاإن ال�ضي�ضي يخادع، كما 

اأن ق�ضور م�ضر في القتال �ضد الدولة 

الإ�ضالمية )داع�س( في �ضبه جزيرة �ضيناء، ل 

يمكن اأن يجعلها تخاطر ب�ضكل كبير بخو�س 

حرب في ليبيا. فالقوات الم�ضلحة الم�ضرية 

تفتقر اإلى كثير من القدرات في خو�س 

النزاعات المنخف�ضة الحدة، وبالتالي، فاإنها 

لي�ضت في و�ضع ي�ضمح لها ب�ضّن حرب تقليدية 

وا�ضعة النطاق �ضد تركيا في ليبيا. وبالن�ضبة 

اإلى �ضانعي ال�ضيا�ضة الأتراك، فاإن م�ضر حتى 

لو فعلت ذلك، ف�ضتنتهي الحرب بهزيمة 

ل في نهاية 
ّ
محتملة لها، الأمر الذي ربما يعج

نظام ال�ضي�ضي.

وتعتقد تركيا كذلك اأن الموؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

الم�ضرية ل تزال تطاردها �ضدمة حربها في 

اليمن في �ضتينيات القرن الما�ضي، اإذ ف�ضل 

التدخل الم�ضري هناك خالل عهد جمال عبد 

النا�ضر، وبات بعد ذلك ي�ضار اإلى اليمن بـ 

''فيتنام م�ضر''. ويمكن ل�ضيناريو الحرب في 

ليبيا �ضد تركيا اأن يتمركز في و�ضط ليبيا 

حول �ضرت والهالل النفطي، حيث تبلغ 
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بين البناء و�ضناعات الطاقة والدفاع، والتي 

ت�ضل اإلى 20 مليار دولر اأميركي، الأمر الذي 

�س بع�س خ�ضائرها القت�ضادية الفادحة، 
ّ
يعو

اء 
ّ
وينع�س اقت�ضادها الذي يعاني فعاًل جر

اأزمة تفاقمت اأكثر ب�ضبب ظروف ما بعد كوفيد 

19. وهكذا تبدو ليبيا، باإمكاناتها 

القت�ضادية، كاأنها �ضترة نجاة لنظام 

اإردوغان الذي يعتمد بقاوؤه ب�ضكل متزايد على 

ما �ضيكون عليه اقت�ضاد البلد.

وف�ضاًل عن العوامل القت�ضادية، واإن 

بن�ضبة اأقل، فاإن ليبيا ُتعتبر ركيزة محورية 

لتركيا لأ�ضباب اأيديولوجية اأكثر منها 

اقت�ضادية، فهي �ضاحة يتناف�س فيها لعبون 

عديدون على تمثيل الإ�ضالم ال�ضّني، 

ويتناف�ضون على ال�ضلطة. فتركيا التي هي 

المركز ال�ضابق للخالفة العثمانية، والتي 

تتمتع بالإرث الإمبراطوري للعثمانيين، 

تواجه اليوم م�ضر التي ُتعّد المركز ال�ضّني بعد 

انهيار �ضلطة العثمانيين، والمحور ال�ضّني 

الحديث الت�ضكل بم�ضاركة دول الخليج الغنية، 

وخ�ضو�ضًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة 

العربية ال�ضعودية. اإن تركيا اإردوغان تمثل 

مركز المواجهة �ضد هوؤلء الالعبين 

الإقليميين الداعمين لل�ضتاتيكو في المنطقة، 

والمناه�ضين لالإخوان الم�ضلمين، القوة 

الإقليمية التي ظهرت في ال�ضدارة نتيجة 

الربيع العربي، والتي توؤازرها تركيا.

عالوة على ذلك، مثلت ت�ضرفات تركيا في 

�ضرق البحر الأبي�س المتو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

)حتى في ال�ضحراء الكبرى وال�ضاحل( تحديًا 

حقيقيًا لفرن�ضا، القوة ال�ضتعمارية ال�ضابقة 

والم�ضاركة الن�ضطة في ال�ضراع الليبي، 

ونموذجًا لل�ضيا�ضة الخارجية التركية في عهد 

رجب طيب اإردوغان ال�ضتبدادي )بعد �ضنَتي 

ليبيا، وقاعدة الخادم في �ضرق ليبيا )التي 

ت�ضغلها قوات اإماراتية( من طرف القوات 

الجوية الم�ضرية - الإماراتية الم�ضتركة، 

يمكن اأن يكون عن�ضر تهديد للممرات الجوية 

والبحرية بين تركيا وليبيا، كما اأن تركيا 

�ضتحتاج اإلى مالطا، وبدرجة اأقل اإلى تون�س 

والجزائر، من اأجل الدعم اللوج�ضتي.

ويمكن النظر اإلى الهجوم الذي �ضّنته 

طائرات مجهولة في مطلع يوليو/تموز على 

قاعدة الوطية الجوية بالقرب من الحدود 

الليبية – التون�ضية )والتي فقدتها قوات حفتر 

في اأيار/مايو وكانت ال�ضبب الرئي�ضي وراء 

تقهقر تلك القوات(، على اأنه ر�ضالة لردع 

تركيا وحكومة الوفاق الوطني من �ضّن هجوم 

لال�ضتيالء على �ضرت والجفرة. ومع اأن 

الطائرات المهاجمة ظلت مجهولة الم�ضدر، اإّل 

اإن تركيا ت�ضّك في اأنها تابعة للقوة الجوية 

الإماراتية، وتف�ضر ذلك باأنه التزام من اأبو 

ظبي بمنع الهجوم على �ضرت، م�ضحوبًا بدعم 

لوج�ضتي م�ضري ومراقبة جوية رو�ضية.

