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تقديم

شهدت الساحة السياسية الرتكية يف اآلونة األخرية موجات متالحقة من 
الشد واجلذب، جتلت أبرز صورها يف حماولة االنقالب العسكري الفاشلة ضد 
الرئيس رجب طيب أردواغن وحكومة العدالة واتلنمية اعم 2016. تركت هذه 
املوجات اثرا بالغا يف املشهد السيايس الرتيك ادلاخيل واخلاريج ىلع حد سواء. 
حياول هذا الكتاب سرب اغوار هذا املشهد املضطرب وتفكيكه وحتليله بغية 

الوصول لفهم أعمق دليناميكيات السياسة الرتكية يف ادلاخل واخلارج. 

حيتوي هذا الكتاب ىلع ترمجات رصينة ملقاالت مهمة صادرة عن هيئات 
علمية مرموقة تتاكمل يف مضمونها مع ما قدمه شباب ابلاحثني من اسهامات 
ثالثة  يف  الكتاب  يأيت  الرتكية.  املسألة  حيال  نظرهم  ووجهة  رؤيتهم  تعرض 
مدى  وحيلل  الرتيك  ادلاخيل  الوضع  منها  األول  اجلزء  يناقش  رئيسية؛  فصول 
اثلنائية  العالقات  اثلاين  يتناول اجلزء  فيما  تلبية تطلعات اخلارج.  قدرته ىلع 
الرتكية مع عددا من القوي اإلقليمية والعاملية. ويناقش ابعاد ادلور الرتيك يف 
بعض املناطق واالقايلم مثل املغرب العريب وغرب افريقيا. يعرض اجلزء اثلالث 
واألخري بشلك رئيس األدوات واآليلات اليت عمدت تركيا األردواغنية تلحقيق 

أهداف سياساتها اخلارجية. 

اليت  واملوضواعت  القضايا  من  للعديد  مفصاًل  عرًضا  الكتاب  هذا  يقدم 
مرجًعا  ويعد  وادلويل،  اإلقلييم  املستوى  ىلع  االهتمام  من  كبرًيا  حزًيا  تشغل 
تم  حيث  العرب  ابلاحثني  شباب  نظر  وجهة  من  الرتكية  املسألة  لفهم  شاماًل 
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مجع هذه املقاالت املتناثرة يف كتاب واحد تلقديم رؤية متاكملة حول حتوالت 
املشهد ادلاخيل واخلاريج يف تركيا للك قارئ مهتم بمتابعة الشأن الرتيك وما آل 

إيله، فضال عن إثراء املكتبة العربية بمحتوي عريب متخصص يف هذا الشأن.

ايمانه  املبكر ىلع  الشكر واتلقدير ملركز اإلنذار  يف اخلتام، نتوجه خبالص 
الاكمل بشباب ابلاحثني وتشجيعه ادلائم هلم من خالل اتاحة الفرصة خلروج 
أعماهلم للنور، السيما فيما يتعلق بمسألة حمورية من مسائل اإلقليم مثل ادلور 

الرتيك فيه. 

 املحررة

السياسة	الرتكية	يف	الرشق	األوسط
تبدد	طموحات	اهليمنة	اإلقليمية



نبذة عن الكتاب 

اتلاريخ  ابلاحث يف رحلة عرب  يأخذنا  األول،  الفصل  األول من  املقال  يف 
اتلحول  حمطات  وأبرز  اتلارخيية،  ونشأتها  اجلديدة  العثمانية  ىلع  نلتعرف 
بالسياسات  بدأت  عدة  بتحوالت  مرت  اليت  الرتكية  اخلارجية  السياسة  يف 
االنعزايلة مرورا بسياسات تصفري املشكالت وانتهاء باتلدخل املبارش يف إقليم 
الرشق األوسط وكذا األقايلم املجاورة تلعميق الرصااعت بدال من املساعدة يف 
حلها. يوضح الاكتب يف هذا السياق كيف أثر اعتالء حزب العدالة واتلنمية 
السلطة اعم 2002 ىلع السياسة اخلارجية الرتكية اليت سعت ألن تكون مركزا 
وسيطا بني املناطق املحيطة بها مستغلة موقعها اجلغرايف واصوهلا اتلارخيية. يف 
األخري، يرصح الاكتب أن سياسات تصفري املشكالت مع اجلوار لم تكن أكرث 

من جمرد شعار اختذته تركيا إلاعدة احياء العثمانية اجلديدة بشلك خمتلف.

سليم  والسلطان  أردواغن  بني  تارخيية  مقارنة  فيقدم  اثلاين،  املقال  اما 
هل  قدوة  واختاذه  بالسلطان  أردواغن  الرتيك  الرئيس  تأثر  إىل  يشري  األول حيث 
يف اتلعامل مع دول األقايلم املجاورة خصوصا مرص. وفقا للاكتب، يعد اتلاريخ 
مدخال مهما لفهم ذهنية انلظام الرتيك اذلي يتشابه موقف احلايل مع موقف 
العزلة اليت تمر بها  العثمانية أبان حكم املمايلك يف مرص من حيث  ادلولة 
أنقرة اآلن وخروجها خاوية الوفاض من عمليات تقاسم اثلورة يف منطقة رشق 
املتوسط. يتناول املقال أيًضا أوجه التشابه بني الرئيس الرتيك والسلطان سليم 
بادلولة  املراوغة خصوًصا يف عالقته  باتباع سياسة  يتعلق  فيها  األول، السيما 
املرصية. وعليه، يقدم ابلاحث توصياته للقاهرة برضورة اتلعايط مع اخلطوات 
الرتكية الودية احلايلة بمزيد من احلرص واحلذر، إذ انها ال تعدوا أن تكون جمرد 
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أو  الفشل  للخروج من مستنقع  وقتية  واستجداء حتالفات  مناورات سياسية 
تلحقيق بعض األهداف واملصالح.  يبدو للاكتب ويع القاهرة اتلام بذلك حيث 

أصبحت ال تسلم بهذا الود الطاري إذا لم تسانده تغريات حقيقة ىلع األرض. 

الرتكية  ادلفاع  صناعة  أهمية  الفصل  هذا  يف  اثلالث  املقال  يستعرض 
املتنامية ألردواغن باعتبارها الركن االسايس يف اسرتاتيجيته لتشتيت االنتباه 
هذه  تمنح  حيث  املضطربة  اخلارجية  والسياسة  الرتكية  العملية  أزمات  عن 
يبدو  الرغم من ذلك،  املناورة واالستقالل. ىلع  تركيا قدرة أكرب ىلع  الصناعة 
ادلاخلية  املخاطر واتلحديات  بالكثري من  الصناعة حمفوف  أن مستقبل هذه 
أبرز اتلحديات  املرجوة. لعل  اليت قد حتول دون حتقيقها ألهدافها  واخلارجية 
اخلارجية اليت تواجه تركيا يف هذا الشأن هو اعتمادها الكبري ىلع اتلكنولوجيا 
للمعرفة  العام  االفتقار  يبدو  ادلاخيل،  الصعيد  ىلع  أما  التسليح.  يف  الغربية 
أهم  من  املحلية  األسواق  وتشبع  الوطنية  العقول  هجرة  عن  فضال  املتطورة، 
املنظور معتمدة  الاكتب، ستظل تركيا يف املستقبل  بناء ىلع حتليل  اتلحديات. 
قصري  حل  وجود  عدم  ظل  يف  اتلاكيلف  باهظة  اتلكنولوجية  املساعدات  ىلع 
االجل للمشكالت اتلقنية اهليلكية يف صنااعت ادلفاع. ومع هذا، فمن املرجح 
ان تستمر هذه الصناعة يف انلمو وان اكن ضعيًفا ألنها حتقق ماكسب سياسية 

حملية ألردواغن.

فيما يتعلق باهلندسة االجتماعية، يشري ابلاحث إىل فشل أردواغن يف حتقيق 
مهمته السياسية األساسية كما أعلنها اعم 2012، ويه " تنشئة أجيال خملصة"، 
وذلك ىلع الرغم من فوزه يف اكفة االنتخابات ىلع مدار األعوام السابقة. تنوه 
القوميون  االتراك  الشباب  تفضيل  إىل  الرتكية  الرأي  استطالاعت  اغلب 



واالسالميون ىلع حد سواء العيش يف بالد أوروبية وليس تركيا. يعود ذلك إىل 
افتقار تركيا للحريات وتكافؤ الفرص واحلراك االجتمايع فضال عن تفيش 
تركيا  يف  ادليموغرايف  اتلطور  يتحدى  أذن،  القطااعت.  خمتلف  يف  املحسوبية 
امالءات اهلندسة االجتماعية ألردواغن ىلع الرغم من شعبيته وسلطته وحكمه 

االستبدادي اذلي ال يمكن حتديه.

العالقة  فيحلل  املسلمني؟"  اإلخوان  عن  أردواغن  يتخىل  "هل  مقال  اما 
املأزومة بني نظام أردواغن واإلخوان املسلمني حيث يرسد املراحل اليت مرت 
بها هذه العالقة وصوال ملا حنن عليه اآلن. ثمة دالالت منظورة تشري إىل ختيل 
اتلام  اقتناعه  بعد  نظامه  من  تبىق  ما  إلنقاذ  املسلمني  اإلخوان  عن  أردواغن 
بفشل حتالفه معهم يف حتقيق مرشوعه اإلقلييم، السيما بعد ختلص مرص من 
حكم اإلخوان. لم تكن تلك يه املرة األوىل اليت يقوم فيها الرئيس أردواغن 
أهدافه فقد دأب ىلع ذلك منذ  السيايس تلحقيق  باستغالل حراكت اإلسالم 
عليه  عبئا  أصبحوا  أهدافه  حتقيق  يف  اخفاقهم  مع  لكن  نسبيا.  طويلة  فرتة 

وأصبح اتلخيل عنهم مسألة وقت ال أكرث. 

يف  للمقاتلني  داعش  جتنيد  قضية  الفصل  هذا  يف  اخلتايم  املقال  يتناول 
إىل  املتاحة  ابليانات  تشري  ابلالد.  يف  املنترشة  شباكتها  عرب  الرتيك  ادلاخل 
قدرة داعش ىلع دمج نفسها ضمن جممواعت فرعية أكرب من املجتمع الرتيك، 
وتستخدم يف هذا السياق جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات اتلجنيد لضم أكرب 
عدد ممكن من املقاتلني. ويبدو أن الطريقة األكرث جناعة يف جتنيد األعضاء 
اجلدد يه املقابالت وجها لوجه أو االنضمام ملجموعة صغرية، حيث يتم دمج 
املجندين مع أعضاء آخرين يف جمتمعهم ويستهدفون جممواعت حمددة. كذلك 
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تهدف  واليت  الرتكية،  باللغة  انلاطقة  اإلعالمية  داعش من عملياتها  تستفيد 
الشعب  من  وادليين بني رشحية صغرية  السيايس  اتلعاطف  من  االستفادة  إىل 
الرتيك املؤيد لفكرة ادلولة اإلسالمية. يف األخري، يناقش املقال اجلهود الرتكية 
الرتكية  ادلينية  الشؤون  مديرية  خصوصا  حايلا  اتلطرف  ماكفحة  جماالت  يف 
ادلينية  داعش  مصداقية  تهاجم  اليت  واتلقارير  اخلطب  نرش  اليت حترص ىلع 
اتلدابري  املزيد من  اختاذ  تركيا  أنه سيتعني ىلع  ابلاحث  يؤكد  املجتمع.  داخل 
مثل صياغة قوانني جديدة للتعامل مع هذا اتلحدي وتمكني الرشطة والقوات 
ابلدلية من إنفاذ الترشيعات املحدثة للسيطرة حتراكت داعش ىلع الراض، وهو 

ليس باألمر اليسري. 

يتناول الفصل اثلاين من الكتاب عالقات تركيا املضطربة بالقوى اإلقليمية 
والعاملية، ويعطي اهتماما كبريا بالعالقات املرصية الرتكية حيث يفرد هلا ثالث 

مقاالت من أصل ثمانية. 

يأيت املقال األول يف هذا الفصل حتت عنوان" مناورة امللكة: كيف قوضت 
السابق  يف  تمتعت  مرص  أن  إىل  ويشري  املتوسط"،  رشق  يف  تركيا  مجوح  مرص 
بعالقات جيدة مع تركيا، غري أن اتلغيريات اليت طرأت ىلع السياسة اخلارجية 
لرتكيا قد دفعت مرص تلغيري وجهة نظرها يف ظل ترصحيات للرئيس الرتيك جتاه 
مرص وحماوتله اتلدخل بشلك مبارش يف شؤونها ادلاخلية واخلارجية. مع تقزم 
ادلور األمريكي يف يلبيا ورشق املتوسط ومع اتلطورات اليت تشهدها القضية 
الفلسطينية، فإن ثمة فرصة للقاهرة تلعظيم ماكسبها من حماوالت تركيا احلايلة 
خلطب ودها يف العديد من امللفات منها ىلع سبيل املثال ال احلرص العالقات 

املرصية الرتكية والعالقات املرصية االمريكية. 



عودة  سيناريوهات  عن  اثلاين  املقال  هذا  يتحدث  سبق،  بما  ارتباطا 
العالقات املرصية الرتكية حيث يرصد املسايع الرتكية للتقارب مع مرص مرة 
أخرى، ويوضح أن مثل هذه اخلطوة تبدو مفهومة يف ظل اخلسائر اليت منيت بها 
تركيا يف اإلقليم وشعور انقرة بعدم جدوى نهجها اتلصاديم مع اكفة األطراف 
ترتقب  املفروضة عليها.  للعزلة  إجياد خمرج  إىل  السيع  بها، ورضورة  املحيطة 
مرص اخلطوات الرتكية بمزيد من احلرص واحلذر ألنها تيع جيًدا أن اتلغيريات 
اجلذرية يف سلوك انلظام الرتيك لن حتدث يف اتلو واللحظة وانما تتطلب الكثري 

من اتلفاهمات واملوائمات بني اجلانبني. 

يف السياق ذاته، يتناول املقال اثلالث موقع اإلخوان املسلمني من حتوالت 
القلب  ويف  السيايس  اإلسالم  حراكت  أن  ىلع  مؤرشات  ثمة  مرص.  جتاه  تركيا 
منها مجاعة اإلخوان املسلمني لم تعد تصلح إال كورقة تصعيد سيايس وضغط 
أمىن قد حتقق أو ال حتقق املطلوب منها وفقا للمعطيات السائدة. والشاهد أن 
فيما  ما  أو ضغط  ما  االستثمار يف هؤالء تلحقيق مكسب  أردواغن ىلع  قدرة 
يتعلق بليبيا أو رشق املتوسط لم تعد جمدية يف ظل املتغريات ادلويلة واإلقليمية 

احلايلة.  

 فيما يتعلق بالعالقات االمريكية الرتكية، يتحدث املقال الرابع عن أن 
عالقة واشنطن بأنقرة باتت اشبه بالزواج انلكد والطالق املستحيل. فعىل الرغم 
والواليات  تركيا  بني  العالقة  أصبحت  فقط  لألخر،  منهما  بدل  من حاجة لك 
املتحدة مشوبة بعدم اثلقة واالنتقادات واالتهامات باتلآمر والعقوبات. ومع 
قدوم إدارة بايدن ادليمقراطية، يبدو أن هذا اتلباعد قد يفيض إىل طالق بني. 
مثل هذا اتلدايع يف العالقات االمريكية الرتكية سيكون هل صدى كبري يف 
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كثري من امللفات العالقة يف املنطقة، إال انه ال يعين أيًضا حدوث مواجهة بني 
أنقرة وواشنطن، أو رصاع مفتوح بالرضورة، فاتلحوالت العميقة ال حتدث بهذا 
الشلك املفائج، كما أن هناك مساحات للتعاون األمنـي والسياسـي ال يمكن 

تفكيكها بسهولة. 

أما يف املقال املعنون" كيف تفرس جيو اقتصاديات الطاقة السياسة الرتكية 
يف يلبيا؟" حيلل الاكتب كيف تنظر أنقرة لليبيا باعتبارها كزًنا اسرتاتيجيا يوفر 
هلا موارد نفطية ال نهائية، يساعد يف تطويق خصومها اإلقليمني ويف اتلحكم 
يف املهاجرين والالجئني املهددين ألوروبا فضاًل عن كونها منفًذا ىلع ابلدلان 
اإلسالمية يف منطقة الساحل وغرب افريقيا. لعل أهم هذه امللفات بالرضورة 
ملف الطاقة الليبية اذلي سعت تركبا لربطه باسرتاتيجية الوطن األزرق خاصة 
تركيا جهودا  تبذل  الطاقة. من أجل ذلك  تعد مستورد صايف ملوارد  تركيا  وأن 
مضاعفة لسد احتياجاتها ادلاخلية من الطاقة وكذا اتلحول إىل سوق هامة هلا 
من خالل استغال املوقع اجلغرايف نلقل الغاز من منتيج الطاقة إىل مستهلكيها 
يف أوروبا. وتلعظيم استفادتها من يلبيا يف هذا الشأن، يلزم تركيا حتقيق نرص 
بنية  يف  تغيري  بدون  إيله  الوصول  يمكن  ال  ما  وهو  اللييب،  الرصاع  يف  اكمل 
نمط  وتغيري يف  واتلدريب  اتلجهزي  األرض تلكون اعيلة  املقاتلة ىلع  القوات 
اتلدخل ذاته ىلع األرض. حىت ذلك حني، ستبىق يلبيا جمرد ورقة للضغط ىلع 

اخلصوم وربما إجبارهم يلع اتلعاون معها.

يف السياق ذاته، أشارت جملة فورين بولييس يف مقاهلا املرتجم عن اتلدخل 
الرتيك يف يلبيا إىل أن السياسة اخلارجية الرتكية لم حتصل ىلع اهتمام بنفس القدر 
اذلي حصلت عليه يف يلبيا. حلل املقال املصالح اجليوسياسية اليت تقف خلف 



للعالقات  مضادة  حبركة  القيام  مثل  اللييب  الشأن  يف  باتلدخل  برتكيا  اهتمام 
الغاز يف  باستغالل  يتعلق  فيما  ايلونان ومرص وقربص وإرسائيل  املزدهرة بني 
أنه بدون اسرتاتيجية  املتوسط وغريها. ختاًما، تشري فورين بولييس إىل  رشق 

واضحة يف يلبيا، قد جيد األتراك أنفسهم مكشوفني ومرهقني.

الرتكية  املسايع  الاكتب عن  يتحدث  الفصل،  هذا  اخلامس من  املقال  يف 
تلعميق نفوذها يف بلنان، وكيف أن مثل هذه املسايع ال تعدو أن تكون جزء 
من  تركيا  حتاول  املنطقة.  يف  الرصااعت  لتسعري  كربى  تركية  اسرتاتيجية  من 
خالل ذلك تعويض اخلسائر اليت منيت بها يف ادلاخل واخلارج يف الفرتة األخرية.  
ىلع الصعيد اللبناين، ال يمكن بأي حال من األحوال القبول بالرسديات اليت 
استخدمتها تركيا يف اكفة بدلان اإلقليم ملا تتمتع به من خصوصية. يمثل بلنان 
اعمل جذب كبري لرتكيا حيث اتلفكك حد االنهيار واالستقطاب اهلويايت ىلع 
أشده. يف هذا اإلطار، يطرح الاكتب عدًدا من املسارات اليت يمكن للوجود 
الرتيك أن يتخذها يف بلنان منها ىلع سبيل املثال ال احلرص انتقال ثقل اتلمثيل 
تبدو  للسعودية.  للموالني ألنقرة كبديل  للسنة  السيايس اجلهوي واالجتمايع 
اتلحراكت الرتكية يف بلنان حمفوفة بمخاطر مجة قد تؤدي النعاكسات خطرية 

ىلع وضع بلنان املضطرب بالفعل. 

حيلل املقال املرتجم عن املونيتور املسايع الرتكية تلعظيم نفوذها يف املغرب 
وافريقيا.  يلبيا  يف  املتصاعد  العسكري  نشاطها  مع  باتلوازي  وذلك  العريب، 
حتاول تركيا من خالل ذلك تعزيز عالقاتها اجليواسرتاتيجية واجليو اقتصادية 
مع بدلان املغرب العريب اليت باتت حتظي بتغطية شبة يومية يف وسائل اإلعالم 
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الرتكية. فعوضاً عن أهمية هذه ابلدلان للتواجد الرتيك يف يلبيا، تتخذ تركيا من 
املغرب العريب مدخال بلدلان غرب افريقيا أيضا. 

يف اخلتام، يتناول القسم اثلالث واألخري بعض امللفات اخلارجية اليت حتوز 
القيادة الرتكية احلايلة، وحيلل مدى قدرة تركيا ىلع فرض ارادتها  ىلع اهتمام 
واآليلات  األدوات  من  العديد  باستخدام  وغريها  امللفات  هذه  يف  اخلارج  يف 

املختلفة. 

يف املقال األول من هذا الفصل، يرشح الاكتب اسرتاتيجية الوطن األزرق 
الرتكية وكيف تم توظيفها خلدمة أهداف تركيا يف املتوسط. يشري هذا املفهوم 
الرتكية،  السيادة  تقع حتت  أن  اليت جيب  ابلحرية  املناطق  إىل  مقتضب  بشلك 
أي  واألسود.  واملتوسط  إجية  حبار  يف  الرتكية”  االقتصادية  “املناطق  وشملت 
مسافة 200 ميل حبري من الرب الرتيك )370 كم2 تقريباً( يف خمتلف االجتاهات. 
املحافل  خمتلف  يف  االسرتاتيجية  هذه  حتقيق  يف  رغبتها  عن  تركيا  أفصحت 
األحوال  من  حال  بأي  فصله  يمكن  ال  اتلحرك  هذا   .2019 اعم  منذ  ادلويلة 
عن اتلغيريات اذلي طرأت ىلع السياسة ادلفاعية الرتكية عقب انقالب 2016، 
وعن وضع االقتصاد الرتيك املأزوم أصال. حتاول تركيا اتلغلب ىلع مشكالتها 
االمر مرتوك  هذا  ذلك؟  االسرتاتيجية. لكن هل ستنجح يف  هذه  من خالل 

للمستقبل. 

اإلاغثة  هيئة  داخل  الرتيك  ادلور  الفصل  هذا  اثلاين يف  املقال  يتناول  فيما 
اإلسالمية يف أثيوبيا؛ حيث يوضح أنه ثمة مؤرشات واضحة ىلع استغالل تركيا 
للهيئة تلعزيز نفوذها يف اثيوبيا والقارة االفريقية عموما. يف املقابل، يتناول مقال 
" كيف تقوم تركيا باالستثمار يف ازمة الالجئني" الكيفية اليت حتاول تركيا من 



ادلاخلية  السوريني خلدمة مصاحلها وأهدافها  الالجئني  أزمة  خالهلا توظيف 
واخلارجية ىلع حد سواء. تتعامل تركيا مع تلك االزمة باعتبارها ازمة سياسية 
األوروبيني،  وبني  بينهم  كمنطقة اعزلة  نفسها  وتسوق  إنسانية  ازمة  وليست 
فضاًل عن استداعءهم لفرض سياسات االمر الواقع يف سوريا وحتويلهم لورقة 
ضغط ومساومة مع دول االحتاد األورويب للحصول ىلع دعمه املايل والعيين يف 

بعض األحيان وابزتازه يف أحيان أخرى. 

أما مقال " شبكة فيدان: كيف ساهمت املخابرات الرتكية يف دعم اجلمااعت 
املتطرفة يف الرشق األوسط؟" فريصد دور أجهزة االستخبارات الرتكية، السيما 
شبكة خاقان فيدان يف دعم وجتنيد املتطرفني يف الرشق األوسط. حيلل املقال 
عالقة خاقان فيدان رئيس جهاز االستخبارات الرتكية برجب طيب أردواغن 
بادلاخل واخلارج خصوصا عقب جناحه هو  أهدافه  تنفيذ  املحوري يف  ودوره 
اعم  الفاشلة  العسكري  االنقالب  حماولة  ىلع  السيطرة  يف  خمابراته  وجهاز 
الشأن، عولت اسرتاتيجية  الاكملة.  يف هذا  أردواغن  ثقة  2016 مما جعله حمل 
بنتها  اليت  الشباكت  الوكالء تضايه  بناء شبكة من  الرتكية ىلع  االستخبارات 
األسلحة  توفري  ىلع  االسرتاتيجية  تلك  تنفيذ  يف  واعتمدت  سابقا،  إيران 
واتلدريب، فضال عن توفري خطوط إمداد ونقل للعنارص عرب احلدود السورية 
هلا  اكن  الرتكية  االستخبارات  به  قامت  اذلي  النشاط  أن  املؤكد  من  حتديًدا. 
انلجاحات  بعض  وحتقيق  األرض،  ىلع  احلقائق  بعض  فرض  يف  األثر  عظيم 
قد  اليت  اتلحديات  من  بالعديد  تواجه  املقابل  يف  لكنها  املؤقتة،  اتلكتيكية 

تدفعها للفشل أيضا. 
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ال ينفصل هذا املقال عن اذلي سبقه، فكما استغل أردواغن ازمة الالجئني 
ودعم املتطرفني، حاول أيًضا السيطرة ىلع الشتات الرتيك يف أوروبا الستخدامه 
الحقا تلنفيذ أهدافه مىت احتاج ذللك. يتتبع املقال اجلهود املنهجية اليت قام 
للعمل ىلع حتقيق مصلحة  األورويب  الشتات  الرتكية حلشد  االستخبارات  بها 
الرتكية، وكجماعة ضغط يف سياسات  االنتخابات  أردواغن عرب اتلصويت يف 
ابلدلان اليت يقيمون فيها، وكمخربين وخمربني ضد معاريض أردواغن. يعد هذا 
االمر حتواًل يف عالقة ادلولة الرتكية بالشتات خصوصا يف أوروبا، واذلي اكن 
يميل إىل حد كبري إىل أن يكون اعمال موحدا بني تركيا وأوروبا بدال من اعمل 

تناحر وانقسام. 

يرصد املقال اخلتايم يف هذا الفصل دور ادلين كأحد أدوات القوة انلاعمة 
لرتكيا يف جنوب القوقاز، ويعقد املقارنة بينها وبني إيران اليت تستخدم األداة 
تركيا  استفادة  إىل  املقال  يشري  كذلك  ذاتها.  املنطقة  يف  نفوذها  تلعزيز  نفسها 
الكبرية من تواجد حركة فتح اهلل جولن ونفوذها املمتد يف املنطقة. غري أنه نظرا 
لالنفصال الرسيم بني احلركة ومديرية الشؤون ادلينية اتلابعة لدلولة الرتكية، 
اكنت تركيا دائًما قادرة ىلع موازنة القوة انلاعمة ادلينية مع مصاحلها السياسية 
يف املنطقة. يف ظل احلرب اليت شنتها تركيا ىلع حركة جولن منذ اعم 2013 حىت 
اآلن، سيتعني ىلع أنقرة ابلحث عن توازن جديد بني انلفوذ ادليين اذلي وفرته 
احلركة ونفوذها السيايس املرتبط بادلولة. يتوقع اخلرباء حدوث تراجعا يف القوة 
انلاعمة الرتكية يف املنطقة كنتيجة تلطورات املشهد الرتيك، وهو ما ستكشف 

عنه األحداث الحقا.



القسم األول 

عين على تركيا.. 

هل يلبي الداخل تطلعات تركيا الخارجية؟

"إن	امتالك	القوة	أمر	مهم،	لكن	ما	تفعله	ادلولة	بها	هو	األهم"

فيبدو	 الفصل،	 هلذا	 االفتتايح	 للسؤال	 قاطعة	 إجابة	 توجد	 ال	 الواقع،	 يف	
جليا	للعيان	أن	اتلجربة	الرتكية	اليت	اكنت	يوما	ما	حمط	اعجاب	وتأمل	القايص	
وادلاين	يف	الرشق	والغرب،	أصبحت	اآلن	يف	مفرتق	الطرق.	اكنت	هذه	انلتيجة	
احلتمية	لسياسات	انلظام	األردواغين	يف	ادلاخل	واخلارج	معا.	اعتمد	أردواغن	
كثريا	ىلع	عوامل	القوة	ادلاخلية	يف	حتقيق	طموحاته	واحالمه	يف	اخلارج.	غري	
بظالهلا	ىلع	 القت	 قد	 تركيا	 يف	 ادلاخيل	 املشهد	 اليت	طرأت	ىلع	 اتلحوالت	 أن	
عوامل	القوة	ادلاخلية	وجعلتها	أقرب	ما	تكون	للتحديات	اليت	تقف	كجحر	

عرثة	امام	تلك	اتلطلعات	واالحالم.	

األهم"	 هو	 بها	 ادلولة	 تفعله	 ما	 مهم،	لكن	 أمر	 القوة	 "امتالك	 مقولة	 إن	
فاملعضلة	 احلايل.	 الوقت	 يف	 الرتكية	 املسألة	 لفهم	 ومفتاحية	 اكشفة	 مقولة	
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ليست	يف	امتالك	القوة	ولكن	يف	كيفية	توظيفها	واالستفادة	منها.	وتشري	اكفة	
الشواهد	إىل	أن	تركيا	التزال	تتمتع	ببعض	عنارص	القوة	ىلع	الرغم	من	اتلحديات	
العسكرية،	األمنية،	السياسية،	االقتصادية	واالجتماعية	اليت	حتيط	بها.	لكن	
يبىق	السؤال	هل	يتخىل	أردواغن	عن	طموحاته	اخلارجية	من	أجل	إاعدة	اتلوازن	

لدلولة	الرتكية	أم	سيستمر	فيما	يفعله	مما	يهدد	ادلولة	الرتكية	ذاتها؟	



تتواىل ترصحيات اتلودد الرتيك الراغبة يف استعادة العالقات مع مرص بعد 
اتلوتر والسجال السيايس اذلي استمر لسنوات. اتلرصحيات الرتكية اليت تأيت من 
رأس انلظام يف أنقرة وكبار رجاهل، تكشف عن تغري يف سياسة تركيا أردواغن 
ىلع السطح، فأنقرة اليت اكنت ترفض االعرتاف برشعية انلظام املرصي القائم 
ىلع ثورة يونيو 2013، واليت أطاحت نظام حممد مريس، اعدت فجأة خطوة إىل 
القاهرة، وغريت  السابقة حنو  اجتاه سياساتها  السري يف عكس  وبدأت  الوراء، 
نغمة اتلرصحيات من العدائية إىل طلب الود. فهل ما تشهده سياسة تركيا هو 
واخلارج  ادلاخل  يف  أزمات  يواجه  اذلي  أردواغن  رجب  أن  أم  حقييق؟  تغيري 
يعود إىل سياسته األوىل؟  ثم  القاهرة حيقق مصاحله  يسىع تلحالف مؤقت مع 

أي حيقق مصالح مرحلية هل عرب ابلوابة املرصي دون أن يقدم شيئا يف املقابل.

اتلاريخ اذلي يعشقه أردواغن ويعيش ىلع استعادته، يقدم بعض اإلجابات 
عروض  لفهم  خمتلفا  منظورا  هلا  ويقدم  الرتيك،  انلظام  ذهنية  لفهم  للقاهرة 

حسن	حافظ	

)1(
سالم أردوغان أم مناورة سليم العثماني: هل 

يسير التلميذ على نهج األستاذ؟
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السابقة  أردواغن السخية واملفاجئة، اليت تأيت ىلع العكس تماما من سياسته 
يف دعم مجاعة “اإلخوان” بال حتفظ، حىت ولو ىلع حساب مصالح العالقات 
للنقاش، السيما  أردواغن مطروحا  نوايا  الشك يف  الرتكية املرصية. ذلا، سيظل 
وأن قدوة الرئيس الرتيك اتلارخيية يف اتلعامل مع مرص -السلطان العثماين سليم 
األول- امتاز باخلداع واملناورات السياسية تلحقيق أهدافه يف بناء إمرباطورية 
سيل  من  اآلن  نشده  ما  وهل  األستاذ؟  نهج  ىلع  اتللميذ  يسري  فهل  رشقية، 
اتلرصحيات الرتكية هو جمرد مناورة ال جيب االجنرار خلفها إال بعد اتلأكد من 

انلوايا وحدوث حتول نويع ىلع األرض؟

عالقة اإلعجاب األردواغين بسليم األول، حمل مالحظة ومتابعة كما هو 
املايض،  سبتمرب   3 بتاريخ  األمريكية  اتلايم  جملة  عن  الصادر  اتلقرير  حال 
السلطان  قدما ىلع خطى  امليض  الرتيك  الرئيس  واذلي رصد خماطر حماوالت 
عنيفة  بسياسة  األخري  تمزي  إذ  الرشق،  يف  اإلمرباطورية  أسس  اذلي  العثماين 
وتوسعية وعدائية ضد مجيع جريانه، ويه سياسة يبدو أن أردواغن يسري عليها 
لقرب  زيارة  يف  بوضوح  ظهر  األول،  بسليم  معلن  إعجاب  ظل  يف  دقة،  بكل 
ادلستوري  االستفتاء  يف  فوزه  عن  اإلعالن  غداة  الرئيس  قبل  من  السلطان، 
الزيارة ذات رسالة ضمنية  لعام 2017، واذلي وسع صالحياته وسلطاته. اكنت 
أقرب  بات  وأنه  سلفه،  طريق  يف  يميض  أنه  يرى  فأردواغن  العني،  ختطئها  ال 
أن يصف  500 اعم، ذلا ال غرابة  قبل  احتله سليم  ما  استعادة  من  ما يكون 
نفسه هو وأعضاء حزبهم باعتبارهم ورثة “العثمانيني” أو “العثمانيني اجلدد” 
نهج  من  سياساته  بعض  أردواغن  يستويح  أن  من  إذن  عجب  وال  ببساطة، 

السلطان العثماين.
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ماذا	خيربنا	اتلاريخ؟
أردواغن يستذكر دروسه اتلارخيية جيدا، فهو اعشق كبري تلاريخ العثمانيني، 
ذلا ال غرابة أن تكون رؤيته ملرص حمكومة بمرياث الرصاع العثماين اململويك 
قبل 500 اعم تقريبا، فهو يديع يلل نهار وبشلك عميل أنه سليل سليم خان الرجل 
السلطان  ومناورة خلداع  بمؤامرة  بعدما مهد نلفسه  والشام،  اذلي غزا مرص 
اململويك يف القاهرة، اكن وجهها الود والعمل املشرتك ملواجهة اتلمدد الربتغايل يف 
اهلند، وباطنها تقسيم اجليش اململويك لتسهيل عملية الغزو العثماين املرتقب 
للشام ومرص، يف اعيم 1516-1517م )الحظ أن زيارة أردواغن لقرب سليم تزامنت 

مع اذلكرى الـ 500 لغزو مرص(.

اكنت األسباب االقتصادية املحرك األسايس لسليم األول ليك يغزو مرص 
والشام، فتحول طرق اتلجارة من داخل آسيا إىل الطرق ابلحرية اجلنوبية بعد 
باقتصاد  قاسية  رضبة  أنزل  الصالح،  الرجاء  رأس  حول  الربتغايلون  اتلفاف 
ادلولة العثمانية األمر اذلي رأى سليم األول أن حله يكمن يف السيطرة ىلع 
باتلمدد صوب  اتلجارة  السيطرة ىلع طرق  ويعيد  الغنية،  والشام  أقايلم مرص 
ابلحار اجلنوبية، وهو أمر شبيه بما يمر به أردواغن اآلن مع إحساسه بالفشل 
مع إنهاك اقتصاد تركيا بأزمة ال ختطئها العني، خصوصا بعدما كرست سياساته 
عمليات  من  الوفاض  خاوية  وخروجها  املتوسط،  رشق  منطقة  يف  أنقرة  عزلة 
تقاسم ثروات املنطقة بني مرص وعدة دول ىلع رأسها قربص وايلونان، خاصة 
بعد تدشني منتدى اغز رشق املتوسط، وهو حتالف إقلييم مقره القاهرة، وال 

مقعد فيه لرتكيا حىت اآلن.
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أما أوجه التشابه بني أردواغن وسليم فهو اتباع سياسة مراوغة تقوم ىلع 
فسليم  واخليانة،  الغدر  وختيف  واتلحالف  الود  تظهر  بل  تبطن،  ما  غري  اداعء 
مرص  إلدخال  اخلادعة  املناورات  إطار  يف  اململوكية  ادلولة  مع  تعامل  األول 
اململوكية يف حالة اسرتخاء من أجل اتلمكني لغزوه املرتقب، وليس أدل ىلع 
ذلك من إرساهل لقوة حبرية مشرتكة مع املمايلك صوب اهلند ملقاتلة الربتغايلني، 
وقنصوه  األول  سليم  بني  اتلوتر  قمة  شهد  وقت  يف  احلملة  هذه  خرجت  وقد 
الغوري، خاصة أن األخري أرسل يف هذه احلملة 600 جمند اكنوا القوة الوحيدة 
اليت تستخدم ابلنادق يف اجليش اململويك، فُحرم من هذه انلخبة اليت اكن من 

املمكن أن تغري مصري معركة مرج دابق.

ويقدم ادلكتور أمحد فؤاد متويل مادة وثائقية ضخمة ومهمة يف كتابه “الفتح 
العثماين للشام ومرص”، عن كيف أظهر سليم األول سياسة قوامها اخلداع ومد 
يد املحبة يف الظاهر واالستعداد يف الواقع بلداية غزو الشام ومرص، ويه مادة ال 
حتتاج إال قراءة رسيعة للكشف عن أن سليم وهو أحد رموز العثمانيني اجلدد، 
لم يتورع يف استخدام لك األسايلب لرشعنة غزوه دلولة مسلمة سنية، عرب مجع 
الفتاوى وتأويالت املشايخ املتعسفة لآليات القرآنية تلربير أطماعه يف مرص 
والشام، يف نفس الوقت اذلي اكن يراوغ فيه السلطان قنصوه الغوري من أجل 

خداعه.  هكذا اكنت مناورة أستاذ أردواغن، فما هو سالم األخري؟

ملاذا	يرى	أردواغن	يف	سليم	األول	مثله	األىلع؟

من الواضح أن أردواغن يلعب ىلع املشاعر العثمانية ذات اخللفية اإلسالمية 
اليت  الشعبوية  سلطته  داعئم  تثبيت  أجل  من  الرتكية  القومية  بأفاكر  ممزوجة 
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ضمنت هل حكم تركيا مع تقليص مستمر ملساحة حرية الرأي، ذلا ال غرابة 
أن يرى يف سليم األول قدوته يف إطار انبعاث تيار العثمانيني اجلدد، اذلي يريد 
إحياء إمرباطورية العثمانيني عرب اتلوسع يف حميط تركيا، وإن لم يكن بالغزو 
تركية  أطماع  ظل  يف  اجلريان،  دول  حساب  ىلع  أنقرة  نفوذ  فبتثبيت  املبارش، 
رصحية يف شمايل سورية والعراق. ليس من الغريب أذن أن جيعل أردواغن من 
السيايس  فكره  ومن  األىلع  مثله  اإلمرباطورية  بىن  اذلي  الرجل  األول  سليم 

ينهل.

يتدخل أردواغن يف املنطقة العربية من منطلق احلق اتلارييخ اذلي أسسه 
غزو سليم األول لألقايلم العربية، ويرى أن تدخله يف شؤون املنطقة العربية حًقا 
ال يمكن اتلفريط فيه، ذلا يتم تغطية انلوايا اتلوسعية نلظام أردواغن العدواين 
باستداعء عرص سليم واالحتفاء بانلموذج اذلي يمثله السلطان العثماين اذلي 
عرف عنه انتهاج سياسات عدوانية. وقد جرت اعدة أردواغن أنه مع لك تدخل 
عسكري تريك يف الشؤون ادلاخلية لدلول العربية فإنه يقوم باستداعء اتلاريخ 
العثماين إما تلربير هذا اتلدخل، أو كمحاولة إلقناع القواعد الشعبية اليت تقع 
حتت سطوة خطابه.  ومثال ذلك أنه ملا أراد صناعة مظلة تلربير تدخله عسكرياً 
يف يلبيا قال علناً يف خطاب مجاهريي أن تركيا تذهب إىل يلبيا الستعادة أجماد 
أمري ابلحار العثماين خري ادلين بربروس. وهو نفس األمر اذلي فعله يف سوريا 
عندما قام باستداعء تاريخ العثمانيني هناك باحلديث عن أن واحدة من مهام 
اجلنود األتراك استعادة جثة القائد السلجويق سليمان شاه ألب. عوضاَ عن أنه 
للوصول إىل اغيته السياسية فإن أردواغن اكن ىلع استعداد لالنقالب ىلع أقرب 
اذلي  األمر  نفس  وهو  السيايس،  صعوده  رحلة  رافقوه  ممن  السياسيني  رفقائه 
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فعله سليم األول العثماين عندما قام باتلضحية بأخوته وأبنائهم، ويف ذلك ال 
خيتلف اتللميذ عن األستاذ، فانعدام الوازع األخاليق قاسم مشرتك بني سليم 

وأردواغن.

يف هذا اإلطار اكن الفتًا أن حتتيف واكلة أنباء األناضول الرسمية يف حينه 
العثماين  السلطان  فيلم جيسد حياة  تصوير  للبدء يف  املستمرة  باالستعدادات 
ىلع  الفيلم  عرض  يتم  أن  املخطط  من  واذلي  سليم(،  )ياووز  األول  سليم 
شاشات السينما حبلول العام 2023، وهو العام ذاته اذلي يشهد اذلكرى املئوية 
األوىل ملعاهدة لوزان واليت تروج ادلاعية العثمانية اجلديدة أنه سينتيه العمل 
اليت  العثمانية  اإلمرباطورية  تركيا الستعادة  انطالقة  وأن  املئة،  ذكراها  بها يف 
أسسها سليم األول ستكون بداية من هذا العام! أي يف اذلكرى املئوية تلأسيس 
اجلمهورية الرتكية، أو بعبارة أخرى يرغب أردواغن يف جعل العام 2023 مناسبة 

احتفايلة إلحياء إمرباطورية سليم األول.

احلجاز،  وضم  مرص  العثمانيني  فتح  “فرتة  يتناول  اذلي  الفيلم  وسيتحول 
العالم” إىل بوق داعيئ يف  ياووز سليم يف لك  بالسلطان  للتعريف  وأنه يهدف 
يد نظام أردواغن اذلي يريد من الفيلم بعث رسالة مبارشة إىل مرص والسعودية 
بأن سليم األول حيرض من جديد يف صورة أردواغن ممثل أحالم اإلمرباطورية 
العثمانية اجلديدة، إذ يؤكد رجب أردواغن ىلع أنه السليل املبارش لسليم ومعيد 
وداعيئ.  نفيس  مستوى  ىلع  األقل  فعىل  الواقع  أرض  ىلع  يكن  لم  إن  أجماده 
يتجاهل هذا األداعء تماما اتلغري اتلام يف الظروف واملالبسات اتلارخيية اليت 
تقول إن أحداث جرت منذ 500 اعم أصبحت يف ذمة اتلاريخ، وأن مياه كثرية 

جرت يف نهر سياسة الرشق األوسط ولم تعد هناك مساحة ألحالم أردواغن.
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ماذا	ىلع	القاهرة	أن	تفعل؟

أمام سياسة أردواغن اليت تقتبس من روح عدوانية سليم األول، جيب ىلع 
الرتيك،  الرئيس  عروض  مع  اتلعايط  عند  انلقطة  هذه  عند  تقف  أن  القاهرة 
إىل  الوصول  أجل  من  الوقتية،  واتلحالفات  السياسية  املناورات  يتقن  فاألخري 
سليم  إمرباطورية  بناء  بإاعدة  سنوات.  منذ  عليها  يعمل  اليت  وأهدافه  حلمه 
حبكم  هلا  ماكن  وال  اخليال،  يف  مغرقة  أردواغن  أحالم  تكون  قد  األول، 
الزمن ومعطيات احلارض، إال أن اتلعامل مع أردواغن ونظامه حبذر  متغريات 
واجب وأمر رضوري إىل أبعد احلدود، فلك ما يقدمه هذا انلظام من عروض 
ال بد وأن تفحص وبدقة، وال تعين ترصحياته أنه سيخلص الود منذ أول بادرة، 

وينقلب ىلع سياساته العدائية ضد القاهرة بالاكمل.

من الواضح أن أنقرة ختطب ود القاهرة من أجل أهداف حمددة، فعىل ما 
يبدو أن تركيا أردواغن باتت حتصد عزلة إقليمية، وتوترات مع أطراف عدة يف 
مقدمتها االحتاد األورويب، فضال عن أزمة يف األفق مع إدارة الرئيس األمرييك 
جو بايدن بسبب صفقة منظومة ادلفاع الروسية، فأنقرة حتتاج القاهرة تلحقيق 
تهدئة يف ملفني أساسني، الوضع يف يلبيا ورشق املتوسط. يف املقابل يبدو احتياج 
مرص لرتكيا أقل أهمية، ذللك ىلع دوائر صنع القرار املرصي قبل اجللوس ىلع 
تضيفه  أن  يمكن  وما  تركيا،  من  تريد  ما  بدقة  حتدد  أن  اتلفاوض،  طاولة 
ىلع  ترسميه  يعاد  سيايس  مشهد  يف  للقاهرة  إقليمية  قوة  مصادر  من  األخرية 
خريطة الرشق األوسط فيما بعد عرشية “الربيع العريب”، واألهم أن تكون 
حبال  يف  تقع  ال  حىت  األرض،  ىلع  تنفيذ  وحمل  مكتوبة،  الرتكية  اتلعهدات 

أالعيب أردواغن السياسية.
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ومن حسن احلظ، أنه يبدو أن القاهرة تيع تماما مناورات أردواغن وإتباعه 
نلهج سلفه سليم، فال تسلم بالود الطارئ وال تبادر بالعداء السافر، فمن الواضح 
أنها ال تنخدع بسالم أردواغن وال مناورة سليم، بل ىلع العكس ترى -يف لك 
ما يرشح عن دوائر صنع القرار املرصي- أنها ال تقبل باتلرصحيات املعسولة إذا 
لم تساندها تغريات حقيقية ىلع األرض، فإذا ما اكن أردواغن جادا يف مد يد 
اتلعاون واتلنسيق ويط صفحة اتلوتر واتلحريض فعليه أن خيلع عباءة سليم 

األول عند تعامله مع مرص.
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العثمانية الجديدة: كيف انقلبت السياسة التركية 

في الشرق األوسط على أعقابها؟

عبد	الوهاب	شاكر	

يستخدم مصطلح العثمانية اجلديدة لوصف العالقات السياسية اخلارجية 
لرتكيا بقيادة حزب العدالة واتلنمية. إال أن الفضل يف ظهور هذا املصطلح ربما 
يعود إىل حقبة السيايس الرتيك الشهري تورغوت أوزال، وىلع الرغم من أن كثرًيا 
من اآلراء تذهب إىل أن جتربة أوزال يف احلكم اكنت ابلداية لظهور ما ُعرف 
فيما بعد بالزنعة “العثمانية اجلديدة". إن الرتكزي ىلع االسالم كمكون رئييس 
للهوية الوطنية الرتكية لم يظهر فقط مع أوزال أو انلخب اجلديدة ذات اتلوجه 
اإلساليم، بل يف الواقع اكن قبل ذلك بفرتة. يشري ابلعض إىل أنه ظهر يف أعقاب 
حني  إيفرين؛  كنعان  اجلرنال  بقيادة   1980 سبتمرب  يف  العسكري  االنقالب 
 ،TTTT-TTTTT TTTTTTT دعت انلخب العسكرية الرتكية إىل ما اكن يسيم باملركب اإلساليم الرتيك
اذلي هدف إىل اجلمع بني اإلسالم السين والقومية الرتكية حيث ترتكز هذه 
األيدلوجيا ىلع صهر اإلسالم والروح الرتكية واحلداثة يف كيان واحد يلعيش 

لك من يف تركيا حتت سقف واحد.
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مرحلة	تورغوت	أوزال

سياستها  يف  تستويح   1923 اعم  فيها  اجلمهورية  تأسيس  منذ  تركيا  اكنت 
اخلارجية شعار مصطىف كمال الشهري” سالم يف الوطن، سالم يف العالم”، أي 
ما دام السالم ادلاخيل يف تركيا مستتباً فاخلارج خبري أيًضا، هذا انلهج االنعزايل 
انلهج  أن هذه  إال   ." الظل  “ادلولة  أو  اهلامشية”  “ادلولة  تركيا يف حالة  أوقع 
رساعن ما تغري ابتداء من حقبة السيايس الرتيك تورغوت أوزال حيث يمكن 
خطوات  أوىل  أنها  ىلع  أوزال  تورغوت  حكومة  يف  اخلارجية  السياسة  وصف 
تأكيد  أمام  الطريق  فتح  يف  مساعدا  دورا  تلوغورت  اكن  اجلديدة.  العثمانية 
للوزراء  رئيًسا  أبان فرتة حكمه  السياسية  الساحة  اإلسالميني حلضورهم ىلع 
1983-1989 ثم رئيًسا للبالد من اعم 1989حىت وفاته يف اعم 1993 مما أكسبه 
واذلين  تركيا  يف  الصوفية  الطرق  أنصار  من  حزبه  جانب  إىل  جدًدا  مؤيدين 

ساهموا يف فوزه مرة ثانية سنة 1987.

العربية  ادلول  وثقافياً ىلع  واجتماعياً  اقتصادياً  انفتاحاً  أوزال  شهد عهد 
اليت  ابلاردة  املنطقة بعد احلرب  اليت شهدتها  اإلسالمية خاصة بعد اتلغريات 
وفرت لرتكيا جمااًل جديد للنفوذ وتعويض تقلص قيمتها االسرتاتيجية بالنسبة 
الوسطى  آسيا  ظهور مجهوريات  أدى  وقد  اثلمانينات.  أواخر  يف  الغريب  للعالم 
والقوقاز اإلسالمية ىلع أنقاض االحتاد السوفييت السابق إىل أن وجدت تركيا 
اإلسالم  وتعتنق  الرتكية  باللغة  ناطقة  اكملة  شعوب  أنظار  حمط  فجأة  نفسها 
وترتبط معها بعالقات تارخيية وعرقية وجتعل منها املركز الطبييع للعالم الرتيك 
انهيار  مع  هذا  تزامن  املتحدة.  والواليات  الغرب  إىل  ممهًدا  وجرًسا  الطوراين 
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منظومة األمن القويم العريب إثر غزو العراق للكويت اعم 1990 مما أاعد تذكري 
الغرب احلريص ىلع إمداداته انلفطية بأهمية انقرة احليوية بالنسبة إىل أمنه.

لك هذه املعطيات االجيابية فتحت ابلاب أمام رؤوس أموال عربية وإسالمية 
دلخول السوق الرتكية كما شهدت تركيا صعود طبقة جديدة من رجال الصناعة 
واتلجارة ورجال أعمال يف املناطق املهمشة السيما ىف منطقة األناضول واذلين 

شلكوا رابطة الصناعيني ورجال األعمال املستقلني املوصياد.

هذه الطبقة عربت عن ارتياحها لليربايلة االقتصادية اليت أدت تلخفيف 
ىلع  أكرث  حبرية  السماح  مع  واالجتمايع  االقتصادي  الشأن  يف  ادلولة  تدخل 
مستوى احلريات ادلينية. كما ساعد قانون ابلنوك اذلي أصدره أوزال يف اعم 
واملرشواعت  املال  اعلم  دخول  من  االسالمية  الطبقة  هذه  تمكن  ىلع   1983
السعودي،  فاينانس  تركيا  وبنك  الرتيك،  الربكة  بنك  تأسس  حيث  الضخمة 
وابلنك الكوييت الرتيك، وهو ما عزز انلفوذ املايل واتلموييل للحراكت االسالمية 
يف تركيا فأقاموا العديد من املرشواعت الصناعية واتلجارية واستطاعوا انلفوذ 

إىل العالم العريب واالساليم من باب االقتصاد.

حزب  وصل  السياسية  الساحة  ىلع  تركيا  يف  اإلسالميني  قوة  تزايد  ومع 
العدالة واتلنمية إىل سدة احلكم اعم 2002، وقدم احلزب نفسه ىلع أنه حزب 
األمنية  القضايا  ألهم  عرصية  رؤية  وهل  اآلخر،  ىلع  ومنفتح  متطور  إساليم 
واملجتمعية اليت تواجه وتهم قطااعت عريضة داخل املجتمع الرتيك، كما أاعد 
السياسة  احلزب اكتشاف منطقة الرشق األوسط كمنطقة ذات خصوصية يف 

الرتكية يف إطار العالم اإلساليم.

MÜSİAD
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األمة  ملفهوم  بدياًل  تعريًفا  تركيا  يف  اإلسالميون  وضع  االجتاه،  نفس  يف 
القائم دلى العلمانيني ىلع مفهوم انلقاء العريق والقويم الرتيك. وتمثل مفهوم 
اإلسالميني لألمة يف العودة إىل املايض العثماين الرتيك، حيث حولوا االهتمام من 
املفهوم اتلقليدي القائم ىلع رابطة ادلم إىل مفهوم أكرث انفتاًحا ىلع اآلخر، ولم 
جيدوا أي تعارض يف أن يقود اإلسالميون دولة علمانية. وأدت اهلوية االسالمية 
العلماين واإلساليم  بني  الفاصل  إىل طمس اخلط  الرتيك  املجتمع  الصاعدة يف 
كما دعم اإلسالميون العوملة والليربايلة السياسية واالنفتاح االقتصادي وقبول 

اآلخر.

وهكذا ظهرت اهلوية العثمانية اجلديدة اليت دعمها حزب العدالة واتلنمية 
الغربية وجمد املايض الرتيك  الكمايلة اليت تركز ىلع انلظرة  كمزيج بني اهلوية 
يف عرص االمرباطورية العثمانية دون أن تنوي استبدال اهلوية الكمايلة الواردة 
اصاًل يف ادلستور الرتيك. ونتيجة هلذا اتلحول يف اهلوية الوطنية، اذلي اكن نتيجة 

لعوامل داخلية وخارجية، تغريت السياسة اخلارجية الرتكية.

أصبحت اهلوية تلعب دوراً هاماً يف وضع وتنفيذ السياسة اخلارجية الرتكية؛ 
 2002 اعم  نوفمرب  يف  للسلطة  تسلمه  منذ  واتلنمية  العدالة  حزب  اعتمد  فقد 
ويه  االسرتاتييج”  “العمق  عقيدة  إىل  استندت  متوازنة  خارجية  سياسة  ىلع 
عقيدة مستمدة يف الواقع من الكتاب اذلي ألفه وزير اخلارجية أمحد دواد أوغلو 
بعنوان” العمق االسرتاتييج: موقع تركيا ودورها يف الساحة ادلويلة” واذلي نرش 

يف اعم 2001 حيث قال إن:

املفرط ىلع  نتيجة تركزيها  لم تكن متوازنة  الرتكية  السياسة اخلارجية   ”
أوروبا والواليات املتحدة، وجتاهل مصاحلها مع ادلول األخرى خاصة يف الرشق 
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األوسط، وهو يزعم بأنه وملدة 80 اعماً األوىل بعد تأسيس اجلمهورية الرتكية يف 
اعم 1923 جتاهلت تركيا معظم ابلدلان اليت اكنت تشلك سابقاً مقاطعات من 
اإلمرباطورية العثمانية يف املرشق واملغرب العريب وأنها حتتاج إىل االضطالع 

بدور أكرب يف هذه ادلول ".

وهكذا عرفت تركيا يف ظل حكومة حزب العدالة واتلنمية منذ اعم 2002 
ذات  السابقة  االنعزايلة  اخلارجية  السياسة  اجتاهات  يف  اتلغريات  من  العديد 
ابلعد الواحد واليت وضع أساسها كمال أتاتورك منذ قيام اجلمهورية الرتكية يف 

اعم 1923 واليت اكنت تستند ىلع:

عدم اتلدخل يف الشؤون ادلاخلية دلول منطقة اجلوار.  -1

عدم اتلدخل يف الزنااعت بني دول املنطقة والوقوف ىلع احلياد جتاه تلك   -2
األزمات.

العمل ىلع انقسام العرب دون اتلدخل يف الزنااعت العربية.  -3

إال أنه مع صعود حزب العدالة واتلنمية إىل السلطة سنة 2002، تبنت تركيا 
سياسة خارجية ذات رؤية وهوية جديدة تقتيض أال تكون دولة طرفًا يف أي 
حمور بل تسىع تلكون دولة مركزاً بني لك املناطق املحيطة بها وذلك من خالل 
من  االستفادة  آخر  بمعىن  اتلارخيية.  وأصوهلا  اجلغرايف  موقعها  من  االستفادة 
عمقها االسرتاتييج وتوظيفه اتلوظيف األمثل حسب تعبري أمحد داوود أوغلو، 
ذللك شهد املوقف الرتيك بعد صعود حزب العدالة واتلنمية حتواًل تدرجيياً حنو 

تعزيز العالقات مع العالم العريب.
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ولقد ساعد ىلع هذا اتلحول صعود خنب اقتصادية جديدة )رجال االعمال 
من مناطق وسط تركيا ذو اتلوجهات االسالمية( واذلين ارادوا عالقات جتارية 
من  جداً  قريباً  اللويب اكن  هذا  األوريب،  االحتاد  مع  وليس  العربية  ادلول  مع 
العدالة واتلنمية ولك هذه الظروف يه اليت ساهمت يف خلق اتلقارب  حزب 

مع ادلول العربية.

وادلين  واثلقافة  اتلاريخ  ذلك  هو  العريب  الرتيك  اتلقارب  ىلع  ساعد  ومما 
الرتكية يف  السياسة اخلارجية  العامل احلضاري يف توجهات  املشرتك. وهنا برز 
املنطقة العربية، وإدراك قادة احلزب ألهمية املنطقة بوصفها جمااًل جغرافيًا يقع 
االصطدام  دون  إقليميًّا حموريًّا  دوًرا  فيه  تلعب  أن  يمكن  تركيا  من  بالقرب 

بالقوى الكربى.

من	تصفري	املشكالت	إىل	تعميقها:	تركيا	والرصااعت	العربية

اليت  اخلارجية ىلع مبدأ سياسة “صفر مشالك”،  اعتمدت سياسة احلزب 
هدفت بطبيعتها إىل تقليل املشكالت األمنية جتاه املنطقة العربية. فبداًل من 
وجهة انلظر اتلقليدية للحكومات الرتكية السابقة اليت قامت ىلع األمن وجتنب 
سياسة  اجلديدة  احلكومة  فضلت  مستنقعاً،  تعتربها  اليت  املنطقة  يف  اتلدخل 
العالقات  أواًل ثم تطوير  حل املشالك من خالل مقاربة اتلغلب ىلع املشالك 

اتلجارية والسياسية.

خالل  من  االقتصادي  اتلوسع  سياسة  احلكومة  اتبعت  اإلطار،  هذا  فيف 
مبدأ  ىلع  تقوم  وأصبحت  العربية،  ادلول  مع  احلرة  اتلجارة  اتفاقيات  توقيع 
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املاكسب املتبادلة عرب االعتماد اتلبادل االقتصادي وروابط سياسية مبنية ىلع 
االجنذاب اثلقايف واألخوة االسالمية.

تبنت تركيا مواقف خمتلفة جتاه اثلورات العربية؛ فيف ابلداية الزتمت تركيا 
الرتيك أكرث  املوقف  املتابع احلذر لألوضاع يف تونس، بعد ذلك أصبح  موقف 
القيام  اىل  القائم يف مرص  للنظام  املرصية من خالل دعوته  اثلورة  يف  وضوحاً 
بنقد  القيام  ثم  الشعب،  بها  يطالب  اليت  السياسية واالقتصادية  باإلصالحات 
بالرحيل. ويف بداية شهر فرباير اعم 2011، ألىق  انلظام املرصي علناً ومطابلته 
رئيس الوزراء رجب طيب أردواغن خطاباً امام الربملان الرتيك، اعتربه املحللون 
حتواًل نوعياً يف السياسة الرتكية حنو اتلدخل املبارش يف الشؤون ادلاخلية دلول 

أخرى غري مرتبطة باألمن الوطين الرتيك.

اثلورات  جتاه  عديدة  أوجه  وذات  مركبة  سياسات  تركيا  اتبعت  وهكذا 
العربية، لك بدل مستقلة عن األخرى. واثلابت من متابعة املواقف الرتكية من 
يتدخل  أن  حقه  من  العباً  نفسها  يف  ترى  تركيا  أن  العربية  اثلورات  بدايات 
العربية من منطلق أن استقرارها يهم تركيا وأنها  الشؤون ادلاخلية لدلول  يف 
قوة  فائض  بوجود  تريك  إحساس  اىل  ذلك  مرد  لعل  اإلمالء.  ال  انلصح  تسدي 
جيعلها تمارس سياسة اللعب ىلع توازنات القوى بني ادلول العربية ما اعترب 
أحياناً تدخاًل يف الشؤون ادلاخلية لدلول العربية وهو ما أثر ىلع صورة تركيا 

ودورها يف املنطقة العربية.

احياء  بنجاح سياسة  تواصل  تركيا  بدأت  العريب،  الربيع  ثورات  توايل  مع 
القائمة  العربية  االنظمة  إسقاط  اسرتاتيجية  خالل  من  اجلديدة  العثمانية 
االخوان  جلماعة  ادلويل  اتلنظيم  عليها  يهيمن  أخري  بأنظمة  واستبداهلا 



36

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

العثمانية.  بإسطنبول، واالنتقال إلاعدة إحياء اإلمرباطورية  املرتبط  املسلمني 
واستبدلت تركيا شعار “سالم يف الوطن، سالم يف العالم” بشعارات من قبيل أن 

الشأن السوري أو املرصي هو شأن تريك.

أكرب  بني  عرش  السادسة  املرتبة  تلحتل  االخري  العقد  يف  تركيا  نمت  لقد 
يف  اقتصادات  أكرب عرش  بني  أن تكون  إىل  وتطمح  العالم،  يف  االقتصاديات 
العالم حبلول سنة 2023 اليت تصادف اذلكرى املئوية األوىل تلأسيس اجلمهورية 
مقروناً  االقتصادي  الزخم  فإن  بنفسها  ثقتها  تركيا  استعادة  مع  الرتكية. 
طيب  رجب  وزعيمه  واتلنمية  العدالة  حبزب  دفع  األيدلوجية  باالعتبارات 
يشلك  اذلي  اإلساليم  العالم  قيادة  اعتقهما  ىلع  يقع  أنه  االداعء  إىل  أردواغن 

العالم العريب عموده الفقري.

هلا  ادارت  اليت  اجليوسياسية  احللبة  تلك  دلخول  جاهزة  تركيا  اكنت  لقد 
أن  اال   ، األوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  عقب  اجلمهورية  تأسيس  منذ  ظهرها 
االنتفاضات العربية شلكت حتدياً حقيقياً للسياسة اخلارجية الرتكية اليت تقوم 
ىلع مبدأ تصفري املشالك مع جريانها واكن اتلحدي األهم اذلي تواجهه تركيا هو 
حتديد دورها يف انلظام العريب اجلديد كقوة ناعمة اقليمية واليت تراجعت اىل 
استخدام القوة الصلبة، عالوة ىلع ذلك جعلت تلك االنتفاضات العربية تركيا 
تواجه معضلة املواءمة بني القيم االخالقية اليت تنادي بها وتسىع تلحقيقها يف 

املنطقة العربية وبني املصالح اذلاتية واألمن القويم .

يف احلقيقة، لم تكن سياسة صفر مشالك مع اجلوار أكرث من جمرد شعار 
رنان دلخول تركيا من جديد اىل املنطقة من اجل إاعدة إحياء العثمانية اجلديدة 
واملتخصص  املعروف  األمريكي  املؤرخ  الحظه  ما  وهو  األشاكل.  من  بشلك 
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صغرية  التزال  “تركيا  أن  ذكر  واذلي  ميد  راسل  والرت  السياسية  العلوم  يف 
العثمانية اجلديدة بقوهل “إن حلم  السياسة  جًدا ومهددة جًدا”، وخلص فشل 
أردواغن بقيادة مسرية ادليمقراطية اإلسالمية يف خمتلف أحناء الرشق األوسط 
يبدو مشوشاً ومنهوك القوى؛ فالقيادة الرتكية ودبلوماسيتها لم تنجحا ال يف يلبيا 
وال يف سوريا وال يف مرص، والوضع يف سوريا ما يزال اكرثيًّا بكل معىن اللكمة 

ويهدد االستقرار داخل تركيا ذاتها”.
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صناعة الدفاع التركية غير الواعدة

املصدر:	معهد	بروكنجز

تعد صناعة ادلفاع املتنامية يف تركيا يه الركن األسايس يف سياسة أردواغن 
اخلارجية لسببني أساسيني؛ إذ تساعد صناعة ادلفاع ىلع توجيه االنتباه بعيًدا 
السياسة  ناحية  من  املضطربة.  اخلارجية  والسياسة  الرتكية  العملة  أزمة  عن 
اخلارجية، قوضت تركيا حلفاءها اتلقليديني من خالل رشاء نظام الصواريخ 
وتوسيع  املتوسط،  ابلحر  رشق  يف  الطاقة  طموحات  وراء  والسيع   ،T400 الرويس 
نطاق نفوذها يف يلبيا، واتلقدم يف عملية نبع السالم اليت دفعت أعضاء انلاتو 
إىل فرض عقوبات ىلع تركيا. ومن ثم، فإن صناعة ادلفاع املتنامية تمنح تركيا 
قدرة أكرب ىلع املناورة يف سياستها اخلارجية من خالل ضمان اعتماد أقل ىلع 

واردات األسلحة ومزيد من االستقاليلة.

ازدهرت صناعة ادلفاع الرتكية يف العقد املايض. فيف اعم 2010، اكن دلى 
تركيا رشكة واحدة ىلع قائمة أفضل 100 رشكة دفاعية اعملية. يف الوقت احلارض 
وايلابان  والسويد  وروسيا  إرسائيل  نسبة  من  أكرب  بنسبة  رشاكت  سبع  دليها 

جمتمعة.
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 ونتيجة ذللك، اخنفضت حصة تركيا من واردات األسلحة من اعم 2015 إىل 
اعم 2019 بنسبة 48% مقارنة بفرتة اخلمس سنوات السابقة. ليس هذا فقط، بل 

انتقلت ابلالد من استرياد 70% من عتادها العسكري إىل استرياد 30 % فقط.

مليار دوالر يف اعم  الرتكية من  األسلحة  نمت صناعة  نفسه،  الوقت   يف 
2002 إىل 11 مليار دوالر يف اعم 2020، أكرث من 3 مليارات دوالر منها جاءت 
واستكمااًل  اعليم.  دفايع  مصدر  أكرب  رابع  تركيا  جعل  مما  الصادرات،  من 
ملرشواعتها ادلفاعية، استثمرت ادلولة 60 مليار دوالر يف هذه املشاريع، ونظراً 
للتوترات ايلونانية الرتكية بشأن حقوق الطاقة يف رشق ابلحر األبيض املتوسط، 

أنشأت تركيا أسطواًل حبرًيا يضايه األسطول ايلوناين.

عالوة ىلع ذلك، تعد تركيا واحدة من 22 دولة فقط تصنع طائرات مسلحة 
بدون طيار، مما يضيف بعًدا آخر لقوتها العسكرية اإلقليمية. دلرجة أن اتلغطية 
اإلعالمية املوايلة للحكومة الرتكية تشري إىل أن رغبة أردواغن يف توسيع وتطوير 

صناعة األسلحة املحلية صارت مرشواًع شخصيًا.

ويف سبيله تلحقيق ذلك، أصدر أردواغن مرسوًما رئاسيًا يف 10 يويلو 2018، 
بوضع واكلة الصنااعت ادلفاعيةSSB) TTT( حتت السيطرة املبارشة للرئاسة وأاعد 
طموح  إن  القول  يمكن  ادلفاعية.  للصنااعت  الرئاسية  اهليئة  إىل  تسميتها 

أردواغن السيايس هو املحرك األكرب وراء صناعة ادلفاع املتنامية يف تركيا.

تركيا قد حتولت إىل صناعة  ادلفاع يف  أن صناعة  لو  يبدو األمر كما  قد 
تصدير قوية، حيث صدرت 2.2 أسلحة بمقدار مليار دوالر يف اعم 2018، مما 
جيعلها فعليًا يف املرتبة 14 بني أكرب مصدري األسلحة يف العالم. ومع ذلك، مثلها 
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مثل املشاريع العمالقة األخرى يف تركيا T قناة إسطنبول، وجرس سليم سلطان، 
ومطار إسطنبول اجلديد، ومسجد تشامليجا T فإن صناعة ادلفاع الرتكية تدور 
حول إبراز صورة القوة املحلية إذ أن هناك العديد من اتلحديات اليت تواجه 

مستقبل صناعة ادلفاع الرتكية.

حمـــرك تصديـر  ترخيـص  املتحـدة  الواليات  منعت  املثال،  سبيل   ىلع 
توترات  تركيا وسط  إىل  املتحدة  الواليات  يف  يصنع جزئيًا  اذلي   CTS-800A

الفعالة  القدرة اتلقنية  تركيا إىل  تفتقر  الوقت نفسه،  دبلوماسية مزتايدة. ويف 
تدخل  مع  العسكرية.  تصاميمها  لتشغيل  حمراكت  تلطوير  اتللكفة  حيث  من 
املحتملة  الصادرات  أكرث من مليار دوالر من  تركيا خبسارة  واشنطن، ختاطر 

بسبب هذا انلقص الفين.

نلكون أكرث حتديًدا، لم يتم الوفاء بعقد تصدير بقيمة 1.5 مليار دوالر بني 
تركيا وباكستان ثلالثني مروحية هجومية، تم توقيعه يف اعم 2018. من املحتمل 
أن ينتيه العقد بسبب قيام الواليات املتحدة حبظر رخصة اتلصدير للمحرك 
اتلحتية  ابلنية  تلحديث  الصني  إىل  اآلن  باكستان  تتطلع  وباتلايل،  املطلوب. 

ادلفاعية اليت فشلت تركيا يف توفريها.

كما أدى اعتماد تركيا ىلع املحرك األمريكي إىل تأخريات يف إتمام عقد 
كبري آخر دلبابة القتال الرئيسية يف تركيا، أتلاي TTTTT، ويه أىلغ دبابة قتال يف العالم 
بسعر 13.75 مليون دوالر. وقد وقعت قطر عقًدا غري حمدد بقيمة مليار دوالر 
لرشاء ما يصل إىل 100 دبابة من طراز TTTTT من تركيا، واليت ستشلك واحدة من أكرب 
صادرات األسلحة يف صناعة ادلفاع يف غضون عقود قليلة. ومع ذلك، تعتمد 
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أملانيا حتجب  ادلبابات، لكن  األملانية إلنتاج هذه  املحراكت  تركيا ىلع خربة 
اتلكنولوجيا عن تركيا بسبب خماوف سياسية.

وباملثل، فإن طائرة TTTTTT الرتكية بدون طيار T اليت ستلعب دوًرا مهًما يف احلفاظ 
ىلع القدرة التشغيلية للقوات اجلوية T تعتمد ىلع املحراكت اتلوربينية األوكرانية 
TT-450. لكن أوكرانيا مرتددة يه األخرى يف تبادل اتلكنولوجيا العسكرية مع 
واتلكنولوجية.  الفكرية  امللكية  حقوق  بشأن  العامة  املخاوف  بسبب  تركيا 
ويه  للخطر  ادلوالرات  بمليارات  تركيا  أبرمتها  اليت  العقود  تعرضت  ذللك، 
شهادة ىلع أىلع مستوى من اتلناقض اذلي يشلك سياسة اتلبعية اخلارجية اليت 

حتاول تركيا اهلروب منها.

ىلع الرغم من أن تركيا تريد استخدام صناعة األسلحة املحلية املتنامية 
الصناعة ال تزال تعتمد بشلك كبري  للتخلص من احللفاء اتلقليديني، إال أن 
ىلع هذه الرشااكت. أدى إطالق "عملية نبع السالم" الرتكية عندما غزت تركيا 
املناطق اليت يسيطر عليها األكراد يف شمال سوريا إىل فرض سلسلة من ادلول 
بالصناعة  املتعلقة  رأسياً  واملتاكملة  األويلة  القطااعت  ىلع  حظًرا  األوروبية 
الرتكية حوايل  الصناعة  دام شهرين  الرتكية حيث لكف احلظر اذلي  ادلفاعية 
1 مليار دوالر يف اإلنتاج، وهو سعر مرتفع لصناعة يبلغ دخلها 11 مليار دوالر 

فقط.

يعتمد جزء كبري من صناعة ادلفاع يف تركيا ىلع اتلكنولوجيا العسكرية 
الغربية T تتضمن هذه الصنااعت ما يتجاوز املحراكت T ويه حقيقة ترتدد أنقرة يف 
االعرتاف بها. ىلع هذا انلحو، فإن أكرب سفينة حربية تركية T السفينة اهلجومية 
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الربمائية TTT TTTTTTT اليت يبلغ وزنها 27000 طن T تعتمد ىلع السفينة اإلسبانية خوان اكرلو 
األول. كما أن هناك بعض الصنااعت ادلفاعية ابلحرية اليت تعتمد يف تصنيعها 

تركيا ىلع بالد أخرى، كزورق اهلجوم الرسيع، اذلي ُصمم يف أملانيا.

 تعتمد حماولة تركيا بلناء طائرة مقاتلة حملية الصنع ىلع رشكة بريطانية 
اتلكنولوجية  انلاحية  من   TTTTT قتال  دبابة  وتدعم  بدورها،  اتلعاون  جهود  قلصت 
ليس  ببساطة  تركيا  يف  واتلطوير  ابلحث  فإن  وباتلايل،  كورية جنوبية.  رشكة 

معقًدا بما يكيف ملشاريعها املرموقة الرئيسية.

صناعة  يف  رئيسية  خالف  نقطة  الفكرية  امللكية  حقوق  أن  إىل  بانلظر 
األسلحة، يف املستقبل املنظور، ستظل تركيا ىلع األرجح معتمدة ىلع املساعدات 
اتلكنولوجية األجنبية باهظة اثلمن. وسوف تتفاقم تكلفة هذه اتلبعية بسبب 

أزمة اخنفاض قيمة العملة الرتكية.

أردواغن  دبّر   ،2016 يويلو  يف  الفاشل  االنقالب  منذ  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الوطنية. كما  العقول  محلة تطهري واسعة انلطاق حلركة جولن أدت إىل هجرة 
العام املايض وحده هاجر حنو  تزايدت املحسوبية ومناخ اخلوف السيايس. يف 
330 ألف شخص من تركيا. ويف الوقت اذلي تتأثر فيه مجيع القطااعت، إال أن 
هجرة العقول ىلع الصعيد الوطين هلا تأثري كبري ىلع صناعة ادلفاع. ىلع سبيل 
املثال، يف اعم 2018، تم إرساء بعض األعمال ىلع عدد قليل من 270 من كبار 
املتعهدين اذلين يعملون يف صنااعت ادلفاع أما ابلايق فقد اغدروا تركيا حبثًا عن 
فرص أفضل يف اخلارج. اكنت اثنتان من الوجهات الرئيسية للهجرة هما أملانيا 
والواليات املتحدة T وكالهما أظهر إحجاًما عن مشاركة اتلكنولوجيا العسكرية 
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بأن  بمليارات ادلوالرات. وهناك سبب لالعتقاد  تقدر  تركيا، مع عواقب  مع 
احلايل  السيايس  اخلوف  بمناخ  العمال  يستشهد  عندما  سزتداد  الظاهرة  هذه 
كسبب للهجرة. قد ال يستمر نمو صناعة ادلفاع الرتكية الكبرية ىلع انلحو ذاته 
تستخدم يف معدات  اليت  املحراكت  بسبب مشالك كون  القريب  املستقبل  يف 
قتايلة يه يف األساس حمراكت أجنبية، إضافة إىل هجرة العقول ذات الكفاءة إىل 

اخلارج، فضال عن االفتقار العام للمعرفة املتطورة.

للتكنولوجيا  الرئييس  املتليق  أن  ىلع  اتلأكيد  جيب  ذلك،  ىلع  عالوة 
وجود  وعدم  قريبًا،  املحلية  األسواق  تشبع  ومع  تركيا.  هو  الرتكية  العسكرية 
حل قصري األجل يف األفق هلذه القضايا اهليلكية اتلقنية قد ال تتمكن صناعة 

ادلفاع الرتكية من مواصلة نموها.

 ومع ذلك، فإن إنشاء صناعة دفاعية حملية اكن مكسبًا سياسيًا حمليًا كبرًيا 
ألردواغن، وهلذا السبب وحده، فمن املرجح أن تستمر هذه الصناعة يف اتلطور. 
أولوية  يظل  لكنه  االقتصادي،  املستوى  ىلع  جمديًا  أمًرا  ذلك  يكون  ال  قد 
سياسية. حيث يمكن ألردواغن اآلن أن يعرض صورة القوة العسكرية الرتكية 
الصناعة  نمو  الرتيك. ويف حني أن  العثمانية، للشعب  بالرموز  املليئة  املتنامية، 
حاضنة  بدل  تركيا  كون  دالالت  فإن  اخلاريج،  االعتماد  ىلع  الضوء  سلط  قد 
سياسة  ملتابعة  حملياً  احلركة  من  مساحة  أردواغن  تمنح  ادلفاعية  للصنااعت 

خارجية حازمة تتناسب مع سياسة قوة عسكرية كربى.



على عكس طموح الرئيس.. إخفاق في الهندسة 
االجتماعية للسكان في تركيا

مركز	جيني	السادات	

ذلك  يف  بما  انتخابات،  أي  أردواغن  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس  خيرس  لم 
واتلنمية(  )العدالة  حزبه  توىل  منذ  وذلك  واالستفتاءات،  ابلدلية  االنتخابات 
لسيايس.  بالنسبة  تشوبه شائبة  أداء ال  2002. وهذا ظاهرياً  نوفمرب  السلطة يف 
لكن أردواغن يريد أكرث من الفوز بانتخابات تلو األخرى. حيث أعلن يف اعم 
2012 أن مهمته السياسية يه “تنشئة أجيال خملصة. “وهذه مهمة أكرث طموحا 
من جمرد الفوز يف صناديق االقرتاع. غري أن استطالاعت حديثة جديرة باثلقة 
تشري إىل أن أردواغن اذلي دام عهده ثلمانية عرش اعماً فشل يف حتقيق مهمته 

السياسية األوسع نطاقًا

كشفت رشكة اوبتيمار اريشتريما، ويه رشكة استطالاعت تركية، أن %99 
من األتراك عّرفوا أنفسهم كمسلمون يف اعم 2017، ولكن هذا الرقم اخنفض 
يف اعم 2019 إىل 89.5%. ووجدت رشكة كوندا، ويه رشكة استطالاعت تركية 
أخرى، يف اعم 2019 أن الشباب األتراك أقل مياًل من اعمة الساكن إىل وصف 
الرشكة:  أصدرته  اذلي  اتلقرير  وأضاف  دينيون”.  “حمافظون  بأنهم  أنفسهم 

 )4(
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»من غري املرجح ايضا ان يصوموا، ويصلّوا بانتظام، او أن تقوم اإلناث بتغطية 
شعرهن” 

منظمة  يف  الطلبة  تلقييم  ادلويل  للربنامج  تابع  آخر،  استطالع  كشف 
اتلعاون االقتصادي واتلنمية، أن 54% من طالب مدارس اإلمام ال يشعرون 
أنهم ينتمون إىل مدرستهم، مقارنة بـ 27.5% -29.1% من طالب املدارس غري 
ادلينية. ربما اكن األمر األكرث إحراًجا بالنسبة لإلسالميني هو نتائج استطالع 
أجرته مؤسسة “إبسوس”. حيث وجدت أن 12% فقط من األتراك يثقون برجال 

ادلين، ويه أسوأ نتيجة بعد رجال السياسة )اذلين يثق بهم %11(.

ألردواغن  واملؤيد  املحافظ  الشباب  حىت  أنه  أحدث  استطالع  أظهر 
ويه  سوديف،  سألت  األخرى.  اإلسالمية  ابلدلان  يف  أو  بدلهم  يف  يثقون  ال 
مؤسسة تركية، الشباب اذلين ترتاوح أعمارهم بني 15 و25 اعًما عما إذا اكنوا 
سيعيشون يف اخلارج إذا أتيحت هلم الفرصة. قال ما يقرب من نصف هؤالء 
الشباب )47.3%( اذلين ادعوا أنهم يدعمون حزب العدالة واتلنمية اذلي يقوده 
أردواغن أنهم يفضلون العيش يف اخلارج. علق اعكف بييك املتحدث السابق 
باسم أردواغن حول هذا الشأن قائال “هذا يعين أن نصف شباب أردواغن ليس 

دليهم ثقة يف مستقبل تركيا".

ألردواغن  مشجًعا  سوديف  به  قامت  اذلي  ابلحث”  “هذا  يكن  لم 
واملؤدجلني اذلين ينادون باهلندسة االجتماعية االستبدادية من أىلع إىل أسفل 
املؤيد  الشباب  االستطالع  سأل  اإلساليم.  الشباب  إنتاج  إىل  تهدف  واليت 
ألردواغن )املؤيدون حلزب العدالة واتلنمية( عما إذا اكنوا يفضلون العيش يف 



49

امللحقـات

سويرسا مقابل 5000 دوالر شهرًيا أو يف السعودية ىلع 10000 دوالر شهرًيا. وقال 
60.5% منهم أنهم يفضلون سويرسا.

ملاذا يفضل الشباب األتراك القوميون واملحافظون دينياً واملوالون ألردواغن 
العيش يف بدل مسييح أورويب؟

لدلراسة،  وفًقا  أيًضا.  السؤال  هذا  ىلع  إجابة  سوديف  استطالع  يقدم   
يعتقد 70.3% من املستطلعني أن الشاب الرتيك املوهوب لن يكون قادًرا أبًدا 
ىلع الرتويج ملوهبته بشلك مهين يف تركيا من دون أن يكون دليهم “روابط” 
]سياسية / بريوقراطية[ T أي بدون مساعدة املحسوبية. ويعتقد 30% منهم فقط 

أنه يمكنهم اتلعبري عن آرائهم حبرية ىلع وسائل اتلواصل االجتمايع.

وعلق الاكتب أيلف شاكر: “عندما ُطلب منهم حتديد أهم فكرة يف احلياة، 
ذكر 49.8% “القيم الوطنية” و45.7% استشهدوا “بالقيم ادلينية”. لكن %68.3 

أشاروا إىل “حرية اتلعبري عن الرأي”.

واحلراك  الفرص  وتكافؤ  احلرية  إىل  تركيا  افتقار  فإن  يبدو،  ما  ىلع 
بدل مسييح،   يف 

ً
أفضل حاال أنهم سيكونون  األتراك  الشباب  االجتمايع خيرب 

أنه  يعرفون  املؤيدون ألردواغن،  أوئلك  فيهم  بمن  األتراك،  الشباب  ذلك ألن 
يمكنهم اتلعبري عن آرائهم يف سويرسا دون خوف. وأنهم يمكن أن حيصلوا 
ىلع مهنة ناجحة دون اللجوء إىل حماباة األقارب وأنهم لن يواجهوا استجواب 

الرشطة ملجرد اتلعبري عن أراءهم.
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ومن بني إخفاقات اهلندسة االجتماعية األخرى يه عدم القدرة ىلع ادلفع 
حنو نسب موايلد أىلع وارتفاع نسبة كبار السن. فمنذ اعم 2008، ظل أردواغن 
حيث األرس الرتكية مراراً وتكراراً ىلع إجناب ثالثة أطفال ىلع األقل ــ “أربعة 
أو مخسة إن أمكن". وقد برر أردواغن هذا املسىع بأنه "رضورة ضد املتآمرين 
األجانب اذلين يريدون افناء أمتنا". ىلع الرغم من الطفرة اليت حققتها محلة 
تركيا  يف  األصحاء  املوايلد  عدد  اخنفض  املوايلد،  بزيادة  يتعلق  فيما  أردواغن 
بنسبة 3.6% إىل 1.248 مليون يف 2018 مقابل 1.295 مليون يف 2017. واخنفض 
دون  اآلن  تتاكثر  تركيا  أن  يعين  مما   ،2.07 من   1.99 إىل  العام  اخلصوبة  معدل 

املعدل 2.1 املطلوب للحفاظ ىلع الساكن يف املستويات احلايلة.

االجتماعية  اهلندسة  إمالءات  تركيا  يف  ادليموغرايف  اتلطور  يتحدى 
اإلسالمية ألردواغن ىلع الرغم من شعبيته وسلطته وحكمه االستبدادي اذلي 
ال يمكن حتديه. بل تتجاهل العائالت الرتكية تعليماته بإجناب ثالثة أطفال 
ىلع األقل، كما أن جزء كبري من القواعد ىلع استعداد حلزم أمتعتهم واالنتقال 

إىل بدل مسييح.



هل يتخلى أردوغان عن اإلخوان المسلمين؟

نورث	برس

بعد أن جعل تركيا مقراً لإلخوان املسلمني، أنشأ الرئيس الرتيك رجب طيب 
أردواغن منصات إعالمية هلم، ومنح بعضهم اجلنسية الرتكية، واستخدمهم ضد 
شعوبهم ودوهلم، بل ودفعهم الرتكاب جرائم هنا وهناك باسم ادلين. ومع ذلك، 
هناك مؤرشات ىلع ختيل أردواغن عن اإلخوان إلنقاذ نظامه، خاصة بعد أنباء 
بتهمة  مؤخًرا  تركيا  املقيمني يف  اإلخوان  وعنارص  قيادات  من   23 اعتقال  عن 
اتلواصل مع دول أخرى تلأمني مالذات آمنة لعدد منهم دون علم السلطات 

الرتكية.

هل	بدأ	أردواغن	بالفعل	يف	اتلخيل	عن	اإلخوان	املسلمني؟

يف حماولة لإلجابة ىلع هذا السؤال جيب مرااعة ما ييل:

احلديث الرتيك املكثف عن اللقاءات الرتكية املرصية، واالستعداد إلقامة   -1
عالقات أفضل مع مرص بعد سنوات من عداء أردواغن حلكم الرئيس 
الرئيس  حبكم  يعرتف  لن  أنه  سابقاً  وتأكيده  السييس  الفتاح  عبد 
العرض  إىل ترسيب  القاهرة  السابقة  أردواغن  دفعت ترصحيات  املرصي. 
الرتيك للمصاحلة للشعب، وهو عرض تضمن ختيل تركيا عن دعم اإلخوان 
تركيا،  من  تبث  اليت  اتللفزيونية  قنواتهم  وإغالق  مرص،  يف  املسلمني 

)5(
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وتسليم عدد من القادة املطلوبني اىل السلطات املرصية مقابل املصاحلة. 
وبغض انلظر عن فشل املحادثات األمنية اليت جرت بني اجلانبني، فإن 
مقابل  اإلخوان  بليع  أردواغن  استعداد  مدى  يكشف  الرتيك  العرض 

املصاحلة مع مرص.

مغازلة تركية للسعودية، واحلديث عن استعداد تركيا للتغايض عن مقتل   -2
الصحيف مجال خاشقيج اذلي قُتل يف قنصلية بالده يف اسطنبول. إذا علمنا 
أن السعودية تصنف اإلخوان املسلمني ىلع أنها منظمة إرهابية، فإن هذا 
مذبح  ىلع  باإلخوان  للتضحية  أردواغن  استعداد  مدى  يكشف  األمر 
مصالح بالده ونظامه، بعد اتلطورات واالصطفافات اإلقليمية وادلويلة، 

وحتسباً تلويل جو بايدن مهامه ىلع رأس ابليت األبيض.

أشارت ترسيبات لعنارص موثوقة يف تركيا أن السلطات الرتكية وجهت قادة   -3
اإلخوان املسلمني املقيمني يف تركيا باحلد من ظهورهم اإلعاليم من تركيا، 
وعدم مهامجة دول وأنظمة املنطقة. ظهرت هذه الترسيبات وسط أنباء عن 
خالفات بني نظام أردواغن ومجاعة اإلخوان املسلمني بسبب اإلجراءات 
اليت بدأت السلطات الرتكية بفرضها عليهم، وعدم منح بعضهم اجلنسية 

الرتكية بعد أن وُعدوا بذلك. 

بروز دعوات قوية يف عدد من ادلول األوروبية واألمريكية وحتديداً يف   -4
إرهابية،  أنها منظمة  املسلمني ىلع  اإلخوان  الكوجنرس تلصنيف مجاعة 
إضافة إىل أن دواًل عربية مؤثرة مثل مرص والسعودية واإلمارات العربية 
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املتحدة واألردن صنفت اجلماعة ىلع أنها إرهابية أيًضا. ومع ظهور إدارة 
للغاية  بايدن، تبدو تركيا قلقة  أمريكية جديدة بقيادة ادليمقرايط جو 

بشأن االستمرار يف تبين نهج اإلسالم السيايس.

اليت  اإلرهابية  اتلنظيمات  من  العديد  بروز  مع  املعطيات  هذه  تزتامن 
مروراً  سوريا،  يف  الكردية  املناطق  من  بدًءا  وانتهااكت،  جرائم  ارتكبت 
بليبيا، ووصواًل إىل عدد من ادلول األوروبية، وخاصة فرنسا اليت ادعت مراًرا 

وتكراًرا أن انلظام الرتيك مسؤواًل عن هذه اجلمااعت.

يف الواقع، ربما ما دفع أردواغن إىل اتلخيل عن اإلخوان املسلمني هو اقتناعه 
بأن حتالفه معهم فشل يف حتقيق مرشوعه اإلقلييم، خاصة بعد أن جنح الشعب 
املرصي يف اتلخلص من حكم مريس، وأيًضا لقناعته بأن هذه اجلمااعت اليت 
الوظييف وأصبحوا عبئاً ىلع نظامه ومصاحله  فقدت أوطانها استنفدوا دورهم 

وعالقاته مع ادلول األخرى.

وعليه، لن خيجل أردواغن من بيعها عندما جيد نفسه أمام صفقة يعتقد 
أنها ستحقق مصاحله. الرجل اذلي ختىل عن حلفائه السياسيني السابقني لن جيد 
أي صعوبة أو إحراج يف ذلك، رغم لك الشعارات اليت رفعها عن مفهوم األخوة 
اإلسالمية وادلفاع عن املظلومني، وغريها من الشعارات اليت أراد أردواغن من 

خالهلا اللعب ىلع العواطف واملشاعر تلحقيق وهم القيادة اإلسالمية.
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اليت جيب طرحها ىلع مجاعة  األسئلة  من  العديد  هناك  الواقع،  هذا  أمام 
اإلخوان املسلمني واجلمااعت األخرى اليت ربطت مصريها بنظام أردواغن:

أجل  من  وليس  اخلاص  ملرشوعه  استخدمهم  أردواغن  أن  يدركون  هل   
الشعارات األخالقية اليت رفعها؟

هل يدركون أن حديث أردواغن عن اإلسالم هو من أجل مرشوع وطين   
تريك قائم ىلع اهليمنة ال أكرث؟

هل سيدركون أن رهانهم ىلع أردواغن يفتقر إىل أي منطق عقيل أو فهم   
سيايس حقييق أو اسرتاتيجية طويلة املدى؟

هو  وادلينية  األخالقية  الشعارات  يرفع  اذلي  أردواغن  أن  يدركون  هل   
الزعيم األكرث براغماتية إىل درجة االنتهازية ملصاحله؟

حيث  جيد،  بشلك  السيايس  اإلسالم  حركة  أردواغن  استغل  الواقع،  يف 
املرشوع  لصالح  وشعوبها  بدلانها  ضد  املسلمني  اإلخوان  مجااعت  استُغلت 
الرتيك دلرجة أنهم قاموا باالتفاق مع األجهزة األمنية الرتكية، بتهريب مليارات 
ادلوالرات وأطنان من ذهب من بنوك بالدهم إىل تركيا كما هو احلال بالنسبة 
قتل  أدوات  وجعلها  مرص،  يف  والرعب  الفوىض  لنرش  استخدمها  كما  لليبيا. 
عفرين.  وخاصة  سوريا،  يف  الكردية  املناطق  يف  االنتهااكت  أفظع  وارتكاب 
مع فشل املرشوع اإلقلييم الرتيك، اذلي اكن قائًما ىلع صعود مجاعة اإلخوان 
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املسلمني إىل السلطة يف بالدها، فقد جتاوزوا فائدتهم وأصبحوا عبئًا ىلع نظام 
أردواغن.

لك هذه املعطيات واملؤرشات تشري إىل أن اتلخيل عنها من أجل املصاحلة 
مع ادلول اليت سبق أن استخدم اجلماعة ضدها ليس سوى مسألة وقت.رغم 
لك هذا، ال تزال هذه اجلمااعت تراهن ىلع أردواغن وتقاتل يف حروبه هنا وهناك 
كمرتزقة، دون أن تدرك أن أردواغن لم يكن أبًدا حليًفا ألحد، وأنه استخدمها 

من أجل مرشوعه الوطين الرتيك.





تجنيد مقاتلي “الخالفة”: كيف تعمل شبكات 
تنظيم داعش في تركيا؟

	أتالنتك	اكونسل

منذ بداية الرصاع يف سوريا، اكن املواطنون األتراك يسافرون ذهابًا وإيابًا، 
ويف كثري من األحيان انضموا إىل جممواعت فرعية ناطقة باللغة الرتكية مناهضة 
للنظام، أبرزهما جبهة فتح الشام اتلابعة تلنظيم القاعدة يف سوريا )فرع القاعدة 
املعاد تسميته يف سوريا، واذلي اكن يُعرف سابًقا باسم جبهة انلرصة(، واتلنظيم 

السليف املعروف بأحرار الشام.

مع صعود تنظيم ادلولة اإلسالمية يف اعم 2013، بدأ األتراك السفر إىل “دولة 
اخلالفة”، حيث انضموا إىل اخلاليا انلاطقة باللغة الرتكية، مع األئمة واملدربني 
العسكريني األتراك. تشري األدلة مفتوحة املصدر املتاحة إىل اختالف طفيف 
إىل  املقاتلون  يميل  األخري،  حالة  يف  األتراك.  والقاعدة  داعش  أعضاء  بني 
ومع  سناً.  أصغر  األتراك  داعش  أعضاء  أن  حني  يف  سناً،  أكرب  يكونوا  أن 
الستخالص  ابليانات  من  مزيد  إىل  احلاجة  يؤكد  مما  استثناءات،  هناك  ذلك، 

استنتاجات نهائية حول أعضاء داعش األتراك “اتلقليديني”.

جبهة  الشام/  فتح  وجبهة  داعش  من  مقاتلون  استخدم  احلاتلني،  لكتا  يف 
انلرصة شباكت مماثلة لدلخول يف الرصاع السوري، اغبًلا بعد انكشفوا لعنارص 
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الرصاع عرب وسائل اتلواصل االجتمايع، واملنظمات غري احلكومية اإلسالمية 
النشطة املشاركة يف اتلحدث علنًا ضد اتلنظيم. أو من خالل عدد كبري من 
مجااعت املساعدة اإلسالمية انلاشطة ىلع طول احلدود. يف حاالت معينة، وفرت 
هذه املنظمات غري احلكومية الوسائل لدلخول يف الرصاع السوري، حيث اختار 
عدد من األتراك ابلقاء مع املجمواعت اليت تلقت املساعدة. يف حاالت أخرى، 
اذلين اعدوا من سوريا،  أوئلك  إىل ابلحث عن  العائدون  سىع جمندو داعش 
واذلين تم إرساهلم بعد ذلك تللقينهم اتلدريب ادليين والعقدي داخل تركيا. 
الرقة، اعصمة  سيقوم عضو آخر من داعش برتتيب عبورهم إىل احلدود وإىل 

اخلالفة السورية.

اتلجنيد  لفحص شبكة  احلالة  دراسات  الورقة سلسلة من  تستخدم هذه 
األفراد  هؤالء  استغل  وكيف  تركيا،  يف  املجندين  دور  ذلك  يف  بما  دلاعش، 
ابليئة املتساهلة نسبيًا داخل ابلالد تلقديم ادلعم للحملة اجلهادية ضد بشار 
األسد. وحلفاؤه روسيا وإيران. تشري ابليانات إىل أن الفئة العمرية للمجندين 
باجلهاد  صالت  دليهم  الرئيسيني  األفراد  لكن  خمتلفة،  تركيا  يف  املتمركزين 
األفغاين )1979 إىل 1989 و2001 حىت اآلن(. اكن هؤالء املجندين معروفني جيًدا 
دليهم  اكن  األحيان،  من  كثري  ويف  جمتمعاتهم،  يف  يعيشون  اذلين  لألشخاص 
صالت بالكتائب غري الرسمية، أو اجلمااعت ادلينية الصغرية اليت جتمع األفراد 

ذوي اتلفكري املماثل للتدريب ادليين.

تستند هذه الورقة إىل معلومات مفتوحة املصدر T وجمزأة T حول جتنيد داعش 
يف تركيا، وتستخدم سلسلة من دراسات احلالة لفحص طرق جتنيد اجلماعة يف 
العديد من  مماثلة يف  املصادر عن جهود جتنيد  تركية خمتلفة. تكشف  مدن 
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امللزتمني بفكرة ادلولة  السلفيني  املختلفة وشبكة مرتابطة من  الرتكية  املدن 
اإلسالمية. تستند االستنتاجات الواردة يف هذا املقال بشلك أسايس إىل مصادر 
هو  املحتملة  العوائق  أحد  للرشطة.  خمتلفة  بتقارير  وتستشهد  الرتكية  باللغة 
أنه ال يُعرف يف الواقع سوى القليل عن حمتوى املناقشات بني جمندي داعش 
املتاحة  األدلة  إىل  انلتائج  تستند  انلحو،  هذا  ىلع  السلفيني.  شبكة  وجمندي 
وجيب حتديثها مع توفر معلومات جديدة حول املجموعة وأنشطتها يف تركيا. 
يمكن أن تكون ادلروس املستفادة من هذه ادلراسة مفيدة للبدلان األخرى، 
بعد  طويلة  لفرتة   T بأخرى  أو  بطريقة   T اإلسالمية  ادلولة  تنظيم  سيبىق  حيث 
أن خرس األرايض يف العراق وسوريا وحيث يمكن للجهاديني ذوي اتلفكري 
اتلمرد  دلعم  إما  للخطر،  الشباب  معرضني  اتلجنيد،  يف  االستمرار  املماثل 

املستمر، أو من أجل جهاد خمتلف يف جزء آخر من العالم.

القاعدة	يف	العراق:	االرتباط	الرتيك	باحلرب	يف	سوريا

اتلوحيد  أحدث جتسيد جلماعة  واجلماعة يه  موثق جيدا.  داعش  تاريخ 
تنظيم  الزرقاوي، واليت حتولت فيما بعد إىل  أبو مصعب  اليت تزعمها  واجلهاد 
الزرقاوي يف اعم 2006، مضت اجلماعة قدما يف  بعد وفاة  العراق.  القاعدة يف 
جانب  من  املعلن  اخلليفة  إرشاف  حتت  أوال  إسالمية،  دولة  إلنشاء  خططها 
واحد أبو عمر ابلغدادي. بعد ذلك، أاعدت اجلماعة تسمية نفسها باسم ادلولة 
اإلسالمية يف العراق، وبدأت يف الرتكزي ىلع االستيالء ىلع األرايض يف األنبار 
والسيطرة عليها إلنشاء اخلالفة املرغوبة. قُتل أبو عمر الحًقا يف اعم 2010، مما 
أدى إىل ظهور أبو بكر ابلغدادي. يف اعم 2011، أرسل تنظيم القاعدة أبو حممد 
اجلوالين إىل سوريا، حيث تم تكليفه بإنشاء جبهة انلرصة، فرع القاعدة يف 
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سوريا. ظل ابلغدادي الزعيم األىلع جلبهة انلرصة، ولكن يف انلهاية انقسمت 
املجموعتان.

ادلعم  ابلداية  يف  دلاعش  األتراك  املجندين  من  رئيسية  جمموعة  قدمت 
الراسخة  الشباكت  للجماعة واستخدام  باتلجنيد  قامت  جلبهة انلرصة، حيث 
يف تركيا تلهريب الرجال والعتاد إىل األرايض اليت تسيطر عليها جبهة انلرصة. 
بايعت هذه الشبكة اليت تتخذ من تركيا مقراً هلا تنظيم ادلولة اإلسالمية ومنذ 
ذلك احلني تقدم نفس انلوع من ادلعم اللوجسيت للخالفة. ينعكس ذلك يف 
الوثائق اليت تم االستيالء عليها حول حتراكت املقاتلني األجانب عرب تركيا إىل 

سوريا.

ُكتب  داعش،  4600 سجل ألفراد  من  بوينت ألكرث  ويست  وفًقا تلحليل 
بني أوائل 2013 وأواخر 2014، دخل 93 باملائة من املقاتلني األجانب املدرجني 
إىل سوريا عرب ست بدلات حدودية مع تركيا: الريدي، وأتميا، وأعزاز، والراي، 
وجربلس، وتل أبيض. بالنسبة للعديد من املقاتلني األجانب، اكنت اسطنبول 
مدينتني  إىل  السفر  داعش  رجال  يرتب  أن  قبل  األوىل،  ادلخول  نقطة  يه 
املدينتني،  هاتني  ومن  عنتاب.  واغزي  أورفة،  احلدود،  من  بالقرب  رئيسيتني 
انتقل مقاتلو داعش بعد ذلك إىل لكس أو ابلييل أو كركميش أو أقجة قلعة. 
حتت  تعد  لم   T وأعزاز  وأتميا  الريدي   T املناطق  هذه  من  ثالث  عن  يقل  ال  ما 
سيطرة داعش، إذ أن جبهة انلرصة أو أحرار الشام اآلن حتتل ماكنتها باعتبارها 

املجموعة األكرث هيمنة يف هذه املناطق.

ضمن  نفسها  دمج  ىلع  قادرة  اكنت  داعش  أن  إىل  املتاحة  ابليانات  تشري 
من  فرعية  جمموعة  قدمت  الرتيك.  السليف  املجتمع  من  أكرب  فرعية  جمموعة 
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عن  فضاًل  املتحدة،  الواليات  ضد  العراق  يف  للجهاد  ادلعم  السليف  املجتمع 
الرصااعت اجلهادية األخرى مثل تلك املوجودة يف أفغانستان، وابلوسنة، وإقليم 

أوجادين، والعراق.

تشري احلالة العراقية واألفغانية إىل أن املجندين القداىم، اذلين قاتل بعضهم 
يف أحد الزناعني أو لكيهما، اعدوا إىل ديارهم وجندوا جياًل جديًدا من األتراك 
لذلهاب للقتال يف سوريا، إما مع جبهة انلرصة أو مع داعش الحًقا. يشري هذا 
إىل أن الشباكت اجلهادية تتجمع حول عدد صغري من األفراد اذلين قاتلوا يف 
اخلارج، فقط للعودة إىل بدلهم األصيل، حيث يتحدثون بعد ذلك عن جتربتهم. 
هذه  بعرقلة  امللكفة  القانون  إنفاذ  لواكالت  األمد  طويلة  مشلكة  يمثل  وهذا 
املجمواعت ألن العديد من املقاتلني األجانب واألتراك عربوا احلدود لسنوات 
تهديًدا خمتلًفا  أيًضا  املستمر. تشلك داعش  السوري  املدين  الرصاع  للقتال يف 
نسبيًا عن القاعدة ألن العديد من جمنديها من تركيا يأتون من مناطق حرضية 

وريفية فقرية وليس دليهم تاريخ يف دعم اجلهاد أو اإلرهاب. 

كيفية	جتنيد	أعضاء	داعش	يف	تركيا:	انلموذج	االسرتاتييج

تشري ابليانات إىل أن أعضاء داعش األتراك يستخدمون جمموعة متنوعة 
من اسرتاتيجيات اتلجنيد. يبدو أن الطريقة األكرث فاعلية يه جتنيد أعضاء 
جدد من خالل مقابالت وجهاً لوجه أو االنضمام ملجمواعت صغرية، حيث يتم 
دمج املجندين مع أعضاء آخرين يف جمتمعهم ويستهدفون جممواعت حمددة. وفًقا 
لسارة دايل وسكوت جريبر، فإن هذه الطريقة جتعل اتلجنيد “اعًما ومحيميًا”، 
حيث “خيتلط املجندون باجلمااعت اليت يرونها مناسبة للتجنيد” ويكونون 
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قادرين ىلع مواصلة جهود اتلجنيد بسبب “احلساسية السياسية، أو عدم كفاية 
الترشيعات، أو اخلوف من االستقطاب السليب يف مواقف اجلمهور”.هذا انلهج، 
وفًقا دلايل وجريبر، هو األكرث قابليًة لـ “نموذج العدوى”، حيث خيرتق املجند 
جممواعت منعزلة نسبيًا، معارضة إىل حد كبري للحكومة. إن العدد املزتايد من 
املجندين، بدوره، يضع ضغوًطا ىلع اآلخرين للتوافق، مما يؤدي إىل زيادة عدد 

املتعاطفني داخل املجموعة املستهدفة األصلية.

الرتكية،  باللغة  انلاطقة  اإلعالمية  بعملياتها  اجلهود  هذه  داعش  تكمل 
واليت تهدف إىل االستفادة من اتلعاطف السيايس وادليين بني رشحية صغرية 
س.  حبسب  ادلاعية،  هذه  اإلسالمية.  ادلولة  لفكرة  املؤيد  الرتيك  الشعب  من 
املرحلة  شهدت  مراحل.  ثالث  يف  تكشفت  كورو،  وسليم  جريمادلي  ج. 
األوىل غري الرسمية قيام عنارص داعش األتراك بنرش داعية ىلع صفحتهم ىلع 
باسم  أيًضا  )املعروف  أوغلو  أوزجان جومليش  نرش  األمثلة،  أحد  فيسبوك. يف 
أنقرة،  من  مماثلة  مع صور  سوريا، خمتلطة  إىل  لرحالته  سيليف( صوًرا  حممد 
مسقط رأسه ومنطقة جتنيد معروفة دلى داعش. T القاعدة/ جبهة انلرصة اعم 
2012 يف جامعة الرشق األوسط اتلقنية يف أنقرة، مستهدفة جمموعة صغرية من 

الطالب اذلين اكنوا جيتمعون لك يوم أربعاء ملناقشة املسائل ادلينية.