وتعتقد تركيا اأنه على الرغم من 

ال�ضعوبات المتعددة الأوجه التي �ضتواجهها 

في تجاهل ''الخطوط الحمراء'' التي ذكرها 

ال�ضي�ضي، فاإنها ما لم تقم هي وحليفتها 

الليبية بال�ضيطرة على الهالل النفطي، فاإنه ل 

يمكنهما الجلو�س اإلى طاولة المفاو�ضات في 

نهاية اليوم من موقع القوة، ول يمكنهما جني 

الفوائد القت�ضادية في ليبيا. فتركيا تريد اأن 

تكون م�ضاهمة في النفط الليبي، ف�ضاًل عن اأن 

يكون لها الحق في التنقيب عن النفط والغاز 

في المنطقة القت�ضادية الخال�ضة الليبية. 

وب�ضرف النظر عن هذا الجانب 

الهيدروكربوني للعالقة، فاإن ليبيا ت�ضّكل 

فر�ضة واعدة لالأعمال التركية التي تتراوح 



124جملة الدراسات الفلسطينية خريف 0262020

�ضيا�ضة اإردوغان الخارجية هذه يمكن 

تنفيذها ب�ضكل فاعل خالل فترة ال�ضطراب 

ف تركيا يمثل تحديًا 
ّ
العالمي الجديد. فت�ضر

معقداً للغرب ل�ضبب رئي�ضي، فهي كع�ضو في 

حلف �ضمال الأطل�ضي ُتعّد جزءاً من الحلف 

نف�ضه الذي ُتعّطله، وهو ما يحدث في 

المواجهة �ضد فرن�ضا واليونان في �ضرق البحر 

الأبي�س المتو�ضط. كما اأن عالقتها مع رو�ضيا 

ُتعّد اأكثر تعقيداً في �ضورية وليبيا، واأي�ضًا في 

الجغرافيا ال�ضيا�ضية الأو�ضع في اأورا�ضيا، ومع 

ذلك فقد اأ�ض�ضت في الوقت نف�ضه قدراً من 

ي ال�ضراع، في 
َ

ال�ضراكة مع رو�ضيا في م�ضرح

�ضورية وليبيا.

وفي المح�ضلة، يبدو اأن م�ضتقبل ليبيا 

�ضيت�ضكل على النحو الذي قد تتخذه العالقات 

بين تركيا ورو�ضيا، بدًل من اإمكان الحرب 

التقليدية بين تركيا وم�ضر لل�ضيطرة على 

الهالل النفطي الليبي.

ومع ذلك، فاإن النتيجة المنطقية للطبيعة 

القمعية لنظام اإردوغان في ال�ضيا�ضة التركية 

الداخلية، تنعك�س في ال�ضيا�ضة الخارجية 

العدوانية، مع اإ�ضافة زخارف اإ�ضالمية 

ودوافع تو�ضعية، في جميع اأنحاء العالم 

العربي، وبالتالي، فاإن احتمال مواجهة 

ع�ضكرية مع اأنقرة يجب عدم ا�ضتبعاده في 

الم�ضتقبل. 

2015 و2016(. وهذه ال�ضيا�ضة الخارجية 

التركية ترمز اإليها و�ضائل الإعالم الغربية 

خطاأ بم�ضطلح ''العثمانية الجديدة'' الذي يخلق 

قدراً كبيراً من الإرباك، اإذ ي�ضتخدمه المعلقون 

كمرادف لالإ�ضالموية والقومية، وبالتالي يتم 

تف�ضير اأي �ضيء يفعله اإردوغان على اأنه فعل 

معاٍد للغرب. اإّل اإن هذا ال�ضتخدام غير 

�ضحيح، واإحالة �ضيا�ضة اإردوغان الخارجية 

اإلى فكرة العثمانية الجديدة، اأدى اإلى �ضوء 

فهم.

اإن �ضيا�ضة اإردوغان الخارجية، في 

الأ�ضا�س، هي مجرد انعكا�س لمكونات النظام 

ال�ضتبدادي الذي ي�ضيطر عليه، ول �ضيما في 

اأعقاب محاولة النقالب الفا�ضلة في تموز/

يوليو 2016. وهذه المكونات هي مزيج من: 

الإ�ضالميين الذين يتماهون مع الإخوان 

الم�ضلمين في منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا، والعنا�ضر القومية المتطرفة 

الموجودة في هيكل الدولة التركية، والتي 

يج�ضدها حزب التحاد والترقي )لجنة التحاد 

والتقدم/CPU(. ولذلك، فاإن �ضيا�ضة اإردوغان 

الخارجية هي اندماج عميق بين ال�ضيا�ضات 

الإ�ضالمية والقومية، ومزيج من تلك 

ال�ضيا�ضات. وبدًل من العثمانية الجديدة ، فاإنه 

يمكن للقومية الم�ضلمة التركية اأو القومية 

الإ�ضالمية التركية اأن تكون بمثابة لقب اأف�ضل 

لو�ضف �ضيا�ضة اإردوغان الخارجية.