عن  داعش  انقسام  مع  وكورو،  لغريمادلي  وفًقا  اثلانية،  املرحلة  تزامنت 
املواقع اإلخبارية اجلهادية املعروفة  جبهة انلرصة يف اعم 2013. وبدأ عدد من 
باللغة الرتكية يف تبين الروايات املوايلة دلاعش، وإن لم يكن أي منها يعمل 
كمنفذ إعاليم رئيس. بدأت املرحلة اثلاثلة يف يونيو 2015، وبدأت ببداية دار 
احلالف، ويه مؤسسة ناطقة باللغة الرتكية تابعة لـ “احلياة اإلعالمية” اتلابعة 
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تلنظيم ادلولة اإلسالمية. يف الشهر نفسه، بدأ دار احلالف يف نرش جملة رسمية 
باللغة الرتكية )قسطنطينية(. نمت املجلة العدائية بشلك مزتايد جتاه احلكومة 
داعش  خسارة  اكنت  اتلحول  نقطة  أن  ويبدو   .2015 اعم  أوائل  منذ  الرتكية 
بلدلة تل أبيض إىل حزب االحتاد ادليمقرايط ذو األغلبية الكردية. اكنت ابلدلة 
ذات أهمية حاسمة لعمليات اخلالفة ايلومية، حيث دخل ما ال يقل عن 1229 
شخًصا إىل سوريا عرب ابلدلة بني اعيم 2013 و2014، وفًقا تلحليل ويست بوينت.

خالل اهلجوم اذلي قاده األكراد ىلع هذه ابلدلة، نرشت قسطنطينية مقااًل 
والواليات  ادليمقرايط  االحتاد  حزب  مع  باتلواطؤ  الرتكية  احلكومة  فيه  اتهم 
املتحدة هلزيمة داعش. يف طبعات يناير وأبريل 2016، شحذت داعش رساتلها 
أنه  الرتيك ىلع  املنشورين، تشري املجموعة إىل اجليش  املناهضة لرتكيا. يف كال 
كيان غري ديين، وأعضاؤه كفار أو مرتدين. وتزامن هذان املنشوران مع زيادة 
هجمات تنظيم ادلولة اإلسالمية املبارشة ىلع األصول العسكرية الرتكية، ابتداًء 
من العراق وامتدت إىل وحدات املدفعية بالقرب من كركميش. باإلضافة إىل 
ذلك، بدأ تنظيم ادلولة اإلسالمية هجمات صاروخية ىلع بدلة كيليس احلدودية 
اليت ال تزال بمثابة طريق بري مهم يسافر عربه تنظيم ادلولة اإلسالمية من وإىل 

تركيا إىل سوريا.

دراسات	حالة	اتلجنيد

يبدو أن داعش وجبهة انلرصة قد استخدمتا اسرتاتيجية جتنيد مماثلة يف 
أربع مدن تركية خمتلفة: اسطنبول وأديامان وقونيا وإزمري. يف لك حالة، اكن 
أو  املحليني  الساكن  من  املجندين  اختيار  مع  املجتمع،  يف  أعضاًء  املجندون 
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تقديمهم إىل وكيل املجندين من خالل أحد أفراد األرسة. يف حاتلني ىلع األقل، 
يبدو أن مقاتل داعش املستقبيل اكن غريبًا عن املجتمع السليف يف تركيا، حيث 
أشارت اتلقارير إىل أن رجلني هما T سافاس يدلز ومسعود يوناي T اكن عليهما 
أن يربوا حلاهما يلتناسبا مع جممواعتهما االجتماعية اجلديدة. يف مجيع احلاالت، 
الساكن  انتباه  أنشطتهم  نسبيًا، حيث جذبت  املجندون يف مواقع علنية  عمل 
املحليني وقوات الرشطة. يف حاالت قونية وأديامان واسطنبول، اكن ألعضاء 
وجود  إىل  يشري  مما  ابلعض،  بعضهم  مع  اعئلية  شخصية/  روابط  اخلاليا  هذه 
إلرسال  يتعاونون  اذلين  املماثل،  ير  اتلفك  ذوي  األفراد  من  فضفاضة  شبكة 

مقاتلني إىل سوريا بعد تدريبهم داخل تركيا.

اسطنبول:	ثالث	حاالت	يف	منطقة	جوجنورين

يف اعم 2013، أرسل مسعود يوناي ابلالغ من العمر عرشين اعًما رسالة إىل 
اعئلته، أخربهم فيها بنيته السفر إىل سوريا للقتال مع داعش. سافر يوناي إىل 
سوريا من جوجنورين، وهو يح من الطبقة ادلنيا يف اسطنبول بالقرب من مطار 
أتاتورك. يوناي، مع رجلني آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم، اكنوا من عمال 
النسيج يف اليح، حيث تواصلوا مع رجل رابع هو حممد حنييف أوروك. وحبسب 
ما ورد اتصل أوروك بيوناي تلقديمه إىل أحد قادة داعش يف حلب. وفًقا لعم 
اتلدخني  ىلع  انلاس  يعاقب  اكن  اليح.  يف  أساسيًا  عنرًصا  أوروك  اكن  يوناي، 
ويضغط ىلع األطفال يلكونوا أكرث تقوى. وحبسب ما ورد تواصل قائد داعش 
مع يوناي عرب فيسبوك، قبل إقناعه بالسفر إىل اغزي عنتاب ثم سوريا. خالل 
هذه اجللسات ىلع فيسبوك، أصبح يوناي ظاهرًيا أكرث تقوى، ونىم حليته ىلع 
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الرتكية،  املساجد  نسبيًا يف  املرحية  الظروف  بدأ يف رفض  السليف. كما  انلمط 
يف  املدخنني  عدد  من  عالنية  واتلذمر  النساء  من  بالقرب  اجللوس  ورفض 

املنطقة.

)جوجنورين(،  فيه  حدث  اذلي  اليح  وكذلك  اتلطرف،  من  انلمط  هذا 
بريي،  عمل  احلالة،  هذه  يف  بريي.  حسني  اآلخر،  الرتيك  داعش  ملقاتل  مشابه 
وهو من موايلد أديامان، يف خمزب حميل. يف اعم 2014، بدأ بريي يف حضور دروس 
دينية يف مقر منظمة حصيدر، ويه منظمة دينية غري حكومية مقرها يف اليح. 
مثل يوناي، أصبح بريي أكرث تديناً ظاهرًيا أثناء تلقينه عقائديًا واجتمع كثرًيا 
بداية  أوسايم يف غرفة صالة حصيدر. يف  إبراهيم  املحيل دلاعش،  املجند  مع 
عملية اتلجنيد، أوىص أوسايم بأن يقرأ بريي نصوًصا ملنّظري مجاعة اإلخوان 
إسالمية  أجندة  وراء  سعياً  العنف  تربر  اليت  تلك  أنها  ويفرتض  املسلمني، 
سلفية. ثم انضم بريي إىل داعش أثناء وجوده يف جوجنورين يف سبتمرب 2014، 
وسافر إىل سوريا يف نوفمرب عرب اغزي عنتاب. ثم اتلحق بوحدة تركية. قائد هذه 
الوحدة، أبو أسامة الكردي، وهو من قونية. مثل املجندين اآلخرين يف القاعدة/ 
داعش، قاتل يف أفغانستان قبل أن يشق طريقه إىل سوريا، حيث قاد االثنان مع 
شقيقه عبد السالم والوحدة الرتكية حيث اكن أحدهما قائدا عسكريا واآلخر 

كزعيم رويح.

شخص ثالث من يح جوجنورين، إيلاس أيدين )اذلي استخدم كنية نلفسه 
باسم أبو عبيدة(، تم ربطه أيًضا بتجنيد داعش يف اسطنبول. اكن أيدين يرتدد 
ىلع املسجد املحيل، حيث اكن حيدد املجندين املحتملني. بعد إجراء االتصال، 
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اكن يعقد جلسات مجاعية غري رسمية، حيث سيتحدث احلارضون عن اإلسالم. 
وحبسب هابر ترك، فإن أيدين يؤيد فرض الرشيعة يف تركيا، وباستخدام خطاب 
مشابه لغريه من السلفيني األتراك، يشري إىل أن حكومة تركيا احلايلة يه دار 

احلرب ويصف سياسيوها بأنهم كفار. 

اكن أليدن أيًضا وجود ىلع اإلنرتنت واكن ينرش خطابات، ىلع غرار هاليس 
بايانكوك، املعروف بأيب حنظلة. تم القبض ىلع الرجلني يف نفس الوقت من 
اعم 2011 لصلتهما بالقاعدة ولكن تم إطالق رساحهما الحًقا. تم جتنيد أيدين 
أيًضا يف أوروبا وآسيا الوسطى، ىلع األرجح يف أملانيا وأذربيجان، حيث توجد 
روابط عرقية ولغوية قوية. لكن من غري الواضح كيف حافظ ىلع عالقاته 
باملجندين املحتملني يف اخلارج، من املحتمل أن يكون ذلك من خالل قنوات 
قد  أيدين  أن  يبدو  باملجندين،  االتصال  بعد  املختلفة.  االجتمايع  اتلواصل 

ساعد يف رحلتهم إىل سوريا، باستخدام شبكة موثوقة مقرها يف اغزي عنتاب.

أديامان:	اخللية	األبرز	يف	تركيا	

هلا، اكن  أديامان مقراً  اكنت إحدى خاليا داعش قد اختذت من منطقة 
للمجموعة حوايل 31 عضًوا أساسيًا، من بدلين خمتلفني: تركيا وأملانيا. يعكس 
هيلك قيادة املجموعة هيلك املجمواعت الفرعية دلاعش الرتكية داخل سوريا، 
مع زعيما، مصطىف دوكومايس، وأمري رويح، أمحد كوركماز. يبدو أيًضا كما لو 
أن ثالثة أعضاء آخرين، إبراهيم بايل ويونس دورماز وخليل إبراهيم دورغون، 
ظهروا كأعضاء رئيسيني يف اجلناح العميل للمجموعة. وبحسب ما ورد كان بالي مسؤوالً 
اهلجمات  من  موجة  وجهت  حيث  تركيا،  داخل  املجموعة  هذه  عمليات  عن 
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اإلرهابية من سوريا، قبل أن حيل حمله مصطىف مول، وهو مواطن تريك يتحدث 
اللغة العربية من أورفة.

يف  الوقت  بعض  قىض  للمجموعة،  الرئييس  املجند  كوركماز،  إن  قيل 
أنه  يبدو  السورية.  احلدود  من  بالقرب  اإلنساين  العمل  يف  شارك  أو  سوريا، 
اقرتب من شباب رسيع اتلأثر اكنوا نشطني يف نفس املجال أو اعدوا مؤخًرا من 
سوريا. تضمنت طريقة جتنيد كوركماز حتديد األفراد اذلين يمكن جتنيدهم 
وإحضارهم إىل مزنهل تلليق دروس يف ادلين. بدأ هؤالء املجندون أيًضا يف قضاء 
كما  أالغوز.  إمري  يونس  املستقبيل  االنتحاري  يديره  مقىه،  الوقت يف  بعض 
اختار شقيق املدير، سايح عبد الرمحن العجوز، أن يكون انتحارًيا، حيث نفذ 
هجوم يويلو ىلع جتمع للشباب اليساريني يف بدلة رسوج احلدودية. نّفذ يونس 
إمري العجوز وسوري جمهول اهلوية هجوم حمطة قطار أنقرة يف سبتمرب، مما أسفر 

عن مقتل 103 أشخاص.

قىض اغبلية املجندين اتلابعني للجماعة وقتًا يف سوريا بالقرب من حلب 
يف اعم 2013 أو قبله، قبل العودة إىل تركيا. ليس من الواضح بالنسبة للجمااعت 
إىل أي جانب قاتل أعضاء خلية أديامان خالل هذه الفرتة الزمنية. سافر عضو 
مع   2013 اعم  يف  حلب  إىل  مرة  ألول  أكتولوم،  يعقوب  وهو  األقل،  ىلع  واحد 
هيئة اإلاغثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحلريات، ويه منظمة غري حكومية 
إسالمية تسيطر ىلع الكثري من املساعدات الرتكية اليت يتم تسليمها إىل سوريا، 
يف  أكتولوم  بيق  ايلومية.  الرتكية  راديكال  صحيفة  يف  وادله  مع  ملقابلة  وفًقا 
الشام  أحرار  إىل مجاعة  انضم  أنه  إضافية، حيث ورد  أشهر  أربعة  ملدة  سوريا 
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صيف  من  واعتباًرا  املقىه.  ىلع  يرتدد  ثم  أديامان  إىل  يعود  أن  قبل  السلفية، 
2015، دخل إىل مصحة نفسية. وحبسب ما ورد فّر كوركماز إىل سوريا يف مارس 
2015. ورد أن شخًصا آخر، إبراهيم بايل، مسؤول عن املوجة احلايلة من هجمات 

داعش ضد تركيا، ولكها تقريبًا مرتبطة جبماعة أديامان.

وفًقا لسافاس يدلز، وهو عضو تريك يف داعش حمتجز حايلًا دلى األكراد يف 
سوريا، فإن قائد جتنيد داعش يف قونية هو مصطىف غونس، وهو سليف هل تاريخ 
بسليف  تركيا. دلى غونس صالت  باجلهاديني يف  املرتبطة  األنشطة  طويل من 
أملاين تريك سجني، اكن مقيًما سابًقا يف أملانيا، حممد اكبالن. يعمل اكبالن لصالح 
صالته  أنكر  لكنه   ،1997 اعم  يف  الدن  بن  بأسامة  واتلىق  اإلسالمية  ادلولة 
بداعش بسبب اخلالفات حول األسايلب. سلمت أملانيا اكبالن إىل تركيا اعم 
2004، حيث حوكم وأدين بعد ذلك بالعمل ىلع قلب نظام ادلولة الرتكية. يف اعم 
أنه شلك خاليا خمتلفة  2008، انفصل غونس عن جمموعة اكبالن، حيث ورد 
يف سلطان بييل واسطنبول وبنديك، ويه مدينة صناعية خارج اسطنبول. يف 
سلطان بييل، بدأ غونس يف استهداف الشباب األتراك من خالل إنشاء مراكز 
قداىم  فإن  ترك،  إن  إن  يس  لشبكة  ووفًقا  قانونية.  غري  دينية  وصالة  تعليم 
باكستان  سابًقا يف  مقيمني  اذلين اكنوا  واألتراك  األفغاين  اجلهاد  املحاربني يف 
شاركوا يف هذه املراكز. يف اعم 2008، ألقت الرشطة الرتكية القبض ىلع أعضاء 
هاتني اخلليتني. فرّغونس إىل مرص، لكن يبدو أنه اعد إىل تركيا يف وقت ما 

قبل 2014.
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قتلوا  اذلين  األتراك  املواطنني  جنازات  غونس  حرض  املجندين،  جلذب 
األبواب  ىلع  للطرق  ذهب  أنه  كما  احلضور.  من  واقرتب  سوريا  يف  القتال  يف 
اجتمع هؤالء  نفسه،  للتقرير  ترك. ووفًقا  وفًقا تلقرير هابر  يف حاالت معينة، 
املجندون اعدة يف متجر كتب، حيث جرت حمادثات حول اإلسالم. نرش غونس 
جبانب  سيظهر  قليلة،  مناسبات  ويف  وفيسبوك،  يوتيوب  ىلع  املحادثات  هذه 
ادلروس  هذه  حرضت  األقل  ىلع  واحدة  امرأة  تطوعت  بايانكوك.  هاليس 
كما  اهلجوم.  تنفيذ  قبل  عليها  القبض  تم  لكن  انتحارية  مرشوع  يلتكوين 
سافر ما ال يقل عن أربعة جمندين دلاعش من قونية إىل سوريا يف اعم 2014 عرب 

تل أبيض.

إزمري

جهود  مراد(  ساري  باسم  أيًضا  )املعروف  بايسال  مراد  ترأس  إزمري،  يف 
أجرى  الورقة،  هذه  يف  املذكورة  األخرى  احلاالت  يف  كما  املحلية.  اتلجنيد 
بيسال مناقشات حول ادلين مع جمندين ملدة تصل إىل أربعة أشهر قبل إرسال 
بيسال،  دلى  اكن  للصالة.  كغرف  الفصول  هذه  تتحول  سوريا.  إىل  املجندين 
أيًضا  بازار. اكن دليه  املحيل  اليح  حبسب صحيفة حرييت، طاولة/ منصة يف 

صالت بمجندين آخرين.

كما هو احلال مع مسعود يوناي يف جوجنورين، لم يكن يدلز سلفيًا قبل 
اتلحاقه بصفوف هذه املنظمة. يدلز هو كردي يف األصل من مدينة وان، لكنه 
اعش يف أضنة. قدمه صهر يدلز، برهان ادلين ساري، ألول مرة إىل السلفيني 
األتراك يف مأدبة إفطار رمضان، حيث يقال إنه اتلىق أيوب هواك، وهو مقاتل 
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سابق يف أفغانستان يبلغ 35 اعًما. بعد ذلك بوقت قصري، قدمه عم زوجة يدلز، 
إزمري. وحبسب يدلز، يف حديثه إىل آرسيه  بايسال يف  إيرول شاهني، إىل مراد 
األكراد يف سوريا، فإن السلفيني املقربني من بيسال سخروا منه ألنه لم يكن 
دليه حلية مناسبة عندما بدأ يف حضور دروس بايسال. اكن يدلز قد سافر إىل 
املدينة للعمل يف ابلناء بعد تباطؤ األعمال يف أضنة. بعد قضاء مخسة إىل ستة 
أشهر يف إزمري، سافر يدلز وعم زوجته إيرول شاهني إىل سوريا عرب اغزي عنتاب 
ولكس. بعد ذلك بوقت قصري، اعد يدلز إىل تركيا يلصطحب زوجته وأطفاهل، ثم 

عرب مرة أخرى إىل سوريا.

جتربة يدلز داخل سوريا تعكس جتربة جتنيده يف تركيا. بعد عبور احلدود، 
تم نقله إىل بدلة سلوك السورية بالقرب من تل أبيض. بمجرد وصوهل إىل هناك، 
اسم  عليها  أطلق  الرتكية،  باللغة  انلاطقني  الرجال  من  جمموعة  مع  وضعه  تم 
إذا اكن هذا  الواضح ما  جنود اخلالفة. اكن رجل يدىع عبداملحيط )من غري 
هو اسمه احلقييق أم كنيته( مسؤواًل عن هذه املجموعة انلاطقة بالرتكية، إىل 
جانب أبو طلحة، اذلي أرشف ىلع اتلدريب العسكري. اكن الرجل اثلالث، أبو 
نور، مسؤواًل عن اتلدريب ابلدين. بعد تدريبه، قاتل يدلز ضد وحدات محاية 
ادليمقرايط  الشعوب  اهلجوم ىلع حزب  تلنفيذ  تركيا  إىل  إرساهل  قبل  الشعب، 

املرتبط باألكراد يف مايو 2015.

املجندين  بتحديد  باملجتمع  معرفة  دليه  حميل  جمند  قام  حالة،  لك  يف 
املحتملني، وأرشكهم يف حمادثة، ثم داعهم إىل دورات تدريبية دينية. يبدو أن 
املجندين املحتملني حيرضون هذه ادلورات ملدة أربعة أشهر، قبل إعالن الوالء 



71

امللحقـات

اغزي  عرب  إما  سوريا،  إىل  املجندين  يُرسل  اتلعهد،  هذا  بعد  دلاعش.  رسميًا 
عنتاب أو سانليورفا، قبل أن يلتيق بهم أحد أعضاء داعش ىلع اجلانب اآلخر 

من احلدود.

وبعد ذلك يتم وضع املجندين يف وحدات ناطقة باللغة الرتكية مع مدربني 
قبل  تركيا،  يف  بدأ  اذلي  اتلدريب  املجندون  سيواصل  وروحيني.  عسكريني 
إرسال بعضهم للقتال يف اخلطوط األمامية أو تعيينهم يف دور إداري داعم. يف 
للقتال ضد األكراد  إرساهلم  ثم  يتم جتنيد األكراد،  جوندججورين وأديامان، 
ادليمقرايط.  االحتاد  وحزب  الكردستاين  العمال  حزب  إىل  املنتمني  اآلخرين 
تدعم  ذلك،  نتيجة حجم عينة صغري ومتحزّي. ومع  انلتيجة  قد تكون هذه 
اتلوترات  تفاقم  إىل  سعوا  األتراك  داعش  أعضاء  أن  فكرة  امللموسة  األدلة 
العرقية الرتكية الكردية داخل تركيا. تشري امللفات الرقمية املوجودة ىلع جهاز 
كمبيوتر حممول مملوك يلونس دورماز، وهو عضو رئييس مسؤول عن اخلدمات 
أهداف  ملهامجة  خطط  دليها  اجلماعة  أن  إىل  أديامان،  ملجموعة  اللوجستية 
عن  انتحارية  عملية  دورماز  نفذ  تركيا.  داخل  وأمنية  ودويلة  وعلوية  كردية 
طريق ارتداؤه سرتة ناسفة يف مداهمة للرشطة يف مايو 2016 يف اغزي عنتاب، 

مما أسفر عن مقتل نفسه.

أن  من  الرغم  ىلع  باألكراد،  مرتبطة  أهداف  اهلجمات ضد  اغبلية  اكنت 
اتلفجريات األخرية استهدفت أيًضا أهدافًا اقتصادية وأمنية. ترتبط اغبلية هذه 
اتلفجريات خبلية واحدة اكنت مقرها سابًقا يف أديامان واغزي عنتاب، وتمتد 
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ىلع  تركز  اليت  اتلفجريات  تشري  وإزمري.  واسطنبول  أنقرة  إىل  اتلجنيد  روابط 
ذات  اسرتاتيجية  دليها  داعش  أن  إىل  االستقالل،  هجوم  باستثناء  االقتصاد، 
تفاقم  هو  األول  الشق  تلنفيذها.  خمتلفتني  جمموعتني  وتستخدم  لرتكيا  شقني 
اتلوترات العرقية، بينما الشق اثلاين هو اإلرضار باالقتصاد الرتيك. كال الشقني 

يساهمان يف نفس اهلدف: تقويض ثقة اجلمهور يف احلكومة املنتخبة.

يشري نموذج اتلجنيد أيًضا إىل أن داعش استفادت من حريتها النسبية يف 
اتلنقل لالندماج يف جمتمعات صغرية. ساعد الوجود املزتايد دلاعش بدوره ىلع 
“إصابة” املجندين املحتملني وانتشارهم إىل جممواعت فرعية صغرية وحمصورة 

من الساكن يف املجتمع.

يسافرون يف جممواعت اعئلية، اغبًلا  املجندين  أن  إىل  أيًضا   يشري ابلحث 
مع إخوانهم أو أصدقائهم املقربني حلضور جلسات اتلجنيد ثم السفر مًعا إىل 
سوريا. استخدم املجندون أيًضا وسائل اتلواصل االجتمايع، بطريقة علنية عرب 
فيسبوك ويوتيوب باإلضافة إىل تطبيقات املراسلة اخلاصة للتواصل مع املجندين 
املحتملني. عالوة ىلع ذلك، يف حالة واحدة ىلع األقل، تمكن أعضاء داعش 

من اتلواصل مع اجلايلات األجنبية، ىلع األرجح يف أملانيا وأذربيجان.

وطريقتا اتلجنيد هاتان، وفًقا جلريوير ودايل، هلما تداعيات طويلة املدى 
ىلع مستقبل داعش يف تركيا. يف مارس 2015، بدأت احلكومة الرتكية يف قمع 
هذه الشباكت، واعتقلت العديد من أعضاء داعش. من املرجح أن جيرب عمل 
الرشطة املجندين ىلع العمل حتت األرض، مما يعطي أهمية أكرب للميض قدًما 

يف اتلواصل اخلاص.
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باإلضافة إىل ذلك، فإن العدد املزتايد ألعضاء داعش األتراك املحتجزين 
السجن،  بيئة  ثانوية. يمكن أن تستمر عملية اتلجنيد يف  اآلن يمثل مشلكة 
حيث يمكن ألعضاء داعش امللزتمني االستمرار يف اتباع أسايلب مماثلة تللك 
املثال، تم ربط جناح داعش،  اليت يتبعونها يف جمتمعاتهم األصلية. ىلع سبيل 
بسجن األفراد الرئيسيني يف معسكر بواك، وهو سجن عسكري أمريكي بيُن 

أثناء احتالل العراق.

ملاكفحة  اثلانوية  الرتكية  اجلهود  ىلع  أكرب  بشلك  ادليناميكية  هذه  سرتكز 
اجلهد من  ديانت، هذا  الرتكية،  ادلينية  الشؤون  تقود مديرية  اتلطرف. حايلًا، 
خالل نرش اخلطب واتلقارير اليت تهاجم املصداقية ادلينية دلاعش. من غري 
الواضح ما إذا اكنت هذه اجلهود هلا تأثري، لكن جهود مثل هذه سزتداد أهمية 
مع سجن املزيد من أعضاء داعش األتراك. يف الوقت نفسه، من املؤكد أن يظل 
االجتمايع،  اتلواصل  أساسيًا ىلع شباكت  اتلابعون دلاعش عنرًصا  املجندون 
األمر اذلي يتطلب يقظة من جانب أجهزة إنفاذ القانون ملراقبة العدد الكبري 
من املنشورات. عالوة ىلع ذلك، سيتعني أيًضا تعديل القانون الرتيك، من أجل 
توضيح اتلميزي بني املنفذ واملواطن العادي اذلي يتبىن ببساطة وجهة نظر حول 

الوضع السيايس املنشود.

داخل  مزتامنة  سياسية  عرقية  ديناميكيات  وجود  إىل  ادلراسة  هذه  تشري 
تركيا يمكن أن جتعل املجندين أكرث قابلية للتجنيد وادلاعية دلاعش. تشري 
الطيف  من  نقيض  طريف  إىل  ينجذبون  العرقيني  األكراد  أن  إىل  ابليانات 
اتلابعة دلاعش  اجلمااعت  من  إىل لك  فرعية  انضمام جممواعت  مع  السيايس، 
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وحزب العمال الكردستاين. هذه ادليناميكية بدورها تساهم يف اتلطرف عندما 
تدخل هاتان املجموعتان يف رصاع مبارش، كما هو احلال اآلن يف سوريا.

داخل تركيا، اشتبكت اجلمااعت الكردية اتلابعة حلزب العمال الكردستاين، 
وكذلك حزب هدى بار )وهو اجلناح السيايس للجماعة الراديكايلة، حزب اهلل 
الكردي، واملرتبط أيًضا خبليس بايانكوك(، يف السنوات األخرية. وقعت أكرب 
هذه االشتبااكت يف أكتوبر 2015، أثناء حرب داعش وحزب االحتاد ادليمقرايط 
أعضاء جمموعة  قتل  يومني،  استمرت  اليت  الشغب  أعمال  ىلع كوباين. خالل 
شباب حزب العمال الكردستاين، عرشات من أنصار حز هدى بار يف اجلنوب 
الرشيق. عكست هذه االشتبااكت اتلوترات يف سوريا، حيث اتهم أعضاء حزب 

العمال الكردستاين هدى بار باتلجنيد وتقديم ادلعم دلاعش. 

اسرتاتيجية  الرتيك  املجتمع  يف  وادلينية  العرقية  االنقسامات  هذه  تتطلب 
اتلجنيد  دوافع  ىلع  ادلولة  مسؤولو  يركز  حيث  اإلرهاب،  ملاكفحة  دقيقة 
ملنظرين دينيني راديكايلني مقابل انلظرة العلمانية/ املاركسية حلزب العمال 
العمال  حزب  جتنيد  لوقف  الرتكية  اجلهود  فشلت  ذلك،  ومع  الكردستاين. 
الكردستاين حىت اآلن، حيث أدت لك دورة عنف إىل تأجيج املزيد من الشباب 
يف  الكردستاين.  العمال  حزب  مع  للقتال  رأسهم  مسقط  مغادرة  ىلع  األكراد 
السلفية  اجلمااعت  دعم  يف  ارتفاع  إىل  املقابلة  ابليانات  تشري  نفسه،  الوقت 
املرتبطة بالقتال يف سوريا. وهكذا، بينما اكن للقاعدة وجود يف تركيا T وأدارت 
شباكت تهريب لتسهيل تدفق املقاتلني األجانب إىل العراق T زادت هذه ادلورة 

احلايلة من ادلعم هلذه اجلمااعت داخل تركيا.
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خالصة

يف  نشطني  األتراك  داعش  جمندو  اكن  السوري،  الرصاع  بداية  منذ 
املجتمعات املحلية واستهدفوا األعضاء املحتملني. استخدم هؤالء املجندون 
مجيًعا تكتياكت مماثلة، قبل إرسال مقاتلني تعهدوا رسميًا بالوالء للتنظيم بعد 
شهور من اتللقني. لتسهيل السفر إىل تركيا، اعتمد داعش/ جبهة انلرصة أواًل 
ىلع الشباكت القديمة الراسخة اليت استخدمها تنظيم القاعدة سابًقا تلهريب 
املقاتلون  إىل ابلالد، خضع هؤالء  بمجرد وصوهلم  العراق.  إىل  والعتاد  األفراد 
إىل  إرساهلم  قبل  الرتكية،  يتحدثون  أعضاء  مع  العقائدي  اتللقني  من  ملزيد 
حتت  خمتلفة  مدن  يف  إدارية  وحدات  يف  وضعهم  أو  للقتال  األمامية  اخلطوط 
سيطرة داعش. أدى صعود تنظيم ادلولة اإلسالمية واتساع رقعة الرصاع األهيل 

السوري إىل انضمام املزيد من األشخاص إىل اجلهاد وزيادة حجم الشباكت.

ادلاعية  من  بمزيج  نسبيًا  العلنية  اتلجنيد  جهود  اتلجنيد  طريقة  مزجت 
اإلنرتنت،  ىلع  ابلارزة  الشخصية  أن  يبدو  اإلنرتنت.  ىلع  واملغلقة  املفتوحة 
تعهد  أي  تقدم  لم  أنها  من  الرغم  بنفوذ كبري، ىلع  تتمتع  بايانكوك،  خاليس 
رسيم بالوالء دلاعش. باإلضافة إىل ذلك، استفادت الشخصيات السلفية األقل 
للتفاعل مع املجندين املحتملني، بما يف ذلك  شهرة من وجودها ىلع فيسبوك 
بعض من دول أجنبية. يف مجيع احلاالت اثلالث، استفاد هؤالء املجندون من 
اثلغرات املوجودة يف القانون الرتيك، فضاًل عن اإلنفاذ املرتايخ للقوانني القائمة 
حىت مارس 2015، وهو الشهر اذلي بدأت فيه السلطات الرتكية يف تشديد قمعها 
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دلاعش. ليس من الواضح ما اذلي أدى إىل هذا اتلحول الرسيع، ىلع الرغم من 
أن أحد اتلفسريات هو أن داعية داعش جتاه تركيا ازدادت عداًء هلا يف أوائل 

اعم 2015، مما قد يرفع مستوى اتلهديد.

تشري ابليانات أيًضا إىل أن هناك عنرًصا داخليًا لألكراد لم يُدرس جيًدا. 
مع بدء تركيا يف تضييق اخلناق ىلع هؤالء املجندين، من املحتمل أن يتم إجبار 
أعضاء داعش ىلع العمل حتت األرض، مما يزيد من أهمية االتصاالت الرقمية 
املحتجزين  داعش  ألعضاء  املزتايد  العدد  فإن  ذلك،  ىلع  عالوة  املشفرة. 
اتلجنيد  استمرار  عدم  لضمان  وقائية  إجراءات  السلطات  تتخذ  أن   يتطلب 

يف السجن.

اجلهود  جتاوزت  حيث  الصمود،  ىلع  قدرتها  الشباكت  هذه  أثبتت  وقد 
السابقة لقمع أنشطتها داخل تركيا. ومن املرجح أن يعيشوا بعد داعش أيًضا. 
ىلع األقل، جيب ىلع تركيا اآلن صياغة قوانني جديدة للتعامل مع هذا اتلحدي 
ذلك،  ومع  املحدثة.  الترشيعات  إنفاذ  من  ابلدلية  والقوات  الرشطة  وتمكني 
املناطق  يف  اتلواجد  يف  ستستمر  املجمواعت  هذه  أن  بوضوح  ابليانات  تُظهر 
هذه  تتعطل  أن  اإلنرتنت. جيب  وجودها عرب  وستحافظ ىلع  الرتكية  احلرضية 
الشباكت باستمرار، مما يؤكد كيف ستستمر مشلكة داعش يف تركيا وتتطلب 
الرشائح “اذلين  الزتاًما مصمًما ملحاربة   T بفعايلة  بالرشطة  األمد  الزتاًما طويل 
للمقاتلني  املدى  طويلة  االنعاكسات  ومواجهة  الساكن  من  ضمهم”  يمكن 

العائدين إىل تركيا، ثم بدء دورة اتلجنيد من جديد.
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خطوة إلى األمام خطوتان للخلف

“إن	حلم	أردواغن	بقيادة	مسرية	ادليمقراطية	االسالمية	يف	خمتلف	أحناء	
الرشق	األوسط	يبدو	مشوًشا	ومنهوك	القوى؛	فالقيادة	الرتكية	ودبلوماسيتها	لم	
تنجحا	ال	يف	يلبيا	وال	يف	سوريا	وال	يف	مرص،	والوضع	يف	سوريا	ما	يزال	اكرثيًّا	

بكل	معىن	اللكمة	ويهدد	االستقرار	داخل	تركيا	ذاتها”.

	راسل	ميد





مناورة الملكة: كيف قوضت مصر جموح تركيا في 
شرق المتوسط؟

إسالم	أبو	العز

األخرية وحىت  تأسيس  تاريخ  منذ  وإرسائيل  بني مرص  ما  الرصاع  طغيان 
واحلرصي  الوحيد  الزناع  أو  الرصاع  بأنه  يويح  قد  املايض،  القرن  ثمانينيات 
اذلي يستديع حترك األوىل بكافة األدوات بمختلف تدرجاتها وأهمها القوة 
العسكرية؛ لكن مع اتلدقيق يف تاريخ مرص املعارص، ومنذ ما اصطلح عليه 
املؤرخون أنه تأسيس مرص احلديثة اعم 1805 يف عهد حممد يلع باشا، جند أنها 
بمحطات تأسيسها ىلع مدار حكم األرسة العلوية قد أثرت وتأثرت، باملعىن 
األخرى  الضفة  ىلع  يقابلها  بما  واثلقايف،  واالجتمايع  والسيايس  االقتصادي 
للمتوسط، أي تركيا احلديثة 1923 نتيجة للتاريخ واثلقافة املشرتكة اليت فرضت 

قدرا من االرتباط بني هاتني القوتني ىلع ضفاف املتوسط.

خلفية	قريبة

تاريخ  مراحل  بمختلف  ارتبطت  اجلديلة  العالقة  هذه  وتطور  امتداد 
املنطقة منذ احلرب ابلاردة وحىت اآلن، واليت اكنت بدايتها من منظور اتلنافس/
اخلصومة تايلة ىلع رصاع القاهرة مع تل أبيب، وتموضع أنقرة كحليف إقلييم 



80

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

السالم  اتفاقية  بعد  اثلمانينيات  انتىف موضوعياً خالل  ما  للثانية. وهو  وحيد 
بني مرص وإرسائيل، واليت اكنت تركيا وقتها بمعزل عن طموح توسع خاريج 
الرتكية  للجمهورية  األوريب كعقيدة خارجية  باالحتاد  باتلحاقها  وادلفع  رشقاً، 
منذ1924 وحىت 2002، وأنها جزء من الغرب، سواء باملعىن اثلقايف أو اجلغرايف أو 
حىت السيايس واالقتصادي والعسكري، وهو ما اكن يُفرتض تتوجيه بانضمامها 

 يف نهاية تسعينيات القرن املايض.
ً
لالحتاد األوريب، واذلي اكن وشياك

نتيجة  ثماره  يأيت  لم  الرتكية  اخلارجية  السياسة  يف  االجتاه  هذا  أن  إال   
النتفاء ادلور الرتيك احليوي بالنسبة للواليات املتحدة والغرب يف رصاعها مع 
االحتاد السوفييت والكتلة الرشقية، واليت اكنت تركيا تمثل فيه جبهة متقدمة 
أمام السوفييت. وعليه، وبعد تفكك االحتاد السوفييت لم يكن هناك رضورة 
تركيا  تقريب  تم  أجله  من  اكن  اذلي  األمر  انتىه  باألحرى  أو  تركيا  إلدماج 
واحتسابها ىلع الغرب وأروبا؛ هذا باإلضافة إىل اإلرث اثلقايف والويع األوريب 
جتاه تركيا وما شلكته من خميلة دلى عموم األوربيني جتعل مسألة انضمامها 
السياسية واالقتصادية اليت يطول  لالحتاد األوريب صعبة، ناهيك عن األبعاد 
فرصة  أي  أمامها  أغلق  وقد  اجلديدة  األلفية  تركيا  باختصار دخلت  رشحها. 
األوريب  احليوي  حميطها  يف  واتلأثري  أوروبا  مع  االندماج  بمعىن  غرباً؛  للتمدد 
يفوق  ما  خرست  أنها  يعين  وهو  وايلونان،  غربها  جنوب  أو  ابللقان  يف  سواء 
نصف فرصها بمعيار جيوسيايس وجيوسرتاتييج متعلق باملحيط احليوي وكيفية 

استغالهل ألي دولة ترى أنه بمقدورها أن تصبح قوة إقليمية فاعلة.

الرشق  منطقة  إىل  السابقة  للمعطيات  وكنتيجة  املقابل  يف  تركيا  اجتهت 
األوسط ىلع خلفية اآلراء واتلوجهات اليت رأت فيها فرصا تضايه فرصها يف 
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أوروبا وأكرث سواء الصعيد االقتصادي أو السيايس واثلقايف. أراد أصحاب تلك 
اتلوجهات ترمجة هذه الفرص ىلع ارض الواقع يف ضوء من دوايع جيوسياسية 
وزراء  رئيس  مثل  أشخاص  ورؤية  السابق  إىل  باإلضافة  أنه  إال  واسرتاتيجية. 
كونها  من  أهم  سياسية  دوايع  هناك  فإن  أوغلو،  داود  أمحد  األسبق،  تركيا 
توجه  اكن  السابق،  يف  االوسط؛  الرشق  يف  أكرب  دور  للعب  حتفزيية  معطيات 
تركيا حنو املنطقة من 2002 بمثابة حل وحيد أمام انسداد أفق املجال األورويب 
أمامها، لكنه انطوى ىلع فائدة اقتصادية قفزت باالقتصاد الرتيك يف العقد األول 
اخلطوة.  هذه  السياسية  الفوائد  وعززت  مرحية.  جديدة  أفاق  حنو  األلفية  من 
فرنى ىلع سبيل املثال ال احلرص استقواء تركيا بنفوذها املزمع يف املنطقة أمام 
القوى األوربية، سواء كطرف فاعل يف القضايا اإلقليمية املتماسة مع القوى 
األوروبية، أو كظهري ديموغرايف وجيوسرتاتييج، واألمر نفسه اكن بالنسبة دلول 
اإليراين  املنافس  أمام  اتلارخيية  الرتكية  القومية  بوابة  من  آسيا  ووسط  غرب 
قوبل  اذلي  اتلوجه غرباً  بديل عن  يثمنه كخيار  ما  اتلوجه  الرويس، وهلذا  أو 

باتلجاهل واالستعمال اآلين من جانب القوى األوربية واألمريكية.

 فناهيك عن املقومات اثلقافية واتلارخيية اليت تمتلكها تركيا جتاه املنطقة، 
فإن هناك مقومات أيدلوجية أيضاً متمثلة يف تمايه تيار اإلسالم السيايس يف 
معظم ابلدلان العربية مع جتربة »العدالة واتلنمية« يف تركيا، بصفة أن احلزب 

وريث رابح للتجربة اإلسالمية هناك، ووصل إىل احلكم عرب االنتخابات.
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من	“صفر	مشكالت”	إىل	األردواغنية

األلفية  بداية  منذ  املنطقة  يف  األمريكية  السياسة  متغريات  ومع  باملقابل، 
بطء  ثم  ومن  منه،  االنسحاب  حماوالت  ثم  العراق  بغزو  بداية  اجلديدة، 
استجابة أنظمة املنطقة وخاصة حلفاء واشنطن منهم لوترية تبدل االسرتاتيجية 
األمريكية يف املنطقة، وهو ما شلك فرصة لشغل قوى إقليمية أخرى هلذا الفراغ 
األمرييك، وباتلايل مع املقومات اتلحفزيية السابقة لرتكيا اخلاصة بدول املنطقة 
وعالقاتها اتلارخيية واثلقافية واأليدلوجية، لم يكن من الشاذ أن تستثمر أنقرة 
لم  والسعودية،  مرص  األبرز،  العربية  ادلول  وأن  خاصة  لصاحلها.  الفراغ  هذا 
ينظروا إيلها ىلع أنها منافس إقلييم بل اكن ىلع العكس، حيث مثلت أنقرة 
يتطابق  اكن  ما  وهو  وادلويلة،  اإلقليمية  واتلوازنات  اتلجاذبات  لضبط  فرصة 
مع ما تريده أنقره اليت اكنت تطبق سياسية «صفر مشكالت« مع دول اجلوار، 
وهلذا لم يكن غريب أيضاً أن تشلك سوريا وقتها معرب أويل وأولوية للسياسات 
اخلارجية الرتكية واجتاهها حنو املنطقة العربية، وخماطبة ويع شعوب هذه ادلول 
اخللفية  وتعزيز  فلسطني،  كقضية  واإلسالمية  القومية  القضايا  منرب  ىلع  من 
الشعوب  ب وكثري من رشائح هذه 

ُ
واتلنمية« دلى خن »العدالة  األيدلوجية عن 

من بوابة اتلاريخ املشرتك وكذلك اجلغرافيا.هذا لكه باإلضافة إىل واقع اتلأثري 
ناحية  من  إغفاهلا  املمكن  من  يكن  لم  اليت  االستثمار  وفرص  االقتصادي 
الوقت ما وفر  العريب واخللييج، وهو يف نفس  سوق كبري ومستهلك اكلسوق 
حتول  ما  رساعن  األوربية.  السوق  من  مفرتضة  حلصة  تركيا  خلسارة  تعويضاً 
وذلك   ،2011 متغريات  بعد  وإخضاع  هيمنة  ملحاولة  “انلاعم”  اتلوجه  هذا 
ملحاولة  اإلقليمية،  املنافسة  ألساسيات  حىت  متجاوزة  توسعية  باسرتاتيجية 



83

القسم اثلاين: تركيا والعالم ... 
خطوة إىل األمام خطوتان للخلف

حمليني  حلفاء  طريق  عن  سواء  املنطقة  ودول  اجتمااعت  وتركيب  تفكيك 
بشقيهم السيايس)اإلخوان( والعسكري )داعش وأخواتها(، ثم الحقاً باتلدخل 
العسكري عرب مجااعت املرتزقة العابرين للجنسيات واحلدود، وأخرياً القوات 

املسلحة الرتكية.

 شلكت هذه االسرتاتيجية رافعة لطموح لعب تركيا يف طورها األردواغين 
دلور دويل متجاوز حلدودها وجغرافيتها وحميطها احليوي حىت، وهو ما توازي 
تركيا  السياسية يف  للطبقة  واإلدارة  بنية احلكم  تغريات يف  مع سلسلة  أيضاً 
نظريه  ىلع  الشعبوي  الصدايم  األردواغين  اتلوجه  وغلبة  تنويعاتها،  بمختلف 
الرباغمايت الواقيع حىت داخل اتليار اإلساليم، وصواًل النفراد اكمل بالسلطة 

وإزاحة خصوم أردواغن ومنافسيه حىت داخل احلزب احلاكم.

امتدت هذه املتغريات األردواغنية تلبتلع بايق حمددات السياسات اخلارجية 
شخص  يف  ُملخصة  بوصلتها  أصبحت  واليت  االجتاهات،  خمتلف  ىلع  ألنقرة 
ىلع  املرتاكمة  املركبة  أزماته  إلدارة  منه  كمحاولة  وذلك  أردواغن،  وتوجهات 
مستوى ادلاخل وتصديرها للخارج، وكذلك اخفاقاته اخلارجية املتنوعة، عرب 
مجااعت أيدلوجية مدنية ومسلحة اعبرة للجنسيات، خاصة بعد فقدان ظهريه 
الشعبوي األهم يف املنطقة العربية، متمثاًل يف مجاعة اإلخوان املسلمني. كبداية 
لعملية احتواء اسرتاتيجية طويلة املدى لسياسات أنقرة اتلوسعية، وذلك عرب 
سلم أولويات شلكت مرص ورؤيتها فيه مرتكز ملجابهتها رساعن ما حتول يف 
الفرتة ما بني 2014 إىل 2020 من جمرد احتواء وتفاعل دفايع، الستعادة املبادرة 
واملبادأة سواء يف يلبيا أو يف املتوسط، ومن ثم فرض ما ُعرف بسياسة اخلطوط 

احلمراء.
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يلبيا	..	حتدي	االحتواء	واالستجابة	للمواجهة

ىلع  فعل  ورد  اكستجابة  فقط  تأِت  لم  السابق  للتحول  القاهرة  هندسة   
بنمط  ويع  صاحبها  ولكن  املختلفة،  وأهدافه  بمراحله  الرتيك  اتلصعيد 
حمددات  عن  طردية  بوترية  ابتعدت  اليت  ودوافعها،  األردواغنية  اتلحراكت 
الربوباغندا  تصديق  يف  باالستغراق  وذلك  وجيوسياسية،  اقتصادية  وبديهيات 
اخلارجية،  تركيا  أجندة  تشلكت  بموجبها  اليت  الشعبوية  والرسديات  ادلاعئية 
حكم  منظومة  ملصلحة  ولكن  كدولة،  مصلحتها  بلوصلة  طبقاً  وليس 

واستمرارية افرادها.

الشعور بفائض القوة هذه انعكس ىلع مغامرات أردواغن منذ أواخر 2019 
ىلع مستوى ابلحر املتوسط، وذلك بعد إخفاقات ميدانية متعددة لوكالء حمليني 
ألنقرة وادلوحة ىلع الساحة الليبية، وهو ما دفع باستعجال اتلدخل الرتيك هناك، 
وفقاً ملقاربة تبتيغ تكرار مسار احلل يف سوريا واستنساخه يف يلبيا، اليت يه 
وظفت  االستخدامات،  متعددة  ورقة  بمثابة  األردواغنية  للسياسة  بالنسبة 
خمتلف  ىلع  وتوتري  وتفاوض  ضغط  كورقة  املاضية  العرش  السنوات  خالل 
االجتاهات، سواء اكن ذلك متعلق بعالقة أنقرة باالحتاد األوريب أو موسكو أو 

القوى اإلقليمية يف املنطقة.

تركيا  لطموحات  لوجستية  قاعدة   2012 ومنذ  الليبية  الساحة  مثلت  فقد 
إحياء  ىلع  مستندة  نفوذ  ومد  توسع  كساحة  ليس  اخلارجية؛  األردواغنية 
طموحات توسعية قديمة يف جنوب املتوسط فحسب، ولكن اكرتكاز ثانوي 
متعدد االستخدامات طيلة السنوات املاضية ملختلف القضايا وامللفات اليت 

تشتبك وتتقاطع فيها أنقرة.
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فسواء ىلع مستوى قضايا الالجئني واهلجرة، أو اختاذها مرتكزاً النتقال 
العنارص املسلحة العابرة للحدود وتوظيفهم يف خمتلف االجتاهات والساحات 
تطوير استخدام  السورية، وأخرياً  الساحة  أنقرة وىلع رأسها  فيها  اليت تشتبك 
هذه الورقة يف نزااعت تقاسم الغاز وترسيم احلدود ابلحرية يف رشق املتوسط، يف 

إطار املسايع الرتكية تلحويل اسرتاتيجية “الوطن األزرق” لواقع فعيل.

يشلك إخفاق رهانات أردواغن يف االنفراد بدور الوسيط الوحيد يف عملية 
يف  شاملة  تسوية  عرب  وذلك  املتوسط-  اغز  -وخاصة  أوروبا  حنو  الغاز  تدفق 
بالنسبة ألنقرة  الليبية  للساحة  الوظييف  ادلور  الرئييس تلطوير  ادلافع  سوريا، 
اتلفاوض  إلاعدة  رئييس  حلامل  االستخدامات  متعدد  ثانوي  ارتكاز  من 
واملحاصصة ىلع اغز رشق املتوسط، واذلي تمثل يف االتفاقية اليت وقعتها مع 
العام اجلاري بشأن ترسيم احلدود ابلحرية مع يلبيا،  الوفاق” مطلع  “حكومة 
واليت حسب اخلرائط الرتكية ترضب مرشوع خط “ميد إيست” اذلي يهدف 

نلقل ما يزيد عن 10 مليارات مرت مكعب سنويا إىل أوربا.

سواء  القاهرة  وأمن  بسيادة  املس  يف  أنقرة  اسرتاتيجية  تتمثل  باختصار 
عرب دعمها وتوظيفها جلماعة اإلخوان والعنف املسلح يف ادلاخل املرصي، أو 
ابلحر األمحر عرب  تمددها يف  القويم وأمن حدودها يف يلبيا وحماوالت  أمنها 
البشري،  عمر  بنظام  اإلطاحة  حىت  الرياض  من  أخرض  وبضوء  اخلرطوم  بوابة 
وهو ما اكن يهدف يف انلهاية إىل ضغط إلاعدة املحاصصة واتلفاوض واعتبار 
تركيا يف تفاهمات واتفاقيات اتلنقيب عن الغاز ونقله وترسيم احلدود ابلحرية 

االقتصادية رشق وجنوب املتوسط.
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توافق اتلصعيد يف الساحة الليبية مع خطاب أردواغن السيايس ورسديته 
بني  مصداقيتها  من  كثرياً  فقدت  واليت  للحدود،  العابرة  احلاشدة  ادلاعئية 
أو  مع  الواقع” يف سوريا  “األمر  تسوية  بعد  وخارجياً  داخلياً  مؤيديه وحلفاؤه 
عرب روسيا؛ وذلك ىلع أرضية املصالح االقتصادية املشرتكة وحتديداً فيما خيص 
خطوط إمداد الغاز، اليت أدت إىل تاليق مرحيل مع موسكو فيما خيص مستقبل 
موسكو  الفعل  وسقف  نفوذ  واخنفاض  األوربية،  السوق  حنو  الطاقة  امدادات 
يف جنوب املتوسط ومع دوهل -اليت حتد سقف مناوراتها االنضواء حتت مظلة 
املصالح األمريكية- لضمان عدم تفعيل تقليص اعتماد أوربا ىلع الغاز الرويس 
احليوي  االقتصادي  ادلور  وهو  القريب،  املستقبل  يف  املتوسط  بغاز  واستبداهل 
اذلي سعت أنقرة لالستحواذ عليه خالل العقد املايض، سواء استخراج وتوريد 
اغز املتوسط ألوروبا أو دور الوسيط املتحكم يف “TTT” الطاقة األوريب سواء اكن 

اغز املتوسط أو اغز اخلليج أو الغاز الرويس.

األطماع  جتاه  املرصي  اتلحرك  حمددات  بعض  أن  مالحظة  يمكن  وهنا 
األردواغنية وخاصة يف ذروتها األخرية مع بدايات 2020، لم تقف فقط عند حد 
دفايع  موقف  ومن  بادرت  ولكن  واشنطن،  يف  سيحدث  ما  استبيان  انتظار 
مرشوع إىل حتريك أدوات قوتها العسكرية، متمثلة بشلك رئييس يف فاعلية 
أسطوهلا ابلحري يف فرض السيادة ىلع مناطق ترسيم احلدود بينها وبني ايلونان 
أو  منفرد  بشلك  العسكرية  واتلدريبات  املناورات  يف  اتلوسع  كذلك  وقربص، 
وليس  األسود  ابلحر  حىت  ذلك  وامتداد  األوربية،  ادلول  خمتلف  مع  مشرتك 

فقط رشق وجنوب املتوسط.
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بتوقيت	القاهرة

القاهرة بدورها وأمام هذا اتلصعيد الرتيك، وإدراك تضارب أولويات اإلدارة 
الرتكية ما بني دوايع جيوسياسية واقتصادية، وما بني حسابات شعبوية ضيقة 
اخلرق  وأن  مستوياته،  بمختلف  الرتيك  ادلاخل  يف  وتنافس  برصااعت  ترتبط 
الرتيك/القطري بمختلف جتلياته قد بيُن ىلع ثغرات ناجتة عن تباين أولويات 
يف  ترامب  سنوات  مجعتهم  اذلي  اإلقليميني،  وحلفاءها  القاهرة  وتقديرات 
صيغة رشاكة دلودة، اكنت مفاعليها يه األبرز ىلع مستوى امللف اللييب، سواء 
من حيث إدارتهم للرصاع هناك ىلع أرضية أنه انعاكس للخالفات اخلليجية، 
أو عدم االهتمام بل واالحنياز يف بعض املراحل ألنقرة وادلوحة، وذلك ضمن 
وفق  القاهرة  حلفاء  مارسها  اليت  واملساومة  الضغط  مناورات  من  سلسلة 
أولوياتهم، وليس أولوياتها متمثلة يف السيادة واألمن القويم، ويه املحددات 
بشلك  أساسها  ىلع  وحشدت  وفقها،  أنقرة  مع  رصاعها  األخرية  أدارت  اليت 
تصاعدي مواقف أوربية ودويلة متطابقة أو متقاطعة مع حمدداتها. ويه اكآليت:

غاز المتوسط، ويرتبط بإسرائيل وشمال افريقيا ككل وامتداد ذلك بين   -
روسيا وواشنطن واالتحاد األوريب والتنافس على استخراج وتصديره إلى 

مختلف األسواق األوربية والعالمية.

واستخدامهم  المسلمين  اإلخوان  لجماعة  أردوغان  تركيا  ودعم  رعاية    -
كورقة في صراعها مع مصر.

-  السياسات اإلقليمية لتركيا في الخليج عبر قطر، وسياسة القضم المتبعة 
في العراق وسوريا، وهو ما تتقاطع معه القاهرة مع بعض حلفائها، وتتنافر 
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بينهم،  فيما  واألولويات  التقديرات  الختالف  وذلك  األخر  بعضهم  مع 
وعالقة بعض من هؤالء الحلفاء -وتحديداً الرياض- مع أنقرة والدوحة 
في سياق أولوية أهم تتمثل في المخاطر التي تراها السعودية فيما يخص 
إيران على مستوى إقليمي أو فيما يتعلق بمستقبل عالقاتها/نزاعها مع 

واشنطن. 

وأخيًرا، دعم اإلرهاب والجماعات المتطرفة ومظاهر المرتزقة العابرين   -
للحدود والجنسيات، واستغالل أزمات الالجئين وتوظيفها سياسياً على 

مختلف المحاور.

مثلت يلبيا الساحة املثايلة ألنقرة تلفعيل السابق بوترية خمتلفة تدرجت ما 
بني كونها ورقة متعددة االستخدامات يف نمط إدارة أردواغن ملختلف امللفات 
املتعلقة باملنطقة أو بغريها، وما بني كونها موطئ قدم متقدم جتاه القاهرة وإدارة 
املواجهة  بسياسة  القاهرة  قابلته  ما  وهو  باتلهدئة،  أو  باتلصعيد  معها  الرصاع 
اتلحراكت  تتجاوز  أال  رشيطة  ولكن  والتسوية  السلمية  للحلول  واالنفتاح 
الرتكية “خطوط محراء” أعلنت عنها احلكومة املرصية بشلك واضح، ورسمتها 

ميدانياً وسياسياً عرب املحددات السابقة.

القويم  األمن  حمددات  يرايع  أن  جيب  يلبيا  يف  حل  أي  أن  من  وانطالقاً 
املرصي، واليت يمكن إجنازها عرب انهاء نمط استخدام تركيا وخمتلف األطراف 
االستخدامات  متعددة  وورقة  معاركهم  تلصفية  كساحة  لليبيا  اإلقليمية 
استغالاًل لغياب شلك ادلولة هناك، وباتلايل اكن اتلقاطع بني مقررات “إعالن 
واألوربية  اإلقليمية  واتلفاهمات  األميم،  اتلفاوض  مسارات  وبني  القاهرة” 
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وخاصة مع فرنسا، تنطلق من هذه األرضية اليت بطبيعة احلال تصب يف صالح 
مرص بتحقيقها.

منظور  من  يلبيا  يف  القاهرة  لصالح  املزيان  مليل  الرتكية  احلكومة  إدراك 
ملا  الرصاع  أمد  إطالة  من  األدىن  احلد  يف  يمكنها  ولوجيسيت  جيوسيايس 
إاعدة  ذكرها جعلت  السابق  املتغريات  أن  وخاصة  الرتيك،  الفعل  يفوق سقف 
الفعل وحسب توقيت  أنقرة يأيت من موقع االستجابة وليس  ترتيب أولويات 
حالة  مع  وخاصة  اإلقليمية،  امللفات  خمتلف  يف  ورشاكئها  وحلفائها  القاهرة 
نمط حتميل  واستهالك  أردواغن،  فيها سياسات  تسببت  اليت  اخلارجية  العزلة 
ودويلة  أمريكية  متغريات  عن  ناهيك  للخارج،  ادلاخلية  األزمات  وتصدير 
اليت  احليوي  واملحيط  للحدود  العابرة  املساومة  سياسة  يف  االستمرار  جتعل 
بايدن  عهد  يف  فيها  االستمرار  وأضىح  جُمدية،  غري  الكربى  القوى  مع  اتبعها 
من  معتادة  مناورة  تكون  أن  دون  ذلك  حتقق  ولضمان  املقامرة.  من  نوع 
أردواغن، سواء كتكتيك مؤقت، أو يهدف تلكرار سيناريو “استانة” وغريه من 
سيناريوهات احلل يف سوريا بكل تفاصيلها املعقدة املتنامية، واملرتبطة بروافد 
إقليمية ودويلة جعلت التسوية يف سوريا ليست يه األجندة ولكنها بند من 
أجندات أشمل وىلع حماور متعددة سواء اخلاصة بالطاقة وإاعدة اإلعمار ومصري 

اجلمااعت اإلرهابية وغريها.

اتلعايط مع  تعتمد يف  نسبياً  األمد  القاهرة سياسة طويلة  اعتمدت  وهلذا 
االستدارة الرتكية وفق تدرج وفصل للملفات اخلالفية بني ابلدلين، فمع إدراك 
متنوعة  أهداف  يرتبط حبزمة  بمراحله اكن  الرتيك يف يلبيا  اتلصعيد  أن  مثاًل 
أو  تصعيد  بل كساحة  األسايس،  فيها حمورها  والتسوية  يلبيا  ليست  ومتغرية 
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تهدئة ألهداف أكرب مثل ترسيم احلدود ابلحرية واغز املتوسط،، وهو ما جتنبت 
واتلأكد  اتلحقق  يف  املتمهل  املرحيل  اتلدرج  بمنهجية  فيه  اتلورط  القاهرة 
امليدانية  املستويات  خمتلف  ىلع  الرتكية  االستدارة  هذه  مفاعيل  جممل  من 
واالقتصادية والسياسية يف يلبيا، ومن ثم مع إجناز هكذا خطوة يمكن فيما 
بعد ابلدء يف اتلطرق بلايق حماور اخلالف الرتيك املرصي T راعية أنقرة جلمااعت 
متبادلة الستعادة  ثقة  بناء  منه  اهلدف  مماثل  وبتدرج  املسلح كمثال-  العنف 
انتهاء  القاهرة وأنقرة، ال تعين حال حتققها  ُدنيا من قنوات احلوار بني  حدود 

الرصاع بني العاصمتني بني يللة وضحاها.

حمصلة	واسترشاف

ذروة  اتلجاري، وكذلك  اتلبادل  بتحقق ذروة حجم  اخلاصة  املفارقة  تتيح 
واقيع  الوقت، منظور  نفس  وتركيا، يف  والعسكري بني مرص  السيايس  اتلوتر 
لفهم حدود الزناع بني ابلدلين خارج منظور االستقطاب ادلاعيئ والشعبوي؛ 
إىل  السيايس  اخلالف  يمتد  ال  بأن  ضمين  اتفاق  هناك  أن  تدل  املفارقة  فهذه 
حرب اقتصادية ليس فيها فائز، وذلك بلديهيات تتعلق بطبيعة اقتصاد ابلدلين، 
وكذلك ظرف موضويع يرتبط باضطرابات عميقة يف االقتصاد العاليم تقارب 

فرتة الكساد الكبري.

وهو ما يفرض ىلع لك من ابلدلين وخاصة مع تفيش وباء كورونا ضبط 
رصاعهما ضمن سقف املمكن واقعياً وليس االستغراق يف الربوباغندا وحتوهلا 
ما  وهو  اسرتاتيجية،  ورؤية  جيوسياسية  مقومات  دون  وحيد  سيايس  لربنامج 

ألزتمت به القاهرة منذ 2014، وتأخرت عنه أنقرة حىت أواخر 2020.
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باإلضافة إىل هذا، فإن ثمة إشارات واضحة من منهجية مرص اخلاصة بإدارة 
امللفات،  وفصل  اثلقة  وبناء  اتلدرج  جوهرها  واليت  تركيا  مع  رصاعها  حماور 
مفادها خبالف استعادة املبادرة واملبادأة واإلمجاع ادلويل واإلقلييم، هو استعادة 
املؤسساتية يف صنع واختاذ القرار، وهو ما تقلص حلدود اتلاليش يف سياسات 
بشخصيات،  مرتبطة  مصالح  وشبكة  الرشاكتية  حلساب  األردواغنية  تركيا 

وحسب توقيتات انتخابية أو حتميل نتائج إخفاقات داخلية للخارج.

أتراك عن  ردد مسؤولني  ما  الرسمية حول  السابق ترصحيات مرص  يفرس 
أي  وجود  عن  مثاًل  املرصية  اخلارجية  وزارة  ونيف  ابلدلين،  بني  املحادثات 
مفاوضات أو حمادثات أو قنوات اتصال رسمية، وهو ما يدل ىلع أن القاهرة تريم 
إىل أن تسوية خبصوص أي من حماور خالفاتها مع أنقرة جيب أن تكون هلا 
ضمانة مؤسساتية ال ترتبط بشخص أو حزب، بل بمؤسسات ترشيعية ودستورية، 
خاصة مع السيولة املستمرة يف ادلاخل الرتيك. ويتناسق نمط إدارة األزمات هذا 
مع ما يمكن اعتباره اهداف ذاتية خاصة بنظام احلكم يف القاهرة من ناحية 
تسوية  عرب  وليس  مبارشة  واتلحديات  للقضايا  اتلصدي  ىلع  القدرة  إثبات 
من طرف ثالث وخاصة مع غياب أمرييك شبه تام عما يدور يف يلبيا، وكذلك 
فرض األولويات من منطلقات أمنية وسيادية انطالقاً من مقدرات جيوسياسية 
وديموغرافية وعسكرية، وليس داعئية وشعبوية فقط، كبوصلة إلدارة رصاع 
مع نظام احلكم يف تركيا. وهو ما أوضح باطراد أن االستدارة الرتكية جاءت 
كإجبار وليس من بني خيارات متعددة، سواء فيما يتعلق بليبيا أو فيما يتعلق 
بغاز رشق املتوسط ومستقبل مجااعت العنف املسلح اليت تراعها أنقرة، وهو ما 
يُعد سبق إقلييم يف طريقة جمابهة وتقويض الطموحات واملغامرات األردواغنية، 
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اليت تعتمد نمط إثارة املشالك ومن ثم الضغط بها للتفاوض ىلع ملفات أخرى، 
وهو ما حدث يف يلبيا مع فارق إرصار القاهرة حدوث تقدم وفق رؤيتها انلابعة 
من مصاحلها يف يلبيا، ومالئمة ذلك اتلوجه حلسابات املجتمع ادلويل -خاصة 
يمتد  املتوسط.  وجنوب  أفريقيا  شمال  يف  املحاور  متعددة  األوريب-  االحتاد 
السابق إىل استثمار هذا اتلقدم املرصي والرتاجع الرتيك بشلك متعدد املحاور 
املتوسط،  تقترص ىلع اغز رشق  ال  وازنة عرب حماور  واقليمية  أوربية  دول  مع 
وذلك عرب موقع الرشيك وليس اتلابع، وهو ما يعد بشلك ما استعادة مرص جلزء 
اكنت  واليت  املدى،  بعيد  اسرتاتييج  بمنظور  والفعل  املبادرة  ىلع  قدراتها  من 
شهدت تدهوراً منذ مطلع األلفية اجلديدة. ومع غياب شبه تام دلور سيايس 
أمرييك فيما خيص يلبيا ورشق املتوسط، فإن هناك ثمة فرصة للقاهرة تلعظيم 
أن  حيث  واشنطن؛  وبني  بينها  العالقات  تطوير  حماور  أحد  يلكون  مكسبها 
حزمة حتراكت القاهرة بما فيها اتللويح بالرد العسكري لم تتعارض مع حتوالت 
السياسة األمريكية يف املنطقة وخاصة يف عهد إدارة الرئيس اجلديد، جو بايدن.

هناك  فإن  أردواغن  وأنقرة  اإلدارة  هذه  بني  العالقات  سوء  عن  فناهيك 
مؤرشات تدل ىلع  تموضع القاهرة مع سياسات إدارة بايدن بشلك أكرث مالئمة 
واستيعاباً  من لك من خصومها وحلفائها لسلم أولويات واشنطن يف املنطقة، 
واستعادة املؤسساتية بعد 4 سنوات من رشاكتية ترامب، وما يقارب ِعقد قبله 
من  برز  ما  وهو  ابلدلين،  بني  للعالقات  جديدة  حمددات  وحبث  اتلخبط  من 
أوىل قرارات اإلدارة اجلديدة اخلاصة بمرص، وهو اتلصديق ىلع صفقة  خالل 
أسلحة حبرية متقدمة من ضمنها صواريخ “رام”، اليت تكرس ابقاء اتلوازن 

العسكري ابلحري يف املتوسط لصالح القاهرة.



ما هي سيناريوهات عودة العالقات المصرية التركية؟

حممد	العريب

تقارب  حدوث  احتمايلة  ىلع  ادلالة  املؤرشات  األخرية  اآلونة  يف  تزايدت 
مرصي تريك؛ خاصة مع اتلغريات األخرية املتمثلة يف نهاية القطيعة العربية مع 
قطر، حليف تركيا الرئيس يف العالم العريب؛ وتزايد الضغط املحتمل ىلع أنقرة 

من قبل اإلدارة األمريكية.

بدأت هذه املؤرشات مع ترصحيات املسؤولني األتراك وىلع رأسهم الرئيس 
أردواغن، حول إماكنية اتلعاون مع مرص؛ ثم حديث وزير اخلارجية األخري عن 
إماكنية عقد اتفاقية لرتسيم احلدود ابلحرية بني مرص وتركيا، وحديث السفري 
الرتيك يف قطر عن اتلعاون االقتصادي بني تركيا ومرص، وحديث وزير ادلفاع 
إىل  إشارة  يف  لرتكيا،  القاري  للجرف  مرص  احرتام  عن  عاكر  خلويص  الرتيك 
املزايدات األخرية اتلـي أعلنت عنها مرص للتنقيب عن الغاز وابلرتول بعيًدا 
عن نقاط اتلماس يف احلدود ابلحرية املتنازع عليها بني قربص وايلونان وتركيا. 
تأيت هذه املؤرشات أيًضا مع حماولة تركيا أيًضا اتلقارب مع فرنسا وإرسائيل، 

اللتني تدهورت عالقاتها بهما يف الفرتة األخرية.

ومع ذلك، لن يكون اتلقارب مع القاهرة بسهولة تلك اتلرصحيات؛ فما 
وتتمثل يف  قائمة؛  الطرفني،  بني  األزمة  اتلـي سببت  اجلذرية  األسباب  زالت 

)2(
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القاهرة منذ 2013، واستمرار  الرئيس أردواغن يف اتلحريض ضد  حمورية دور 
يف  دورها  بسبب  عبئًا  أصبحت  واتلـي  اإلخوانية  للمعارضة  الرتيك  ادلعم 

اسرتاتيجية أردواغن اإلقليمية. 

	دوايع	احلديث	الرتيك	عن	اتلقارب	مع	مرص

اتلحوالت  ظل  يف  مفهومة  مرص  مع  اتلقارب  حنو  الرتكية  املسايع  تبدو 
اخلليجية.  العربية-  العالقات  مستوى  وىلع  املتوسط،  ورشق  يلبيا  يف  اجلارية 
ويف املحصلة انلهائية، أدت هذه اتلحوالت إىل تزايد شعور أنقرة بعدم جدوى 
نهجها اتلصاديم مع اكفة األطراف املحيطة بها، ورضورة السيع إىل إجياد نقاط 

للنفاذ من جدار العزلة املفروض حوهلا.

خالل  من  سواء  يلبيا،  يف  العسكري  الرتيك  اتلدخل  أن  من  الرغم  ىلع 
واملليشيات  الوفاق  حكومة  أنقذ  قد  األسلحة  أو  املرتزقة  أو  املستشارين 
املتحالفة معها، وهو ما اتضح يف منتصف العام 2020 مع سقوط قاعدة الوطية 
واملدن الغربية وصواًل إىل خط رست- اجلفرة، إال أنه لم حيسم احلرب لصاحلها. 
نوفمرب  يف  املوقعة  احلدود  وترسيم  العسكري  اتلعاون  اتفاقية  ظلت  وباتلايل، 

2019، غري مفعلة. 

كذلك، أرش اجتاه األطراف الليبية إىل القبول بمسار التسوية اذلي رعته 
الرئاسـي،  للمجلس  جديد  رئيس  انتخاب  إىل  وأفضـى  املتحدة  األمم  بعثة 
احلل  حدود  أن  ىلع  ادلبيبة،  احلميد  وعبد  املنيف  حممد  للحكومة،  ورئيس 
العسكري اذلي طاملا لوحت به أنقرة وأنصارها يف طرابلس. كما شهدت فرتة 
اتلفاوض اليت أفضت إىل االتفاق اللييب يف جنيف وتونس تعاظم ادلور املرصي 



95

القسم اثلاين: تركيا والعالم ... 
خطوة إىل األمام خطوتان للخلف

وتأكيده ىلع  يلبيا،  أخرى غري حكومة رشق  أطراف  القاهرة ىلع  انفتاح  مع 
اتلعاون مع اجلميع للتوصل إىل حل سليم للزناع بما حيول دون تقسيم ابلالد 

أو حتوهلا إىل بؤرة إرهابية.

لرتسيم احلدود  اتفاقية  توقيع  الرسيع حنو  اتلطور، حترك مرص  بهذا  ارتبط 
فعليًّا،  املساحة  إغالق  ما عنـى  وهو   .2020 أغسطس  ايلونان يف  مع  ابلحرية 
وحبكم اجلغرافيا، أمام إماكنية تطبيق اتفاقية أنقرة- يلبيا. من ناحية أخرى، 
اكنت االتفاقية وما سبق من ترسيمات أساًسا تلحويل منتدى اغز املتوسط إىل 
منظمة إقليمية يف 22 سبتمرب 2020، وهو ما عكس طموح ادلول املؤسسة تعزيز 
اتلعاون حول اإلفادة من اغز املتوسط، وإجياد سبل إلدارة العالقات فيما بينها. 
اخلطوات  فإن هذه  املرصية،  ايلونانية  االتفاقية  اتلـي رفضت  بالنسبة ألنقرة 
اكنت بمثابة تأكيد ىلع عدم جدوى مسعاها اتلصاديم. اكن ميالد هذه املنظمة 
إيذانًا بتغري نربة تركيا جتاه القاهرة، وهو ما جاء مع ترصحيات أردواغن يف الشهر 
نفسه عن وجود تعاون “استخبارايت بني مرص وتركيا، وأن احلوار بني ابلدلين 

أمر ممكن.”  

من املؤكد أن انتخاب جو بايدن رئيًسا للواليات املتحدة، واختياره فريًقا 
وزير  رأسهم  وىلع  سوريا،  أكراد  تسليح  لسياسة  ادلاعمني  أهم  من  تنفيذيًّا 
اخلارجية أنتوين بلنكني، اكن تأكيًدا ىلع رضورة اجتاه أنقرة إىل لون من االعتدال 
يف سياستها اإلقليمية، سواء يف الرشق األوسط أو رشق املتوسط؛ بسبب ضعف 
نظام  أمام  املتاعب  إثارة  يف  نيتها  ختِف  لم  اتلـي  احلايلة  اإلدارة  أمام  موقفها 

أردواغن داخليًّا وخارجيًّا.
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العريب،  الربايع  اتلحالف  دول  توقيع  مع  جاء  األقوى  اتلحول  أن  إال 
السعودية واإلمارات وابلحرين، باإلضافة إىل مرص، بيان العال يف 4 يناير 2021 
اذلي ينيه، رسميًّا ىلع األقل، سنوات القطيعة مع قطر. بالنسبة لرتكيا، اكن مثل 
األوثق مع ادلوحة ىلع  إماكنية حدوث رشخ يف حتالفها  بمثابة  اتلقارب،  هذا 
قاعدة دعم تيار اإلساليم السياسـي يف املنطقة. ومع جتاوز اتلقارب بني ادلوحة 
اجلوية بني  والرحالت  ادلبلوماسية  العالقات  لعودة  اتفاق  توقيع  مع  والقاهرة 
ابلدلين اتضحت خسائر تركيا مع اتلحول الرسيع يف ترتيبات اإلقليم. وباتلايل، 

لم يعد هناك بد من اللجوء من تلطيف األجواء أماًل يف تقليل خسائرها.

عوائق	يف	سبيل	اتلطبيع	الرتيك	املرصي

ال يعنـي هذا أن اتلرصحيات الرتكية جادة يف إماكنية عودة رسيعة للعالقات 
املرصية الرتكية. فمن ناحية، اعتادت تركيا مع احتدام اتلنافس ىلع اغز املتوسط 
والرصاع يف يلبيا، ىلع تبنـي خطابات متناقضة، حتديًدا جتاه القاهرة من خالل 
لعبة توزيع األدوار. فيف الوقت اذلي يتبنـى فيه الرئيس أردواغن لغة حادة جتاه 
القاهرة، ىلع الرغم من اعتداهلا مؤخًرا مع إحباط توقعات تركيا حول إماكنية 
الرئاسة  باسم  املتحدث  يكف  لم  مرص،  يف  احلاكم  انلظام  يف  تغري  حدوث 
إبراهيم قالني ووزير اخلارجية جاويش أوغلو عن اتلعبري عن إماكنية اتلعاون 

مع مرص، بصيغ خمتلفة.

الرسيم  وغري  الرسيم  خطابهم  يف  اعم  بشلك  األتراك  املسؤولون  وحياول 
ىلع  مرص.  يف  احلاكم  بانلظام  االعرتاف  إىل  يمتد  اتلعاون  هذا  أن  ذكر  عن 
سبيل املثال، جتنب مستشار الرئيس الرتيك ياسني أقطاي، واملعروف بتوجهاته 
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العربية، يف حوار هل ىلع منصة  السيايس  دوائر اإلسالم  وقربه من  اإلسالمية 
لكوب- هاوس )اخلميس 3 مارس( اتلأكيد ىلع مثل هذا االعرتاف، مشرًيا إىل 
أن العالقات بني مرص وتركيا تتجاوز احلكومتني. ربما يكون هذا نواًع من 
عودة  أن  تركيا  يف  اإلسالميني خاصة  إلقناع مجهور  أو حماولة  اذلات،  خداع 
العالقات مع مرص ال تعنـي االعرتاف بانلظام احلاكم. وهو يف لك األحوال 

تفكري غري واقيع، ويفتقد إىل املصداقية.    

أية  جتاه  املرصي  املوقف  حتفظ  من  اتلضارب  هذا  جيعل  األحيان،  لك  يف 
نقطتان  اتلحفظ  هذا  يعزز  ما  أن  إال  مفهوًما،  أمًرا  للتقارب  تركية  حماوالت 

هامتان: 

بامتياز  خلقتها  الرتكية  املرصية  العالقات  أزمة  أن  يف  األوىل  تتمثل 
بالطبع اكن  األزمة.  نفسه حمور  من  واذلي جعل  أردواغن  الرئيس  ترصحيات 
املحافظ  اإلساليم  الوجه  تلأكيد  كوسيلة  العريب،  العالم  يف  اإلسالميني  دعم 
حلزب العدالة واتلنمية ويف القلب منه سياسات أردواغن ورقة انتخابية راحبة، 
أنها ليست ورقة إمجاع  السوريني. إال  خاصة بعد جتنيس مئات اآلالف من 
داخل انلخبة الرتكية وعززت من حالة االنقسام العلماين- اإلساليم يف ادلاخل. 

إال أن جتذر هذه السياسات، سيجعل من الصعب الرتاجع عنها أو جتاوزها.

العرب  ثانيًا، أن أردواغن جعل من استخدام اإلسالميني  ترتب ىلع هذا، 
أداة رئيسة يف بناء شبكة نفوذه يف املنطقة، من خالل عمل أجهزة استخباراته 
واملوارد اتلـي وفرتها قطر، وشبكة ادلاعمني من مجعيات أهلية حملية واعبرة 
للحدود يف تركيا والرشق األوسط وأوروبا. وباتلايل، حتـى لو افرتضنا ادلوافع 
الرباغماتية اتلـي دفعت أردواغن للتحالف مع مجاعة اإلخوان، واستخدامها يف 
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السياسة	الرتكية	يف	الرشق	األوسط
تبدد	طموحات	اهليمنة	اإلقليمية

الوقت نفسه، فإن حتول اجلماعة إىل اعئق يف سبيل ترميم عالقة أنقرة مع العالم 
العريب ومرص، ال يعنـي إماكنية اتلخلص منها بسهولة. يفرس هذا عدم اجتاه 

أنقرة حنو تقليل دعمها للجماعة بشلك فعيل، فقد أصبحت عبئًا.

اتلقارب	من	خالل	اتلعاون	االقتصادي

وتركيا  مرص  بني  احلرة  اتلجارة  اتفاقية  نهاية   2020 العام  أواخر  شهدت 
اجلانبني.  بني  اتلفاوض  إاعدة  االتفاقية  هذه  تنتظر   .2005 العام  يف  واملوقعة 
“اتلقارب”  بمسارات  االقتصادية  العالقات  تأثر  مدى  مصريها  ويعكس 
احلديث  “مصداقية”  مدى  ىلع  مؤرًشا  تكون  وربما  ابلدلين،  بني  املحتملة 

الرتيك عن اتلعاون مع القاهرة.

األزمة  بفعل  مرص  من  الرتكية  االستثمارات  بعض  انسحاب  عدا  فيما 
وفًقا  بعيد.  حد  إىل  الطرفني  بني  االقتصادية  العالقات  تتأثر  لم  السياسية، 
بليانات اهليئة العامة للصادرات والواردات، فقد شهد العام 2018، ارتفااًع يف 
نسبة الصادرات املرصية لرتكيا بنسبة 9.7% تلصل إىل 2.2 مليار دوالر يف السنة، 
مقارنة ب1.9 مليار دوالر يف العام السابق. يف الوقت نفسه، زادت واردات مرص 
العام 2017.  مقارنة ب2.3 يف  مليار دوالر   3 إىل  بنسبة 29% تلصل  تركيا  من 
اتلجارية  املبادالت  هذه  األهم يف  الفاعل  اجلانبني  يف  اخلاص  القطاع  ويمثل 

اتلـي يبدو أنها لن تتوقف يف الوقت القريب، خاصة.

حايلًا، حتاول أصوات نيابية أن تعدل االتفاقية، واملثري أن هذه األصوات 
ال تذكر “العوامل السياسية” ضمن دوايع تعديل االتفاقية؛ بل أسباب متعلقة 
أنقرة  19% من حكومة  إىل  الرتكية ىلع دعم حكويم يصل  املنتجات  حبصول 
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بأقل من سعر اتللكفة بما يؤثر ىلع الصناعة املرصية املنافسة، باإلضافة إىل ميل 
املزيان اتلجاري إىل اجلانب الرتيك.

ليس من الوارد أن تنسحب القاهرة من االتفاقية؛ فاالنسحاب هل تكلفته، 
ا. لكن إاعدة اتلفاوض ىلع  ومن املؤكد أنه لن يضغط ىلع اجلانب الرتيك سياسًّ
أو  الرسيم  اتلفاوض غري  يوسع مساحات  أدق،  بمعنـى  أو  يوفر،  قد  االتفاقية 
القنوات اخللفية بني ابلدلين. وقد يمهد إىل رفع مستوى اتلمثيل ادلبلوماسـي، 
كخطوة مبدئية تلوسيع دوائر احلوار حول اغز رشق املتوسط ويلبيا، وغريها من 

امللفات العالقة.

سيناريوهات	عودة	العالقات	بني	ابلدلين

جتدر اإلشارة قبل استعراض املسارات املختلفة اتلـي يتخذها “اتلقارب” 
بني القاهرة وأنقرة، إىل أنه من غري املنطيق أن يطلب اجلانبان تغريات جذرية 
يف سلوك أو هوية انلظامني احلاكمني يف ابلدلين، لكن اتلفاوض سيكون ىلع 
تغيري السلوك وتهدئة اخلطاب السياسـي وصواًل إىل مساحات أوسع للتعاون. 
فيف السياسة، كما يقول ماركوس أوريليوس “ليس بإماكنك تغيري طبع الرجال، 

استخدمهم كما هم.”

منذ  والقاهرة  أنقرة  بني  العالقات  أن  اتلأكيد  ينبيغ  أخرى،  ناحية  من   
احلرب ابلاردة، تراوحت بني العداء يف حقبة نارص ومندريس، بسبب توجهات 
يف  والود  مرص،  ىلع  اثلاليث  للعدوان  وادلاعمة  العربية  للقومية  املعادية  تركيا 
بقية املراحل، اذلي لم يصل أبًدا إىل درجة اتلحالف، وإن اكن للقاهرة شكوكها 
ادلائمة جتاه الوجه اإلساليم نلظام العدالة واتلنمية منذ 2002، حىت نهاية نظام 
أيًضا  ربما  اجلانبني،  بني  ممكنًا  أبًدا  اتلحالف  يكن  لم  ذلا   .2011 يف  مبارك 
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لرتسبات ثقافية من العهدين اململويك والعثماين. ومن املستبعد أن يكون هناك 
حتالًفا تركيًّا مرصيًّا، إال إذا حدث تغري جذري يف طبيعة انلظامني احلاكمني ىلع 

ضفتـي املتوسط.

يرتكنا	هذا	مع	ثالثة	سيناريوهات	يف	املدى	املنظور:

بقاء األمور ىلع ما يه عليه: مع استمرار اتلرصحيات ادلاعية إىل اتلقارب 
تلقريب  جدية  خطوات  أية  اختاذها  وعدم  أنقرة  مصداقية  بعدم  واملقرونة 
وجهات انلظر مع القاهرة، مع اإلبقاء ىلع قنوات اتصال حمدودة، استخباراتية 

وأمنية، واالجتاه حنو إاعدة توقيع اتفاقية اتلجارة احلرة.

مزيد من اتلدهور: وهو مرهون بفشل حماوالت اتلقارب احلايلة نتيجة عودة 
أردواغن الستخدام ورقة اإلخوان واتلنديد بالقاهرة. أو عرقلة سبيل املصاحلة 
املليشيات يف  استمرار تدفق األسلحة واملرتزقة دلعم  نتيجة  احلايلة يف يلبيا، 
املتوسط،  اتلصادم يف رشق  االجتاه حنو مزيد من  أو  الليبـي،  مواجهة اجليش 
االقتصادية  باملصالح  خياطر  بما  وقربص،  ايلونان  القاهرة،  حلفاء  مع  خاصة 
املرصية يف املنطقة، ويزيد من حدة االستقطاب. إال أن هذا ال يعنـى أن أنقرة 
اعزمة ىلع اتلصعيد بغرض اتلصادم؛ فمن الواضح أن نظام أردواغن يستخدم 
املخاطرة  اكنت  إذا  إال  عسكريًّا،  يغامر  ولن  واالبزتاز؛  للضغط  اتلصعيد 
القاهرة  القطيعة بني  اتساع  حمسوبة. ويف لك األحوال، يعنـي هذا السيناريو، 

وأنقرة لتشمل اتفاق اتلجارة احلرة.

للجمااعت  دعمها  من  للحد  أنقرة  باجتاه  مرهون  وهو  احلذر:  اتلصالح 
املرصية املعارضة يف اخلارج، خاصة مع احنسار ادلعم القطري بفعل الضغط 
بما  املتوسط،  رشق  أزمة  إلنهاء  األمريكي  للضغط  واستجابتها  اخللييج، 
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يمهد انضمامها ملنظمة اغز املتوسط. ستربهن هذه اخلطوات ىلع جدية مسايع 
اتلقارب الرتكية، بما يضمن عودة العالقات ادلبلوماسية بني ابلدلين، وحتسني 
العالقات االقتصادية واتلجارية، بما يضمن عودة املستثمرين األتراك. إال أن 
اتلناقض يف  واستمرار  أردواغن  استمرار وجود  مع  اتلصالح سيبىق حذًرا  هذا 

اخلطاب الرتيك.

قد تشهد األيام املقبلة اجتاه األمور حنو حتقق السيناريو اثلالث، وتدهورها 
حنو اثلاين أو ابلقاء األمور ىلع ما يه. إال أن األهم بالنسبة للقاهرة أن تدرك 
حتمية عودة العالقات مع تركيا يف ظل وجود نظام أردواغن أو يف غيابه. ومن 
الصعب جتاهل وجود تركيا وتأثريها ىلع أمن املنطقة. ذلا، حىت يتغري سلوك نظام 
خارج  السياسية  ادلوائر  مع  وقوية  حية  صالت  تمد  أن  املهم  فمن  أردواغن، 
واتلجار  األعمال  رجال  جتمعات  مثل  السياسية،  غري  ادلوائر  وكذلك  انلظام، 
األتراك؛ “اتلوسياد” و”املوصياد”؛ وكذلك ادلوائر اثلقافية واألاكديمية. واألهم 
وداعية  القطيعة  بفعل  الرتكية،  الشؤون  انتقال  دون  أن حتول  عليها  هذا،  من 

اإلخوان، إىل حمض مسألة أمنية، فادلبلوماسية تتجاوز ذلك بكثري. 

من ناحية أخرى، وتلعظيم منافع اتلقارب املحتمل، وتقليل خماوف احللفاء 
ىلع  القاهرة  ترص  أن  يمكن  عواقبه،  من  ايلونان،  خاصة  املتوسط،  رشق  يف 
تركيا، وذلك من خالل منظمة اغز  العالقات مع  اتلحرك اجلمايع يف حتسني 
املتوسط اتلـي قد توفر إطاًرا بلدء حمادثات جدية بني تركيا وايلونان وقربص 

حلل أزمة احلدود ابلحرية العالقة.





التخلص من العبء أم تجميده: موقع اإلخوان 
المسلمين في تحوالت تركيا تجاه مصر

إسالم	أبو	العز	

يف  تمثل  واخلطورة،  األهمية  بالغ  جيوسيايس  بمتغري  املايض  العام  انتىه 
تدحرج الرصاع بني مرص وتركيا إىل حافة الصدام العسكري املبارش يف يلبيا 
فرض  يف  أنقرة  إخفاق  من  لسنوات  كتسلسل  أىت  واذلي  املتوسط.  وجنوب 
إرادتها السياسية الرامية حلصد أكرب حصة ممكنة من اغز رشق املتوسط، سواء 
وادلويل،  اإلقلييم  الطاقة  أو يف سوق  ابلحرية،  واحلدود  اتلنقيب  ىلع مستوى 
ىلع  انعكست  كربى  تغريات  املاضية  السنوات  مدار  وىلع  بدوره  يشهد  اذلي 
ابلدلين،  ثنائية  تنحرص فقط يف  واجتماعية، ال  اقتصادية وسياسية  مستويات 
اليت تصاعدت حدة اخلالف بينهم انطالقاً من اإلطاحة حبكم مجاعة اإلخوان 
كأحد  وسياسياً  وإعالمياً  مادياً  هلم  الرتيك  انلظام  ودعم   ،2013 يف  املسلمني 
السنوات  يف  رسيعة  حتوالت  شهدت  اليت  لرتكيا،  اخلارجية  السياسة  أدوات 
اتلايلة تلتبلور أكرث فيما أصطلح ىلع تسميته بـ”األردواغنية“، اليت تُعد جنوح 
شعبوي بشلك استعماري عن “العثمانية اجلديدة” اليت اكنت حىت 2011 تقوم 
-نظرياً ىلع األقل- ىلع اتلعاون واتلاكمل مع دول املنطقة وليس االصطدام بهم 
واتلدخل يف شؤونهم بشلك اقرب إىل حماوالت اهليمنة وفرض القرار السيايس.

)3(
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ما هو موقع مجاعة اإلخوان املسلمني من هذه االستدارة احلتمية ألنقرة؟ 
للمربع  للعودة  أم سيفخخونها  يشلكوا عقبة يف طريقها  أم  معها  يتماهون  هل 
وبني  خاص  بشلك  ابلدلين  بني  العداء  حالة  ىلع  جانبهم  من  والعيش  صفر 
حماورهم بشلك أعم؟ خاصة يف ظل بوادر تهدئة أقدمت عليها أنقرة كتكتيك 
أنقرة  بتصعيد عسكري من جانب  بدأت  اليت   2020 تطورات  سيايس فرضته 
وانتهت مؤخراً بكرس اجلليد بينها وبني القاهرة، وهو ما يستديع الوقوف ىلع 
مصري ما تبىق من مجاعة اإلخوان املسلمني إذا ما تطور هذا إىل إاعدة تطبيع 

للعالقات بني ابلدلين ىلع اكفة املستويات السياسية وادلبلوماسية.

االقتصاد	واجلغرافيا..	والربوباغندا

اصطدم اتلصعيد اذلي بدأته أنقرة نهاية العام املايض، واذلي اكن يف معظمه 
ضجيج بال طحني، بصخرة الواقع اذلي تفرضه حمددات اجلغرافيا واالقتصاد 
القوة العسكرية واجليوسرتاتيجية، تلبدأ أنقرة يف أغسطس املايض  وتوازنات 
يتجاوز  وبشلك   ،2013 منذ  األكرب  يه  القاهرة  جتاه  نوعية  اجيابية  باستدارة 
املناورات اتلقليدية لرتكيا حتت حكم رجب طيب أردواغن، اذلي بات يقوم 
حبجم  بلدل  كرئيس  الواقيع  منها  متنوعه  أمدية  بني  اتلداخل  شديدة  بأدوار 
واخلارج  ادلاخل  يف  تابعيه  حيشد  "كخليفة”  املتخيل  ومنها  تركيا،  وتأثري 
ويستخدمهم تلحقيق أجندته اخلاصة اليت ينتقدها حىت رفاق دربه يف احلزب 

احلاكم واتليار اإلساليم هناك كلك.

ويه األدوات اليت اُستهلكت يف خمتلف الساحات اليت تتدخل فيها أنقرة 
يف العقد املايض، بما فيها كيان حبجم انتشار مجاعة اإلخوان املسلمني، اذلين 
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باتت فاعليتهم قارصة عن حتقيق أي منجز سيايس ىلع صعيد حمددات السياسة 
اخلارجية الرتكية، وهو ما حتم -جبانب ظروف ذاتية وموضوعية ال يتسع املجال 
ذلكرها- استدارة تقوم ىلع أساس حمددات جيوسياسية وليست داعئية شعبوية 
أدوات  دول وجمتمعات. جاءت ضمن  وليس مصالح  تمجيد شخص  غرضها 
“األردواغنية” يف إدارة هذا الرصاع يف خمتلف بقاع املنطقة وربما العالم اكنت 
مجااعت اإلسالم السيايس بأنواعها، من اإلخوان املسلمني وحىت داعش، حيث 
دخلت مجاعة اإلخوان املسلمني طّور من اتلقزم بدأ باتلحول عقب اإلطاحة 
بهم يف مرص2013 إىل ما يقارب مفهوم “اجلماعة الوظيفية“، ولكن بما يناسب 
حتيم  كتمزي  ملجتمعاتهم،  واستعداء  انعزايلة  أكرث  حنو  وىلع  اجلاري  القرن 
املنطقة منذ 2011،  السيايس يف  تيارات اإلسالم  اليت شهدتها  للطفرة الرسيعة 
واليت انتهت باندحارهم سواء باالنتفاض واللفظ أو بالقوة العسكرية، مثلما 

جرى مع داعش وأخواتها ىلع امتداد خارطة الرشق األوسط.

 لكن ما يمزي اإلخوان هو أنهم خالل أقل من 10 سنوات حتولوا من رشيك 
حماور  من  حمور  ضمن  واشنطن  مصالح  لواكلة  املناسب  املرشح  دلرجة  يرىق 
املنطقة وحتديداً اذلي يضمهم جبانب تركيا وقطر، اكن قادراً ىلع إدارة توازن 
طر داعئية ومنصات 

ُ
أ وفرض رؤى بل وانتقاد هؤالء الرشاكء أحياناً، إىل جمرد 

بروباغندا توظف بشلك تتدىن فاعليتها باطراد، وكأداة لم تعد تصلح تلحقيق 
ادلول  من  مبارش  تدخل  بدون  وجيوسياسية  سياسية  أهداف  من  أدىن  حد 
تنظر إىل ما تبىق من مجاعة اإلخوان كعبء  باتت  الراعية هلا، واليت بدورها 
وعقبة يف طريق استدارة حتتمها الظروف ادلويلة واإلقليمية سواء ىلع مستوى 
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ادلوحة ومنظمة اتلعاون اخللييج، أو ىلع مستوى رصاع رشق املتوسط وقطبيه 
يف القاهرة وأنقرة.

باإلضافة إىل ذلك، فإن هناك حتوالت جيوسياسية كربى يف العالم انعكست 
بوادرها ىلع الرشق األوسط بشلك ُمضاعف يف السنوات األخرية؛ فمن ناحية 
هناك املتغري األمرييك األهم منذ 2009 وهو تقليص تدخل واشنطن املبارش يف 
وأمن  -انلفط  اسرتاتيجياتها  مرتكزات  وتغري  احلاجة  النتفاء  سواء  املنطقة، 
إرسائيل وأمن املالحة يف املمرات ابلحرية- إىل نسق انكماش نتج عنه فراغ 
خلق بدوره مناخ من اتلنافس بني قوى املنطقة يتسق أو يتنافر مع السياسات 

األمريكية.

والطريق”  “احلزام  يتمثل يف مرشواعت  ُمتغري صيين  أخرى  ناحية  ومن   
اذلي يُعد املحور األسايس اذلي ترتكز عليه وتتموضع حوهل اقتصاديات دول 

وسط آسيا والرشق األوسط، وتأثرها به سلباً أو إجياباً ىلع مستويات متداخلة.

أولويات تركيا وإدارة األردواغنية هلا. 

تُعد  سنوات  يف  تأيت  واملتغريات  اتلحوالت  هذه  أن  إىل  اإلشارة  اهلام  من 
األصعب واألكرث حساسية يف املنطقة والعالم منذ انتهاء احلرب العاملية اثلانية؛ 
فمن انتفاضات وحروب أهلية مروراً بفاشية اتلنظيمات اإلرهابية وذروتها دولة 
“داعش”، وصواًل إىل شقاق بني حلفاء واشنطن يف املنطقة حيال اتلكيف مع 
متغري “االنكماش” األمرييك، اذلي يعين بماكن ما حتول بنيوية وشلك العالقة 
بمجريات  -حتمياً-  يتورط  ورشااكيت  شبيك  نمط  إىل  وحلفاءها  واشنطن  بني 
والكساد  كورونا  بسبب  املتفاقم  املتحدة  الواليات  يف  ادلاخيل  االستقطاب 
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أمام بديهيات جغرافية  املنطقة  أنظمة  الوشيك، اذلي بدوره يضع  االقتصادي 
واقتصادية تفرض أشاكاًل من اتلاكمل وربما اتلعاون بعيداً عن أجواء الرصاع 

واتلنافس املرتبط باألساس باخلالف ىلع تراتبية عالقاتهم بواشنطن. 

وبإسقاط السابق ىلع وقائع جمريات الرصاع بني “حماور” املنطقة، ويف سياق 
األردواغنية  تنحية  نتيجة  فإن  سنوات،   7 منذ  املستمر  وأنقرة  القاهرة  تنازع 
اليت  ادلاعئية  الشعبوية  حلساب  اجليوسياسية  واملحددات  االقتصاد  بلديهيات 
انلُظم  استمرارية  توظف ىلع مستوى داخيل وخاريج كهروب لألمام لضمان 
ايلمينية الشعبوية بأنواعها، هو استنفاذ وحرق أدوات السياسة اخلارجية ألنقرة 
تركيا  ملقدرات  ذايت  تدمري  مرحلة  يف  وادلخول  اجلديدة  األلفية  مطلع  منذ 
اجليوسياسية واحليوية، وذلك بإخفاق سياساتها اخلارجية يف عهد تفرد أردواغن 
بالسلطة يف حتقيق مكسب حقييق مادي وواقيع وليس إعاليم وداعيئ، وإهدار 
فرص تعاون وتكامل اقتصادي بادلرجة األوىل اكنت بشائره ما حدث بينها 
ودمشق  والرياض  القاهرة  رأسها  ىلع  وأنقرة  عربية  عواصم  وبني  جانب  من 
حساسية  عن  بمعزل  وقتها  الرتيك  اتلوجه  اكن  واليت  املايض،  العقد  أوائل 
وليس  وأنظمتها،  ادلول  هلذه  احليوي  واملحيط  شؤون  يف  اتلدخل  وخطورة 
مثلما حدث بعد 2011 واتلدخل السافر اذلي أصبح يف طور األردواغنية أشبه 
باستعمار يوظف مجااعت إيدلوجية اعبرة للحدود واجلنسيات كأدوات الخرتاق 
املجتمعات وتفكيكها، وليس حىت جمرد لعبة سياسية بغرض توسيع حصص 
سوقية مثلما اكن احلال عشية وبعد انتهاء احلرب ابلاردة، وحتت مظلة الراعية 

األمريكية.
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وىلع مقياس ابلدلين أيضاً، فإن هذا االستقطاب احلاد بني حلفاء واشنطن، 
قوة  من  ادلوتلني  دلى  وما  املتوسط،  وشمال  جنوب  برشيتني  كتلتني  وأكرب 
امتداد  وىلع  استمراريته  فإن  اجلغرايف،  املوقع  أساسها  كثرية  عوامل  تفرضها 
أدوات  تآلك  إىل  أدى  قد  سنوات   10 حوايل  مدار  ىلع  األوسط  الرشق  خارطة 

إدارته وفقدان مرونة استيعاب املتغريات ادلويلة رسيعة الوترية.

ناهيك عن حتلل أسباب الرصاع نفسه كما تصورها الرسديات ادلاعئية   
بقوة  إطاحة  من  ما حدث  أظهرت  واليت  ادليماغوجية،  الشعبوية  والشعاراتية 
ونفوذ مجاعة اإلخوان املسلمني كأنه صلب اخلالف وحموره وليس اغز رشق 
أولوياتها  سلم  تنظم  أنقرة  جعل  ما  وهو  احلرص،  ال  املثال  سبيل  ىلع  املتوسط 
الراهنة يف استدارتها األخرية جتاه القاهرة بشلك واقيع، يعتمد عملية سياسية 
بتدرج ىلع خمتلف املستويات لكن أساسها هو االقتصاد، اذلي لم يتأثر بل 
أىت  واذلي  نظاميهما،  بني  اتلوترات  ذروة  يف  حىت  ابلدلين  بني  انتعاش  شهد 

كتأكيد ىلع قاعدة أنه ال عواطف وشعاراتية فيما خيص املال واألعمال.

اقتصاد ابلدلين واملنطقة بشلك اعم عبارة عن حتول من  وذلك ألن نمط 
الريعية واالستهالكية إىل اقتصاد خديم ووسيط، وهو األمر اذلي فرض حالة 
املنطقة تطور لرصاع بمختلف  السياسية يف  أنظمة األنظمة  اتلنافس بني  من 
األدوات، سيؤدي للطرف اذلي يريد االستمرار فيه-تركيا األردواغنية- وخاصة 
يف ظل أزمة اقتصادية اعملية وشيكة سيؤدي خلسائر بشلك اسرتاتييج، وهو ما 
حدث ىلع صعيد مليف اغز رشق املتوسط ويلبيا ودعم اإلخوان، بصفتهم أبرز 

مرتكزات اخلالف بني القاهرة وأنقرة.
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اجلماعة	كأداة	أم	عبء؟

تطرح أصوات تركية يف خمتلف أروقة السياسة واإلعالم ومراكز اتلفكري 
يف تركيا مثل هذا السؤال وأكرث، واذلي مفاده هل أضحت اجلماعة بالء وعبء 
ألنقرة  اخلارجية  السياسة  أدوات  ضمن  فعالة  أداة  تزال  ما  أنها  أم  تركيا  ىلع 

األردواغنية؟

يمكن القول من منظور تريك يتعاىط مع واقع السياسة ومتغرياتها، وليس 
ىلع أساس هويايت/شعبوي/دغمايئ، إن ما يمزي األردواغنية، بعدم واقعية حدوث 
قطيعة بني اجلماعة وانلظام الرتيك الفتقاد القدرة والسياق من جهة، والطبيعة 
اتلدرجيية لالستدارة الرتكية اليت وضعت اتلهدئة يف يلبيا كأساس ملا قد يأيت 
بعدها ىلع مستوى ملفات أخرى اعلقة بني أنقرة والقاهرة من جهة اخرى، وهو 
األمر اذلي ييش بتجميد اإلخوان  يف املدى املنظور كورقة ضغط من جانب 
أخرى،  لساحة  توجيهها  وربما  استخدامهم  أولويات  ترتيب  وإاعدة  األتراك 
وتقزيمهم إىل حدود املنصة اإلعالمية. يتوافق هذا مع بيانات وتوجهات اتليار 
الرئييس يف اجلماعة، حيث واقعية عدم قدرتهم ىلع اتلحرك خالل السنوات 
القليلة القادمة بسبب فقدان ابلوصلة وحتلل رسديتهم السياسية اخلاصة بما 
حدث يف 2013، باإلضافة للضعف اتلنظييم واتلموييل وابلنيوي اذلي حلق بها 
يف السنوات القليلة املاضية ألسباب عديدة، ولكن أهمها يف سياقنا هو تقزم 
اخلارجية  السياسة  أدوات  من  ألداة  ترىق  تكاد  ال  ُدنيا  حدود  إىل  فاعليتهم 
معارضيه  -وليس  حزبه  من  وأصوات  بل  تياره  ينظر  بات  اذلي  ألردواغن، 
فحسب- ىلع أن فائدة اإلخوان أصبحت أقل بكثري من رضرهم ىلع مستويات 
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داخلية وخارجية، خاصة مع فقدانهم خلطاب سيايس واقيع، واستبداهل برسدية 
انتقامية ال تصلح مع مناورة أو استدارة تستهدف اتلهدئة مثاًل.

انعكس السابق يف ردود الفعل األويلة ملا تبىق من تنظيم اإلخوان بتشعباته 
وأطره امللتحقة به ىلع اختالف مواقعها، ىلع  اتلحوالت الرتكية ىلع الساحة 
الليبية منذ إعالن مبادرة وقف إطالق انلار أغسطس املايض وابلدء يف مسار 
عملية سياسية للحيلولة دون وقوع صدام عسكري مبارش بني القاهرة وأنقرة، 
اتلنظيمية  مواقعهم  تراتبية  بمختلف  اإلخوان  دلى  أصيل  ختوف  ىلع  دلت 
بدعم  بادرت  اليت  اإلقليمية  القوة  أنقرة بصفتها  فقدان دعم  واجلغرافية، من 
اجلماعة بكافة األشاكل للمرة منذ نشأتها، واليت تمتاز حىت باملقارنة مع ادلوحة 
أن األخرية شلكت جرساً لتشبيك معادلة )دولة -إمارة-مجاعة( مطلع األلفية 
للحدود  العابرة  وقوتها  اجلماعة  نفوذ  هناك حماولة جادة إلبراز  اجلديدة. اكن 
به  فليس إخوانياً، وهو ما حظت  الرتيك اذلي وإن اكن إسالمياً  أمام الرشيك 
ترصحيات مسئويل اإلخوان وقتها حول انتقادهم خلط العدالة واتلنمية وحىت 
بأنه “رئيس وزراء علماين حلزب علماين”، يلتحول  شخص أردواغن ووصفه 
بالنسبة هلم كتنظيم وكجماعة وكأكرب وأقدم تيار-نظرياً- بني تيارات اإلسالم 
السيايس، إىل القائد امللهم والرضورة و”خليفة املسلمني” وذلك يف تداخل بني 
العالم”، ويه املروية اليت تشلك  مرشوع أردواغن وبني أطالل وهم “استاذية 
عملياً األن عالقة وظيفية/طفيلية قد ال تزن كثرياً أمام الرضورات االقتصادية 
واجليوسياسية اليت تتحرك تركيا قطر بدافع منها  وىلع أساسها األن يف كباشهم 
واملصاحلة  املتوسط  وبغاز  بليبيا  يتعلق  فيما  وخاصة  وحلفائها،  مرص  مع 
عزت،  حممود  العام،  املرشد  نائب  ىلع  القبض  حادثة  مثلت  واليت  اخلليجية، 
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تتذيل رشاكة  اجلديد كأطر وجممواعت مترشذمة  اتلنظيم  ملوقع  مؤرش صادم 
خبطاب  وكوادرهم  وقواعدهم  مجهورهم  ىلع  يستحوذ  وقطر-  -تركيا  إقليمية  
شعبوي وداعيئ، وهو ما حدا بأصوات منتقدي أردواغن من اجلماعة بوصفها 

كـ”عربون” حسن نوايا من جانب أنقرة أو ادلوحة.

هنا جند أن لك من بقايا اتلنظيم وقواعده الشعبية اليت جتمع ما بني انلاقمني 
والغاضني واملحافظني االسالميني لم يعدوا يصلحوا اال كورقة تصعيد سيايس 
االزاعج  بعض  سوى  االوقات  معظم  يف  منها  املطلوب  حتقق  لم  أمين  وضغط 
انتقايم  بشلك  للتصعيد  وسيلة  حرصي  وبشلك  اضىح  بدوره  اذلي  االعاليم 
ُعصايب وليس للتفاهم او االستدارة وبايق اجبديات العمل السيايس الغري قائم 
ىلع نيف وتكفري جمتمعات بأكملها، وهو ما يعين ان قدرة أردواغن ىلع االستثمار 
يف هذه ابلقايا بأنواعها تلحقيق مكسب ما او ضغط ما ع القاهرة فيما خيص 
قضايا املنطقة وحتديدا يلبيا ورشق املتوسط لم تعد جمدية، وخاصة يف اللحظة 
احلايلة اليت تشهد ظرفاً موضوعياً يتمثل يف املتغريات ادلويلة واإلقليمية، وظرف 
ذايت يتمثل يف حتوصل وتقزم وانغالق اإلخوان، وتمحور ومجهورهم و حول أطر 

ومنصات إعالمية وداعئية بشلك انعزايل منفصل عن الواقع.

وجدير باإلشارة هنا أن حمرك أزمة االخوان الراهنة هو صعوبة تموضعهم 
يليها  مبادرة  إىل  حتوهلا  احتمايلة  مع  وخاصة  األخرية  الرتكية  االستدارة  مع 
استعادة للعالقات بينها وبني مرص، وكذلك األمر بالنسبة لقطر ىلع مستوى 
أنقرة وادلوحة هو  اخلليج. وعليه، فإن حاجتهم ىلع مستوى موقعهم يف حمور 
اثبات استعادتهم للفاعلية أمام راعتهم، وإجياد دور وظييف جديد يُعد كمسافة 

وسط بني العداء والتسوية مع القاهرة.
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وإىل أن يتحقق السابق، فإن جتميد ورقة الضغط املتمثلة يف اإلخوان من 
للحدود  العابر  ومجهورها  قواعدها  بطرح  اجلماعة  تقابله  اآلن،  تركيا  جانب 
الساحات،  خمتلف  يف  توظيفه  أنقرة  ىلع  يسهل  شعبوي  كمكون  واجلنسيات 
األردواغنية  نشاط  يمتد  حيث  حرصي،  بشلك  واملنطقة  مرص  يف  فقط  وليس 
من وسط آسيا وحىت قلب أوربا، وهو ما قد يكون رهان خطر بشلك وجودي 
ىلع اجلماعة ويفقدها بشلك بدييه فكرة تمركزهم يف دولة ما أخرى يف حال 
أو  القاهرة  مع  للتقارب  أراضيها  بالرحيل عن  أنقرة وطابلتهم  استغنت عنهم 

ألي متغري كبري يف تركيا.



)4(
تداعي التحالف: المسار المتوقع للعالقات 

األمريكية التركية
حممد	العريب

تبدو العالقة بني واشنطن وأنقرة مثل الزواج انلكد والطالق املستحيل، 
من  الرغم  فعىل  املاضية.  السنوات  يف  احلليفني  بني  العالقة  حتولت  هكذا  أو 
إىل  املمتد  اتلحالف  تاريخ  إىل  اإلشارة  ىلع  يرصان  ابلدلين  يف  املسؤولني  أن 
بني  العالقة  أصبحت  فقد  لآلخر،  منهما  لك  وحاجة  ابلاردة،  احلرب  سنوات 
باتلآمر  واالتهامات  واالنتقادات  اثلقة  بعدم  املتحدة مشوبة  والواليات  تركيا 
األول  املطلوب  املتحدة  الواليات  فيه  تستضيف  اذلي  الوقت  يف  والعقوبات. 
دلى احلكومة الرتكية زعيم حركة اخلدمة فتح اهلل جولن، وتدعم بالسالح أدل 
تركيا برشاء  تقوم  فيما  الرتكية يف سوريا،  املسلحة  تركيا من اجلمااعت  أعداء 
انلظام ادلفايع من روسيا، وتقيم عالقات مع اجلمااعت اإلسالمية وىلع رأسها 
داعش والقاعدة، مع تصاعد موجة تضييق احلريات العامة وحبس الصحافيني 
واملدنيني ومن بينهم موظفون يف القنصلية األمريكية. ومع قدوم إدارة بايدن 

ادليمقراطية، يبدو أن هذا اتلباعد قد يفيض إىل طالق بني.
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أنقرة	وواشنطن	يف	عهد	ترامب:	إعجاب	شخصـي	ومزيد	من	اتلدهور			

 2016 يويلو  يف  أردواغن  حكومة  ضد  الفاشلة  االنقالبية  املحاولة  اكنت 
بمثابة نقطة الالعودة بعد سنوات من اتلوتر يف العالقات الرتكية األمريكية. 
لم تؤيد إدارة أوباما هذه املحاولة، ورأت فيها مزيًدا من عدم االستقرار اذلي 
رضب الرشق األوسط يف اآلونة األخرية. ومع ذلك، أمجعت اغبلية األتراك ىلع 
أن هلا يد عليا يف حماولة اإلطاحة بنظام أردواغن. وبالنسبة لألخري، فقد زادت 
هذه املحاولة وما تالها من االنتقادات الغربية لسجل حقوق اإلنسان يف تركيا 
من توجهاته السلطوية واملعادية للغرب واتلـي تتحدث منذ أحداث اغزي بارك 
يف 2013 عن “عقل مدبر” يستهدف تقسيم تركيا وإخضاعها، يف إشارة ضمنية 

لواشنطن.

انسجام  وأردواغن. وهو  ترامب  الشخيص بني  االنسجام  لم يكن خافيًا   
اعئد إىل إعجاب ترامب بالشخصية السلطوية ألردواغن وقدرته ىلع إساكت 
االهتمام  عدم  يف  االثنني  وتاليق  واالستفتاء،  االنتخابات  بأدوات  املعارضة 
للصالت  ترامب  ازدراء  يف  أردواغن  ووجد  حتاليف.  كإطار  بانلاتو  العلين 
يف  قيادي  دور  أي  عن  الرتاجع  ىلع  العلنـي  وعزمه  أوروبا،  مع  األطلسية 
الرشق األوسط، فرصة للتحرر من “قيود” اتلحالف وبناء سياسة خارجية أكرث 
احللفاء  توكيل  نهج  يف  استمراره  مع  االجتاه  هذا  وتالىق  واستقاليلة.  تصادًما 

وتقليل أعباء الواليات املتحدة يف املنطقة.

بني  العالقات  تدهور  يمنع  لم  وأردواغن  ترامب  بني  اتلفاهم  هذا  أن  إال 
سوريا  قوات  دعم  يف  املتحدة  الواليات  استمرار  خلفية  ىلع  أواًل  ابلدلين 
ادليمقراطية )قسد( اتلـي تراها أنقرة امتداًدا حلزب العمال الكردستاين وخطًرا 
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أنقرة إىل تعميق  الكردي يف رشيق ابلالد. دفع هذا  وجوديًا يهدد بعودة اتلمرد 
صالتها ببقايا ادلواعش والقاعدة، اتلـي أفسحت الساحة هلم من قبل. وزاد 
وإرسائيل،  ترامب  بني  للعالقة  أردواغن  نظام  استغالل  العالقات  تدهور  من 
وقرار واشنطن نقل السفارة األمريكية إىل القدس يف يويلو 2017 تلهييج الرأي 

العام الرتيك ضد واشنطن.

وصلت اخلالفات إىل درجة غري مسبوقة مع إعالن تركيا اعزتامها رشاء 
رغم   2018 يف  دوالر  مليار  ب2.5  موسكو  من  ادلفاعية  إس-400  منظومة 
أنقرة أن هذا اخليار قرار سيادي وال يتعارض  اتلحذيرات األمريكية. رأت 
مع مقتضيات حتالفها مع انلاتو. وأرجعت تقارير إىل أن قرار أردواغن يعود إىل 
ختوفاته من اثلغرات ادلفاعية اجلوية يف األمن القويم الرتيك اتلـي اتضحت أثناء 
املحاولة االنقالبية. أدى هذا اإلرصار إىل سلسلة من العقوبات األمريكية ىلع 
أنقرة، إال أن أعظمها أثًرا اكن إيقاف تعاون تركيا يف برنامج إنتاج طائرات إف-
35، وإلغاء صفقة رشاء 100 طائرة بشلك نهايئ بعد ضغط إرسائيل وابلنتاغون 
وبعض أعضاء الكونغرس اذلين أكدوا بشلك قاطع استحالة أن تمتلك أنقرة 
للمنظومة الروسية والطائرات األمريكية يف الوقت نفسه. ورأت دوائر انلاتو 

أن اإلس-400 سيمثل اخرتاقًا ألمن القطاع اجلنويب من انلاتو.

يف  اإلنسان  حقوق  تدهور  بملف  بااًل  ترامب  إلقاء  عدم  من  الرغم  وىلع 
تركيا، إال أن خطابه القويم املوجه لدلاخل دفعه دفًعا للصدام مع تركيا يف قضية 
القس األمريكي أندو برونسون اذلي اتهمته أنقرة بالضلوع يف تدبري حماولة 
انقالبية ضد احلكومة الرتكية يف يويلو 2018. استهدفت تركيا من خالل هذه 
إرساع  أن  بيد  جولن.  اهلل  فتح  لتسليم  واشنطن  ىلع  الضغط  القضية حماولة 
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ترامب باستخدام العقوبات ضد أنقرة وتعهده ب”تدمري” االقتصاد الرتيك أدى 
إيل جلوء أردواغن للرضوخ وتسليم برونسون وإغالق ملف القضية، وإن أرشت 

ىلع وصول العالقات بني ابلدلين إىل حالة غري مسبوقة من اتلوتر.

بايدن	وتركيا	واتلوافق	غري	املحتمل

أثناء إدارة أوباما اكن نلائب الرئيس األمريكي جو بايدن دور كبري يف 
إاعدة اتلفاهم بني املسؤولني األتراك واألمريكيني، واستخدم يف ذلك عالقته 
الشخصية مع أردواغن اتلـي بدأت قبل سنوات. إال أن هذا انلهج، فيما يبدو، 
لن يكون مفيًدا يف السنوات املقبلة خاصة أن بايدن وفريقه قد أكد ىلع نهج 

أكرث حزًما “مع أردواغن” وحكومته.

رصح  األمريكية،  االنتخابات  من  شهور  وقبل  املاضـي  أغسطس  يف 
املرشح ادليمقرايط بايدن أن ىلع واشنطن أن تنتهج نهًجا خمتلًفا يف اتلعامل مع 
“أردواغن،” وأن تتأكد من دعم املعارضة السلمية، وأن تنفتح تلبنـي عالقات 
من  خمتلفة  قطااعت  ويف  الرتيك  املجتمع  يف  أخرى  قطااعت  مع  اتسااًع  أكرث 
السياسيني األتراك دون أن يعنـي هذا املوافقة ىلع أية خطوات انقالبية. وشدد 
األطلسية  احلظرية  إىل  أخرى  مرة  أنقرة  واشنطن  تعيد  أن  رضورة  ىلع  بايدن 
حبيث تنفك عرى عالقتها مع موسكو “حىت لو تركتا ألردواغن مساحة لقضم 
جزء من الكعكة”. وتعهد أيًضا بعدم تقديم أية تنازالت أو أن تقف واشنطن 

مكتوفة األيدي جتاه أية حتراكت ضد األكراد.

كتب  اذلي  بلنكني  أنتوين  القادم  اخلارجية  وزير  نفسها  الرؤية  يتشارك 
سابًقا عن رضورة تسليح األكراد كأداة رئيسة يف يد واشنطن هلزيمة داعش 
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بغض انلظر عن موقف تركيا احلليفة من هذه السياسة. وكذلك جاك سويلفان 
مستشار األمن القويم املقبل اذلي أكد من قبل أنه لم يعد يف مقدور واشنطن 
احلفاظ ىلع حتالفها مع أنقرة؛ حيث لم تعد سياسات تركيا متوافقة مع املصلحة 

األمريكية، وأن املسألة يه مسألة وقت حتـى يعرتف الطرفان بهذا.

من  قلقها  ختف  لم  اتلـي  تركيا  حفيظة  العلنية  السياسة  هذه  أثارت 
العالقة  تدهور  أن  ويبدو  الرئيس،  موقع  يف  األبيض  ابليت  إىل  بايدن  عودة 
ويف  املبارش.  اتلواصل  عدم  نقطة  وصلت  قد  وأردواغن  بايدن  بني  الشخصية 
املجمل تشـي هذه اتلرصحيات أن سياسة بايدن جتاه أنقرة ستكون مزجيًا من 
“الرصامة” اجليوسرتاتيجية اتلـي ستخري أنقرة بني االلزتام بقواعد اتلحالف 
يتعلق  فيما  املتحدة  الواليات  مصالح  االعتبار  يف  األخذ  وباتلايل  األطلسـي، 
باتلعامل مع ملفات يلبيا وسوريا ورشق املتوسط وقربص واتلعامل مع روسيا 
وإيران، أو مغادرة احللف، وهو املسكوت عنه يف تلك العالقة، واحلديث عن 
االلزتام ادليمقرايط يف مواجهة سلطوية أردواغن. ويبدو أن هذا انلهج لن يزيد 

العالقات بني الطرفني إال تأزًما. 

تدايع	أراكن	اتلحالف	األمريكي	الرتيك

نظرًيا يوصف أي حتالف أنه نتاج ثالثة أراكن، توافق الرؤية االسرتاتيجية 
االقتصادي  واتلاكمل  ادلفاع ضد خطر مشرتك،  أي  املتحالفة،  األطراف  بني 
واالندماج العسكري. وقد جنحت تركيا منذ اختيارها االنضمام حللف انلاتو 
الشيوعية يف حتقيق درجة  أكرب حتالف دويل ضد  ثاين جيش يف  أكرب  تلكون 
هائلة تلأمني جنوب رشق  العسكري، وقدمت خدمات  االندماج  كبرية من 
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والعراق  ابللقان،  يف  احللف  لعمل  هائلة  مساعدة  وقدمت  أوروبا،  وجنوب 
وأفغانستان، كما أنها اندجمت يف مرحلة مبكرة يف آيلات االقتصاد الغريب، وإن 
لم يؤد هذا االندماج إال إىل مزيد من االنقسام اثلقايف بعد عقود من اجلمهورية، 

ذلك االنقسام احلاد اذلي تعرب عنه حالة أردواغن.

وبمرور الوقت أصبحت الرؤى متباينة، إن لم تكن متضادة. عززت صعود 
االعتقاد  اثلمانينيات  منذ  تركيا  يف  املتصاعدة  القومية  اإلسالموية-  احلالة 
السائد دلى انلخب الرتكية برفض الغرب لرتكيا كعضو اكمل يف املجتمع الغريب 
ألسباب ثقافية وساكنية. ويتشارك العلمانيون واإلسالميون ىلع السواء الشعور 
أن  يرون  اجلمهوريون  فالعلمانيون  بدلهم.  جتاه  األمريكية  باملؤامرة  العميق 
واشنطن قد جاءت بأردواغن كجزء من سياستها الرامية إىل بناء حزام أخرض 
الغرب  والقوميون يف أي صدام مع  املنطقة. وال يرى اإلسالميون  إساليم يف 
لإلطاحة حبكومة  إال حماولة  العقوبات  أو  االنقالبية  املحاولة  سواء يف شلك 

أردواغن.

تعود جذور هذا االعتقاد إىل دعم واشنطن العلنـي لسلسلة االنقالبات 
جلسات  وتشري   .1995 حتـى   1960 من  الفرتة  يف  الرتيك  اجليش  نفذها  اتلـي 
املحاكمة اليت أجربت حبق القس أندرو برونسون وموظيف السفارة األمريكية 
يف إسطنبول أو حىت انلاشط املدين عثمان كفالة إىل القلق العميق يف تركيا من 
أي حترك أمريكي حتـي لو اكن جمرد حتقيق قضايئ جتاه “بنك-خلق” املتهم 

خبرق العقوبات األمريكية ضد إيران.

بالنسبة لواشنطن، فرتكيا حليف مهم ورضوي. بفضل وضعها اجليوسياسـي 
والعالم  الغرب  بني  سواء  األمريكية  لالسرتاتيجية  جرًسا  جيعلها  اذلي 
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ضحت 
ً
أ األخرية،  اآلونة  يف  أنها  إال  وروسيا.  أمريكا  بني  ربما  أو  اإلساليم، 

حليًفا مشاغبًا بسبب تدخلها املبارش يف رصااعت مثل سوريا ويلبيا دون أن 
ترايع رضورات اتلحالف أو االسرتاتيجية األمريكية يف تلك الرصااعت. بل 
للمليشيات اإلسالمية واجلهادية،  أصبحت ىلع تضاد معها من خالل دعمها 
ورقة  باستخدام  ادلائم  وتهديدها  املتوسط،  رشق  ألمن  املبارش  وتهديدها 

اجلهاديني والالجئني البزتاز الغرب.

اتلغري  ملدى  األمريكيني  املسؤولني  فهم  قصور  عن  اتلصور  هذا  يعرب 
لم  تركيا لوضعها اجليوسرتاتييج حتت حكم أردواغن. فرتكيا  بفهم  اذلي حلق 
وأوروبا  أمريكا  ادلويلة،  األقطاب  لعبة  أو رقم يف  تنظر نلفسها كجرس  تعد 
وفًقا  يتحرك  مستقاًل  دويلًّا  قطبًا  نفسها  ترى  أصبحت  بل  والصني،  وروسيا 
وسط  يف  قويم  أساس  ىلع  نفوذ  بناء  طياتها  يف  تلضم  اإلقليم  تتجاوز  لسياسة 
آسيا، وإساليم يف الرشق األوسط وابللقان، وىلع أساس اتلهديد العسكري يف 
احلديث  مع  اتلصور  هذا  يتماشـى  أفريقيا.  يف  انلاعمة  والقوة  املتوسط  رشق 
الرتيك عن “العقل املدبر” ورضورة استعادة دوائر انلفوذ العثماين، وربما الفاكك 
من الرابطة األطلسية وابلحث عن رابطة “أورو-آسيوية” أو “إسالمية”، وإن 

اعزت هذه الطموحات القدرات االقتصادية الاكفية.

و”ادليمقراطية”  “اتلحالف”  عن  واشنطن  حديث  يكون  لن  باتلايل 
اآلن  حتـى  استغالهلا  يف  أردواغن  جنح  اتلـي  الرتكية  ابلارانويا  يف  زيادة  إال 
لزيادة حظوظه االنتخابية وقبضه ىلع السلطة. من ناحية أخرى، تدرك بعض 
ادلوائر العسكرية يف واشنطن أنه قد آن األوان يك تتجرأ واشنطن ىلع اتلخيل 
ىلع االرتباط العسكري بأنقرة، وأن تنقل الرؤوس انلووية املوجودة يف قاعدة 
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إجنريلك جنويب تركيا إىل دولة أطلسية أخرى ربما رومانيا، خمافة أن يتكرر 
من  أردواغن  منعهم  اذلين  األملاين  الربملان  أعضاء  مع  حدث  اذلي  السيناريو 
القوات  خروج  إىل  أدى  ما  وهو  برلني،  مع  اخلالف  إثر  ىلع  القاعدة  زيارة 

األملانية منها يف 2017.

أصداء	تدايع	اتلحالف	الرتيك	األمريكي	يف	ملفات	املنطقة

من املؤكد أن هذا اتلدايع يف اتلحالف األمريكي الرتيك سيكون هل صدى 
اذلي سيكون، يف  الصدى  هذا  استعراض  وقبل  املنطقة.  ملفات  من  يف كثري 
اتلدايع  هذا  إن  القول  ينبيغ  احلايلة،  اخلالفية  للسياسات  استمراًرا  الغالب، 
ال يعنـي حدوث مواجهة بني أنقرة وواشنطن، أو رصاع مفتوح، فاتلحوالت 
مهما اكنت  ادلويلة  القوى  تغامر  وال  املفائج،  الشلك  بهذا  العميقة ال حتدث 
أن هناك  للخصوم، كما  احللفاء  املفائج من معسكر  باالنتقال  تطرفها  درجة 
مساحات للتعاون األمنـي والسياسـي ال يمكن تفكيكها بسهولة. لكن ما 
سيحدث هو تفكك يف األسس اتلـي قام عليها هذا اتلحالف من قبل، حبيث 

تعيد تركيا دورها يف ملنطقة والعالم بشلك أكرث “استقاليلة” و”صدامية”.

سوريا واألكراد: أصبحت أنقرة أكرث انفتاًحا ىلع اتلفاهم مع لك من روسيا 
وإيران فيما يتعلق بإدارة الرصاع يف سوريا. ويه تدرك تراجع اتلأثري األمريكي 
تفهمها  مع  خاصة  اخلصوم،  بني  تفاهمات  بناء  إىل  روسيا  قدرة  مقابل  يف 
األمريكي”  “املوقف  مقابل  يف  األكراد  قوة  تصاعد  من  الرتكية  للمخاوف 
ادلاعم ىلع طول اخلط لألكراد. ذلا، ستظل سوريا ساحة اتلباعد الرئيس بني 
أنقرة وواشنطن، ما لم تدرك إدارة بايدن رضورة املوازنة بني تعهداتها لألكراد 
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واالنفتاح ىلع أنقرة، ويه موازنة صعبة، ربما تلجأ فيها واشنطن، إن أرادت 
إصالًحا، لالستعانة باخلربة الروسية يف إدارة مناطق الزناع املحلية يف سوريا.

رشق املتوسط: يمكن أن تعود جذور األزمة احلايلة يف رشق املتوسط إىل 
غياب اتلنظيم ادلويل القادر ىلع حل اخلالفات بني ادلول املطلة ىلع املنطقة 
ايلونان  بني  عميقة  أزمات  وجود  عن  فضاًل  والغاز،  ابلرتول  بموارد  الغنية 
وتركيا، وداخل قربص الرتكية، فضاًل عن اتلوتر ادلائم بني مرص وتركيا، إال أن 
املشلكة احلايلة تعود وال شك إىل السياسة الصدامية اتلـي تنتهجها أنقرة جتاه 
القضايا اخلالفية حول احلدود وحقوق االستكشاف. بالنسبة لواشنطن، فأمن 
املنطقة رضوري باعتبارها يف القطاع اجلنويب حللف انلاتو، فضاًل عن أهميتها 
هذا  مع  تعاطيها  يف  املتحدة  الواليات  أن  أنقرة،  وترى  األوسط.  الرشق  ألمن 
امللف ال ترايع احلقوق الرتكية- حمل اجلدل القانوين واجلغرايف- كما أن زيادة 
حتالف  بوجود  ألنقرة  أوىح  وأثينا،  واشنطن  بني  األمنـي  واتلنسيق  اتلقارب 
دويل ضدها، وهو خطاب يعززه املشاعر القومية اتلـي يغذيها نظام أردواغن. 
وباتلايل، ما لم يتم حل هذه األزمة بإجياد آيلة دويلة إلدارة العالقات بني دول 
املنطقة، ستظل الفجوة بني واشنطن وأنقرة قائمة، وربما أكرث اتسااًع مما اكنت 
عليه يف عهد ترامب. وربما سيكون ىلع إدارة بايدن أن تمنع جدية أن تؤدى 

السياسة الرتكية إىل “حافة اهلاوية”.

الليبية  لألزمة  تعقيد  عنرص  األخرية  الفرتة  يف  تركيا  أصبحت  يلبيا: 
مع  املتحالفة  واإلسالمية  اجلهادية  امليول  ذات  للمليشيات  الواضح  بدعمها 
الرغم من  الوفاق بالسالح واملستشارين العسكريني واملرتزقة. وىلع  حكومة 
عدم تبنـي واشنطن خطابًا أكرث يلونة جتاه األحداث يف يلبيا يف عهد ترامب 
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واهتمامها فقط ب”خطورة” اتلواجد الروسـي، فمن املؤكد أن الرتكزي ىلع هذا 
االجتاه سيزتايد، ومرة أخرى ستجد أنقرة نفسها يف مرىم سهام واشنطن بسبب 
اتلصعيد  وعدم  اتلدخل  تنسيق  حول  وروسيا  تركيا  بني  الضمنـي  “اتلفاهم” 
األمريكية  املصالح  ىلع  خماطرة  واشنطن  تعتربه  ما  وهو  الزناع،  أطراف  بني 

وحتالف انلاتو.

إيران: ويه ساحة حمتملة للتعاون بني الطرفني. فاملتوقع، حتـى اآلن، هو 
مزيد من االنفتاح األمريكي ىلع طهران، كعالمة قطيعة مع سياسة ترامب 
من  سواء  إيران  مع  كبرية  تقارب  مساحة  ىلع  تركيا  حافظت  وقد  الصدامية. 
خالل العالقات االقتصادية املبارشة أو من خالل اتلنسيق يف سوريا، وهو ما 
إيران. وقد  بناء عالقات مع  جيعلها مرشحة دلعم اجلهود األمريكية إلاعدة 
تستخدم تركيا هذه الورقة، مساعدة بايدن للحصول ىلع نرص دبلوماسـي مع 

إيران، لكسب تنازالت من واشنطن جتاه قضايا أخري يف املنطقة.

يف املجمل، سيظل اتلباعد بني أنقرة وواشنطن سيد املوقف يف ظل إدارة 
ترامب، وبافرتاض سياسة أردواغن الصدامية ىلع ساحة اإلقليمية ومع أوروبا. 
ومن ثم، سيظل هذا اتلحالف مأزوًما وديلاًل ىلع تزايد الرشوخ يف جبهة انلاتو. 
خالل  من  سبل  وبروكسل  وواشنطن  أنقرة  بني  اتلقارب  جيد  قد  ذلك،  ومع 
ومردودها  أردواغن  لسياسة  وادليمقراطية  االقتصادية  اللكفة  مدى  اتضاح 
اقتصادية  أردواغن ألزمات  نظام  الرتيك، وباتلايل تعرض  السلبـي ىلع ادلاخل 
اتلصادم  من خالل  اخلاريج  انلفوذ  توسيع  انلظر يف جدوى  إاعدة  جتربها ىلع 
مع اجلريان، وتبنـي خطابًا إسالميًّا حمافًظا يعزز من قوة اتليارات املتشددة يف 
املنطقة. وقد جيد هذا اتلحول صدى دلى إدارة بايدن الساعية إىل مد األيدي 



123

القسم اثلاين: تركيا والعالم ... 
خطوة إىل األمام خطوتان للخلف

استخدام  يف  ترامب  سياسة  عن  وإقالعها  ولألصدقاء،  للحلفاء  أخرى  مرة 
العقوبات االقتصادية كأداة إلدارة األزمات مع اخلصوم واحللفاء ىلع السواء. 
بيد أن هذا ال يعد بتحول عميق يف السياسة الرتكية أو يف تصور انلخبة الرتكية 
عن “ادلور احلتيم” بلالدها يف قيادة املنطقة والصدام مع بقية القوى اإلقليمية 
حتقيًقا ملصالح أوسع من حدود ادلولة الرتكية؛ فتعديل هذا اتلصور كفيل بتغيري 

عميق يف السياسة الرتكية.





استثمار في حقل ألغام.. كيف تسعى تركيا 
لتعزيز نفوذها في لبنان؟

إسالم	أبو	العز

املنطقة،  رصااعت  تسعري  يف  أنقرة   دلى  تعمد  هناك  أن  الواضح  من  بدا 
وخاصة  واخلارج،  ادلاخل  بني  ما  جتمع  والرتكيب  اتلعقيد  شديدة  العتبارات 
وتعويض خسارة  وسياسياً،  اقتصادياً  ادلاخلية  أردواغن إلدارة مشالكه  حلاجة 
أمنية  أهداف  جيمع  أدىن  حلد  الوصول  دون  سوريا  يف  احلرب  من  سنوات   10
أفاكر  عن  حىت  اتلمايز  يف  اآلخذ  الصدايم  ملرشوعه  وسياسية  واقتصادية 
يف  حتورت  واليت  األلفية؛  مطلع  منذ  املهادن  طورها  يف  اجلديدة”  “العثمانية 
احلرب  حافة  ىلع  واللعب  واتلهديد  واالرتهان  الصدام  إىل  األردواغين  طورها 
كمنهجية ال تستشعر خطراً من مد نفوذها إىل ساحة ملتهبة وخطرة مثل بلنان، 
وتوظيف هذا انلفوذ ىلع حنو متعدد االستخدام ىلع مستوى أكرث من ملف ىلع 

غرار ما حيدث يف طرابلس الغرب بليبيا.

اتلدخل	يف	بلنان	كداللة	ىلع	توحش	األردواغنية

بلنان  يف  مزتايد  تريك  نشاط  حول  واألخبار  احلوادث  وترية  تصاعد  يشري 
خالل األسابيع األخرية، بأن هناك تفعيل ملتغريات كبرية يف اسرتاتيجية توسع 
الوصول  أجل  من  الضغط  حد  عند  تقف  ال  املتوسط  وجنوب  رشق  يف  أنقرة 

)5(
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لطاولة مفاوضات كما هو احلال يف يلبيا حايلا وخبصوص اغز املتوسط حيث 
أجندة  فرض  مفاده  تلهديد  االرتهان  من  حالة  إىل  الرتيك  النشاط  يتطور 
بأنقرة  والقبول  وادلويلة،  اإلقليمية  القوى  ىلع  مبارش  بشلك  “األردواغنية” 
إشعال  أو  كرهاً،  ولو  الرشيك  موقع  ومن  األمريكية  للمصالح  ووكيل  كوريث 
املنطقة املشتعلة أساساً ولكن ىلع حنو أكرث شمواًل وخطورة حىت من مفاعيل 
توسع تركيا يف الِعقد املايض يف ادلول اللصيقة حبدودها وحتديداً سوريا والعراق، 
واليت تدرجت فيها أنقرة من إدارة وتوجيه رصاع أهيل عرب وكالء حمليني إىل 
حرب بالواكلة ثم تدخل مبارش بنمط استعماري يتالىق مع اسرتاتيجية الوطن 

األزرق. 

تربير  يمكن  ال  واإلقليمية  ادلاخلية  خبصوصيتها  اللبنانية  احلالة  أن  إال 
اتلدخل فيها والقبول برسديات أنقرة اتلقليدية اليت صاغت تدخلها املبارش يف 
شمال سوريا وشمال العراق ألهداف أمنية لم يتحقق منها يشء فعلياً، وليست 
حمليني  وكالء  عرب  إيلها  انلفاذ  بسهولة  يمكن  رخوة  سياسية  جغرافيا  أيضاً 
يف  احلال  هو  مثلما  االستخدامات  متعددة  بلطاقة  ترقيتها  ثم  ومن  وإقليميني 
يلبيا، أو عرب مكون سيايس حميل استطاع يف ظرف استثنايئ املشاركة يف صنع 
 حمارصته واإلطاحة به ىلع انلمط 

ً
القرار مثلما احلال يف تونس واملغرب، وتبااع

املرصي. إن ممارسات اتلوسع األردواغين جتاه بلنان تعين تصعيد خيرج حىت عن 
حدود الصدام الرتيك املتصاعد يف السنوات العرش األخرية، واذلي يأيت كملمح 
ومعادالت  صدامية  خيارات  إىل  اجلديدة”  “العثمانية  ذهاب  ملدى  رئييس 
كقوة  نفسه  فرض  من  أردواغن  قيادة  حتت  أنقرة  قدرة  جتمد  منبعها  صفرية، 
وخاصة  مصاحلها  تلنفيذ  إقلييم  ووكيل  الكربى  للقوى  وكرشيك  اقليمية 



127

القسم اثلاين: تركيا والعالم ... 
خطوة إىل األمام خطوتان للخلف

واشنطن ىلع ضوء املتغريات اجليوسرتاتيجية اليت يشهدها العالم يف ظرف دقيق 
لم حيدث منذ نهاية احلرب العاملية اثلانية.

يمكن رؤية ما سبق ىلع األرض من تتبع مسار النشاط الرتيك يف السنوات 
انقرة ىلع تواجدها  اللبناين، اليت تعتمد فيها  الشمال  القليلة االخرية يف مدن 
بمدينة  تضفريه  عربه  تلطويره  وسيع  ُسنية،  حواضن  يف  واثلقايف  االقتصادي 
اللبناين  باملشهد  املتعلقة  سواء  فيها،  االخرية  السياسية  واتلطورات  طرابلس 
وحتوالته اجلذرية حايلاً، أو املشهد االقلييم اذلي ال ينفصل عن مشهدية اغز 
اليت  الفرصة  من حيث  اهمية  طرابلس  ميناء  فيه  واليت حتتل  املتوسط  رشق 
توفرها جغرافية امليناء واماكنياته اليت جتعل املدينة ىلع خارطة املنافسة فيما 

خيص اغز رشق املتوسط. 

بلنان	اكستثمار	جاهز	لألردواغنية

إن االهتمام الرتيك بلبنان منذ صعود تيار اإلسالم السيايس لسدة احلكم يف 
تركيا أوائل األلفية اجلديدة، اكن جزء من تفعيل اسرتاتيجية “صفر مشكالت” 
االنضمام  كبديل عن طموح  تركيا رشقاً  العريض تلوجه  العنوان  اليت مثلت 
أرضية  وىلع  بسالسة  وقتها  أىت  اذلي  اتلوجه  وهو  والغرب،  األوريب  لالحتاد 
برمجاتية غري صدامية وعرب القوى اإلقليمية سواء يف سوريا أو السعودية، ومن 
خالل وكالء لك من ابلدلين يف بلنان.اتسمت هذه املرحلة بنمو االستثمارات 
اليت  االقتصادية  القدرة  هلذه  سيايس  جتيل  دون  بلنان  يف  الرتكية  االقتصادية 
ختطت اتساع اتلبادل اتلجاري بني ابلدلين التفاقيات تعاون متنوعة يف جماالت 
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االقتصادية  العالقات  تلطور  كرافد  وذلك  ابلحري،  وانلقل  والسياحة  الطاقة 
بني دمشق والرياض من جهة وأنقرة من جهة أخرى. 

أما املرحلة اتلايلة، واليت اختذ فيها اتلوجه الرتيك حنو املنطقة طابع صدايم 
عنيف باحلد األدىن بعد 2011، فإن هذه السالسة الربمجاتية السابق ذكرها جرى 
تبديلها بنمط يعتمد ىلع إثارة االستقطاب اهلويايت واتلناحر االجتمايع وصواًل 

لالقتتال األهيل ثم حرب بالواكلة فاتلدخل املبارش.

 ويه املراحل اليت خيترصها بلنان بسبب طبيعته ابلنيوية القائمة ىلع توازن 
بني راعة مكوناته االجتماعية يف املنطقة عرب اتفاق الطائف 1990، واذلي اختل 
تفلح  لم  متكررة  إنعاش  مرحلة  ودخل يف  املاضية  العرش  السنوات  مدار  ىلع 
واالستقطاب  الرصاع  حدة  زيادة  من  بدافع  هناك  الوشيك  االنهيار  جتنب  يف 
املعادالت احلاكمة هل حايلاً. هذا األمر مثل فرصة  اإلقلييم وادلويل وصفرية 
اتلدخل  مع خربتها يف  يتوافق  وبشلك  هناك  تركيا  شبه جاهز تلمدد  استثمار 
تتصارع  اليت  الساحة  بمثابة  يعد  بدل  يف  وذلك  الزنااعت،  وإثارة  املنطقة  يف 
ترقية  يتم  ال  فلماذا  مستدام،  بشلك  احلرب  حافة  ىلع  اإلقليمية  القوى  فيها 
انلفوذ االقتصادي واخلديم الرتيك هناك نلفوذ سيايس يزاحم القوى اإلقليمية 
السعودية  وتقليص  الطائف  نلظام  وشيك  حتلل  مع  وخاصة  هناك،  اتلقليدية 

لغطائها السيايس واالقتصادي هناك يف السنوات اخلمس األخرية. 

يمكن القول إن سيادة نمط اللعب ىلع حافة احلرب يف املنطقة بشلك اعم، 
واذلي حترتفه تركيا وحتتل موقع الريادة فيه، هو ما جيعل من بلنان مفرتق طرق 
الواكلة  حتيم يف سريورة رصاع املحاور اإلقليمية، وينقلها من مستوى حرب 
إىل مستوى الصدام املبارش، وهو ما جرى جتريبه عرب وكالء مرات عديدة يف 
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للحرب يف سوريا، وحماولة تمددها حنو بلنان عرب اجلمااعت  السنوات األوىل 
اإلرهابية يف املناطق احلدودية املتامخة، وحماولة ربطها حبواضن طائفية يف العمق 
املبارش  الصدام  اعتماد األردواغنية نمط  السابق من زاوية  إىل  اللبناين. انلظر 
العربية  املحليني سواء مجاعة اإلخوان يف خمتلف ادلول  كبديل عن وكالئها 
ومن لف لفهم، أو عرب اجلمااعت الوظيفية اليت تقف ىلع يسار اجلماعة، جيعل 
يتوافق  االستخدام  متعدد  استثماراً  بلنان  حنو  باتلوسع  الرتيك  اتللويح  مسألة 
لورقة بلنان واتلعجيل بتحويلها دلولة فاشلة يسهل توظيفها  أنقرة  مع تفعيل 
حال  يف  وذلك  املستقبلية،  املتوسط  رشق  جيوسياسية  معرتك  يف  بها  والضغط 
مبارشة  وأكرث  أوسع  ملدى  توسعها  تكتياكت  من  األردواغنية  تركيا  طورت 
وادلويلة  اإلقليمية  والقوى  امللغومة  امللفات  الكثري من  مع  ويتماس  وخطورة 
املتنافرة اليت تعد الساحة اللبنانية حلبة تصادمها. أي أن بلنان وباختصار خُمل 
واختبار  املنطقة،  يف  الرتيك  اتلوسع  من  اثلانية  للمرحلة  الفعيل  االختبار  يمثل 
حيث  من  سوابقه  لك  تتجاوز  ملرحلة  وتطوره  انلمط  هذا  كفاءة  رفع  جناعة 
اخلطورة واملتغريات الغري حمسوبة انلاجتة عنه، وابقاءه رهينة تسوية بني القوى 

اإلقليمية وادلويلة خاصة برشق املتوسط كحد أدىن. 

وخبالف أهمية بلنان ىلع انلحو السابق وما يزيد فيما يتعلق بالرصااعت 
اإلقليمية وادلويلة؛ فإن وجود هذه الرشوط يف بدل يعاين من تفكك إىل حد انهيار 
وإاعدة تركيب اجتماعه وليس فقط نظامه السيايس او االقتصادي تعد اعمل 
جذب للنفوذ الرتيك ىلع انلمط األردواغين اذلي لن يضطر يف احلالة اللبنانية إىل 
تفكيك مؤسساتية ادلولة مثل احلال يف يلبيا وال خلق استقطاب هويايت مثلما 
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دولة  واجنبية يف  واكلة عرب مجااعت حملية  تونس ومرص، وال حرب  احلال يف 
جوار مثل سوريا. 

استرشاف	شلك	وخماطر	اتلدخل	الرتيك	يف	بلنان

أوىل مالمح اتلوسع األردواغين جتاه بلنان بمراحلها املختلفة بما فيها مرحلة 
احلرب يف سوريا هو االعتماد ىلع أخطاء األخريني، أي القوى اإلقليمية اليت 
تشتبك -بطبيعة احلال- بدرجة أو بأخرى يف بلنان، وأخر وأهم هذه األخطاء هو 
حتلل أتفاق الطائف عملياً دون بديل توافيق هل يف املستقبل، والفساد ابلنيوي 
املتجذر يف الطبقة السياسية املعربة عنه، اليت بات جزء كبري منها يف السنوات 
األخرية يف رحلة حبث عن رايع إقلييم أو دويل يستبق انهيار منظومة الطائف 
يف مستقبل يبدو أن الكيان اللبناين كلك منذ نشأته يف القرن ال19 ىلع وشك 

اتلحلل ليس فقط يف شلكه السيايس ولكن االجتماع اللبناين لكه. 

هذا الظرف اذلايت اخلاص بلبنان يهيئ حتقق سهولة خلق موطئ قدم لقوى 
إقليمية جديدة من خارج معادلة الطائف للتدخل يف بلنان حتت أي داعوى 
ليس أهمها ادلاعوى الطائفية، اليت كرسها وساهم يف مأسستها أتفاق الطائف 
وجعلها بمثابة حائط صد ألي من هذه القوى لعدم انلفاذ إىل بلنان إىل عرب 

بوابة الطائف.

باتلحوالت  الرتيك وتسعريه هناك  انلفوذ  الراهنة فريتهن تطور  املرحلة  أما 
اتفاق  عن  انلاجتة  اتلعايش  وصيغة  اللبناين  االجتماع  بها  يمر  اليت  اجلذرية 
خانق،  اقتصادي  وانهيار  حصار  وأثار  كورونا  أزمة  تتخطى  واليت  الطائف، 
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السياسية  واتلحالفات  واتليارات  الطائف  أفق  تتخطى  اجتماعية  وعسكرة 
املتغرية دوما وانلاجتة عنه ملستقبل جمهول.

 فانهيار الطائف عملياً بوترية متسارعة باتلوازي مع سحب الرياض ملظلتها 
 ألي من القوى 

ُ
السياسية واالقتصادية يف السنوات األخرية لم يشلك فقط فرااغ

يتناسب  أيضاً  ولكن  أنقرة،  رأسها  وىلع  هناك  نفوذها  ملد  الطاحمة  اإلقليمية 
مع أنماط الرصاع بني حماور املنطقة واليت باتت تعتمد ىلع تفكك الكيانات 
السياسية ليس ملد نفوذها فقط واتباع سياسة قضم متواصلة ليست بلنان يف 
معزل عنها إن لم تكن يف القلب منها، ولكن يأسس العتيادية وسيادة نمط 
القوى اإلقليمية وادلويلة،  ما دون ادلولة يف ابلالد اليت تتصارع فيها وحوهلا 
واليت يف حالة األردواغنية وحىت العثمانية اجلديدة تكون أنقرة قطب إقلييم 

يتحكم يف كيانات واكنتونات ما دون ادلولة بنمط رشااكيت اعبر للحدود. 

هذا األمر يتوافق أيضاً مع اخلربة اليت تمتاز بها األردواغنية يف راعية وكيل 
حميل بشلك برامجايت أو وظييف يف بدل ما، سواء اكن من فصائل اإلسالم السيايس 
وىلع رأسهم مجاعة االخوان، أو اجلمااعت الوظيفية العابرة لإليدلوجيا؛ واليت 
يف احلالة اللبنانية وبسبب ضعف اإلخوان يف بلنان وهامشية فاعليتهم مقارنة 
بالزعمات الطائفية واجلهوية حىت يف “معاقل” الُسنة اتلارخيية يف شمال ابلالد، 
فإنهم سيشلكون مركز اثلفل يف اتلواجد الرتيك هناك، بشلك دقيق وعميل ومبارش 
يتخطى مسألة رضورة االشتباك مع بنية اتفاق الطائف السياسية، نلمط رشاكيت 
شبيك يعتمد يف ظل تفكك ادلولة ومؤسساتها وتشظي االجتماع الطائيف حىت، 
ىلع إدارة مبارشة ملصالح أنقرة هناك -ميناء طرابلس ىلع سبيل املثال- دون 
احلاجة لالستغراق يف واقع بلنان شديد اتلعقيد والرتكيب وجمهويلة مستقبله. 
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يف  األردواغنية  خربة  عن  ناتج  كتطور  يأيت  بلنان  يف  انلمط  هذا  جتريب 
السنوات العرش املاضية يف إدارة رصااعتها العابرة للحدود عرب وكالء حمليني 
تبتعد تدرجيياً عن املصلحة األساسية اليت  حتت شعارات ضخمة وفضفاضة 
تشتبك من أجلها أنقرة يف بدل ما، وجتد نفسها متورطة يف أمحال وأعباء هذه 
الراعية ومستغرقة فيها؛ أي أن اتلدخل الرتيك يف بلنان ليس فقط جمرد عملية 
وىلع  احلالة-  هذه  يف  والسعودية  -تركيا  اإلقليميني  الراعة  بني  وقضم  إزاحة 
أرضية أتفاق الطائف، ولكن خللق معادلة جديدة تستوعب الطرفني ولكن 
الطائف، اليت حالت دون تطوير  بآيلات وتكتياكت جديدة خارج منظومة 
اللبنانية ىلع  املناطق  تركيا نلفوذها االقتصادي واثلقايف واالجتمايع يف بعض 
وجوده  عن  اتلعبري  األن  فرصة  هل  تتهيأ  سيايس  نلفوذ  املاضية  السنوات  مدار 

داخل تيارات منظومة الطائف، ولكن من باب تغيريها واثلورة عليها.

إزاء هذا تتحرك األردواغنية للتوسع يف بلنان يف اجتاهني أساسيني مع االخذ 
يف االعتبار اتلحوالت اليت حتدث يف بلنان االن:

األول: هو انتقال ثقل اتلمثيل السيايس اجلهوي واالجتمايع للسنة للموالني 
ألنقرة كبديل للسعودية وبآيلات ال ختتلف كثريا عن اليت مارستها وتمارسها 
االخرية من حيث االعتماد ىلع خطاب طائيف امام اخر وعالقة زبائنية وراعية 

قائمة ىلع توازن اقلييم حتت سقف الطائف.

اثلاين: وهو األقرب للواقع ويتناسب مع مسألة حتلل اتفاق الطائف وابلنية 
طرابلس  مدينة  وحتديداً  الُسنة  وبيئة  مدن  يف  وخاصة  عنه  املعربة  السياسية 
ذات الوزن االجتمايع والسيايس ومؤخراً ذات الزخم اثلوري، واذلي من السهل 
أم تشلك أنقرة الرايع واحلاضن اإلقلييم تلطوره يف شلك حتول سيايس خارج 
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ادلقيقة  الرتكية  املصالح  توظفيه يف سياق حمددات  الطائف، واألهم هو  سياق 
اجلغرافية واالقتصادية ىلع مستوى  األهمية  ذو  ميناء طرابلس  يف بلنان مثل 
حميل Tبعد حادثة ميناء بريوتT وىلع مستوى إقلييم خاص برشق املتوسط؛ أي أنه 
ليس رشط أن يتم حتول اكمل بلنية الُسنة السياسية يف طرابلس أو بلنان عموماً 
يف اجتاه تركيا، ولكن عرب جممواعت ورموز جامعة بمثابة ظهري حميل يتنوع بني 
السيايس واإلعاليم واألمين تشلك مرتكز حيقق نسبة ال بأس بها من أهداف 

أنقرة يف املستقبل القريب. 





كيف تفسر جيواقتصاديات الطاقة السياسة 
التركية في ليبيا؟

حممد	العريب

لم  مساحة  الرتيك  للنفوذ  تتيح  فليبيا  اسرتاتيجيًّا؛  كزًنا  ألنقرة  يلبيا  تمثل 
يمكنها  ذلا  فقط.  مائة اعم  من  أكرث  منذ  عنها  بعيدة  العثمانية  ادلولة  تكن 
اخلصوم  ىلع  للضغط  استخدامه  يمكن  دائم  وسياسـي  عسكري  وجود  بناء 
ايلونانية.  وقربص  ومرص  ايلونان  خاصة  يلبيا؛  عن  ابلعيدين  غري  اإلقليميني 
انفجر  واتلـي  أوروبا،  األساسـي جلنوب  الرشعية  اهلجرة غري  منفذ  أنها  كما 
خطرها بعد انهيار نظام القذايف؛ حيث أضىح تهريب البرش من دول الساحل 
واملليشيات  للعصابات  كبري  دخل  مصدر  وأوروبا  جنوب  إىل  أفريقيا  ووسط 
اخلطوط  هذه  يف  وباتلحكم  واجلنوب.  الغرب  يف  فعاًل  ابلالد  حتكم  اتلـي 
أوروبا.  تلهديد  واملهاجرين  الالجئني  استخدام  أداة  تعزز  أن  لرتكيا  يمكن 
كما أن يلبيا يه منفذ آخر ىلع أفريقيا؛ خاصة ابلدلان اإلسالمية يف الساحل 

والغرب األفرييق.

)6(
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اغية  تدفعها  يلبيا  يف  الرتيك  للتدخل  اجليوسياسية  األهداف  هذه  أن  بيد 
الليبية، وربطه بالزناع ىلع  أخرى أكرث إحلاًحا؛ ويه اإلفادة من ملف الطاقة 
اغز رشق املتوسط. اكن هذا واضًحا من خالل االتفاقية اتلـي عقدتها أنقرة 
مع حكومة الرساج، واتلـي، وإن أسست للتدخل العسكري يف تركيا بدعوى 
محاية “احلكومة املعرتف بها دويلًا،” إال أنها وسعت من الرصاع يف يلبيا حيث 
جعلته حمكوًما بآيلات الرصاع ىلع اغز رشق املتوسط. ومن ثم، ربطت امللف 
TTTT TTTTT” واتلـي اكنت قارصة سابًقا ىلع تأكيد  الليبـي باسرتاتيجية “الوطن األزرق 
هيمنة تركيا العسكرية واالقتصادية ىلع حميطها املايئ يف ابلحر األسود واملضايق 
وحبر مرمرة وابلحر املتوسط، بما يف ذلك اتلنقيب يف احلقول املتنازع عليها مع 

قربص باسم ادلفاع عن قربص ايلونانية.

ما	يه	املحددات	اجليواقتصادية	لسياسات	الطاقة	الرتكية	يف	املنطقة؟

تركيا بدل فقري يف موارد الطاقة. فيه تستورد 90% من احتياجاتها انلفطية 
من دول اجلوار وىلع رأسها إيران والعراق والسعودية وروسيا. وتعتمد يف تركيا 
ىلع إنتاج الكهرباء اليت تزتايد احلاجة الساكنية واالقتصادية هلا باضطراد ىلع 
الغاز الطبييع بنسبة تصل إىل 40%، إال أنها تستورد 99% من الغاز الطبييع من 
أذربيجان وروسيا وإيران. وباتلايل، فرتكيا مستورد صاِف للطاقة، وهو ما جيعلها 
أكرث عرضة لألزمات االقتصادية انلاجتة عن تقلبات سوق الطاقة العاملية، كما 
الطاقة  من  بدائل  إجياد  من  الواردات  ىلع  “االعتمادية”  تقليل  حماوالت  أن 

املتجددة وانلووية والوقود الصنايع لم تثبت قدرتها ىلع حتقيق هذا اهلدف.
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سوق  إىل  اتلحول  إىل  تركيا  استهدفت  االعتمادية  هذه  من  الرغم  ىلع 
هامة للطاقة من خالل إبرام صفقات تلوريد الغاز وابلرتول لسد احتياجات 
ادلاخل؛ واستغالل املوقع اجلغرايف نلقل الغاز من منتيج الطاقة )روسيا وإيران 
يف  األخري  ابلعد  هذا  اتضح  أوروبا.  يف  مستهلكيها  إىل  والعراق(  وأذربيجان 
اشرتاك تركيا يف إنشاء العديد من خطوط نقل الغاز وأبرزها مرشواعت “خط 
جنوب القوقاز” و”باكو-تبليسـي- أررضوم” و”خط الربط ادلاخيل بني تركيا 
املرشواعت  هذه  وتمثل  األناضول”.  عرب  الطبييع  الغاز  و”خط  وايلونان”، 
جزًءا من ممر الغاز اجلنويب، ومن املتوقع ربطه بمرشوع آخر هو “اخلط العابر 
وهو  روسيا  من  الغاز  نلقل  آخر  خط  يف  تركيا  تنخرط  كذلك  لألدرياتييك”. 

“تورك سرتيم” عرب ابلحر األسود.

من املنتظر أن تساهم هذه اخلطوط املنشأة واليت يف طور اإلنشاء يف تنويع 
مصادر توريد الغاز لرتكيا، فضاًل عن عوائدها الضخمة ىلع االقتصاد الرتيك، 
وكذلك تقليلها من األثر االسرتاتييج لالعتماد ىلع استرياد الطاقة. باإلضافة 
 TTTTTT TTT للطاقة  مركز  إىل  تركيا  حتويل  ىلع  تقوم  اتلـي  االقتصادية  العوائد  هذه  إىل 
إىل  الطاقة  تعمل ىلع حتويل  تركيا  فإن  أوروبا،  األوسط ويف جنوب  الرشق  يف 
ورقة للضغط ىلع القوى األوروبية، ىلع نفس انلحو اذلي تتعامل به مع ملفات 
املهاجرين والعنارص اجلهادية املطرودة مؤخًرا من سوريا والعراق. إذ تأمل تريك 
حتويل اعتمادية الطاقة إىل أداة للمساواة ىلع املاكسب االقتصادية والسياسية، 
إىل  باإلضافة  يلبيا،  وحايلًا  سوريا،  وأبرزها  األوسط  الرشق  ساحة  ىلع  خاصة 
ملفات مثل ادلعم الغريب لألكراد يف سوريا، أو تطبيع انلفوذ السياسـي ألنقرة 

يف أوساط اجلايلات الرتكية.
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املنافسني  وامتالك  املتوسط،  رشق  اغز  ىلع  اتلنافس  تصاعد  أن  إال 
اإلقليميني لرتكيا؛ خاصة ايلونان ومرص وإرسائيل الحتياطات اكفية من الغاز، 
طاقة  خطوط  مد  خالل  من  الرتكية  الطاقة  خطوط  منافسة  ىلع  القدرة  وهلا 
جديدة أبرزها “ميدسرتيم” املدشن مؤخًرا بني إرسائيل وقربص وايلونان، دفع 

أنقرة تلغيري اسرتاتيجية الطاقة تلضيف “اإلنتاج” فضاًل عن اتلمرير.

وهو ما أدى إىل تعقيد اللعبة اإلقليمية خاصة مع جتاهل أنقرة حلقيقة عدم 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  داخل حدود  الطبييع  الغاز  من  احتياطات  وجود 
بها، وتعقد الرصاع بني مجهورية قربص الرتكية غري املعرتف بها دويلًا وقربص 
ايلونانية، ووجود حتالف ضمنـي بني األخرية وايلونان ومرص ملواجهة السلوك 
املتوسط  منتدى اغز رشق  تركيا من  استبعاد  إىل  أدى  ما  العدايئ، وهو  الرتيك 
املنشأ بمبادرة مرصية يف يناير 2019. وهو ما ردت عليه تركيا بدبلوماسية عدائية 
تمثلت يف عمليات تنقيب داخل املياه القربصية حبماية األسطول الرتيك والقيام 
بتدريبات عسكرية متتايلة تستهدف ادلفاع عن “حقوق” تركيا يف اتلنقيب 
وهو ما أدى زيادة معدل “العسكرة” يف رشق املتوسط؛ خاصة مع عدم وجود 
إطار إقلييم حاكم حلل الزنااعت احلدودية أو حول املوارد يف املنطقة؛ ىلع حنو 

جعل املنطقة قابلة لالشتعال يف أية حلظة.

كيف	وسعت	اتفاقية	أنقرة-	الوفاق	حدود	اسرتاتيجية	الوطن	األزرق	
الرتكية؟

للسياسة  واملفرسة  الرسمية  شبه  العقيدة  األزرق  الوطن  اسرتاتيجية  تمثل 
سياسة  لصالح  مشالك”  “صفر  مبدأ  أنقرة  هجرت  أن  بعد  الرتكية  اخلارجية 
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تتالىق هذه  وانلاتو.  أوروبا  أكرث عدائية وصداًما مع جريانها ومع رشاكئها يف 
كبري  خالف  موضع  يعد  واذلي  اجلديدة،  العثمانية  مذهب  مع  االسرتاتيجية 
دلى مراقبـي الشأن الرتيك بسبب غموضه وتناقض استعماالته، يف اتلأكيد ىلع 
قدرة تركيا ىلع التشلك كقوة اعملية مستقلة يف مواجهة السياسة األطلسية، وإن 
اكنت أكرث إرصاًرا ىلع أولوية القومية الرتكية ىلع حساب أي انتماء إقلييم أو 

أيديولويج.

ويف هذا السياق، ترى إماكنية اتلحالف مع القوى غري األطلسية من خارج 
انلاتو مثل روسيا. وتستمد االسرتاتيجية اسمها من املوقع اجليوسياسـي لرتكيا 
باعتبارها القوة األهم يف ابلحر املتوسط وابلحر األسود اذلي تتشاركه مع روسيا.

القائد   TTT TTTTTTTT غوردنزي  جيم  رأسهم  وىلع  اإلطار،  هذا  لواضيع  ووفًقا  وباتلايل، 
السابق للبحرية الرتكية واملنتيم للحركة القومية حليفة أردواغن، فألنقرة حق 
أصيل يف اتلنقيب ىلع الغاز وابلرتول يف نطاق نفوذها السياسـي اتلارييخ وهو 
رشق املتوسط، دون أي تقيد أو اعرتاف بالواقع ادلويل أو بقوانني ترسيم احلدود 

ابلحرية؛ حيث ترفض تركيا إىل اآلن اتفاقية األمم املتحدة للبحار )1982(.

الرساج يف طرابلس، يف  أنقرة مع حكومة  اتلـي عقدتها  االتفاقية  اكنت 
احلدود  ولرتسيم  والعسكري  األمنـي  للتعاون  إطارين  وتضمنت   2019 نوفمرب 
ابلحرية، بمثابة اتلفافًا تركيًا ىلع العزلة اتلـي رضبت ىلع أنقرة بفعل اتلحالف 
يشمل  الرتيك”  األزرق  “الوطن  نلطاق  وتوسيًعا  املتوسط،  رشق  يف  انلاشـئ 
جتاهلها  اتلـي  يلبيا  لرشق  املقابلة  ايلونانية  اجلزر  ويبتلع  الليبية  السواحل 
ألفاكر  امتداًدا  يمثل  اذلي  ياچـي”  “جهاد  رأسهم  وىلع  االتفاقية  مهندسو 

غوردنزي، وجودها يف احلدود املرسومة.
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وبالنسبة حلكومة الوفاق، فإن االتفاقية تؤسس تلوسيع اتلدخل الرتيك يف 
 2013 منذ  اإلسالمية  واحلراكت  املليشيات  دعم  وارتكز ىلع  الليبية  الشؤون 
باملصالح  مرتبطة  يلبيا  يف  الرصاع  آيلات  أصبحت  وباتلايل،  رسميًّا.  يلصبح 
انلاتو  من  لك  مع  تفاعلها  وآيلات  بها  اخلاصة  الطاقة  واسرتاتيجية  الرتكية 

وروسيا، فضاًل عن اخنراطها يف الرصاع حول سوريا.

خالل  الوفاق  حكومة  عليه  حصلت  اذلي  العسكري  ادلعم  مقابل  يف 
األشهر األخرية، وجنح يف إحباط هجوم اجليش الوطنـي ىلع طرابلس، اعدت 
الرشاكت اإلنشائية الرتكية للعمل يف يلبيا، خاصة تلك العاملة يف بناء حمطات 
يف  اإلعمار  إاعدة  عمليات  تويل  استعدادها  أنقرة عن  أعلنت  فيما  الكهرباء، 
إيدااعت  إىل  تقارير تشري  تواتر  املساحات اخلاضعة نلفوذ حلفائها؛ وذلك مع 
بمليارات ادلوالرات من مرصف يلبيا املركزي اخلاضع حلكومة الوفاق للبنوك 
الرتكية تلغطية تكايلف ادلعم العسكري، واذلي يشمل دفع رواتب املرتزقة 

ورشاء اآليلات العسكرية.

الرتكية  انلفط  استعدادها من خالل رشكة  أنقرة أكدت  أن  أن األهم  إال 
بلدء اتلنقيب عن الغاز وابلرتول يف السواحل الليبية اخلاضعة التفاقية الرتسيم. 
إال أن توقف تقدم مليشيات الوفاق املدعومة تركيا عند خط “رست اجلفرة” 
يعنـي أن طموحات تركيا يف اغز ونفط يلبيا، يف إطار وخارج اتفاقية الرتسيم لن 

ختضع فقط تلحالف أنقرة مع حكومة الرساج واكرتالت مرصاته
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ما	يه	حدود	إفادة	تركيا	من	الغاز	وانلفط	الليبـي؟

الرساج ابلحرية مع ترسيم  أنقرة-  اتفاقية  إماكنية حتقق  تعقد  فضاًل عن 
احلدود ابلحرية بني ايلونان وإيطايلا، واقرتاب األوىل من إبرام اتفاقية مماثلة مع 
مرص، فقد اكنت املعضلة األساسية يف االتفاقية أن السواحل الليبية املعنية يف 
القلب من سيطرة اجليش الوطنـي وحكومة جملس انلواب، وبدون االستيالء 

ىلع الساحل الرشيق، ال تتجاوز قيمة االتفاقية حرب توقيعات املسؤولني عنها.

املرتزقة  ومعها  الوفاق  مليشيات  تصل  أن  ألنقرة  الرضوري  فمن  ذللك، 
السوريون إىل تلك املنطقة وأن حيكموا السيطرة وهو ما يعنـي رضورة خرق 
اخلط األمحر اذلي حددته لك من موسكو والقاهرة واملتمثل يف “مدينة رست، 
وتعنـي  الليبـي،  انلفطي  للهالل  الغربية  ابلوابة  تمثل  واتلـي  اجلفرة”  قاعدة 
السيطرة عليها سهولة السيطرة ىلع ساحل يمتد إىل 350 كيلومرت وحيتوي ىلع 
السدرة وراس النوف والربيقة صواًل بلنغازي حيث تمتد 11  املوانئ انلفطية 
أنبوب برتول و3 أنابيب للغاز الطبييع تعرب املتوسط وصواًل جلنوب أوروبا. إال 
ال  ما  وهو  الليبـي،  الرصاع  تركيا تلحقيق نرص اكمل يف  يعنـي سيع  هذا  أن 

يمكن الوصول هل بدون اتلايل:

1- تغيري بنية القوات املقاتلة لقوات نظامية اعيلة اتلجهزي واتلدريب.

يعنـي  ما  وهو  جوي،  وربما  بري  تدخل  إىل  الرتيك  اتلدخل  نمط  تغيري   -2
املرصي  اجليش  وربما  الوطنـي  اجليش  مع  مبارش  صدام  يف  ادلخول 
باعرتاضات  والصدام  يونيو  بتاريخ20  األخرية  القاهرة  تلرصحيات  وفًقا 
زيادة  تعنـي  املعركة  هذه  فحسابات  وباتلايل،  وانلاتو.  أوروبا  داخل  من 
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تكلفة اتلدخل الرتيك عما اكنت تطمح إيله، إذ أن دخول الرصاع الليبـي 
أية  تركيا  خسارة  يعنـي  املبارش  العسكري  اإلقلييم  الرصاع  مرحلة  يف 

ماكسب اقتصادية اعجلة أو آجلة.

مع رضورة األخذ يف االعتبار مطامع تركيا يف انلفط والغاز الليبيني، وهو ما 
بدأ فعليًا مع ترقب تركيا ملعارك اهلالل انلفطي وطرد اجليش الوطنـي ملليشيات 
حرس املنشآت انلفطية اتلابعة للوفاق، ثم تشغيل عدد من رشاكت رشق يلبيا 
ملوانئ اهلالل انلفطي بعيًدا عن املؤسسة الوطنية للنفط يف طرابلس، فمن اهلام 

أيًضا عدم املبالغة يف قدرة تركيا ىلع ابتالع مقدرات الطاقة الليبية.

من  األكرب  املستفيد  هو  الرتكية  اإلنشاءات  قطاع  أن  يبدو  اآلن  فإىل 
ادلخول  تركيا  ىلع  سيكون  مرصاته.  واكرتالت  والوفاق  أنقرة  بني  العالقات 
الروسية  املتوسط، فضاًل عن االعرتاضات  يف صدام مبارشة مع حتالف رشق 
الفرنسية تلوقيع اتفاقية ترسيم احلدود مع الوفاق ىلع األرض. كما ال يغيب ىلع 
أحد أن تركيا تفتقد القدرات اتلقنية والفنية اتلـي تنافس بها العقود السابقة 
اتلـي حصلت عليها الرشاكت الروسية واإليطايلة والربيطانية يف الفرتة السابقة 

ىلع اندالع احلرب األهلية.

ىلع الرغم من أن تركيا قد فرضت نفسها كطرف أصيل يف معادلة الرصاع 
ىلع يلبيا، إال أنها تدرك أيًضا حمدودية قدراتها العسكرية، يف سياق يلبيا، فضاًل 
عن تشظي حتالف “الوفاق”. ذلا قد جتد نفسها مضطرة بلحث إماكنية اتلعاون 
مع روسيا وبقية األطراف األوروبية لضمان حتقيق أهدافها االسرتاتيجية سالفة 
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اذلكر وقضم حصة من قطاع انلفط. حىت ذلك حني، ستبىق يلبيا ورقة للضغط 
ىلع اخلصوم وابزتازهم وربما إجبارهم يلع اتلعاون معها.





ما هي أسباب اهتمام تركيا بالتواجد في غرب 
أفريقيا؟   

حممد	العريب

الساحل  منطقة  يف  الرتيك  لدلور  ملحوًظا  تناميًا  األخرية  الفرتة  شهدت 
الرتيك  اخلارجية  لوزير  املتكررة  الزيارات  يف  جليًا  هذا  ظهر  أفريقيا.  وغرب 
تعاون معهم يف عدٍد من املجاالت.  اتفاقيات  لعدد من بدلان اإلقليم وتوقيع 
ال تنفصل هذه اتلحراكت بالرضورة عن الزيارات اليت قام بها عدد من الرؤساء 
تركيا  تمكنت  لقد  أردواغن.  طيب  رجب  الرئيس  ولقائهم  تركيا  إىل  االفارقة 
من توظيف أدوات دينية واقتصادية ودبلوماسية، وأخرى رياضية وثقافية، يف 
حماولة تعزيز وجودها يف هذه املنطقة الرضورية لألمن ادلويل والقارة األفريقية. 
 وىلع الرغم من جناحات تركيا املعتربة يف خلق موطئ قدم هلا يف افريقيا عموًما 
لقدرة  واختباًرا حقيقيًّا  أفريقيا خصوًصا، مثلت جاحئة كورونا حتديًا  وغرب 
حتارص  اليت  املتالحقة  األزمات  ظل  يف  القارة  يف  نفوذها  تعزيز  ىلع  تركيا 

االقتصاد الرتيك. 

)7(
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أسباب	اهتمام	تركيا	باتلواجد	يف	غرب	أفريقيا

هناك مجلة من األسباب اليت تقف وراء سيع تركيا املضين لبسط نفوذها يف 
منطقة الساحل وغرب أفريقيا. فال يمكن انلظر للوجود الرتيك يف املنطقة 
بمعزل عن سعيها تلطويق املصالح االسرتاتيجية للقوى املحلية واإلقليمية 
املناوئة هلا خاصة يف ضوء اتلطورات احلادثة يف األقايلم املتامخة مثل رشق 
املتوسط والرشق األوسط. إًذ، حتاول تركيا من خالل هذا اتلواجد مواجهة 

اتلحالفات املعقودة ضدها بتحالفات مضادة تمكنها من موازنة القوى 
وانلفوذ ىلع األرض. يرتبط بهذا أيضا حماولة تركيا مزامحة القوى األوروبية 

ذات الوجود الراسخ يف املنطقة واتلأثري عليها تلحقيق املصالح واالهداف 
الرتكية يف القضايا العالقة بني اجلانبني. ولعل أبرز مثال ىلع ذلك ما حيدث 
من شد وجذب بني فرنسا وتركيا يف ضوء الرصاع واالتهامات املتبادلة بني 

اجلانبني يف العديد من املناطق ابتداء من سوريا ومرورا بليبيا وانتهاء بغرب 
افريقيا.

تسىع تركيا تلعزيز موقعها يف غرب افريقيا وهو ما يرض مبارشة باملصالح 
للنفوذ  تقليدية  ساحة  اكنت  طاملا  اليت  املنطقة  يف  الفرنسية  االسرتاتيجية 
تنايم  يتجزأ من  افريقيا جزء ال  الرتيك يف غرب  الوجود  يعد  الفرنيس. كذلك 
نفوذها وحضورها ىلع اكفة األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية 
يف خمتلف احناء القارة وىلع رأسها منطقة القرن االفرييق اليت أصبحت مرسحا 

مفتوح للتنافس بني القوى ادلويلة واإلقليمية املختلفة. 
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 ال تنفصل املصالح االقتصادية عن املصالح السياسية يف هذا اإلطار، فلرتكيا 
أهداف اقتصادية تسىع تلحقيقها من هذا اتلواجد أيضا. فيعد اتلواجد الرتيك 
يف املنطقة عنرصا هاما من عنارص االسرتاتيجية الرتكية يف فتح أسواق جديدة 
للمنتجات الرتكية تلعويض اخلسائر اليت تكبدتها تركيا ىلع اكفة األصعدة يف 

الفرتة األخرية نتيجة لعزتلها ودخوهلا يف مشاحنات متكررة مع جريانها.

االقتصادية واتلجارية،  بتأمني مصاحلها  تركيا  اهتمام  ما سبق  إىل  يضاف 
فرص  عن  وابلحث  املنطقة  دول  مع  راسخة  اقتصادية  عالقات  وإقامة 
للرشااكت يف املنطقة تلعزيز ماكنتها كقوة اقتصادية إقليمية فاعلة. كما تعمل 
تركيا ىلع ترسيخ طموحتها العسكرية واألمنية يف القارة من خالل اجتاهها إىل 
ابلدلان  بعض  يف  اقامتها  تنوي  اليت  الرتكية  العسكرية  القواعد  ومحاية  انشاء 
للرتويج لصناعة األسلحة  إىل هذا سعيها ادلؤوب  االفريقية اكنليجر. يضاف 
الرتكية وحماوتلها احلثيثة لفتح أسواق جديدة هلا يف هذه املنطقة اليت تشهد حالة 
اتلنظيمات  وانتشار  الرصااعت  دليمومة  نتيجة  املتواصل  االستقرار  عدم  من 

اإلرهابية واملسلحة فيها. 

السوسيو  واملشكالت  األمين  الفراغ  حالة  تركيا  تستغل  السياق،  هذا  يف 
اقتصادية دلعم اتلنظيمات املتطرفة بهدف تعظيم ماكسبها احلايلة مثل ما تفعل 
يف يلبيا ىلع سبيل املثال ال احلرص. وعليه، حتاول تركيا احلصول ىلع دعم خمتلف 
احللفاء  من  شبكة  تكوين  خالل  من  هناك  وجودها  الستمرار  القارة  دول 
االقليمني اذلين دليهم مصالح اسرتاتيجية كنقطة ارتكاز وتوغل مستقبلية. 
وأخرًيا، تتطلع أنقرة ملالحقة ما تبىق من حركة فتح اهلل كولن وحماولة السيطرة 
ىلع شبكة املنظمات اتلابعة هلا يف القارة؛ حيث سبق وأن استغلت احلركة لفتح 



148

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

مساحات مع املجتمعات املسلمة اتلـي تشلك أغلبية املنطقة؛ واكنت مدارس 
ومشايف احلركة أحد األدوات اهلامة للسياسة الرتكية قبل الشقاق احلاصل مع 

املحاولة االنقالبية يف 2016.  

ما	يه	أدوات	اتلدخل	الرتيك	يف	الساحل	وغرب	أفريقيا؟

متنوعة  سلسلة  ىلع  املنطقة  ىلع  نفوذها  لبسط  مساعيها  يف  تركيا  تعتمد 
يف  الرتيك  للنفوذ  قواعد  بناء  يف  فاعليتها  أثبتت  اليت  واآليلات  الوسائل  من 
آيلة  تعد  وادلبلوماسية،  السياسية  واآليلات  الوسائل  مستوى  فعىل  املنطقة. 
االفرييق،  الرتيك  اتلقارب  الوسائل تلحقيق  أجنع  الرسمية من  والزيارات  القمم 
فقد بلغت الزيارات الرسمية بني أنقرة وخمتلف ابلدلان االفريقية حنو 500 زيارة 

منذ العام 2015 وحىت اعم 2019.

ولعل زيارة وزير اخلارجية الرتيك “مولود تشاوش أوغلو” للمنطقة يف العام 
املايض تمثل نقطة ارتكاز قوية للوجود الرتيك يف اإلقليم؛ حيث تضمنت زيارته 
دول مايل وغينيا بيساو والسنغال. تأيت تلك الزيارة عقب زيارة مماثلة قام بها 

وزير اخلارجية قبل شهرين دلول غينيا االستوائية، توجو وانليجر.

أما فيما يرتبط بالقوة انلاعمة، فنجد أن تركيا كترًيا ما اعتمدت ىلع العامل 
من  ذلك  ىلع  أدل  ليس  املنطقة.  يف  نفوذها  تلعزيز  اإلساليم  واملكون  ادليين 
تمويل تركيا جلمعية ديانات الرتكية بلناء أكرب مسجد يف غرب افريقيا يف اغنا 
اعم 2018. إضافة إىل ادلين، عمدت تركيا تلوظيف الرياضة تلحقيق تقارب أكرب 
مع االفارقة حيث ترشف رشكة “يينيغن” ىلع بناء مركب “جابوما” الريايض يف 

الاكمريون، واذلي سيحتضن النسخة املقبلة من نهائيات كأس إفريقيا.
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كذلك قامت تركيا باملشاركة يف تنفيذ العديد من مرشواعت ابلنية اتلحتية 
ىلع  منها  نذكر  االفارقة،  واملواطنني  ادلول  وبني  بينها  رابطة  خللق  االفريقية 
سبيل املثال ال احلرص مشاركة أنقرة يف بناء القطار الرسيع يف العاصمة دااكر 
وبناء مركز »أنتا ديوب« يف نفس ادلولة. كما تواصل تركيا حماوالتها للسيطرة 
ىلع واتلغلغل يف قطاع املؤاىن ابلحرية من خالل السيطرة ىلع أكرب عدد منها 
يف املنطقة، فعىل سبيل املثال ال احلرص، استطاعت جمموعة ابلريق االستحواذ 
700 مليون  يتجاوز  باستثمار  املستقل ملدة 25 اعًما  إدارة ميناء كوناكري  ىلع 
دوالر. يضاف إىل ذلك ضخ تركيا نلحو 250 مليون دوالر يف مرشواعت ابلنية 
هائلة  بعقود  الفوز  تركية  استطاعت جمموعة رشاكت  بانليجر؛ حيث  اتلحتية 
تلنفيذ العديد من مرشواعت ابلنية اتلحتية، وأبرزها مطار نيايم اجلديد بتلكفة 
تتعلق  للسيطرة ىلع مرشواعت  ذلك عن سعيها  ينفصل  يورو. ال  مليون   154
املثال  سبيل  ىلع  ومنها  االفريقية،  املواصالت  وطرق  والرثوات  املوارد  بإدارة 

إنشاء “مرتوباص” يف العاصمة باماكو.

وفقا للمصدر السابق، وىلع صعيد اتلعاون األمين واالستخبارايت، تعهدت 
تركيا يف 2018 بتقديم 5 ماليني دوالر كمساعدة مايلة جلهود ماكفحة اإلرهاب 
ملجموعة ادلول اخلمس يف غرب افريقيا. كذلك قامت تركيا بتوقيع العديد من 
املنطقة مثل اغمبيا، كوت ديفوار  العديد من ادلول يف  االتفاقات األمنية مع 
قامت  اذلي  العسكري  باتلعاون  بالرضورة  األمين  اتلعاون  يرتبط  وانليجر. 
تركيا بتعميقه بشلك قوي يف الفرتة السابقة. فقد ابرزت العديد من اتلحليالت 
واتلقارير املتخصصة اهتمام تركيا بأنشاء قاعدة عسكرية يف غرب أفريقيا، يف 
املنطقة احلدودية بني انليجر ويلبيا، وهو ما يمنحها مزيدا من اتلغلغل يف شؤون 
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القارة األفريقية. كذلك وافق الربملان الرتيك اعم 2014 ىلع املشاركة يف عمليات 
حفظ السالم ادلويلة يف لك من مايل وافريقيا الوسطة، وقامت رشكة "صادات 
واجليوش  القوات  من  لعددا  اتلدريبية  الربامج  من  العديد  بتنفيذ  الرتكية" 

األفريقية كخطوة مهمة حنو تعزيز العالقات الرتكية االفريقية.

أما فيما يرتبط باالقتصاد، اتلجارة واالستثمارات، انتهجت تركيا سياسات 
أعمال  بتأسيس جمالس  املختلفة، وقامت  القطااعت  للتغلغل االستثماري يف 
متنوعة بلغت حنو 43 جملس تعاون حتت إرشاف جلنة العالقات االقتصادية 

اخلارجية الرتكية بهدف تعزيز اتلعاون االقتصادي واالستثماري داخل القارة.

والرياضة  اكدلين  انلاعمة  القوة  أدوات  تركيا  وظفت  وكما  األخري،  يف 
باستخدام  مماثل  سياق  يف  أيضا  قامت  األفريقية،  ادلول  مع  تقاربا  حتقيق  يف 
حيث  األخرى،  وآيلاتها  أدواتها  بلايق  مكمل  كعنرص  اإلنسانية  املساعدات 
قدمت واكلة اتلعاون واتلنسيق الرتكية ىلع سبيل املثال مساعدات إىل جامبيا 
الغذاء يف ابلالد. كما أعلنت تركيا اعم 2020 عن شحن  للتخفيف من نقص 
قناع   50000 بما يف ذلك  الطبية إىل انليجر وتشاد،  املعدات  جمموعة كبرية من 
طيب و30.000 قناع T95 و2000 نظارة واقية، للمساعدة يف ماكفحة جاحئة فريوس 
كورونا املستجد. ارتباًطا بذلك، قامت تركيا بدعم املؤسسات اخلريية املتواجدة 
يف إقليم غرب إفريقيا، كما هو حال منظمة “الفاروق” ذات الصلة باحلراكت 
املسلحة اليت تُقدم هلا أنقرة دعم مايل يُقدر بنحو 3 ماليني دوالر سنوًيا، هذا 
خبالف املدارس واملعاهد واجلامعات اتلابعة ملؤسسة “وقف املعارف” كأحد 

االسرتاتيجيات انلاعمة للتغلغل يف إقليم غرب إفريقيا.
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ما	يه	اتلحديات	اليت	تواجه	تركيا	يف	غرب	أفريقيا؟			

حتقيقها  تعيق  اليت  اتلحديات  من  عدداً  احلايلة  الفرتة  يف  تركيا  تواجه 
جاحئة  استمرار  ظل  يف  السيما  افريقيا،  وغرب  الساحل  منطقة  يف  لطموحها 
اتلحدي  يربز  األفريقية.  ادلول  وىلع  تركيا  ىلع  العكيس  وتأثريها  كورونا 
االقتصادي كأحد أهم اتلحديات اليت تواجه ديمومة الوجود الرتيك يف اإلقليم، 
الرتكية  العملة  وقيمة  سعر  وتراجع  الرتيك  االقتصاد  يف  احلاصل  فاتلدهور 
انعكس بالسلب ىلع ما يمكن لرتكيا أن تقدمه من معونات وامتيازات لدلول 
الفقرية يف اإلقليم. إذ ال يمكن بأي حال من األحوال مقارنة ما تملكه تركيا 
األورويب؛  واالحتاد  الصني  مثل  الكربى  القوى  السيما  اإلقليم،  يف  بمنافسيها 
تركيا  بناء عليه، يصعب ىلع  املنطقة.  األقدم يف  انلفوذ  فرنسا صاحبة  خاصة 

خلق مساحات للتحرك يف ضوء هذه املعطيات.

أيًضا أن دول اإلقليم قد فهمت تلك اإلشارة جيًدا؛ خصوًصا وأنها  يبدو 
يه األخرى تعيش ظروف صعبة بسبب اجلاحئة. فيما يتعلق بمرشواعت ابلنية 
اتلحتية اليت سعت لرتكيا يف تنفيذها يف اإلقليم عرب رشااكت ضخمة، فأنه من 
املحتمل أن تضطر ادلول االفريقية إىل تقليل االقرتاض وإاعدة ترتيب أولويات 
املرشواعت  هذه  يف  العمل  وتقليص  احلاجئة  تداعيات  مع  للتعامل  االنفاق 
العمالقة مما يؤثر بالسلب ىلع االستثمارات الرتكية املتاحة هناك. وتشري معظم 
ادلالئل إىل أن ادلول األفريقية حتتاج إىل أشاكل متنوعة من ادلعم االقتصادي، 

وهو ما ال تستطيع تركيا تقديمه.

يف سياق موازي، وىلع الرغم من اجلهود املضنية اليت تبذهلا تركيا للتقارب 
عسكريًّا مع بدلان اإلقليم، يبدو من الصعوبة بماكن أن حتل تركيا حمل أي قوة 
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كربى أخرى، فاملؤسسات العسكرية االفريقية هلا مصالح متشابكة وعميقة 
أو  املتحدة وال يمكنها اتلحلل منها  والواليات  الكربى مثل فرنسا  مع ادلول 
اتلخيل عنها بسهولة السيما، وأن اكفة اشاكل اتلعاون واملساعدات العسكرية 
الرتكية لدلول االفريقية حمدودة إذا ما قورنت بادلول الكربى اليت تسيطر ىلع 

اإلقليم هناك.

ألن  ٌأقرب  جتعلها  اليت  االتهامات  من  العديد  أنقرة  تواجه  األخري،  يف 
تكون العب يسء السمعة يف املنطقة خصوصا فيما يرتبط براعية اتلنظيمات 
اإلرهابية يف الساحل وغرب افريقيا، واليت تستغلها تلحقيق مأرب غري محيدة 
يف ظل حالة السيولة األمنية اليت تشهدها املنطقة. يشري املحللون أن وجود مثل 
تلك اتلنظيمات ال يعدو أن يكون إال جزًءا من اسرتاتيجية تركيا للسيطرة ىلع 
املنطقة بموقعها اجلغرايف االسرتاتييج ومواردها الغنية.  يف هذا السياق، ووفقا 
ألحد املصادر ، أشارت بعض اتلقارير واتلحليالت االستخباراتية واألمنية إىل 
ادلولة اإلسالمية “داعش”  تنظيم  إىل  900 عنرص لالنضمام  أنقرة حنو  ارسال 
احلكيم  عبد  قيادة  تعزيز صفوفه حتت  بهدف  مايل،  شمال غرب  املتمركز يف 
صحراوي، األمر اذلي يرتتب عليه تقويض السلم واألمن اإلقلييم يف املنطقة 
ويف أفريقيا لكها. كذلك تورطت تركيا يف إرسال بعض شحنات األسلحة من 
أراضيها إىل موانئ نيجرييا، حيث اكتشفت السلطات انليجريية وجود أسلحة 
وإسطنبول،  الجوس  ميناءْي  بني  تهريب  شبكة  عرب  شحنها  تم  نع  الصُّ تركية 

واستطاعت ضبط حنو 4 شحنات يف اعم 2017.
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ختاًما

السابق من تعميق للعالقات  حققت تركيا جناحات قياسية حتسب هلا يف 
انتعاش  ذلك  يف  ساعدها  أفريقيا،  وغرب  الساحل  منطقة  يف  للنفوذ  وتعزيز 
العاملية  اجلاحئة  استمرار  ظل  يف  لكن  حينه.  يف  الرتيك  االقتصاد  وازدهار 
السلبية ىلع تركيا وادلول االفريقية، ويف ظل عزلة تركيا اإلقليمية  وتأثرياتها 
كنتيجة لسياستها العدائية، تبدو مهمة حتقيق الطموحات األردواغنية اخلاصة 
تكون  ألن  وأقرب  مستحيلة  االفريقية  القارة  ىلع  والسيطرة  انلفوذ  ببسط 
وادلويلة  اإلقليمية  املعطيات  احلايل وال  تركيا  يسمح وضع  أحالم. ال  اضغاث 
تلك  مع  تركيا  ستتعامل  كيف  لكن  املنطقة.  يف  الرتيك  اتلوسع  من  بمزيد 

املعطيات يف املستقبل يبىق حمل تساؤل ودراسة.
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أردوغان في ليبيا بدون خطة

فورين	بولييس

قال الرئيس الرتيك رجب طيب أردواغن يف نلدن أواخر اعم 2019   “ايلوم، 
القويم دون احلصول ىلع إذن من  يمكن لرتكيا أن تبدأ عملية حلماية أمنها 
ينتيم  واذلي  لالستهالك،  ترصحيًا  اتلرصيح  هذا  ابلعض  اعترب  شخص”.  أي 
يدوره إىل األسلوب االستعرايض ألردواغن، وينم عن مزيج من اداعء املظلومية، 
ترصحيات  يُطلق  يكن  لم  الرتيك  الرئيس  أن  إال  نفسه.  الوقت  يف  والطموح 

استعراضية هذه املرة.

اخلارجية  السياسة  يف  اعدي  غري  بشلك  وحاسمة  نشطة  حلظة  اكنت  لقد 
طيلة   )TTT( احلاكم  واتلنمية  العدالة  اليت حددها حزب  باملعايري  الرتكية، حىت 
ما يقرب من 18 اعًما يف السلطة. ولكن ىلع عكس مبدأ “صفر مشالك” يف 
املايض، واذلي اعتمد ىلع قوة تركيا كدولة جتارية وعالقاتها اجليدة مع مجيع 
الالعبني يف الرشق األوسط، عمدت أنقرة بشلك مزتايد إىل عسكرة نهجها جتاه 
املنطقة باإلضافة إىل عدوانيتها اليت اعتمدتها يف السياسات طويلة األجل يف 

حبر إجيه ورشق ابلحر األبيض املتوسط.

)8(
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أثار األتراك غضب جمموعة من االحتاد  يف لك حترك من هذه اتلحراكت، 
املتحدة،  والواليات  املتحدة  واألمم  األطليس  وأعضاء حلف شمال  األورويب 
لكن رد لك منهم لم يكن أكرث من اتلعبري عن القلق، مما اعطى انطبااع أن 
تعد  لم  لرتكيا.  اخلارجية  السياسة  تشكيل  بشأن  صحيحاً  نهجاً  يتبع  أردواغن 
أنقرة راضية عن كونها جمرد حليفة للتحالف عرب األطلنطي أو عضو طموح 
يف أوروبا بل قوة يف حد ذاتها. هذا إجناز T لكنه إجناز جزيئ فقط. ىلع الرغم من 
لك القوة واملبالغة العسكرية اليت اكتسبتها أنقرة، فيه غري مقيدة بإسرتاتيجية 

متماسكة، وهو ما يمكن أن يمثل تداٍع لرتكيا.

لم حتصل السياسة اخلارجية الرتكية يف أي ماكن ىلع اهتمام واسع بنفس 
القدر اذلي حصلت عليه يف يلبيا. يف نوفمرب املايض، اتفقت احلكومة الرتكية 
ابلحرية.  سلطاتهما  حدود  ترسيم  ىلع  دويلاً”  بها  “املعرتف  الليبية  واحلكومة 
اكنت مذكرة اتلفاهم توسعية وليس هلا أساس يف الواقع أو القانون ادلويل T ىلع 

غرار رسم خطوط تعسفية ىلع خريطة تقسم ابلحر األبيض املتوسط.

مساعدة  طرابلس  يف  الوطين  الوفاق  حكومة  طلبت  اتلايل،  الشهر  يف 
حفرت.  خليفة  اجلرنال  بقيادة  اللييب  الوطين  اجليش  ملواجهة  تركية  عسكرية 
امليليشيات  الرتكية، إىل جانب اآلالف من مقاتيل  القوات  رساعن ما وصلت 

السورية اذلين وُعدوا باملال واجلنسية الرتكية لالنضمام إىل القتال.

ال يوجد سبب واضح لقيام أردواغن T اذلي يعاين من مشكالت اقتصادية 
وحتديات مصاحبة لوباء فريوس كورونا T بمغامرة عسكرية ىلع بعد 1200 ميل 

من أنقرة.
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ما	الفائدة	الرتكية	اليت	يمكن	أن	ختدمها	تلك	اخلطوة؟	

بغض انلظر عن عقود إاعدة ابلناء املرحبة املحتملة للرشاكت الرتكية، فإن 
مزجيًا من السياسة الرتكية وثالث مصالح جيوسياسية ذات صلة يه ما وراء 

استعداد تركيا للخوض يف احلرب األهلية يف يلبيا.

أواًل، سىع أردواغن منذ فرتة طويلة إىل تسليط الضوء ىلع هذا املبدأ اذلي 
يقود السياسة اخلارجية الرتكية خالل عهد حزب العدالة واتلنمية. مثل دعوة 
بشار  السوري  الرئيس  أن  ىلع  وإرصاره  الفلسطينية،  احلقوق  أجل  من  أنقرة 
األسد جيب أن يرحل، ومعارضته إلسقاط ُحكم اإلخوان املسلمني يف مرص 
اعم 2013، ودعم احلكومة املعرتف بها من قبل األمم املتحدة يف يلبيا. لك ذلك 
أنقرة برصف انلظر  تثبيت موقف  يأيت متسًقا مع فكرة أن أردواغن سىع إىل 
تأيت  بالطبع  واملعايري.  القواعد  ادلويلة يف جهودها دلعم  الفاعلة  اجلهات  عن 
هذه السياسات يف إطار خدمة املصالح اذلاتية، وهو هدف جيد لقاعدة احلزب 
احلاكم ويسمح للصحافة الرتكية املنبطحة باثلناء ىلع زعيمها. لك هذه األمور 

مهمة ألردواغن اذلي يتطلع إىل انتخابات 2023 مع اقتصاد ضعيف باستمرار.

ثانيًا، حتراكت أنقرة يف يلبيا يه يف الواقع حركة مضادة للعالقات املزدهرة 
يُقصد  ملا  أمين  مظهر  يوجد  ال  رسمياً،  وإرسائيل.  وقربص  ومرص  ايلونان  بني 
به أن يكون احتاًدا الستغالل الغاز يف رشق ابلحر األبيض املتوسط، ولكن 
تركيا،  T مع  T يف أحسن األحوال  املتوترة بني هذه ابلدلان  العالقات  إىل  بانلظر 
بـ  ادلويلة  العالقات  يسميه خرباء  ما  العالقات  هذه  نرى يف  أال  الصعب  من 
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العالقات  هذه  تركيبة  يف  األتراك  نظر  عندما  ذلك،  إىل  باإلضافة  “اتلبعية”. 
للمناطق  املتشابكة  والطبيعة  أمريكي،  بدعم  حتظى  اليت  املتصاعدة، 
ان  أمكنها  واإلرسائيلية،  والقربصية  واملرصية  ايلونانية  اخلالصة  االقتصادية 

تستنتج بشلك معقول أن حريتها يف املالحة يف املنطقة يمكن أن ختتنق.

اإلقليميني  خصميها  تتحدى  أن  لرتكيا  يمكن  حيث  ماكن  يلبيا  ثاثلاً، 
وهما مرص واإلمارات العربية املتحدة. إن القضايا اليت تفرق بني تركيا ومرص 
تعصف  اليت  الرئيسية  القضايا  من  نقيض  ادلوتلان ىلع طريف  معروفة جيداً. 
بالرشق األوسط، بما يف ذلك سوريا وغزة وقطر. كما أن تركيا من أكرب املؤيدين 
جلماعة اإلخوان املسلمني، حيث تسمح ألعضائها املرصيني بإنشاء جتارة راجئة 
يف إسطنبول ونرش محالت داعئية ضد احلكومة املرصية يف مجيع أحناء العالم. 
ومن جهة أخرى، يبدى الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس وأردواغن ازدراء 
بلعضهما ابلعض. كما أن يلبيا يه الفناء اخلليف ملرص، وألن اإلسالميني جزء 
تتشارك  وبدورها  حلفرت.  ادلعم  مرص  قدمت  فقد  طرابلس،  يف  احلكومة  من 

اإلمارات نفس املوقف من اإلخوان املسلمني مع مرص.

ىلع الرغم من انلجاح اذلي حققه األتراك حىت اآلن يف يلبيا، فمن الصعب 
الكشف عن مدى مالءمة جعل طرابلس حليفة ألنقرة يف اسرتاتيجية السياسة 
اخلارجية واألمنية الشاملة. إنه بيان لرباعة تركيا، ولكنه ليس مرتبًطا بهدف 

أكرب واضح خبالف اتلحريض واالنتقام.
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 إن ما جيعل مغامرة تركيا يف يلبيا غريبة هو مدى احنرافها عن جمموعة 
أوسع وأكرث أهمية من السياسة اخلارجية الرتكية وخماوف األمن القويم اليت قد 
تبدو منطقية يف سوريا والعراق حيث أهداف تركيا واضحة هناك مثل T تدمري 
السورية إىل دولة  الكردستاين وضمان أال تؤدي احلرب األهلية  العمال  حزب 
كردية ىلع طول احلدود اجلنوبية لرتكيا بما يمكن أن تهدد ابلالد. وباملثل يف 

حبر إجية ورشق ابلحر املتوسط ، اكن األتراك عدوانيني بال داٍع.

بدون اسرتاتيجية يف يلبيا، قد جيد األتراك أنفسهم مكشوفني ومرهقني. 
السياسة  قادر ىلع ضبط  أنه  يعتقد  أردواغن  ما اذلي جيعل  الواضح  ليس من 
لو اكن حفرت  فيها. حىت  احلاصل  والعنف  ابلالد  تفتيت  تنيه  بطريقة  الليبية 
يلوح بالراية ابليضاء، فإن األتراك يعدون أنفسهم يلكونوا أجنحة دلولة فاشلة.

استيعاب وجود  الصعب عليهم  للمرصيني مصلحة يف يلبيا، مما جيعل من 
تريك قوي يف اجلوار. وبينما قد ال يتمتع اجليش املرصي بنفس انلوع من الكفاءة 
اتلقنية مثل نظريه الرتيك، يمكن للمرصيني أن ينقلوا الكثري من القوة من حيث 
األعداد اهلائلة اليت يمكن حتملها يف يلبيا. قد يكون حتذير السييس يف أواخر 
يونيو بشأن اخلطوط احلمراء املرصية يف يلبيا خدعة، ولكن ليس هناك شك يف 
أنه، مع اإلماراتيني، سيكون ىلع استعداد للعمل مع أطراف يلبية تلعطيل األتراك 

وحلفائهم يف يلبيا. وإذا لم يعمل مع حفرت، سيجد غريه باتلأكيد.

أمنية جديدة  اسرتاتيجية  باحلديث عن  مؤخًرا  تثري ضجيًجا  تركيا  اكنت 
والقومية  للغرب  معادية  رؤية  عن  انبثقت  واليت  األزرق”،  “الوطن  تسىم 
ضباط  حتضري  ناحية  من  املستقبلية  روسيا  رؤية  مع  تتفق  لكنها  برشاسة، 
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املبدأ  واملربك هو  السام  املزيج  أن هذا  املفرتض  حبرية ىلع مستوى اعٍل. من 
األبيض  ابلحر  يف  خاصة  املنطقة،  يف  عدوانية  األكرث  تركيا  ملوقف  اتلوجييه 
املتوسط ويلبيا. إنه مثري لالهتمام T وذلك ألنه يوفر نظرة ثاقبة ىلع تفكري القيادة 
السياسية والعسكرية الرتكية العليا فقط. اكسرتاتيجية وطنية، فيه يف الغالب 
ال  هذا  الرتكية.  القوة  والرومانسية حول  املظالم  من  بمزيج  ومرتبطة  تفاعلية 
يعين أن القادة األتراك غري قادرين ىلع اتلفكري االسرتاتييج T لكن األمر وما 

فيه أن اسرتاتيجية الوطن االزرق ليست كذلك.

اتلحالفات  أن  أنقرة  يف  شخص  ألي  مفاجئًا  يكون  أن  ينبيغ  ال  ذلا، 
اإلقليمية قد توطدت ضد تركيا وأن اجليش الرتيك يشارك يف مهمة مفتوحة يف 

يلبيا. إن امتالك القوة أمر مهم، لكن ما تفعله ادلولة بها هو األهم.



كيف تحاول تركيا تعظيم نفوذها في بلدان 
المغرب العربي؟

املونيتور	

باتلوازي مع نشاطها العسكري املتصاعد يف يلبيا ونفوذها يف أفريقيا، تسىع 
أنقرة تلعزيز عالقات اجليواسرتاتيجية واجليواقتصادية مع بدلان املغرب العريب. 
حيث باتت بدلان املغرب العريب )اجلزائر-تونس- املغرب( حتظي بتغطية شبة 
يومية يف وسائل اإلعالم الرتكية. فعوضاً عن أهمية هذه ابلدلان من أجل احلفاظ 
ىلع اتلواجد الرتيك يف يلبيا، فإن هذه ادلول اثلالث مهمة أيضاَ لرتكيا من تعزيز 
اتلوسع الرتيك يف أفريقيا. بالنسبة للجزائر، فإن اتفاقية اتلعاون والصداقة اليت 
تم اتلوقيع عليها أثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردواغن حينها اعم 2006 

إنما تشلك أساس قوى ومتني للعالقات اثلنائية بني ابلدلين.

إىل جانب أهميتها اجليوبويلتيكية كونها بمثابة مركز لوجسيت خيدم املصالح 
ويبلغ عدد  أفريقيا  اقتصاد يف  أكرب  رابع  تعد  اجلزائر  فإن  أفريقيا،  الرتكية يف 
ساكنها 40 مليون نسمة ودليها احتياطيات كبرية من انلفط والغاز. باإلضافة إىل 
ذلك فإنها حتتل املركز الرابع من حيث امدادات الغاز الطبييع املسال إىل تركيا 
بعد روسيا وإيران وأذربيجان. ويف اعم 2018 عقد تكتل من الرشاكت الرتكية 

)9(
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اتفاقية مع رشكة سوناطرك اجلزائرية من أجل العمل ىلع إنشاء مرشوع مشرتك 
للبرتوكيماويات يف أضنة بقيمة 1.4 مليار دوالر. كما أن هناك تعاون واتصال 

متبادل بني ابلدلين من أجل إجناز عمليات تنقيب قبالة سواحل اجلزائر.

من انلاحية االقتصادية، تعترب تركيا واحدة من أكرب املستثمرين يف اجلزائر 
بما يقارب 3.5مليار دوالر اعم 2019، كما يعمل حوايل 12000 يف الرشاكت الرتكية 
اليت أجنزت حنو 370 مرشوع يف قطااعت اقتصادية خمتلفة من املقاوالت وابلناء 

إىل املنتجات الكيماوية واملنسوجات واحلديد والصلب.

واملجال  ادلفاع  قطاع  اجلزائر يف  مع  اتلعاون  تعميق  تركيا ىلع  تعمل  كما 
العسكري مقابل قيام اجلزائر بتقديم ادلعم اللوجسيت لرتكيا يف يلبيا. وتستفيد 
تركيا من سباق التسلح يف منطقة املغرب العريب وخصوصاً بني اجلزائر واملغرب، 
العسكري،  القطاع  ىلع  سنوياً  دوالر  مليارات   10 حوايل  اجلزائر  تنفق  حيث 
ويف هذا الشأن حصلت تركيا ىلع العديد من الصفقات املرحبة. وخالل زيارته 
األخرية طلب الرئيس الرتيك من اجلزائر الوصول اىل القواعد اجلزائرية اجلوية 
وابلحرية من أجل دعم العمليات الرتكية يف يلبيا، حيث كرر هذا الطلب أكرث 

من مرة.

ذلك  يف  بما  الصنع،  تركية  العسكرية  املعدات  جزائري  اهتمام  هناك 
TTTTT وTTTTT والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار واملراقبة  العربات املدرعة من طراز 

والرؤية الليلية، والسرتات الواقية، والزي العسكري، وأجهزة الالسليك.

اتفاقية  توقيع  منذ  ابلدلين  بني  اثلنائية  اتلجارة  تنامت  للمغرب،  بالنسبة 
بينهما إىل أكرث  اتلجارة احلرة اعم 2006، حيث وصل إمجايل اتلبادل اتلجاري 
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من 2.7 مليار دوالر اعم 2018، كما ازدادت عدد الرشاكت الرتكية اليت فازت 
ويبلغ  املاضية،  السنوات  خالل  باملغرب  اتلحتية  ابلنية  قطاع  يف  بمناقصات 
عدد الرشاكت الرتكية العاملة يف املغرب حىت اآلن 150 رشكة تعمل يف قطااعت 
شهدت  حيث  والصلب،  واحلديد  واألثاث  واملنسوجات  ابلناء  من  خمتلفة 

استثمارات قطاع املنسوجات الرتكية يف املغرب ازدهاراً ملحوظاً مؤخراً. 

الرتكية  املقاوالت  رشاكت  نفذتها  اليت  للمشاريع  اإلمجايلة  القيمة  بلغت 
يف  استثمارات  الرتكية  الرشاكت  تمتلك  كما  دوالر،  مليار   1.1 حنو  املغرب  يف 
املغرب تبلغ قيمتها حوايل 400 مليون دوالر حبسب إحصائيات 2019، ويعمل 

بهذه الرشاكت حنو 800 اعمل وموظف مغريب.

إال ان العجز اتلجاري الضخم اذلي طال تركيا مؤخراً قد ساهم يف تدهور 
تقييم  إاعدة  لطلب  الرباط  دفع  ما  واملغرب،  تركيا  بني  االقتصادية  العالقات 
عكسية  بنتائج  االتفاقية  هذه  أتت  ابلدلين. حيث  بني  احلرة  اتلجارة  اتفاقية 
قدره 1.9 مليار دوالر  ىلع االقتصاد املغريب حني سجلت ابلالد عجزاً جتارياً 
هذه  من  باالنسحاب  تركيا  املغرب  هدد  العام،  هذا  من  فرباير  ويف  تركيا.  مع 
املغربية  املنتجات  أمام  مجركية  عوائق  فرض  يف  تركيا  استمرت  إذا  االتفاقية 
املتجهة إىل تركيا. هذا ىلع الرغم أن وزير اتلجارة واالقتصاد املغريب قد أعلن 
مع  احلرة  اتلجارة  اتفاقية  بنود  مراجعة  ىلع  وافقت  تركيا  أن  الشهر  نفس  يف 

املغرب جلعلها مفيدة للطرفني، إال أن أي تطور ملموس لم حيدث.
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اليت  تونس،  مع  تركيا  عالقات  يف  مشلكة  اتلجاري  العجز  يمثل  بدوره، 
اتلدخل  تنايم  بعد  أفريقيا  شمال  يف  حمتمل  جيواسرتاتييج  كرشيك  برزت 
الرتيك يف يلبيا. يمكن لدلعم اتلونيس املحتمل لرتكيا أن يقلب مزيان القوى 
تطلعاتها  عن  تركيا  عربت  حيث  تركيا.  من  املدعومة  الوفاق  لصالح  يلبيا  يف 
أثناء زيارة  تونس  لوجستية ودعم اسرتاتييج من  بشأن احلصول ىلع خدمات 
الرئيس الرتيك غري املتوقعة إىل تونس يف ديسمرب 2019. ىلع سبيل املثال، طلبت 
الرتكية يف  العسكرية  العمليات  أنقرة من تونس استخدام مطار سرييب دلعم 
يلبيا، باإلضافة إىل السماح باستخدام بعض القواعد العسكرية نلفس السبب. 
دائم يف جملس األمن  تونس عضو غري  العسكري، فكون  وعوضاَ عن ادلعم 

سيمثل أمر اغية يف األهمية بالنسبة لرتكيا.

إىل  مفتوح  بتقديم دعم  تونس  تقوم  أن  املرجح  من  ليس  فإن  ذلك،  ومع 
يف  لالخنراط  اتلونيس  للمجتمع  الواسع  الرفض  بسبب  وذلك  يلبيا،  يف  تركيا 
الرصاع اللييب، بل إن بعض ادلوائر السياسية اتلونسية قد وجهت تنديد ألنقرة 
اتلونيس  املجتمع  أن  يبدو  وال  اللييب،  الرصاع  إىل  تونس  جر  حماوالت  بشأن 

بصدد تغيري هذا املوقف.

وباإلشارة إىل لك ما سبق، يبدو أن بدلان املغرب العريب ال تزال حتتل ماكناً 
هاماً يف السياسة اخلارجية اجلديدة ألنقرة، طاملا أن تركيا تتطلع ملد نفوذها يف 

أفريقيا عموماً ويلبيا خصوصاً.



القسم الثالث

هل تنجح تركيا في فرض ارادتها في الخارج؟

تركيا	 أصبحت	 هكذا	 	... انتصاراتها	 تقلصت	 تركيا	 طموحات	 نمت	 "لكما	
اآلن	من	صفر	مشالك	لصفر	أصدقاء"

يف	 جهدا	 تركيا	 تدخر	 لم	 اخلارج،	 يف	 ومصاحلها	 أهدافها	 تلحقيق	 سعيا	
ادلين	 استداعء	 من	 ابتداء	 والوسائل،	 اآليلات	 من	 متنوعة	 جمموعة	 توظيف	
واهلوية	اإلسالمية	لبسط	نفوذها	يف	إقلييم	الرشق	األوسط	والقوقاز،	ومرورا	
باستغالل	 وانتهاء	 هناك،	 أوروبا	خلدمة	مصاحلها	 يف	 الرتيك	 الشتات	 بتوظيف	
أوروبا	وغريها	 من	 واملعنوي	 املادي	 ادلعم	 من	 املزيد	 الالجئني	حلصد	 قضية	
من	القوى	ادلويلة،	فضال	عن	فرض	سياسات	األمر	الواقع	يف	ادلاخل	السوري.	
بيد	انه	وىلع	الرغم	من	تنوع	وتعدد	وسائلها،	تبدو	انلجاحات	الرتكية	يف	معظم	

امللفات	حمدودة	وغري	ناجعة.	

ارادتها	 فرض	 واستطاعت	 انلجاح	 من	 الكثري	 تركيا	 حققت	 السابق،	 يف	
أدوات	وآيلات	مبتكرة	تلصفري	املشكالت.	ختتلف	 اعتمادا	رؤية،	 يف	اخلارج	
يف	 تركيا	 ازدهارا	 شهدت	 اليت	 الفرتة	 تلك	 عن	 لكية	 احلايل	 املشهد	 معطيات	
كبوتها	 من	 واخلروج	 انلقطة	 تلك	 إىل	 العودة	 يف	 تركيا	 ستنجح	 فهل	 اخلارج،	
أم	ستزنلق	إىل	مستنقع	يصعب	اخلروج	منه؟	هذا	ما	سيكشف	عنه	 احلايلة	

املستقبل.	





 قرصنة في المتوسط.. 
ماذا تعني استراتيجية “الوطن األزرق” التركية؟

سمري	رمزي

للرئيس  بنرش صورة  الرتكية  للرئاسة  الرسيم  املوقع  قام   ،2019 سبتمرب  يف 
وخلفه  احلربية  املدرسة  طالب  أمام  لكمة  إلقاء  اثناء  أردواغن  رجب  الرتيك 
خريطة عنوانها “الوطن األزرق” وبالرتكية “”TTTT TTTTT .  يشري هذا املفهوم إىل املناطق 
اليت تعتربها تركيا مياهها اإلقليمية يف حبار إجية واملتوسط واألسود، وحيق هلا 
املساحة  نصف  تعادل  اليت  املساحة  هذه  يف  ابلحرية  املوارد  مجيع  استخدام 
الربية لرتكيا. ضمت خريطة الوطن األزرق عدداً من اجلزر املتنازع عليها مع 
املتوسط  مساحة كبرية من سواحل رشق  أيضاً  إجية، وشملت  ايلونان يف حبر 

تمتد إىل الشاطئ الرشيق جلزيرة كريت ايلونانية.

بصفة  ابلحرية  انلاحية  من  الرتيك  للموقع  اجليوسيايس  ابلعد  إىل  باإلشارة 
اعمة، فإن تركيا توصف اعدة يف أدبيات اجلغرافيا السياسية بـ “دولة املضائق” 
من  مائياً  ممراً  يمثال  الذلان  وادلردنيل  ابلوسفور  مضييق  ىلع  سيطرتها  بسبب 
روسيا إىل ابلحر املتوسط وجنوب أوروبا عرب ابلحر األسود وحبر إجية. من هنا 
تأيت أهمية تركيا االسرتاتيجية بالنسبة دلول حلف انلاتو، واليت دفعت انلاتو 
ما  ابلدلين. واغبلاً  العداء بني  للتحالف يف اعم 1952 رغم  ايلونان  مع  لضمها 

)1(
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أو  ناحية روسيا  للمراوحة بني اتلوجه رشقاً  الوضع من تركيا أسرية  جعل هذا 
غرباً ناحية األطلنطي.

اسرتاتيجية	الوطن	األزرق:	ماذا	تعين	ومىت	ظهرت؟

ينسب اخلبري العسكري الرتيك جيم جوردينزي نلفسه صك هذا املصطلح، 
اتلخطيط  قسم  مدير  بصفته  ألقاها  لكمة  ضمن   2006 اعم  يف  أطلقه  حيث 
االسرتاتييج بقيادة القوات ابلحرية الرتكية آنذاك. عىن اخلبري بهذا املصطلح 
“املناطق  وشملت  الرتكية،  السيادة  حتت  تقع  أن  جيب  اليت  ابلحرية  املناطق 
االقتصادية الرتكية” يف حبار إجية واملتوسط واألسود. أي مسافة 200 ميل حبري 
من الرب الرتيك )370 كم2 تقريباً( يف خمتلف االجتاهات ىلع الرغم من أن هذه 

اتلوجهات تتجاهل املطالب املائية دلول املتوسط.

الطريق  قطع  يف  جوردينزي  يراها  كما  الرتكية  ابلحرية  أهداف  تتلخص 
لرتكيا  ابلحري  املجال  وتعظيم  املتوسط،  ابلحر  إىل  كردية  دولة  وصول  أمام 
يف املتوسط بصفة اعمة وضمان مستقبل شمال قربص، حيث انضمت قربص 
لالحتاد األورويب، وظل اجلزء الشمايل املنفصل عنها موايل لرتكيا دون أي حيظى 

باالعرتاف ادلويل من قِبل أي دولة أخرى يف العالم.

عقب خروجه من اخلدمة يف اعم 2012، استخدم جوردينزي هذا املصطلح 
عنواناً ملقاالته ايلومية بأحد الُصحف الرتكية. وحىت ذلك الوقت، اكنت تركيا 
تتنب  ولم  اإلقليمية وادلويلة،  نزاع” مع خمتلف األطراف  تتبع سياسة “صفر 
بشلك رسيم “الوطن األزرق” بسبب تفضيلها ابلقاء ضمن منظومة اتلحالف 
أن  حىت  ايلونان.  مع  خالفها  يف  بعيداً  اذلهاب  وعدم  الغربية،  األطراف  مع 
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اسرتاتيجية ابلحرية الرتكية الصادرة يف اعم 2015 لم ترُش إىل “الوطن األزرق” 
من قريب أو بعيد.

حماولة  بعد  السياق  هذا  يف  جذريا  حتواًل  شلكَّ  قد   2016 اعم  أن  غري 
االنقالب الفاشلة، واليت شارك فيها عدداً من قيادات وعنارص اجليش. وتزاَمن 
ذلك خارجيا مع تعميق اتلعاون الرتيك-الرويس يف سوريا، وجلوء تركيا لالستعانة 
T-400، فضاًل عن اجتاه عدد من دول املتوسط  بمنظومة ادلفاع اجلوي الرويس 
إىل توقيع اتفاقيات ترسيم احلدود ابلحرية وحتديد املناطق االقتصادية اخلاصة 
بها تمهيداً لالستفادة من ثروات الغاز بابلحر املتوسط.  ومنها ايلونان وقربص 
ومرص. وأاعدت هذه اتلطورات خالفات قديمة بني تركيا وايلونان إىل الواجهة

وأخرياً، أفصحت تركيا عن رغبتها يف حتقيق االسرتاتيجية خالل املحافل 
ادلويلة يف نوفمرب 2019، وطالَب مندوبها يف األمم املتحدة باحلصول ىلع املناطق 
“الوطن  خرائط  مع  باتلوافق  املتوسط  رشق  يف  برتكيا  اخلاصة  االقتصادية 
األزرق”. جاءت هذه اخلطوة ضمن مسايع تأمني مصادر الطاقة يف ظل استرياد 
تركيا لـنسبة 95% من امجايل احتياجاتها بأي وسيلة ممكنة، بتلكفة تصل إىل 50 
مليار دوالر، يف الوقت اذلي من املفرتض أن تستحوذ فيه ىلع مساحة 12 مياًل 
حبرياً فقط-ليس بهم مصادر طاقة-وفقا التفاقية األمم املتحدة لقانون ابلحار 

الصادرة عن األمم املتحدة يف اعم 1982، واليت لم تقم تركيا بتوقيعها.

تهدف  الرتكية  ابلحرية  إن االسرتاتيجية  القول  يمكننا  ما سبق،  بناء ىلع 
مستويني  عرب  وذلك  اإلقلييم،  انلفوذ  وتعظيم  الغاز  مناطق  ىلع  للسيطرة 
رئيسيني، األول هو مستوى اثلالثة حبار )إجية-املتوسط-األسود(، أما املستوى 
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اثلاين، فيشمل ابلحر األمحر وحبر قزوين وحبر العرب واخلليج. وُيفرس يف هذا 
السياق جلوء تركيا إىل إقامة قواعد عسكرية يف الصومال وقطر.

ما	مدى	قانونية	اسرتاتيجية	الوطن	األزرق	الرتكية؟

تُمزي اتفاقية ابلحار ادلويلة الصادرة يف اعم 1982 بني عدة مفاهيم رئيسية 
يف حتديد احلدود ابلحرية؛ منها ما يعرف بمناطق السيادة ابلحرية الاكملة أو 
“املياه اإلقليمية” وتمتد مسافة 12 ميل حبري من الرب، ومنحت االتفاقية ادلولة 
حق احتاكر الرثوات ابلحرية حىت 200 ميل من الساحل فيما يُعرف بـ “املنطقة 
إذ  ايلوم،  االتفاقية حىت  هذه  توّقع ىلع  لم  تركيا  أن  إال  اخلاصة”،  االقتصادية 
ترفض احتساب مسافة الـ 200 ميل حبري من أخر امتداد بري لدلول، ويعود 
ذلك إىل تمتع منطقة رشق املتوسط وحبر إجية بعدد كبري من اجلُزر اليت تعود 
أغلبها للسيادة ايلونانية، وهو ما يقوض احتماالت سيطرة تركيا ىلع مساحة 
كبري من املياه اإلقليمية، فال تعرتف تركيا بدولة قربص أو بتمتع دولة ايلونان 

بسيادة حبرية ىلع مسافة 200 ميل من جزيرة كريت ايلونانية.

؟
ً
كيف	يتم	تطبيق	اسرتاتيجية	الوطن	األزرق	عمليا

ادلاعية  حزي  من  األزرق”  “الوطن  اسرتاتيجية  نقل  إىل  تركيا  عمدت 
اإلعالمية إىل الواقع، وتنوعت أدواتها يف ذلك بني األدوات العسكرية والقانونية 

والسياسية واالقتصادية، وهذا ىلع انلحو اتلايل:

 من انلاحية العسكرية؛ تعمل تركيا ىلع تعظيم القدرات القتايلة لقواتها 
ابلحرية، وقامت يف فرباير 2019 بتنظيم أكرب مناورات حبرية يف تاريخ اجليش 
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تدريبات  إجراء  املناورات  وشملت  األزرق”،  “الوطن  عنوان  حتت  الرتيك 
 103 من  أكرث  بمشاركة  حبار،  اثلالثة  يف  وغواصات  حربية  وسفن  بفرقاطات 
سفينة حبرية بهدف اختبار استعداد قواعد ومراكز عمليات القيادة ابلحرية 
يف املياه اإلقليمية الرتكية، وشملت املناورات-اليت تم ترتيبها وفقاً ملعايري حلف 
وبريطانيا  قطر  دول  بها  وشاركت  القذائف.  وإطالق  إنزال  انلاتو-عمليات 

وإيطايلا وأملانيا.

العسكرية  قدراتها  تعزيز  إىل  يهدف  الرتكية مرشواع  ابلحرية  تبنت  كما 
السفن والطائرات اجلديدة، بهدف امتالك أكرث من  عرب رشاء العرشات من 
140 سفينة وأكرث من 60 طائرة وآالف من املشاة ابلحرية، وتستفيد ابلحرية 
TTTTTT اذلي يتضمن اتلعاون مع دولة أملانيا عرب  الرتكية يف هذا السياق من مرشوع 
الرتكية  ابلحرية  حوزة  يف  حايلة  غواصات  لعرش  أملانية  غواصات  ست  ضم 
حبلول اعم 2027، ويصل طموح املرشوع إىل دخول حاملة طائرات تركية إىل 
قد  الرتكية  ابلحرية  القوات  أن  اذلكر  عن  وغين  القادم،  العام  يف  العمل  حزي 
اكتسبت خربات ميدانية نتيجة تدخلها غري املرشوع يف سوريا ويلبيا، فضاًل 

عن عملياتها يف مرشوع درع املتوسط مع دول حلف انلاتو.

العسكري  نفوذها  تلعظيم  تركيا  تسىع  ابلحرية،  القوات  تطوير  وخبالف 
عن   2020 ديسمرب  يف  الفرنسية  األنباء  واكلة  أعلنت  حيث  اجلوي،  املجال  يف 
وصول الطائرة املسرية الرتكية اخلاصة بأعمال القتال من نوع بريقدار يت يب 2 
إىل منطقة قربص الرتكية. ورّسبت بعض الصحف الرتكية أنباًء عن قيام وزارة 
ادلفاع الرتكية بدراسة انشاء قاعدة عسكرية يف قربص الرتكية.  واتهمت هيئة 
الرتكية  الطائرات اجلوية  أبريل 2020  الوطين ايلوناين يف  العامة لدلفاع  األراكن 
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بانتهاك جماهلا اجلوي بوسط وجنوب حبر إجية، كما اتهمتها يف يناير من نفس 
العام بانتهاك جماهلا اجلوي 120 مرة خالل يوم 15 يناير. فيما تقدمت فرقاطات 
تركية إىل السواحل الليبية دلعم امليليشيات املنضوية حتت قيادة حكومة فايز 

الرساج.

الُمتعلق  القانوين  موقفها  تلحسني  تركيا  سعت  القانونية؛  انلاحية  ومن 
برتسيم احلدود ادلويلة يف رشق املتوسط، وأعلنت يف نوفمرب 2019 عن اتلوصل 
م املساحة ابلحرية  التفاق مع حكومة فايز الرساج الليبية ىلع ترسيم حدود يُقسِّ
200 ميل حبري من  بمسافة  اقتصاديتني  إىل منطقتني  املتوسط  ابلدلين يف  بني 
اُهل املطالب احلدودية 

ُ
سواحلها استناداً ملبدأ اجلُرف القاري، وتعمدت تركيا جت

بني مرص وقربص  احلدود  ترسيم  اتفاقيات  والقربصية. كما جتاهلت  ايلونانية 
رشق  أنبوب  مرور  أمام  الطريق  يقطع  الرتيك  الرتسيم  أن  إىل  ويُشار  وايلونان. 
املتوسط بسبب عبوره بمنطقة حبرية تُطالب بها أنقرة. وهو مرشوع ينقل الغاز 

من إرسائيل إىل األرايض األوروبية مروراً بقربص وايلونان.   

تنفيذ  إىل  وتسىع  والقانونية،  العسكرية  بانلوايح  تركيا  تكتيف  وال 
اسرتاتيجيتها عرب األدوات السياسية واالقتصادية أيضاً، حيث جلأت إىل رشعنة 
حتالفها السيايس مع حكومة فايز الرساج الليبية لضمان بقاء االسرتاتيجية عرب 

توقيع اتفاق للتعاون األمين والسيايس، وَسعت ملد نفوذها إىل اجلزائر وتونس.

تطبيق  يف  الطاقة  مصادر  عن  اتلنقيب  عمليات  من  تركيا  ّعت  وسَّ كما 
لسياسة األمر الواقع، واستخدمت سفينة “الفاتح” للتنقيب عن الغاز يف املنطقة 
االقتصادية املفرتضة جلزيرة قربص ايلونانية، واتهمت األخرية تركيا باستخدام 
السفينة “يافوز” أيضاً يف اتلنقيب بالقرب من منطقتها االقتصادية، إذ قامت 
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تركيا يف يناير 2020 باتلنقيب يف أحد املناطق اتلابعة حلكومة قربص الرتكية غري 
 .2020 مايو  يف  اخلطوة  هذه  رسمياً  األورويب  االحتاد  وأدان  دويلا،  بها  الُمعرتف 
اتلنقيب  بدء أعمال  2020 عن عزمها  يونيو  الرتكية يف  بينما أعلنت احلكومة 
وحرص  الرساج.  حكومة  مع  تلفاهماتها  وفقاً  الليبية  االقتصادية  املنطقة  يف 
الرئيس الرتيك ىلع توديع السفينة الرتكية للتنقيب “الفاتح” يف مايو 2020 قبيل 
انطالقها للمياه االقتصادية الرتكية بابلحر األسود. وجاءت هذه اخلطوة بالزتامن 

مع ذكرى دخول السلطان العثماين حممد الفاتح مدينة القسطنطينية.

	هل	هناك	عالقة	بني	اسرتاتيجية	الوطن	األزرق	
وتطورات	السياسة	الرتكية؟

لم يكن من قبيل املصادفة أن تصعد اسرتاتيجية الوطن األزرق إىل واجهة 
تراجع  ضوء  يف   2016 اعم  انقالب  عقب  الرسمية  الرتكية  ادلفاعية  السياسة 
ذوي  من  الرتيك  اجليش  قيادات  االسرتاتيجية  خاطبت  إذ  الوطين،  االقتصاد 
فرضته  اذلي  احلدودي  الواقع  رفض  واذلين جيمعهم  اتلوسعية،  القومية  امليول 
معاهدة لوزان اعم 1923. ترى هذه املجمواعت أن اتلحالف الرتيك مع القوى 
الغربية قد أضعف من استقاليلة اجليش الرتيك. ذللك، يفضل هؤالء اتلقارُب 
يف  اسرتاتيجياً  تركيا  بعزل  توجهات غربية  بوجود  اقتناعهم  بسبب  روسيا،  مع 

منطقة رشق املتوسط.

تم  قد  الزنعة جوردينزي  يساري  السابق  العسكري  القيادي  أن  إىل  ويُشار 
تسليط الضوء عليه إعالمياً بالزتاُمن مع هذه اتلحوالت، وذلك عقب اإلفراج 
عنه يف اعم 2015 بعد إلقاء القبض عليه مع عرشات الضباط األخرين يف الفرتة 
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اليت اتسع فيها نفوذ حركة غولن ىلع اجليش الرتيك، واكن يواجه ُحكماً بالسجن 
ملدة 18 اعماً، قىض منها أربع سنوات فقط.

وُيمكن الربط بني صعود االسرتاتيجية للواجهة الرسمية من جهة وتويل 
كمسئول  الرتكية  ابلحرية  القوات  أراكن  رئاسة  مهام  ياييج  جهاد  األدمريال 
تنفيذي عن الوطن األزرق من جهة اخرى، إذ سبق وأن شكك األدمريال يف 
رشعية سيادة ايلونان ىلع 23 جزيرة يف حبر إجية يف كتاب ألَّفه بعنوان “مطالب 
اإلطاحة  عمليات  بعد  ترقيتها  تم  اليت  القيادات  من  ياييج  ويعد  ايلونان”. 
الرتيك  الرئيس  خمطط  ضمن  وذلك  االنقالب،  أعقاب  يف  السابقة  بالقيادات 
املناوئة  جولن  اهلل  فتح  حلركة  بوالئها  املشتبه  اإلسالمية  القيادات  ابعاد  يف 
يف  دوراً  ياييج  لعب  الغرب.  تعادي  علمانية  بقيادات  واستبداهلم  ألردواغن، 
من  مدين  آالف  وستة  عسكري  آالف  مخسة  الكشف  إيله  يُنسب  إذ  هذا، 

اتلابعني للتنظيم.

وَتَمتَّع ياييج بنفوذ كبري داخل اجليش الرتيك منذ هذا الوقت، بالشلك اذلي 
سمح هل بأن يكون مهندس اتفاق ترسيم احلدود مع يلبيا سابق اإلشارة، لكنه 
تم إبعاده بشلك مفائج يف مايو 2020 من رئاسة أراكن ابلحرية الرتكية وختفيض 
ُرتبته العسكرية ىلع خلفية ترصحيات أدىل بها تقرتح إقامة منطقة اقتصادية 
ويه  املتوسط،  رشق  يف  الرتيك  انلفوذ  تعزيز  جهود  ضمن  إرسائيل  مع  تركية 
اتلرصحيات اليت رفضها وزير اخلارجية الرتيك. بينما استقال ياييج من اجليش 
يف رد فعل ىلع هذه اإلجراءات. فيما أشارت بعض اتلقارير اإلعالمية إىل أن 
إبعاده قد جاء يف سياق اتلنافس بني وزير ادلفاع الرتيك خلويص آكار ورئيس 
أراكن ابلحرية. ويُشار إىل أن آكار قد لعب دوراً رئيسياً يف إجهاض انقالب اعم 
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الرتيك  الرئيس  وقام  اجليش،  أراكن  رئيس  يشغل حينها منصب  إذ اكن   ،2016
يف أكتوبر 2018 بافتتاح مسجد محل اسم آكار يف أحد املناطق الرتكية بغرض 

تكريم وزير ادلفاع احلايل.

تُفيد  أنباء  بنرش  اإلعالم  وسائل  من  عدد  قيام  اتلطورات  هذه  وسبق 
ر  جوردينزي-الُمنظِّ العسكري  اخلبري  واكن  عسكري.  انقالب  وقوع  بُقرب 
الختاذ  لالستعداد  بأيام  بيايج  اإلطاحة  قبيل  داع  لالسرتاتيجية-قد  الرئييس 
ايلونان خطوات تصعيدية رداً ىلع ادلعم الرتيك حلكومة الرساج، ُمطابلاً باختاذ 
العسكرية الرتكية ملواقع غرب جزيرة كريت ونرش رسب حبري صغري يف أبلانيا.

وحركة  تركيا  يف  الليربايلة  اتليارات  نفوذ  صعود  بني  جوردينزي  ربط  كما 
جولن واإلطاحة بياييج، متوقعاً يف مقال نرشه بتاريخ 2 يونيو أن يتم الرتاجع 
عن اسرتاتيجية “الوطن األزرق” استجابة للضغوط األمريكية، وذلك ضمن 
ألزمة  فيدرايل  حل  ووضع  ايلونان،  مع  لتسوية  اتلوصل  تتضمن  نقاط  حزمة 
الرويس. كما أشار إىل بعض  أنظمة ادلفاع اجلوي  إبطال  قربص، باإلضافة إىل 
السفري  إعالن  منها  واكن  وقربص،  ايلونان  مناطق  يف  األمريكية  اتلحراكت 
األمرييك بأثينا يف 27 مايو 2020 عدم اعرتاف بالده باالتفاق اللييب الرتيك، ُمعرباً 
عن قلقه من قيام تركيا باتلنقيب بالُقرب من األرايض القربصية. من جانبه، 
املشاركة  أن بالده لن تسمح لعضوين حبلف االطلنطي  السفري األمرييك  أّكد 
قيام  اتلرصحيات  هذه  وأعقب  ُمسلّحاً.  رصااع  تشعل  استفزازية  حتراكت  يف 
وشاركتها  األسود،  للبحر   T1 طراز  من  طائرة  إحدى  بإرسال  املتحدة  الواليات 
أعلنت  بينما  الوقود.  للزتود  الرتكية  والطائرات  األوكرانية  احلربية  الطائرات 

.400-T تركيا عدم اجتاهها تلعطيل برنامج ادلفاع اجلوي
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أيًضا مالحظة أن االهتمام باسرتاتيجية “الوطن االزرق” يأيت يف  يمكن 
الوقت اذلي يعاين فيه االقتصاد الرتيك، وترتفع توقعات جلوء تركيا لالقرتاض 
من صندوق انلقد ادلويل بسبب تداعيات فريوس كورونا، إذ يتوقع الصندوق 
تركيا  واكنت   ،2020 اعم  خالل   %5 بنسبة  اإلمجايل  املحيل  انلاتج  ينكمش  ان 
أن  ح  الُمرجَّ انه من  تقريبا. كما  النسبة  بنفس  نمو  تستهدف حتقيق معدالت 
بما  تركيا من انلقد األجنيب،  إيرادات  السياحة سيؤثر سلباً ىلع  تراُجع حركة 
يرض بقيمة اللرية الرتكية اليت تراجعت بالفعل بنسبة 15% تقريباً مقابل ادلوالر 
لرية   7.24 بتحقيق  اتلاريخ  يف  هلا  مستوى  أدىن  وبلغت   ،2020 اعم  مطلع  منذ 

مقابل ادلوالر األمريكي.

خاتمة

ضوء  يف  مستقبلها  واسترشاف  االسرتاتيجية  هذه  أهداف  قراءة  يمكن 
وموازنات  وروسيا،  الغرب  بني  الرتكية  اخلارجية  للسياسة  املتكررة  املراوحة 
ىلع  احلفاظ  يف  وّظفها  حيث  املحلية،  املصالح  مجااعت  بني  الرتيك  الرئيس 
دعم تيار اإلسالم السيايس عرب خماطبة طموح اإلمرباطورية واخلالفة دليهم، 
فها يف جذب دعم ادلوائر القريبة من روسيا يف اجليش الرتيك يف وقت  كما وظَّ

ترضرت فيه عالقته باملحور الغريب.

الغربية،  الضغوط  تصعيد  إىل  أدى  قد  الرتيك  العسكري  اتلمدد  أن  غري 
الرويس  انلفوذ  خفض  إىل  تشري  اليت  اخلطوات  ببعض  للقيام  أردواغن  دفع  ما 
داخل ادلوائر العسكرية الرتكية، وإبعاد قيادات اجليش املناوئة لليونان، وذلك 
االسرتاتييج  األسود  ابلحر  بمرسح  الرتيك  االهتمام  بعض  إبداء  مع  بالزتامن 
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املتحدة  الواليات  إرسال  بعد  روسيا. خاصة  مواجهة  انلاتو يف  بالنسبة حللف 
العسكري  للتمدد  األقىص  احلد  من  األخرية  باقرتاب  تُفيد  لرتكيا   إشارة 

املسموح به.

أن  يبدو  بل  الرتاجع عن مضامني االسرتاتيجية،  بالرضورة  يعين هذا  وال 
اخليار األكرث اتساقا مع الطموح اتلوسيع الرتيك والرغبة يف احلصول ىلع أكرب 
الشق  تلنفيذ  االنتباه  من  املزيد  إبداء  هو  املتوسط  ثروات  من  ممكنة  حصة 
املتعلق بابلحر األسود من االسرتاتيجية، وحتقيق أكرب قدر من املاكسب املمكنة 

يف ابلحر املتوسط وحبر إجية حتت إرشاف من الواليات املتحدة.



)2(



النفوذ عبر وكيل: حدود الدور التركي داخل 
هيئة اإلغاثة اإلسالمية في إثيوبيا

حممد	عبد	الكريم

تعد إثيوبيا من أكرب ادلول األفريقية املتلقية ملعونات ومساعدات خارجية. 
تشري ابليانات إىل حصوهلا ىلع متوسط 3.5 بليون دوالر من املاحنني ادلويلني 
يف الفرتة بني 2003-2004، وهو ما يمثل 50-60% من موازنتها القومية. وتتمثل 
أهم اجلهات املاحنة يف الواكلة األمريكية للتنمية ادلويلة ”USAID“ واخلارجية 

األمريكية وجمموعة ابلنك ادلويل واململكة. 

 وإىل جانب املاحنون الكبار ألديس أبابا، هناك جمموعة من اهليئات املاحنة 
باململكة  اإلسالمية  اإلاغثة  هيئة  بينها  من  إثيوبيا  يف  بالعمل  هلا  يسمح  اليت 
املتحدة. ويواجه دور اهليئة يف إثيوبيا تساؤالت حقيقية حول حدود هذا ادلور 
ديسمرب  )منذ  اتليجراي  إقليم  من  الالجئني  أزمة  تداعيات  ليشمل  وتوسعه 
2020(، إىل جانب مناطق العمل اتلقليدية للهيئة يف إثيوبيا )منذ العام 2000( وهما 

إقليما العفر والصومايل، األكرث فقًرا وختلًفا وتهميًشا بني األقايلم اإلثيوبية.

يتطابق ذلك ىلع حنو ملفت مع انتشار نشاط مجاعة “تضامن” اإلثيوبية 
اليت تعد أقرب أيديولوجيًا وحركيًا إىل فكر مجاعة اإلخوان املسلمني، وتلنظري 
القيادي السوداين الراحل حسن الرتايب. كما تبدو ثمة دالالت قوية للحضور 

)2(
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الرتيك القوي يف املشهد اإلثيويب برمته من جهة، والصالت اتلنظيمية واتلمويلية 
بني قيادات هيئة اإلاغثة وجهات تركية رسمية وأهلية منخرطة بشلك مبارش يف 

تعزيز انلفوذ الرتيك يف إثيوبيا والقارة األفريقية.

ما	مالمح	نشاط	هيئة	اإلاغثة	اإلسالمية	يف	إثيوبيا؟

دويلة،  إاغثة  كهيئة   1984 العام  يف  اإلسالمية  اإلاغثة  هيئة  تأسست 
االحتاد  تشمل  وأفراد  وهيئات  حكومات  من  تمويالت  ىلع  اهليئة  وتتحصل 
اخلارجية  للتنمية  الاكثويلكية  الواكلة  املتحدة،  اململكة  سويرسا،  األورويب، 
TTTT TTTTTT TTT، وكري ادلويلة، وبنك اتلنمية اإلساليم وقطر اخلريية،  (CAFOD)، ومنظمة 

TTTTTT TTT ادلويلة وغريها. وقد بلغ إمجايل دخل اهليئة يف العام 2018 حنو 128  ومنظمة 
مليون جنيه اسرتيلين )جاء ىلع رأس ممويلها حكومات أملانيا والسويد وكندا( 

فيما جتاوزت نفقاتها يف العام نفسه 128.6 مليون جنيه إسرتيلين. 

تقع إثيوبيا ضمن قائمة 33 دولة تشملها أنشطة هيئة اإلاغثة اإلسالمية-
اململكة املتحدة يف أفريقيا وآسيا وأوروبا )إىل جانب مجهورية أفريقيا الوسطى، 
وتشاد، وكينيا، وماالوي، ومايل وانليجر، والصومال وجنوب السودان والسودان 

وتونس وجنوب أفريقيا يف أفريقيا(.

بدأت اهليئة نشاطها يف إثيوبيا يف العام 2000 وركزت ىلع مواجهة تداعيات 
اجلفاف خاصة يف “اإلقليم الصومايل” قرب احلدود مع الصومال. وبعدها بأربعة 
أعوام افتتحت اهليئة مكتبًا يف أديس أبابا تلمثيلها. اعتمدت اهليئة ىلع العمل 
وبعيدة  متوسطة  اتلنموية  الربامج  تلقديم  اإلقليمية  احلكومات  مع  كثب  عن 
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املدى يف األقايلم انلائية ويف العاصمة. كما تركز اهليئة نشاطها يف إقليم العفر 
ىلع احلدود اإلثيوبية مع جيبويت وإريرتيا.

وتقدم اهليئة يف إقلييم العفر والصومايل ]3[ وحدات راعية طبية لألمهات 
واألطفال. وتوفري خدمات تعليمية السيما للمرأة والفتيات. كما تقدم اهليئة يف 
إقلييم  للشباب. وتدعم يف  وتدريب مهين وفين  ائتمانات صغرية  أبابا  أديس 
وتربية  واملاشية  الري  السيما  الصغرية  الزراعة  مرشواعت  والصومايل  العفر 

انلحل ]4[.

مع  تقريبًا  يتطابق  احلدودية  املناطق  هذه  يف  اهليئة  نشاط  أن  ويالحظ 
املسلمني  اإلخوان  بأيديولوجيات  املتأثرة  “تضامن”  اتلارييخ حلركة  االنتشار 
السيما بني العفر وإقليم الصومايل اإلثيويب )أوجادين باملعىن اجلغرايف- اتلارييخ 
الواسع(. وفرس متخصصون يف دراسة مجاعة “تضامن” يف إثيوبيا تركز عنارص 
تضامن يف هذه املناطق احلدودية تلوفريها مالئج آمنة للهروب من قمع نظايم 
TTTT العسكري 1974- اإلمرباطور هيالسياليس )1930-1974(، ثم نظام “ادلرج” 

 .1991

ما	أهم	االرتباطات	بني	هيئة	اإلاغثة	اإلسالمية	واإلخوان	املسلمني؟

تمويلها  يف  مشكالت   ،2020 أغسطس  منذ  خاص  وبشلك  اهليئة،  تواجه 
معادية  منشورات  خلفية  ىلع  إدارتها  جملس  أعضاء  بعض  استقالة  عقب 
للسامية ىلع صفحات اتلواصل االجتمايع، إضافة إىل تراجع يف اتلمويل ادلويل 
بدأ بمبادرة احلكومة السويرسية بنأيها عن مثل هذه املالحظات واألشخاص 



184

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

السويرسية  اخلارجية  وزارة  اخنراط  عدم  الالحق  وتأكيدها  وضعوها،   اذلين 
“يف أية أنشطة تعاونية مع هيئة اإلاغثة اإلسالمية”.

ويف نوفمرب 2020 أكدت وزارة ادلاخلية األملانية وجود “صالت مهمة” بني 
اهليئة ومجاعة اإلخوان املسلمني وأعلنت إنهاء مرشواعتها مع اهليئة. ويف يناير 
2021 قررت سيجريد اكج وزيرة اتلجارة اخلارجية واتلعاون اتلنموي يف هونلدا 
ادلول  تلقتها من  معلومات  إىل  استناًدا  اإلسالمية”  اإلاغثة  هيئة  “عدم دعم 

املاحنة األخرى.
اهليئة  مع  صالتها  األمريكية  اخلارجية  وزارة  قطعت  الشهر  نفس  ويف   
بسبب “إظهار معاداة للسامية ىلع حنو متكرر من قبل قادة اهليئة”، وسبق مجيع 
قانونية عمل  هذه اتلحراكت قرار وزير ادلفاع اإلرسائييل )يونيو 2014( بعدم 
العمل يف إرسائيل  ومنعها من  أموال حلماس،  تمرير  استناًدا دلورها يف  اهليئة 

والضفة الغربية.   
أنشطة هيئة اإلاغثة اإلسالمية يف  األهم يف سياق حتجيم  وجاءت اخلطوة 
ديسمرب 2020 عندما أدانت اخلارجية األمريكية، عرب مكتب املبعوث اخلاص 
املعادية  للمواقف  جيًدا“  املوثق  "السجل  السامية،  معادة  وماكفحة  ملراقبة 
للسامية اليت بادر بها كبار مسئويل هيئة اإلاغثة اإلسالمية TTT، معتربة أنه يف ضوء 
جتاوز موازنة اهليئة السنوية 100 مليون دوالر فإن "سجلها يف معاداة السامية 
يمثل مسألة خطرية جلميع املاحنني وادلول املاحنة للهيئة، وأن انتظام اإلشارات 

املعادية للسامية يدفعنا للتساؤل عن القيم األساسية اليت تقوم عليها اهليئة". 
وسبق أن تراكمت اتهامات لعدد كبري من القيادات العاملة باهليئة، ومن 
بينهم عدد من مؤسسيها، بوجود صالت هلم مع مجاعة اإلخوان املسلمني. كما 
للغاية بني اهليئة وتنظيم اإلخوان املسلمني،  توضح الشواهد وجود صلة قوية 
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اذلي حيظى بدعم سيايس ولوجيسيت كبري من نظام الرئيس الرتيك رجب طيب 
أردواغن، يتوقع معه أن تتسق سياسات اهليئة Tإن لم يكن وضعها باألساس- مع 
 تلمدد 

ً
اليت تشلك جماال وإثيوبيا  أفريقيا  تركيا وسياساتها اخلارجية يف  مصالح 

نفوذ تركيا يف القرن األفرييق ومسايع أنقرة ادلؤوبة تلحجيم املصالح املرصية 
احليوية يف هذه املنطقة.

كيف	توظف	تركيا	هيئة	اإلاغثة	يف	إثيوبيا؟

سياسات  جنوح  تبني  كثرية-  شواهد  ىلع  -قائمة  مبدئية  مالحظة  ثمة 
تركيا يف أفريقيا إىل االضطالع بدور منسق اجلهود اإلسالمية، سواء لدلول أم 
املنظمات غري احلكومية. وقد تبلور ذلك اتلوجه منذ حنو عقد عندما استضافت 
40 دولة  قادة أكرث من  أنقرة اجتمااًع ملنظمة اتلعاون اإلساليم )2011( حرضه 
 350 يتجاوز  للصومال  رئيس  بربنامج مساعدات  اتلعهد  اتفقوا ىلع  إسالمية 
مليون دوالر، وتأكيد تركيا ىلع دور فاعل هلا يف أفريقيا بالزتامن مع تعهدها 
بفتح سفارة تركية يف مقديشو. وسط هذا الزخم اإلساليم اذلي تصدرته تركيا 

بامتياز دون أن تسهم بنصيب كبري يف حزمة املساعدات املقررة.

العام 2016 بشلك  إثيوبيا منذ  اهليئة يف  بأنشطة  تركيا  تتبع صلة  ويمكن 
واضح عندما حل اجلنوب أفرييق طاهر سايل حمل الزيات رئيًسا هليئة اإلاغثة، 
وإضافة إىل ما هو معروف يف ادلوائر األمنية عن "سايل" بصالته مع اإلخوان 
بمجلس  سايل  للهيئة عضوية  تابع  موقع  أكد  فقد  العاملية ومحاس،  املسلمني 
بأنه:   TTTTTT TTTTTTTT TTTTT وتصفه  اسطنبول،  يف  ومقره    (IBF) ادلويل  األعمال  منتدى  حمافظي 
يناقش  منصة  وهو  أردواغن،  طيب  رجب  براعية   1995 منذ  اعم  لك  "ينعقد 
عربها القادة وصناع القرار وابلريوقراطيني واألاكديميني والصحفيني القضايا 
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االقتصادية واملتعلقة باألعمال. كما أن سايل يرتبطTعرب هذا املنتدى- بصالت 
ويه   ]11[  TTTTTT “املوصياد"  املستقلني  والصناعني  األعمال  رجال  مجعية  مع  قوية 
مجعية أعمال تركية إسالمية حتصل ىلع ادلعم من الرئيس الرتيك، ويعرف سايل 
للغاية  قوية  وعالقات  إلرسائيل"  ومناهضة  للفلسطينيني  ادلاعمة  "بمواقفه 
مجااعت  مع  عالقات  ومنها  اخلارجية،  عالقاتها  قسم  عرب  األوسط  بالرشق 

اقتصادية تدعم محاس.

الفاعلني  بني  اتلعاون  دور  تلمس  عند  إضايف  بشلك  الصلة  هذه  وتربز 
من غري ادلولة اهلام يف وجود تركيا يف القارة، ويأيت “موصياد” يف مقدمة هذه 
وجملس   ،)TTTTTT( والصناعيون  األعمال  لرجال  الرتيك  االحتاد  جانب  إىل  األدوات 
وأسهم  ومنتديات،  اجتمااعت  ينظم  اذلي   )TTTT( اخلارجية  االقتصادية  العالقات 
املجلس باتلعاون مع غرفة اتلجارة اإلثيوبية يف تكوين جملس تريك- إثيويب 

لألعمال منذ العام 2009. 

ويمكن القول إن دور اهليئة يف إثيوبيا ال ينفصل عن جممل سياسة تركيا 
اخلارجية يف هذه ادلولة املهمة عرب فتح قنوات االتصال الرسمية واألهلية خلدمة 

العالقات اثلنائية بني ابلدلين يف ملفات كثرية.

ما	آفاق	دور	هيئة	اإلاغثة	يف	أزمة	إقليم	اتليجراي؟

مع تعقد األزمة يف إقليم اتليجراي وما نتج عنها من نزوح عرشات اآلالف 
مساعدة  يف  نشاطها  اهليئة  تكثف  املجاور  السودان  إىل  اإلقليم  ساكن  من 

الالجئون منذ نوفمرب 2020.
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الفائت حاجز 54 ألف الئج يف  نهاية ديسمرب  ومع جتاوز عدد الالجئني 
وثيق  بتعاون  املجال  هذا  يف  اهليئة  تعمل  األطفال(.  من  منهم   %45( السودان 
مع مفوضية حكومة السودان لالجئني وهيئات األمم املتحدة واملنظمات غري 
يناير 2021 إىل  احلكومية تلقديم املساعدات اإلنسانية )ووصلت خدماتها يف 

أكرث ثالثة آالف أرسة أغلبهم يف معسكر أم راكوبة برشيق السودان.

جنحت اهليئة حىت اللحظة، حسب تأكيد مدير مكتبها يف اخلرطوم الصادق 
يف  اتليجرانيني  الالجئني  آلالف  مساعدات  تلقديم  املوارد  حشد  يف  انلور، 
معسكر أم راكوبة )عرب توزيع 784 عبوة غذائية لألرس وتوزيع مستلزمات 
نظافة اعمة وصحية نلحو 1100 رب أرسة، وتكثيف االهتمام بالنساء احلوامل 

وكبار السن.

وال يتوقع تراجع دور اهليئة يف أزمة إقليم اتليجراي مرحليًا نظًرا الحتماالت 
استمرار تداعيات األزمة ىلع املدى ابلعيد يف ظل استمرار حالة االستقطاب 
احلايلة داخل إثيوبيا، وعدم قدرة أديس أبابا مستقباًل ىلع إاعدة االستقرار يف 
اإلقليم، عوًضا عن تفادي وقوع أزمات مشابهة يف أقايلم أخرى بابلالد السيما 

إقلييم الصومايل وأوروميا.

ما	أهم	اتلداعيات	ىلع	األمن	القويم	املرصي؟

يتجاوز مرشواعت  إثيوبيا  تركيا يف  أن طموح  مراقبون دويلون ىلع  جيمع 
القديمة”، أو  القديمة مثل مسجد انلجايش يف “مملكة أكسوم  املواقع  ترميم 
إىل  األفرييق  القرن  منطقة  واإلقليمية يف  اثلنائية  الرتكية  االقتصادية  املصالح 
إثيوبيا  تركيا من جهدها يف  زادت  املنطقة. وقد  أي وجود مرصي يف  مواجهة 
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الرئيس  واتباع  مرص  يف  املسلمني  اإلخوان  نظام  سقوط  منذ  خاص  بشلك 
أردواغن سياسة عداء واضح جتاه نظام الرئيس السييس.

 وىلع سبيل املثال فإن تركيا وقفت باستمرار إىل جانب إثيوبيا يف مسألة سد 
انلهضة، فيما يقتنع حمللون غربيون بأن أردواغن يستغل "خطابه ادليمقرايط" 
تلعزيز أجندته اإلسالمية رًسا، وأن عداء مرص جتاه إثيوبيا، وعالقات األخرية 
أمام نمو اتلطرف  تماًما  الفقرية هشة  الطيبة مع تركيا جيعل ادلولة األفريقية 

اإلسالموي بها. 

هيئة  بني  حمتملة  تنظيمية  عالقات  ضوء  يف  السيناريو،  هذا  ويمثل 
تلبين  القابلة  اإلثيوبية  والعنارص  اإلقليم  يف  االتراك  واملسئولني  اإلاغثة 
القويم  تهديًدا مبارًشا لألمن  قنااعت خمتلفة،  الراديكايل ىلع خلفية  الفكر 
اإلثيوبية  اتلنظيمات اإلرهابية ىلع األطراف  العديد من  املرصي حال رسوخ 
واليت تتقاطع بدورها مع مراكز مهمة يف سياسات مرص اخلارجية مثل اإلقليم 
السودان،  الصومايل مع الصومال، والعفر مع جيبويت وإريرتيا، واتليجراي مع 

وإقليم أوروميا مع السودان وجنوب السودان

خالصة

إاغثة طارئة  تقديم خدمات  بارًزا يف  دوًرا  اإلاغثة اإلسالمية  تلعب هيئة 
والصومايل  العفر  أقايلم  يف  )السيما  اإلثيويب  الشعب  من  كبرية  لقطااعت 
واتليجراي(، لكن هذا ادلور يواجه مشكالت تنظيمية وتمويلية متصاعدة 
يف ضوء ارتباطات اهليئة جبماعة اإلخوان املسلمني، وتعمق انلفوذ الرتيك بها ىلع 
حنو جيعل سياسات اهليئة وخططها منسقة ىلع مستوى رفيع مع عمليات صنع 
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الرتكية، وحيول دون قيام اهليئة بأدوار مهنية تعزز رساتلها  السياسة اخلارجية 
املعلنة كمنظمة خريية.
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إدارة أزمة أم توظيفها.. كيف تقوم تركيا 
باالستثمار في أزمة الالجئين؟

إسالم	أبو	العز

تُلزم القوانني واالتفاقيات ادلويلة املتعلقة بالالجئني وىلع رأسها االتفاقية 
األممية اخلاصة بوضع الالجئني 1951 ادلول اليت تستقبل الجئني ىلع أراضيها، 
بمعايري معاملة ال تقل بأي حال عن مواطين هذه ادلول. وعليه، تفرض مساحة 
تعايط حدها األدىن عدم تعريض الالجئني ألي نوع من اتلميزي أو االستغالل 
تتمايز عن  لقوانني ادلولة املضيفة، اليت ال تمتلك سلطة ىلع الالجئني  طبقاً 
اليت تملكها وتمارسها ىلع مواطنيها بمقتىض ادلستور وقوانني هذه ادلولة بما 
فيها القوانني واإلجراءات االستثنائية اليت جيري العمل بها يف أوقات األزمات 
والكوارث، واليت تكون فيها هذه ادلولة بطبيعة احلال ىلع درجة من اتلعاون 
بينها وبني واملجتمع ادلويل واهليئات واملنظمات املعنية األممية واملحلية واخلاصة 

حبقوق اإلنسان ىلع أرضية إدارة أزمة إنسانية بادلرجة األوىل.

تطبيق  الالجئني  أزمات  تشهد  لم  السطور  هذه  كتابة  وحىت  ومنذ1951، 
حريف ملا جاء يف االتفاقيات والقوانني سابقة اذلكر، وال توجد حالة جلوء ونزوح 
فيها تطبيق احلد األقىص من  تم  أو جمااعت  اوبئة  أو  ناتج عن حروب  مجايع 
معايري إدارة األزمات اإلنسانية اليت يكفلها ميثاق األمم املتحدة واإلعالن 

)3(
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ادلويل.  القانون  عن  ناهيك  اذلكر  سابقة  واالتفاقية  اإلنسان  حلقوق  العاليم 
ولكن االحندار األكرب يف أزمات الالجئني خالل العقد املايض اكن مرتبطاً 
ألزمة  السيايس  واتلوظيف  االستدامة  من  حالة  خلق  إىل  بعينها  دول  بسيع 
إنسانية، وحتديداً ما حيدث مع أزمة الالجئني السوريني، بصفتها األزمة األكرب 
يف العقد األخري، واليت شهدت أقىص حاالت اتلوظيف السيايس ىلع خمتلف 
األصعدة والقضايا اثلنائية بني ادلول بمعزل حىت عن احلرب بصفة أن أطرافها 

هم املسبب الرئييس ملأساة الالجئني السوريني.

إدارة	أزمة	أم	توظيفها؟

فإن  األول،  عقدها  من  تقرتب  اليت  السوريني  الالجئني  أزمة  إىل  بانلظر 
يف  حدثت  اليت  واللجوء  اهلجرة  موجات  مع  األوربية  ادلول  تعايط  اختالف 
الفرتة ما بني 2012 إىل 2018، واليت اندمج فيها الالجئني السوريني يف املجتمعات 
أو  أمين  كتهديد  إيلهم  انلظر  دونما  وصعوباتها  تنويعاتها  بمختلف  األوربية 
سيايس، مثلما هو احلال يف الشهور األخرية اليت تزايدت فيها وترية اتلهديدات 
الرتكية، باستخدام الالجئني اكرتهان وورقة ضغط للحصول ىلع ماكسب مادية 
االحتاد  ودول  تركيا  بني  اخلالفية  وامللفات  القضايا  خمتلف  يف  ىلع  وسياسية 
األوريب، واليت يف معظمها- مثل اتلنقيب عن الغاز يف املتوسط T ال تتعلق أساساً 
بالالجئني السوريني يف األرايض الرتكية، بل يتم تضفريها وتوظيفها من أجل 

إقرار واقعاً سياسياً تنفيذه أبعد ما يكون عن حل أو إدارة أزمة إنسانية.

ألزمة  تركيا  إدارة  يف  واملمارسة  اخلطاب  بني  األبرز  اتلناقض  يمثل  هنا 
األزمة  توظيف  يف  استثنائياً  مساراً  كلك  سوريا  وجتاه  السوريني  الالجئني 
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سوريا،  يف  احلرب  بداية  وحىت  اجلارية  األحداث  من  فانطالقاً  حلها؛  وليس 
انتهج املسؤولني األتراك مساراً سياسياً يف اتلعايط مع دول اجلوار األوريب يقوم 
ىلع ركزية اتلهديد ادلائم بفتح احلدود مع هذه ادلول أمام الالجئني السوريني، 
واستغالهلم كرهينة حلصد ماكسب ترتاوح بني السيايس واالقتصادي، يلتضح 
وأمنية  سياسية  ألزمة  اإلنسانية  األزمة  هذه  حتويل  يف  أنقرة  تمكن  مدى 
إىل  انلظر  دونما  األمد  طويل  سيايس  اكستثمار  عليها  املحافظة  مع  بامتياز، 

حلحلة وضع استثنايئ مأساوي  حلوايل 3 ماليني الئج سوري يف تركيا.

أنها  ىلع  معها  يتعامل  الالجئني  أزمات  إدارة  يف  املستحدث  انلمط  هذا 
استثمار سيايس ينبيغ إطالة مداه، وليس أزمة إنسانية تدار ليك حتل يف أقرب 
الالجئني  أزمة  جتاه  تركيا  نهج  يف  واضح  بشلك  يتجسد  انلمط  وهذا  وقت. 
السوريني منذ بداية احلرب يف سوريا، حيث تشلك إدارة أنقرة ألزمة الالجئني 
السوريني حالة مستجدة إلدارة اكرثة يتعرض هلا ماليني األشخاص بشلك يويم 
بلدل  اذلهاب  أو  تركيا  يف  االستمرار  أو  بلدلهم  بالعودة  سواء  واضح  أفق  دون 
ثالث يرجح دوماً أن يكون بدلاً أوربياً. وذلك يف إطالة وضع استثنايئ وتوظيفه 
واالستثمار فيه سياسياً يف ادلاخل واخلارج بغية حصد أكرب قدر من املاكسب 

السياسية واملايلة من مأساة إنسانية يه األفدح خالل العقد املايض.

فبينما تنص القوانني واالتفاقيات ادلويلة اخلاصة بالالجئني ىلع عدم جواز 
استغالهلم بأي شلك من األشاكل وخاصة االستغالل واتلوظيف السيايس، فإن 
الالجئني  خيص  فيما  السطور  هذه  كتابة  حىت  واملستمر  املتشعب  أنقرة  نهج 
السوريني ىلع أراضيها، يوضح أن حتوهلم بنظر األخرية إىل جمرد وسيلة ضغط 
بني  ادلائر  الرصاع   يف  فقط  ليس  االستخدامات،  متعددة  سيايس  وابزتاز 
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وتلنفيذ  رؤى  لفرض  استخدامهم  ولكن  األوربية،  العواصم  وخمتلف  أنقرة 
ال  واليت  ابعادها،  استيضاح  عن  اجلارية  األحداث  تنفك  ال  وسياسية  خطط 
تكتيف فقط بمخالفة القوانني واألعراف واالتفاقيات ادلويلة واألممية اخلاصة 
السياسية  واتلفاهمات  االتفاقيات  من  ادلنيا  احلدود  ولكن حىت  بالالجئني، 
وليست  األوىل  بادلرجة  سياسية  الالجئني كمسألة  ملسألة  تنظر  اليت  اثلنائية 
إنسانية، يلتضح من مسار اتلحدي واالستجابة خبصوص هكذا أزمة أن الطابع 

الغالب يف إدارتها يهدف بلقائها وإطاتلها وليس العكس.

	تعمد	إدارة	وتمديد	“وضع	االستثناء”

الرغم من مرور أكرث من 70 اعم ىلع رسيان االتفاقية اخلاصة بوضع  ىلع 
من  ُدنيا  حدود  تضمن  دويلة  ومعاهدات  قانونية  نصوص  ووجود  الالجئني، 
حدث  عن  انلاجتة  االستثنائية  أوضاعه  وتقنن  الالئج  مع  اإلنساين  اتلعايط 
استثنايئ اكحلرب، فإن هذا االستثناء عرضة ألن يتم اتلعايط معه وفق مصالح 
املعاهدات األممية. ويصف  أو  للقانون ادلويل  سيادية لسلطة ما، وليس طبقاً 
كحالة  االستثناء  هذا  أجامبني  جورجيو  اإليطايل  واملنظر  الفيلسوف  هنا 
تسىع السلطة إلطالة مداها الزمين إىل حد اتلعايط معها كوضع اعدي وليس 
سياسية  أوضاع  السوريني ويف ظل  الالجئني  أزمة  أزمة حبجم  فمع  استثنايئ؛ 
واقتصادية وأمنية مضطربة ىلع مستوى العالم، فإنه يسهل تمديد هذا االستثناء 
أهداف  تلحقيق  وإماكنية  فرصة  تمثل  أزمة  هكذا  أن  من  انطالقاً  وإدارته 

سياسية واقتصادية وأمنية تتخطى مسألة اللجوء كلك.
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يتجسد السابق يف كيفية تعامل أنقرة مع أزمة الالجئني السوريني بصفة 
أنها ضمن أطراف احلرب يف سوريا سواء بشلك غري مبارش عرب دعم وتدريب 
السنوات  يف  املبارش  تدخلها  عرب  أو  السورية،  األرايض  يف  املسلحة  الفصائل 
اثلالث األخرية، واليت أخرها ما حيدث يف شمال سوريا وخاصة يف حمافظة إدلب 
أخر معاقل هذه الفصائل املسلحة. وكذلك أن تركيا دولة جوار لسوريا يبلغ 
عدد الالجئني السوريني بها ما بني 2 مليون إىل 3.5 مليون الئج، وأيضاً دولة 
عبور ملئات األالف من الالجئني السوريني إىل أوربا خالل السنوات اثلماين 

املاضية، واليت شلكت أكرب موجة نزوح شهدتها القارة األوربية منذ عقود.

يتكرر اتلناقض هنا أيضاً يف مراوحة تركيا للتعامل مع الالجئني السوريني 
تارة كمسئولة عنهم ومديرة  إلدارة أزمتهم يف بداية احلرب يف سوريا، وحايلاً يف 
اتلنصل منهم واعتبارهم عبء، ليس فقط الستغالل وتوظيف ذلك خارجياً، 
ولكن يف ادلاخل أيضاً، وخاصة بعد هزيمة احلزب احلاكم النتخابات بدلية 
والضيق  اتلأفف  حلالة  استغالاًل  مرتني  املعارضة  بها  فازت  اليت  إسطنبول، 
لقطااعت من األتراك من إطالة وضع االستثناء اخلاص بالالجئني سابق اذلكر 
من جانب حكومات العدالة واتلنمية املتتايلة، واليت باتت اآلن يف خانة تصدير 
األزمة دلول اجلوار األوريب بداًل من إداراتها حىت برشاكة االحتاد األوريب عرب 
اتفاقية 2016، اليت أصبحت اآلن مشكوك يف استمرارها، سواء للنهج السيايس 
الرتيك يف ابزتاز وتهديد دول االحتاد بالالجئني، أو إلهدار مليارات من ايلورو 
اليت اكن من املفرتض أن توجه إلدارة أزمة الالجئني وليس تلحسني املوقف 

االقتصادي للحكومة الرتكية.



196

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

استنتاج	واسترشاف

اعمة، جند أن سلوك تركيا يف إدارة أزمة الالجئني السوريني قد تم ىلع أساس 
أنها عملية سياسية وليست أزمة إنسانية، خاصة يف السنوات األخرية من عمر 
احلرب يف سوريا؛ فبداية باستغالل الوضع اإلنساين املأساوي للمدنيني السوريني 
كذريعة للتدخل العسكري املبارش لفرض أمر واقع مفاده إقامة منطقة اعزلة 
الالجئني، وصواًل تلحويلهم كورقة  أنقرة هلا كحل آمن ألزمة ماليني  تسوق 
األصعدة  خمتلف  ىلع  األوريب  االحتاد  دول  مع  كباشها  يف  ومساومة  ضغط 
وامللفات وحىت ابزتاز دعم أوريب ملخطط املنطقة العازلة كبديل عن نزوحهم 

لدلول األوربية.

السوريني  الالجئني  باستخدام  اتلهديد  ىلع  السابق  الرتيك  انلهج  ويعتمد 
يف  ايلمني  موجة  صعود  مع  خاصة  األوريب،  واالجتماع  احلياة  نمط  تلخريب 
خمتلف ادلول األوربية اكنعاكس ملوجات اهلجرة واللجوء األخرية، واليت بات 
استثنايئ مؤقت  الطويل، وليس كوضع  املدى  إيلها كوضع مستمر ىلع  انلظر 
حدث  مثلما  االندماج  ويسهل  األوربية  ادلول  يف  االجتماع  شلك  يمس  ال 
مع موجات اهلجرة واللجوء ما بني اعيم 2012 إىل 2018. حيث بات انلظر إىل 
الالجئني السوريني يف تركيا حتديداً بدافع من اتلوظيف واالبزتاز الرتيك كتهديد 
متعدد املستويات ىلع مدى بعيد، يمس أبعاداً جيوسياسية وديموغرافية وليس 

اكحتواء وإدارة ألزمة إنسانية مؤقتة.

وىلع نفس املنوال، فإن املراوحة الرتكية فيما خيص توظيف أزمة الالجئني 
تمتد ما بني االبزتاز واتلهديد السيايس واستخدامهم كورقة مساومة يف قضايا 
معظمها ال يتعلق باألساس بوضع ماليني الالجئني السوريني وخاصة املقيمني 
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تركيا منذ 8سنوات، وما بني استخدامهم كرهينة للحصول ىلع مزيد من  يف 
األموال من دول االحتاد األوريب، دون رسم أفق حلل جذري يتماىش مع القانون 
ادلويل واالتفاقيات اخلاصة بالالجئني،  بل وحمافظة أنقرة ىلع هذا االستثناء 
ممكن  مدى  ألقىص  عليها  اإلبقاء  بل  حللها  ليس  إنسانية  أزمة  يف  الاكريث 
تلوظيفها سياسياً وداعئياً، وأخرياً كمصدر ملليارات من املساعدات اليت باتت 
تغطي جزء من املزيانية الرتكية وليس توجيهيها خلدمة وراعية ماليني الالجئني 

هناك.

فإنه  تركيا،  السوريني يف  القريب ألزمة الالجئني  للمستقبل  واكسترشاف 
حال استمرار هذا انلهج يف استثمار وتوظيف األزمة وليس إدارتها بغية حلها 
أمامه  تعجز  جديد  استثنايئ  وضع  إىل  يفيض  قد  الرتكية  احلكومة  جانب  من 
احتماالت  فإن  وباتلايل  أزمات،  هكذا  ملثل  املنظمة  والقوانني  االتفاقيات 
توظيف هذه األزمة ألبعاد تتخطى الرصاع  السيايس املعتاد بني تركيا وادلول 
االوربية، وحتديداً تكرار ما حدث يف جنوب املتوسط يف يلبيا واعتماد انقرة 
ىلع مقاتلني سوريني اعبرين للحدود هناك، قد يكون ممكناً ولو بصورة خمتلفة 
وحتوهلم  واحلدود،  للجنسيات  اعبر  إيدلويج  والء  جوهرها  ولكن  ظاهرياً 

جلماعة وظيفية متعددة االستخدامات تدار من جانب احلكومة الرتكية.





شبكة فيدان: كيف ساهمت المخابرات التركية في 
دعم الجماعات المتطرفة في الشرق األوسط؟

حممد	العريب

إىل  يعود  الفضل  أن  أردواغن  الرئيس رجب طيب  2020، ذكر  يف منتصف 
املشري  بقيادة  الليبـي  الوطنـي  اجليش  زحف  إيقاف  يف  الرتكية  املخابرات 
اذلي  الكبري  ادلور  ىلع  أردواغن  أكد  نفسه،  اخلطاب  يف  طرابلس.  ىلع  حفرت 
تقوم به املخابرات الرتكية يف حتقيق أهداف تركيا اإلقليمية. وأكد أن دوتله قد 
تعلمت من اخلطأ الفادح اذلي ارتكبته ادلولة العثمانية يف حروبها يف مطلع 
القدرة ىلع مجع املعلومات  افتقدت  القرن العرشين يف ابللقان ويلبيا، حيث 

االستخباراتية حول االخرتاق األجنـيب للشعوب اتلـي اكنت حتكمها.  

مع توسع ادلور الرتيك يف املنطقة، اكن من الرضوري أن يتوسع دور املخابرات 
يف تنفيذ اسرتاتيجية أردواغن املغايرة تماًما لسياسة “تصفري املشكالت”، ذلا 
ويف  فيدان.  خاقان  قيادة  حتت  الرتكية  االستخبارات  جهاز  هيلكة  إاعدة  تمت 
نطاق الرشق األوسط، حاولت املخابرات الرتكية بناء شبكة من الوكالء تلكون 
األداة األساسية تلحقيق أهداف انلفوذ الرتيك يف املنطقة، بيد أن هذه املحاولة 

أصبحت تواجه أزمات خاصة مع تزايد العبء االسرتاتييج ىلع تركيا

)4(
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خاقان	فيدان	وإاعدة	تأسيس	اسرتاتيجية	االستخبارات	الرتكية

يعترب خاقان فيدان رئيس جهاز االستخبارات الوطنـي الرتيك يد أردواغن 
ابلاطشة يف ادلاخل واخلارج، والعنرص األكرث وثوقًا يف انلظام السياسـي الرتيك. 
خدم فيدان كضابط صف، چاويش، يف اجليش الرتيك حلوايل مخسة عرش اعًما، 
وأتم دراساته يف جامعة بلكينت العريقة بأنقرة وكتب رسالة املاجستري اخلاصة 
كدراسة مقارنة ألجهزة االستخبارات األمريكية والربيطانية والرتكية. وحصل 
ىلع درجة ادلكتوراه من اجلامعة نفسها يف 2006، عن تأثري نظم املعلومات ىلع 

ادلبلوماسية والسياسة اخلارجية.

ويبدو أن استعانة أردواغن به عند تويل إدارة جهاز االستخبارات يف 2010 
قد منحته الفرصة تلطبيق بعض أفاكره يف إحداث تغيري مؤسسـي. بدأ هذا يف 
واكلة اتلعاون واتلنسيق الرتكية ثم يف جهاز االستخبارات. إال أن انلجاح األبرز 

لفيدان اكن يف تكليفه بتطويع “املؤسسة العسكرية”. 

املحاولة االنقالبية ىلع  اكن جناح فيدان وجهاز االستخبارات يف إحباط 
أردواغن يف 2016 بمثابة منح فيدان اكمل اثلقة، والقضاء ىلع العنارص املعارضة 
املنتمني إىل شبكة  داخل املؤسسة العسكرية وجهاز ادلولة خاصة من هؤالء 

فتح اهلل جولن.

تلك  خاصة  ادلاخلية  املعارضة  قمع  يف  فيدان  استخدام  يف  أردواغن  بدأ 
املنتمية لشبكة فتح اهلل جولن وامتد القمع ليشمل عنارص من القضاء والقوات 
املسلحة وباتلايل أصبح فيدان أكرث العنارص املعتمد عليها يف توطيد العدالة 
2020 عن أحد مواقع  مايو  تقرير صدر يف  أرواغن.  وكشف  واتلنمية وحكم 
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االستخبارات السويدية يكشف فيه قيام املخابرات الرتكية بعمليات جتسس 
ضد املعارضني يف اخلارج يف أوروبا والواليات املتحدة بأمر مبارش من فيدان.

من  شبكة  بناء  يف  الرتكية  االستخبارات  اسرتاتيجية  تمثلت  اخلارج،  يف 
الوكالء TTTTTTT تضايه تلك اتلـي بنتها إيران عرب عقود، وذلك يف سياق حالة الفوىض 
اإلقليمية اتلـي خلقتها االنتفاضات الشعبية العربية خاصة يف سوريا ويلبيا. 
يف  خاصة  اجلمااعت  هذه  دلى  وقبواًل  صدى  االسرتاتيجية  هذه  وجدت  وقد 
سوريا، واتلـي اكنت حتاول االستنجاد باخلارج ملواجهة قوات حزب اهلل اللبناين 
واملليشيات الشيعية العراقية واألفغانية اتلـي تعمل حتت لواء احلرس اثلوري 

اإليراين.

املتنايم  اتلأثري  ملواجهة  اجلمااعت  هذه  يف  لالستثمار  فيدان  سىع  كذلك 
للقوات الكردية وثيقة الصلة حبزب العمال الكردستاين واملوجودة ىلع امتداد 

احلدود السورية الرتكية خاصة يف القامشيل.

ال يوجد ديلل ىلع أن دوافع فيدان يف هذا االجتاه اكنت عقدية، كما هو 
الشيعية  ادلينية  الرابطة  خالل  من  للوكالء  أسست  اتلـي  اإليرانية  احلالة  يف 
واالستثمار يف سياسات اتلهميش ادلاخيل قبل غزو العراق واثلورات العربية. 
فيدان  يعترب  واتلـي  أردواغن،  نلظام  املحافظة  اإلسالموية  اتلوجهات  أن  إال 
العنارص  مع  اتلقارب  جعلت  الرتيك،  ادلاخل  يف  حايلًّا  حراسها  أكرب  أحد 
السنية اإلسالموية واتلـي ترتاوح بني اإلخوان املسلمني واجلهاديني املحليني 

واجلهاديني العامليني املنتمني دلاعش والقاعدة أمًرا طبيعيًّا.
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اعتمدت االستخبارات الرتكية يف تنفيذ االسرتاتيجية ىلع توفري األسلحة 
السورية  احلدود  عرب  للعنارص  ونقل  إمداد  خطوط  توفري  وكذلك  واتلدريب، 
اتلـي  تلك  أو  تركيا  من  املدعومة  املليشيات  ىلع  األمر  يقترص  ولم  حتديًدا. 
اتلـي  ادلولة  تنظيم  إىل  أيًضا  امتد  بل  مبارشة الحًقا  الرتيك  اجليش  مع  تقاتل 

اكنت تركيا املعرب الرئيس للعنارص املجندة واملنضمة إيله من أوروبا والغرب.

اجلمااعت  ودعم  تمويل  يف  الرتكية  االستخبارات  تورط  عن  الكشف  بدأ 
املسلحة املتطرفة يف سوريا يف مرحلة مبكرة مع اتهامات غربية غري رسمية، 
صحافية باألساس، ألنقرة باالرتباط باجلمااعت املتطرفة يف سوريا. إال أن اخلرب 
تقريًرا تضمن  الرتكية  ايلقني جاء يف 2015 عندما نرشت جريدة “مجهوريت” 
فيديوهات وصوًرا أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إىل املعارضة السورية 
اإلسالمية املسلحة يف مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة أنقرة 

بشدة.

ونرشت الصحيفة يف نسختها الورقية وىلع موقعها اإللكرتوين صور قذائف 
إنسانية،  منظمة  لصالح  رسميا  مؤجرة  شاحنات  يف  أدوية  حتت  خمبأة  هاون 
هذه  وأثارت   .2014 يناير  يف  السورية  احلدود  قرب  تركية  درك  قوة  اعرتضتها 
القضية فضيحة سياسية عندما أكدت وثائق سياسية نرشت ىلع اإلنرتنت أن 
الشاحنات تعود إىل االستخبارات الرتكية وتنقل أسلحة وذخائر إىل معارضني 
إسالميني سوريني يواجهون نظام الرئيس السوري بشار األسد. وأشار اتلقرير 
أن اكتشاف الشحنات ىلع احلدود السورية اكد يفضـي إىل اقتتال بني عنارص 
حرس احلدود واالستخبارات وهو ما أوىح أن األخرية تعمل بمعزل عن بقية 

أجهزة ادلولة األمنية. 
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من املؤكد أن االخرتاق الرتيك للمعارضة السورية قد بدأ يف مرحلة مبكرة 
تأسيس  ىلع  اإلرشاف  أو  املعارضة،  قيادات  استضافة  مع  سواء  اتلمرد  من 
مليشيات خاصة. أول هذه املليشيات املؤسسة تركيًّا يه فرقة السلطان مراد 
قيادات  من  طلب  ىلع  بناء  جاء  تأسيسها  أن  سورية  مصادر  وتذكر   ،2012 يف 
هجمات  من  الرتكمانية  األقلية  حلماية  باتلدخل  الرتكية  للمخابرات  تركمانية 
اجليش السوري. تلقت الفرقة مساعدات مبارشة من اجليش الرتيك قبل دخوهل 
سوريا بسنوات. وارتكز هذا الفيلق يف مدينة حلب قبل أن يسرتدها اجليش 
منبج  يف  تركيا  عليها  تسيطر  اتلـي  املناطق  إىل  وانسحب   ،2016 يف  السوري 

وعفرين.

من  واكنت   ،2016 أبريل  يف  تركيا  داخل  تأسست  فقد  احلمزات،  فرقة  أما 
أوائل الفرق السورية اتلـي دخلت مع اجليش الرتيك عند احتالل جرابلس يف 
2017. تأسست الفرقة ىلع يد أبو بكر سيف بوالد اذلي اكن ضابًطا يف اجليش 
العريب السوري وانشق يلوايل املعارضة وأنقرة. وانضمت إىل الفرقة أيًضا فرق 
تركية أصغر مثل لواء سمرقند. وإىل جانب انضمام الفرقة إىل عمليات اجليش 
الرتيك املتكررة يف شمال سوريا بني 2016 و2020 )درع الفرات، غصن الزيتون، 
نبع السالم(، اكن هلا أيًضا دور يف نقل املقاتلني السوريني للعمل كمرتزقة يف 

ساحة الرصاع الليبـي.  

 شهد العام 2016 أيًضا تأسيس مجاعة أحرار الرشقية وقوامها جمموعة من 
االنضمام  االعضاء  بلعض  وسبق  سوريا،  رشيق  الزور  دير  منطقة  يف  املقاتلني 
إىل جبهة أحرار الشام. وإىل جانب هذه احلراكت، ساهمت املخابرات واجليش 
الرتيك يف تأسيس ودعم فرق مثل مجاعة نور ادلين زنكي املشلكة من عنارص 
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سلفية جهادية، واكنت جزًءا من جبهة انلرصة قبل أن تنفصل عنها بعد رصاع 
دموي، واجلبهة الشامية وصقور اجلبل وغريها.   

تنتيم لك هذه اجلمااعت إىل تيار السلفية اجلهادية، وتتسم أغلب عنارصها 
السلطان مراد يف  فرقة  املثال، شاركت  االنضباط. ىلع سبيل  بادلموية، وعدم 
أكرب عملية رسقة مجاعية طالت ممتلاكت املدنيني يف عفرين يف 2018. إال أن 
األخطر من هذا هو اخنراط هذه اجلمااعت يف قتال بعضها ابلعض، يف كثري من 

األحيان ألسباب مصلحية وجتارية.

وفرقة  الرشقية  أحرار  بني  عنيفة  اشتبااكت  اندلعت   ،2018 أبريل  فيف 
بعد  عفرين،  بمدينة  املحمودية  ويح  الغريب  األوتوسرتاد  يف  مراد  السلطان 
من  وكثري  لألغذية.  ومستودع  املرسوقات”  “تقاسم  ىلع  بينهم  فيما  خالفات 
بدء  ومع  السوري.  اجليش  ضد  فعيل  قتال  أي  يف  ينخرط  لم  اجلمااعت  هذه 

اتلصعيد الرتيك يف يلبيا، أخذت هذه احلراكت يف االصطفاف للعمل كمرتزقة.

دور	املخابرات	الرتكية	يف	يلبيا

احلرب  يف  اإلسالمية  العنارص  جتنيد  يف  الرتكية  االستخبارات  دور  بدأ 
األهلية يف يلبيا واتلـي أدت إىل إسقاط نظام القذايف يف 2011. وبرز اسم صادق 
أصطون باعتباره أبرز ضباط املخابرات الرتكية املسؤولني عن هذه العملية. اكن 
أصطون ىلع األرض عند انتهاء املرحلة األوىل من الرصاع. وانتقل بعد ذلك 
إىل تركيا يلصبح أحد أبرز األسماء املسؤولة عن إحباط املحاولة االنقالبية يف 
2016. واتهم أصطون يف هذا الصدد بتلفيق االتهامات إىل العديد من الضباط 
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إبعاده حلني إىل أسرتايلا يلعمل كملحق  القضائية، وهو ما أدى إىل  والعنارص 
عسكري يف السفارة الرتكية رغم صدور أوامر قضائية باستداعئه للشهادة.

استغل  وقد   ،2010 منذ  لفيدان  املبارشة  القيادة  حتت  أصطون  يعمل 
فرع  تأسيس  يف  واإلمداد  اخلاصة  العمليات  يف  الطويلة  العسكرية  خربته 
كذلك،  الرتيك.  اجليش  داخل  اخلاصة  القوات  إلضعاف  اخلاصة  للعمليات 
ساهم أصطون يف تأسيس فرع االستخبارات الوطنية واتلنسيق، وهو مسؤول 
عن جهاز املعلومات االستخباراتية من داخل األجهزة احلكومية الرتكية. من 
الرتكية  العالقات مع رشكة صادات  تأسيس  ناحية أخرى، ساهم أصطون يف 
بقيادة عدنان تانريفريدي، الضابط السابق والصديق املقرب ألردواغن، وأحد 

املشاركني يف نقل املرتزقة إىل يلبيا الحًقا.

بقيادة  الوطنـي  اجليش  بني  الرصاع  احتدام  مع  أخرى  مرة  أصطون  اعد 
املشري حفرت وحكومة الوفاق حول طرابلس. أرشف أصطون ىلع نقل املعدات 
اثلقيلة إىل مليشيات حكومة الوفاق، خاصة تلك املنتمية إىل مدينة مرصاتة 
الرتكية.  املخابرات  من  املدارة  وجوكوفا  جوكصو  ابلوارج  استقبلت  واتلـي 
من  وأغلبهم  السوريني،  املرتزقة  آالف  نقل  تم  مع رشكة صادات  وباتلنسيق 
املخابرات  أدارتها  جوية  خطوط  خالل  من  اذلكر  سالفة  املسلحة  اجلمااعت 

الرتكية من مطار اغزي عنتاب إىل اسطنبول ومنها إىل مرصاتة وطرابلس.

وفًقا للمرصد السوري حلقوق اإلنسان، بلغ عدد السوريني اذلين تم نقلهم 
املايلة من حكومة  تلقوا استحقاقاتهم  للقتال إىل يلبيا حوايل 16 ألف مقاتل 
الوفاق. ولم تقترص العملية ىلع السوريني فقط. فقد أرشفت املخابرات الرتكية، 
السلفيني  من  مقاتل   4000 حوايل  نقل  ىلع   2020 يونيو  يف  صادر  تلقرير  وفًقا 
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اجلهاديني من تونس إىل يلبيا. من بني هؤالء اكن هناك حوايل 2500 من ادلواعش 
من خمتلف دول املغرب العريب. 

لم تكن هذه العملية يف يلبيا دون ضحايا. فيف يونيو 2020، كشف عدد 
من الصحافيني األتراك وقوع ضحايا يف صفوف املخابرات الرتكية يف يلبيا يبلغ 
عددهم سبعة عنارص وهو ما أدى إىل صدور حكم بسجنهم بسبب الكشف 
عن هويات القتىل. هذا فضاًل عن القتىل يف صفوف املرتزقة السوريني وغريهم، 
اذلين أصبح وجودهم غري مرغوب فيه وفًقا التفاق وقف إطالق انلار انلهايئ 

يف أكتوبر 2020.

تقييم	اسرتاتيجية	االستخبارات	الرتكية	يف	الرشق	األوسط

من املؤكد أن النشاط اذلي قامت به االستخبارات الرتكية اكن هلا عظيم 
األثر يف فرض بعض احلقائق ىلع األرض، وحتقيق بعض انلجاحات اتلكتيكية 
املؤقتة، مثل احلد من نفوذ قوات سوريا ادليمقراطية، ومنع سقوط طرابلس يف 
يد اجليش اللييب، إال أن األهداف االسرتاتيجية من وراء تلك الشبكة اتلـي 

حاول جهاز خاقان فيدان حتقيقها توشك أن تفشل ألسباب عديدة.

أول	هذه	األسباب أن تركيا تكاد تكرر نفس السيناريو ىلع الرغم من 
السياسـي واالجتمايع بني سوريا ويلبيا، وتعتمد حرًصا ىلع  الوضع  اختالف 
جيعل  ما  وهو  املتطرفة.  السنية  اجلمااعت  وتسليح  تمويل  ويه  واحدة  أدوات 

خطواتها وحتراكتها أكرث توقًعا.

“وكالء  من  العكس  فعىل  األداة.  تلك  هو عدم كفاءة  األسباب  ثاين	هذه	
إيران” وىلع رأسهم، بدرجة من اتلحفظ حزب اهلل اذلي أصبح حليًفا أساسيًا 



207

القسم اثلالث: هل تنجح تركيا يف فرض 
ارادتها يف اخلارج؟

األيديولويج،  اتلماسك  تركيًّا  املدعومة  املليشيات  تفتقد  املقاومة،  حمور  يف 
منضبطة  غري  أنها  كما  شديدة،  وإجرامية  بانتهازية  خملوط  ادلينـي  فتطرفها 
وغري خاضعة مبارشة لتسلسل قيادي هريم. هذا فضاًل عن ميل هذه املليشيات 

لالقتتال ادلاخيل.

قد يكون الوضع يف يلبيا أكرث وضوًحا. فاملليشيات الليبية احلليفة حلكومة 
الوفاق السابقة أكرث استقاليلة من املليشيات السورية، وحتالفها مع تركيا هو 
حتالف ظريف يدور حول معاداة اجليش الوطنـي، وعدا قيادات هذه املليشيات 
اندلعت  ما  ورساعن  عليها،  فعلية  سيطرة  أنقرة  تملك  ال  برتكيا،  املتصلة 

مشاحنات واشتبااكت بينها وبني املرتزقة السوريني.

ثاثلًا، يبدو أن االستخبارات الرتكية تواجه صعوبات يف االستطالع وبناء 
معرفة دقيقة بالوضع االجتمايع خاصة يف ساحة بعيدة مثل يلبيا. ادليلل ىلع 
ذلك اهلجوم اذلي وقع ىلع قاعدة الوطية يف يويلو 2020، بعد االستيالء عليها من 
قبل اجليش الوطنـي، حيث استهدفت الرضبة نظام دفايع تريك وأسقطت قتىل 

وجرىح يف صفوف القوات الرتكية.

قادًرا ىلع  فيدان  قيادة  الرتكية حتت  االستخبارات  يبدو جهاز  ذلك،  ومع 
املناورة وال يرتدد يف اتلخيل عن صنائعه لكما استدعت الرضورة. فمع بداية نقل 
املرتزقة السوريني إىل يلبيا، طار فيدان ملوسكو للقاء وزير األمن يف نظام األسد 
األمنية  االتصاالت  استمرار  والرتيك  السوري  اجلانبان  خيف  ولم  مملوك،  يلع 
بني الطرفني، واتلـي تدور حول إدارة “بقعة اتلطرف” املتبقية يف إدلب وفًقا 

التفاق سوشـي.
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ومع حماولة تركيا اتلقارب مع دول املنطقة، خاصة مرص اتلـي تتماس معها 
جهاز  ىلع  سيكون  الليبـي،  الرصاع  ويف  املتوسط  رشق  اغز  ىلع  اتلنافس  يف 
راكمه  اذلي  العبء  من  للتخلص  آمنة  طريقة  جيد  أن  الرتيك  االستخبارات 

باالستثمار حرًصا يف دعم اإلسالميني واجلهاديني. 



ملحقات





تسليح الشتات: كيف يوظف أردوغان أتراك 
الخارج إلدارة النفوذ في أوروبا؟

املصدر:	معهد	دراسات	األمن	واتلنمية

غري  االستخبارايت  النشاط  بشأن  أوروبا  أحناء  مجيع  يف  الفضائح  ظهرت 
أردواغن. لكن تظل  الرتيك رجب طيب  للرئيس  املوايلة  للمنظمات  املرشوع 
القضية أكرب من ذلك بكثري. ذلك أن احلكومة الرتكية قد اخنرطت يف جهود 
منهجية حلشد الشتات الرتيك يف أوروبا للعمل ملصلحة نظام أردواغن T كناخبني 
يف االنتخابات الرتكية، وكجماعة ضغط يف سياسات ابلدلان اليت يقيمون فيها، 

وكمخربين وخمربني ضد معاريض أردواغن.

موحدا  اعماًل  يكون  أن  إىل  يميل  الرتيك  الشتات  اكن  الزمن،  من  لعقود 
لرتكيا وأوروبا بداًل من مقسم بينهم. هذا ال يعين أنه لم يكن هناك تداعيات 
األكراد  يميل  إذ  اوروبا.  يف  الرتيك  الشتات  ىلع  الرتكية  ادلاخلية  املشالك  من 
األتراك إىل أن يكونوا ناشطني سياسيًا للغاية ويتم تعبئتهم ضد ادلولة الرتكية، 
وتمكن حزب العمال الكردستاين (PKK) واجلمااعت اتلابعة هل من استخدام 

أوروبا كقاعدة للعمليات ومجع اتلرباعت.

 )5(
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اكن هذا يف كثري من األحيان موضع خالف بني ادلول األوروبية وتركيا، 
أوروبا  إىل  واألكراد  األتراك  القوميني  بني  االجتمايع  االضطراب  امتد  كما 
الكردستاين  العمال  حلزب  سمحت  اليت  احلريات  أفادت  املايض،  يف  أيضا. 
باتلنظيم يف أوروبا احلركة اإلسالمية أيًضا. ىلع سبيل املثال، نمت حركة مليل 
جوروش اليت أسسها جنم ادلين أربكان من السبعينيات فصاعًدا برسعة يف 
أملانيا، وظهرت جممواعت أكرث راديكايلة لم يكن من املمكن أن تزدهر يف 
ابليئة األكرث تقييًدا لرتكيا. وشمل ذلك حركة “دولة اخلالفة” يف كولونيا بقيادة 

مجال ادلين اكبالن.

اهتمت ادلولة الرتكية دائًما بالشتات، وال سيما خطر اتلطرف اإلساليم بني 
األتراك يف اخلارج. هلذا السبب وافقت تركيا وادلول األوروبية ىلع نرش أئمة من 
"رئاسة الشؤون ادلينية" الرتكية، ويه مديرية ادلولة للشؤون ادلينية اليت ختدم 
مساجد أوروبا. وألن "رئاسة الشؤون ادلينية" قد صممت ملمارسة السيطرة ىلع 
األئمة  مساعدة  يف  واألوروبية  الرتكية  املصالح  تالقت  فقد  ادلينية،  الشؤون 
إىل  الرتكية  املجتمعات  اجنذاب  الرتكية ىلع ضمان عدم  ادلولة  اذلين عينتهم 
ما  ىلع  ادلينية  الشؤون  رئاسة  تسيطر  ذللك،  نتيجة  املتطرفة.  األيديولوجيات 
يصل إىل ألف مسجد يف أوروبا. وتشمل هذه املساجد حوايل 600 مسجد يف 
بلجياك  من  لك  يف  و60  هونلدا،  يف   150 من  يقرب  وما  فرنسا،  يف  و200  أملانيا، 

وانلمسا، و40 يف سويرسا، و30 يف ادلنمارك، وتسعة يف السويد ىلع األقل.

ومع ذلك، وحىت وقت قريب، لم تكن ادلولة الرتكية تعمل بطريقة منهجية 
وفعالة الستخدام الشتات ألغراض سياسية. غري أن هذا قد تغري يف السنوات 
العديدة املاضية. منذ اعم 2014، أصبح بإماكن املواطنني األتراك اذلين يعيشون 
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يف اخلارج اتلصويت يف السفارات والقنصليات. وباتلايل أمكن لدلولة الرتكية 
اآلن استهداف أكرث من ثالثة ماليني مواطن تريك مؤهل للحمالت السياسية 
املحلية، مما جيعل األتراك باخلارج ثالث أكرب دائرة انتخابية بعد ساكن اسطنبول 
وأنقرة. نظًرا ألن املعارضة الرتكية تفتقر إىل املوارد الالزمة للقيام حبمالت يف 
اخلارج، وبما أن العديد من األتراك يف اخلارج يتعاطفون مع احلكومة احلايلة، 
فإن استخدام املوارد اإلدارية لدلولة للتأثري ىلع هؤالء انلاخبني يصبح اعماًل 

مهًما يف االنتخابات الوطنية.

يصوّت األتراك يف اخلارج أيًضا يف ادلول األوروبية T خاصة بعد أن حررت 
املزدوجة.  باجلنسية  ذلك  بعد  التسعينيات وسمحت  اجلنسية يف  قوانني  أملانيا 
نتيجة ذللك، إذا أمكن حشد األتراك يف اخلارج ألغراض احلكومة الرتكية، 
فيمكنهم أن يكونوا بمثابة كتلة انتخابية مهمة يمكن أن تكافئ أو تعاقب 

القادة األوروبيني اعتماًدا ىلع مواقفهم جتاه تركيا.

األمنية  السياسية  للبيئة  مساعًدا  اعماًل  أيًضا  اخلارج  يف  األتراك  أصبح 
املفرطة يف تركيا. معارضو الرئيس الرتيك T خاصة القوميني األكراد وأنصار رجل 
ادلين فتح اهلل جولن T ىلع سيبل املثال وُصفوا بأنهم أعداء لدلولة وإرهابيون. 
الشتات  استخدام  يمكن  أوروبا،  إىل  قد جلأوا  من هؤالء  العديد  ونظًرا ألن 

الرتيك األكرث تنظيماً تلقديم معلومات عن هذه املجمواعت وترهيبها.

ساعد قرار الرئيس أردواغن بإاعدة تشكيل ائتالفه احلاكم يف اعم 2015 
ىلع ترسيخ الشتات الرتيك يف اخلارج. اكنت اجلمااعت الرتكية القومية املتطرفة 
ابلعض.  بعضها  مع  خالف  ىلع  املايض  يف  أوروبا  يف  اإلسالمية  ونظرياتها 
اليت تعرض هلا حزبه  االنتاكسة  بعد  قومياً  أردواغن خطاً  تبىن  أن  بعد  لكن 
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واتلنمية  العدالة  حزب  تكاتف  مع   T  2015 يونيو  يف  الربملانية  االنتخابات  يف 
هذه  مجع  أيًضا  السهل  من  أصبح   T  (MHP) القويم  العمل  وحزب   (AKP)

املجمواعت املتباينة مًعا يف الشتات األورويب.

يبدو أن حكومة أردواغن جنحت يف إخضاع لك من حركة مليل جوروش 
الرئيس  تأثريها.  حتت  أوروبا  يف  املتطرفة  القومية  الرتكية  اجلمااعت  وكذلك 
السابق لـحركة مليل جوروش، مصطىف ينري أوغلو، هو عضو يف الربملان عن 
املتطرفني من  القوميني  العدالة واتلنمية منذ اعم 2015. كما تم جذب  حزب 
خالل تعيني نائب رئيس حزب احلركة القومية السابق توغرول توركش T جنل 
لرئيس  كنائب   T توركش  أرسالن  ألب  القويم  الزعيم   T األسطوري  املتطرف 

الوزراء.

مديرية  الشتات.  تنسيق  يف  أساسيتان  تركيا  يف  حكوميتان  هيئتان  هناك 
الوزراء  نائب رئيس  األتراك واألقارب يف اخلارج،و يه هيئة حكومية بقيادة 
هيئة  مشرتك  بشلك  يشلكون  أوروبية  دولة  لك  يف  ممثلون  دليها  توركيش، 
واجلايلات  الرتكية  احلكومة  بني  مبارشة  وصل  كحلقة  ويعملون  استشارية، 
الرتكية يف أوروبا. تصدرت اهليئة مؤخًرا عناوين الصحف يف السويد، عندما 
تم الكشف عن أن رجلها الرئييس، رفعت اكنديمري، نصب نفسه أيًضا مرشًدا 
ملحمد اكبالن، السيايس الرتيك املودل املنتيم حلزب اخلرض اذلي تم تعيينه وزيًرا 
لإلساكن يف السويد يف اعم 2014، واذلي تم إجباره ىلع االستقالة يف اعم 2016. 
رافق اكنديمري اكبالن فيما يصل إىل عرشين رحلة إىل تركيا يف أقل من اعمني. 

واألهم من ذلك هو رئاسة الشؤون ادلينية اتلابعة لدلولة الرتكية.
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كما أنه يف 19 أكتوبر 2015، وفًقا ملحلل تريك، قام أردواغن بتعديل وظائف 
فحص  يه  املايض  يف  اكنت  اهليئة  وظيفة  أن  حني  يف  ادلينية.  الشؤون  رئاسة 
األيديولوجية  تلضخيم  حايلا  يستخدمها  فإنه  أوروبا،  يف  اإلساليم  اتلطرف 
اإلسالمية حلزب العدالة واتلنمية مما سيكون هل آثار مزتايدة األهمية يف أوروبا. 
 هلا يف 

ً
نشئت يف اعم 1975، فرواع

ُ
فتحت مؤسسة رئاسة الشؤون ادلينية، اليت أ

اثلمانينيات  األتراك يف  من  كبرية  أعداداً  تضم  اليت  األوروبية  ابلدلان  معظم 
تستطيع من خالهلا اهليئة رصف األموال يف ادلول األوروبية واملساهمة يف بناء 

وإدارة املساجد.

يعمل االحتاد الرتيك اإلساليم للشؤون ادلينية، اذلي أسسته رئاسة الشؤون 
ادلينية يف اعم 1984، كمنظمة جامعة للجمعيات اإلسالمية الرتكية يف أوروبا. 
من خالل االحتاد املستقل اسمياً، تعني رئاسة الشؤون ادلينية أئمة للعمل يف 
أكرث من ألف مسجد يف مجيع أحناء أوروبا. ويرشف ىلع هذه العملية امللحقون 
بالشؤون ادلينية يف السفارات والقنصليات الرتكية، وهم أنفسهم من مسؤويل 

رئاسة الشؤون ادلينية املعارين للبعثات الرتكية يف اخلارج.

قام حزب العدالة واتلنمية أيًضا ببناء شبكة من اجلمعيات املوايلة يف مجيع 
أحناء أوروبا، حتت مظلة احتاد ادليمقراطيني األوروبيني األتراك، اذلي تم إنشاؤه 
يف اعم 2004. دلى االحتاد فروع يف ثالثة عرش دولة أوروبية، بينما يتم تنظيم 
لك فرع وفًقا للترشيعات املحلية، يتم اتلحكم فيها مجيًعا من مقر االحتاد يف 
ينتيم االحتاد رسمياً  أنقرة. ال  الرئايس يف  القرص  بأملانيا، وباتلايل من  كولونيا 
إىل أي حزب سيايس. لكنه يعمل كذراع ممتدة حلزب العدالة واتلنمية عمليًا. 
يكرر ممثلوه نقاط حديث أردواغن يف وسائل اإلعالم األوروبية، وينظم االحتاد 



216

السياسة الرتكية يف الرشق األوسط
تبدد طموحات اهليمنة اإلقليمية

مظاهرات حول قضايا ذات أهمية للنظام الرتيك. تستضيف فروعه بانتظام وزراء 
وبرملانيي حزب العدالة واتلنمية باإلضافة إىل اخلرباء واألاكديميني املنتسبني هل 

يف مجيع أحناء أوروبا.

يف أملانيا، ذهب أردواغن إىل أبعد من ذلك: فقد أنشأ حزًبا سياسيًا يسىم 
حتالف ادليمقراطيني األملان اعم 2016، ورئيسه احلايل رئيس احتاد ادليمقراطيني 
األوروبيني األتراك السابق، رمزي آرو، أبرز منارصي أردواغن يف وسائل اإلعالم 
األملانية. يف املقابالت اليت ُعقدت معه، أوضح رمزي أنه أنشأ احلزب ألنه يرى 
أملانيا مقبولة من أنصاره. ظهرت هذه  أنه ال توجد أحزاب سياسية أخرى يف 
الضوء مؤخًرا،  دائرة  املنسقة جيًدا بشلك مزتايد يف  املجمواعت  املجموعة من 
وإن لم يكن ذلك يف املقام األول بسبب اخلالفات ادلبلوماسية األخرية حول 
منع الوزراء األتراك من دخول العديد من ادلول األوروبية حلمالت تصويت 
األعمق  لالداعءات  نتيجة  اكنت  الصفوف  هذه  أن  يبدو  الواقع،  يف  الشتات. 
واألكرث إثارة للقلق بشأن نشاط املخابرات الرتيك غري املرشوع. منذ االنقالب 
الفاشل، يبدو أن حكومة أردواغن وجهت مجيع املنظمات اخلاضعة لسيطرتها 
يف أوروبا T وأماكن أخرى، بما يف ذلك الواليات املتحدة T ملواجهة حركة فتح 

اهلل جولن، اليت يليق أردواغن باللوم عليها يف تنظيم االنقالب.

طابلت احلكومة الرتكية بإغالق املنظمات واملدارس اتلابعة جلولن وتسليم 
أن عنارص  إىل  الكثري مما يشري  أن هناك  تركيا. ويف حني  املطلوبني يف  أنصاره 
القضائية  بالفعل يف االنقالب، فإن األنظمة  جولن يف اجليش اكنوا متورطني 
األوروبية ال توفر أي أسس إلغالق املدارس واملنظمات غري احلكومية اليت تم 
تشكيلها بشلك قانوين، ناهيك عن تسليم األفراد T اذلين يكونون يف كثري من 
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T وفًقا للمزاعم الرتكية اليت تليق باللوم ىلع حركة  احلاالت مواطنني أوروبيني 
جولن.

 T املعارضني ألردواغن  األتراك  املعلومات عن  املنهجية جلمع  اجلهود  أدت 
ومعظمهم من املنتسبني إىل حركة جولن وليس مجيعهم T يف العديد من ادلول 
األئمة  اكن  وترهيبهم.  أعاله،  املذكورة  املنظمات  مجيع  جتريم  إىل  األوروبية 
املعينون من قبل رئاسة الشؤون ادلينية يف طليعة هذه العملية االستخباراتية، 
حيث قاموا باإلبالغ عن أتباع جولن يف أوروبا ومنعهم من الوصول إىل املساج؛ 
بل ظهرت أدلة تشري إىل أن رئيس احتاد ادليمقراطيني األوروبيني األتراك يف 
السويد قد هدد أتباع جولن. ويف العديد من ابلدلان، ظهر أن األتراك مدعوون 
إلبالغ السفارات والقنصليات الرتكية ىلع أنصار جولن وغريهم من املعارضني. 
ترافق ذلك مع موجة مزتايدة من العنف ضد األهداف املرتبطة جبولن، ولكن 
أيًضا بهجمات شنها اجلناح اليساري جلبهةTحزب اتلحرر الشعيب اثلوري ىلع 

منشآت احتاد ادليمقراطيني األوروبيني األتراك يف أملانيا.

دائًما رشيًكا  تركيا  بينما اكنت  أوروبا.  آثار مضاعفة يف  تركيا  للقمع يف 
الزتمت  أنها  إال  ديمقراطيتها،  يف  عيوب  بسبب  األوروبية  لدلول  إشاكيلًا 
بالقواعد ادلبلوماسية. اغبًلا ما اكنت أنقرة اغضبة من عدم وجود تعاون أورويب 
يف مواجهة حزب العمال الكردستاين، لكنها ردت بالوسائل ادلبلوماسية، ومن 
خالل حشد دعم الواليات املتحدة ألردواغن، ومع ذلك، ليس دليها اآلن أي 

خماوف بشأن اتلدخل يف الشؤون ادلاخلية لدلول األوروبية.
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اتلرصحيات  وأوروبا.  تركيا  بني  العالقة  طبيعة  أسايس  بشلك  يغري  هذا 
أكرث  املعادية  بادلولة  تذكرنا  الرتكية  احلكومة  وأفعال  األتراك  للقادة  األخرية 

منها "دولة مرشحة" لالحتاد األورويب.  



دور الدين كأحد أدوات القوة الناعمة لتركيا 
وإيران في جنوب القوقاز

املصدر:	بروكنجز

بدأت لك من إيران وتركيا منافسة جيوسياسية جديدة ىلع انلفوذ يف أرمينيا 
وأذربيجان وجورجيا. ومع ذلك، فإن اتلنافس اإليراين الرتيك ليس جديًدا. كما 
أن “لعبة القوة” يف جنوب القوقاز ال تقترص ىلع هاتني القوتني املتوسطتني. يف 
الواقع، اكنت إيران وتركيا تلعبان هذه اللعبة منذ سنوات فيما ال يزال جنوب 
القوقاز حتت اتلأثري الرويس القوي. إال أن الوضع اجليوسيايس املتغري قد فتح 

خيارات جديدة إليران وتركيا للتأثري ىلع هذه املنطقة.

  كيف تستخدم إيران وتركيا ادلين كأداة نفوذ يف جنوب القوقاز؟   

تعزز سياسات إيران وتركيا وجهات نظرهما الرسمية حول املذهب الشييع 
ينتيم  حيث  وجورجيا،  أذربيجان  إىل  ادلينية  املكونات  هذه  وتمتد  والسين، 
الساكن إىل نفس االنتماء ادليين مثل إيران وتركيا )األغلبية املسلمة واألقلية 
ادلينية  الصالت  تزيد  أن  املنطيق  اتلوايل(، ذللك قد يكون من  املسلمة ىلع 

العابرة للحدود الوطنية من فرص جناح السياسات اخلارجية.

جنوب  يف  الصارمة  القوة  اعم  بشلك  تمارسان  ال  وتركيا  إيران  ألن  نظًرا 
الوضع  انلاعمة هناك مستفيدين من  القوة  اتباع سياسة  قررا  فإنهما  القوقاز، 

 )6(
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السياسية  اجلغرافيا  حيث  من  بدل.  بكل  اخلاص  واتلارييخ  اجليوسيايس 
والعالقات ادلويلة، فإن دول جنوب القوقاز وجريانها مرتابطة بشلك كبري حيث 

اكنت هذه املنطقة دائًما جمال نفوذ للقوى العظىم املجاورة.

فعىل سبيل املثال، يرتبط حمورا اتلحالفات )روسيا -أرمينيا T إيران، وتركيا 
املنطقة: منطقة  السياسية واالقتصادية يف  القضايا  بأهم  -جورجيا أذربيجان( 
قزوين،  حبر  يف  الغاز  احتياطيات  وتوزيع  عليها،  املتنازع  اكراباك  ناجورنو 
وخطوط األنابيب إىل أوروبا والسياسات األمنية واالتفاقيات اتلجارية. وعليه، 
ال يمكننا القول بارتباط اتلحالفات وال الزنااعت هناك ارتباًطا مبارًشا بادلين. 
وتركيا  جورجيا  مع  أفضل  بعالقات  الشيعية  األغلبية  ذات  أذربيجان  تتمتع 

بينما تتعاون إيران الشيعية بشلك أفضل مع أرمينيا املسيحية.

من جهتها، دعمت إيران اجلمااعت الشيعية يف لك من جورجيا وأذربيجان. 
مساعدات  -شلك  التسعينيات  أواخر  يف  ذروته  بلغ  اذلي  ادلعم  هذا  واختذ 
مايلة للمجتمعات ادلينية، وتبادل رجال ادلين والطالب، ورواتب لدلراسة يف 
إيران، وتمويل املشاريع اخلريية. يف أذربيجان أيضا -وخاصة اجلنوب -قدمت 
ناجورنو اكراباك  اإلقلييم حول  الزناع  ذروة  إنسانية خالل  إيران مساعدات 
يف أوائل التسعينيات وبدأت ابلث اإليراين عرب قناة تلفزيون سحر. لك هذه 
األدبيات  املثال، نرش  ذلك، ىلع سبيل  بما يف  دينية  األنشطة شملت مكونات 
إىل  متشابهة  إيران اكنت  استخدمتها  اليت  الوسائل  أن  الرغم من  ادلينية. ىلع 
حد كبري يف ابلدلين، إال أن اتلصور وانلتائج اكنا خمتلفني تماًما. فعىل عكس 
االقتصادية  اتلنمية  برامج  اجلورجية  احلكومة  بدأت  أذربيجان،  يف  حدث  ما 
يف  املسجلني  اكرتيل  كفيمو  من  الطالب  عدد  زيادة  ىلع  وعملت  املنطقة  يف 
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اجلامعات اجلورجية. وهكذا، أصبح نهج إيران، يف الواقع، تدخاًل يف سياسات 
األقلية اجلورجية وحتديات االندماج األوسع للمجتمع الشييع. لكن نظًرا ألن 
اجلامعات الرتكية ظلت أيًضا جذابة للطالب املحتملني، فقد دخل ابلدلان يف 
الواقع يف منافسة حول من يمكنه توفري فرص تعليمية واقتصادية أكرث جاذبية.

أذربيجان يعمل وفق  الشيعية يف  للجمااعت  فإن ادلعم اإليراين  باملقابل، 
منطق خمتلف. فأواًل، املجموعة املستهدفة أكرب بكثري، حيث أن الشيعة هم 
متعلمني  لم يكونوا  األذربيجانيني  الشيعة  نظًرا ألن  أذربيجان.  األغلبية يف 
الشباب  بني  االنتباه  اإليرانيون  ادلاعة  جذب  فقد  عليه  وبناء  جيًدا،  دينياً 

الشيعة من خالل أسلوب تدين راسخ من انلاحية الفكرية.

ىلع الرغم من أن هؤالء ادلاعة اكتسبوا بعض الشعبية بني جمموعة مزتايدة 
من األتباع، وجد معظم ابلاحثني أن إيران جنحت يف اتلأثري ىلع أجزاء صغرية 
من الساكن فقط. ومع ذلك، فإن املخاوف بشأن إماكنات ادلاعة اإليرانيني تصل 
إىل انلخب السياسية العلمانية اليت تثري القلق، واليت بدورها أوجدت الرواية 
املؤثرة حول "انلفوذ اإليراين" اخلطري اذلي عمل ىلع إضفاء الرشعية ىلع عمل 
الرشطة ضد بعض اجلمااعت الشيعية والوسائل القانونية ضد ادلاعة ادلينيني 

األجانب.

 لم تؤِد األنشطة اإليرانية يف جورجيا إىل اإلرضار بالعالقات اثلنائية، بينما 
هناك  أن  حيث  مستقرة.  غري  وإيران  أذربيجان  بني  اثلنائية  العالقات  ظلت 
توترات كبرية ىلع األرض  قادة ادلول خييف  الشيعة بني  لعموم  تضامن رمزي 

فيما يتعلق ببعض الطوائف الشيعية األذربيجانية.
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ومن املثري لالهتمام أن السياسة اخلارجية اإليرانية تستخدم الرتويج ادليين 
بطرق أخرى -سياسة ثقافية يف املقام األول -تتجاوز ادلعم املبارش للمجمواعت 
يوجد  حيث  وأرمينيا،  إيران  بني  اثلنائية  العالقات  ىلع  ينطبق  وهذا  ادلينية. 
باعتباره  ادليين  انتشارها  حتزم  إيران  فإن  ذلك،  ومع  الشيعة.  من  قليل  عدد 
شكاًل من أشاكل الفضول لرأس املال اثلقايف. ذلك أن املعارض ودورات اللغة 

واألنشطة اثلقافية األخرى عززت العالقة السياسية لسنوات.

ماذا عن استخدام تركيا لدلين يف جنوب القوقاز؟

إدراج تركيا لدلين يف السياسة اخلارجية خمتلف. يف العقد األول من القرن 
فتح  بني حركة  الرسيم  الفصل  من  كثريا  تركيا  استفادت  والعرشين،  احلادي 
اهلل جولن ومديرية الشؤون ادلينية اتلابعة لدلولة الرتكية. خالل تلك الفرتة، 
اكنت القوة انلاعمة ادلينية الرتكية يف منطقة القوقاز مرتبطة بشلك فريد تقريبًا 
حبركة جولن. ىلع الرغم من أن مديرية الشؤون ادلينية دعمت األقلية السنية 
يف منطقة أدجارا جبورجيا وكذلك بعض املساجد وقسم ادلين يف جامعة باكو 
احلكومية يف أذربيجان، إال أن حركة جولن اكنت أكرث حضوراً واندماجاً يف 

املجتمع كشلك من أشاكل القومية الرتكية.

لقد فهم ممثلو حركة جولن يف املنطقة جيًدا كيفية اتلأكيد ىلع جذورهم 
اجلورجيني  أبناء  مدارسهم  جذبت  فقد  أخرى.  وطنية  سياقات  يف  الرتكية 
واحلكومة  جولن  حركة  ألن  نظًرا  األتراك.  األعمال  رجال  أو  وادلبلوماسيني 
ىلع  قادرة  دائًما  الرتكية  السياسة  اكنت  منفصلتني،  مؤسستني  اكنتا  الرتكية 
السياسية يف ابلدلين، مما سمح هلما  القوة انلاعمة ادلينية مع مصاحلها  موازنة 

بامليض قدًما بشلك متواز.
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لقد تغري الوضع بشلك كبري منذ االنقسام اذلي حدث بني جولن وأردواغن 
يف اعم 2013. تم إغالق مؤسسات جولن يف أذربيجان بسبب ضغوط احلكومة 
ادليين  انلفوذ  بني  جديد  توازن  إجياد  أنقرة  ىلع  سيتعني  ذللك،  وفًقا  الرتكية. 
يف  الرتكية  انلاعمة  القوة  يف  تراجعاً  اخلرباء  معظم  يتوقع  لـهذا  والسيايس. 
ىلع  مؤثًرا  يكون  لن  ادلينية  الشؤون  مديرية  نفوذ  أن  إىل  مشريين  املنطقة، 

املستوى الشعيب بنفس درجة تأثري حرجة جولن يف املايض.

باختصار، تظل عالقة ادلين بإسقاط القوة انلاعمة متناقضة. يمكن لدلين 
تستهدف  اليت  لألنشطة  كأساس  ادلويلة  العالقات  يف  مهًما  دوًرا  يلعب  أن 
وأحيانًا تؤثر بنجاح ىلع أجزاء من الساكن املحليني. ومع ذلك، فإن الصادرات 
باتلأكيد ليس  ادلين  تزال حمدودة.  القوقاز ال  وإيران يف جنوب  لرتكيا  ادلينية 
القوقاز.  حيث ال تستند أي من  املفتاح لفهم تأثري هاتني القوتني يف جنوب 

العالقات اثلنائية املعنية بشلك أسايس ىلع أسس دينية.

يستفيد حتليل القوة انلاعمة ادلينية يف هذه السياقات من انلظر إىل ظروف 
تارخيية وجيوسياسية حمددة بداًل من ابلحث عن األنماط العاملية اليت حتكم 
دور ادلين يف السياسة اخلارجية. يف حني أن السياسة ادلينية لرتكيا أو إيران قد 
تكون مستنرية ىلع مستوى ما من خالل نقاط ابلداية األيديولوجية وادلينية 
نتيجة حلاالت  ادليين هو  اتلواصل  اسرتاتيجيات  أو فشل  فإن جناح  املتباينة، 
تارخيية حمددة يف ابلدلان املستهدفة. اعتماًدا ىلع حجم املجموعة املستهدفة، 
القوة انلاعمة ادلينية اعماًل مهًما  كما رأينا أعاله، يمكن أن يصبح إسقاط 
يف مناقشات األمن القويم يف سياق واحد بينما يظل جانبًا ثانوًيا، بل عرضيًا 

للسياسة جتاه األقليات يف سياق آخر.




