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 :هل يتراجع الدور اإلقميمي التركي
 الداخمية والخارجية قراءة في التحديات

 
 أمجد أحمد جبريل
شيماء بياء الدين 

قميم الشرق األوسط من في إطار ما تشيده المنطقة العربية  ، تتزايد متالحقة تغيراتوا 
، استنادا اجعبأن الدور اإلقميمي التركي يترراء والتحميالت القائمة في اآلونة األخيرة اآل

بروز أصوات داخل تركيا تطالب بالمصالحة  :منياو ،الجزئية إلى عدد من المؤشرات
اضطرار تركيا لزيادة مشاركتيا في التحالف ضد داعش رغم و، الرسمية مصرمع 

بروز ، وىا إقامة منطقة عازلة شمال سورياأىمن اعدم األخذ بشروط أنقرة التي ك
، وخصوصا العالقات الخميجية ية مع العالم العربيتوتر في مجمل العالقات الترك

زيادة تعرض المواطنين األتراك لعمميات ، و -ةدوحالبة أنقرما خال عالقة  -التركية 
 .اموغيره خطف في لبنان والعراق

تراجع دور تركيا عمى الصعيد ىذا فضال عن المؤشرات األخرى التي قد تشير إلى 
ء أصدقاوضع ، وتراجع العربيةلمضادة في المنطقة الثورات اانتعاش : ، ومنياالكمي
اإلخوان المقصود تراجع ) لخصوميم ، واضطرارىم إلى تقديم تنازالتفي اإلقميمتركيا 
تركيا نسبيا صورة ، واىتزاز (لحساب معسكر الثورات المضادة وقطر نيالمسمم

دعوى  تحت الذي بات يتعرض النتقادات متزايدة وخفوت جاذبية نموذجيا السياسي
، وتصاعد موجة إنتاج التاريخ العثماني السمطوية تعيد كاملالتحول إلى سمطنة 

يران لمصمحة إسرائيل التي تصب  عمى اإلرىاب الدولية الحرب والنظم العربية وا 
  .المستبدة

الدور اإلقميمي التركي ال يزال حاضرا  وفي المقابل يبرز الرأي اآلخر القائل بأن
  ومن، األخالقي في السياسة التركية –البعد المعياري تمس  ىوفاعال في قضايا أخر

التصريحات القوية لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغمو بعد  :المؤشرات عمييا
، والتي انتقد فييا التوظيف اإلسرائيمي لمحادث، شارلي إيبدو قتل صحفيي حادثة

خيرة عمى غزة صيف خصوصا أن ما فعمو بنيامين نتيناىو في حربو اليمجية األ
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زيارة الرئيس رجب طيب و، الفرنسيين من قتل الصحفيين كان أفظع بكثير 2014
 بعد أيام قميمة من تفجير  -التي أصر عمى القيام بيا  -إلى الصومال أردوغان

ا في مقديشيو كان ينزل فيو أعضاء من فندق 22/1/2015شباب المجاىدين في 
في صدارة  ،ال عن الرئيس السابق عبد اهلل غل، فضأردوغانبروز ، والوفد التركي

رغم الخالف السعودي  – المعزين في وفاة العاىل السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز
 .-التركي العمني حول الممف المصري وممفات إقميمية أخرى –

سواء نتيجة  في تركيا حاليا حسم الجدل بشأن أمور كثيرة تحدثورغم أنو يصعب 
األمر المؤكد ، فإن أحداث المنطقة العربيةنتيجة تفاعميا مع أو  ،اخميةتفاعالتيا الد

 . البالد، سواء عمى الصعيد الداخمي أو الخارجيىو أن ىناك تحديات تواجو 
في ىذه  التي تواجييا تركياالتحديات الداخمية والخارجية ىذه المقالة تستعرض 

 إقميمية متغيرات 3، في ظل وجوارىا المرحمة االنتقالية التي تمر بيا المنطقة العربية
المحاوالت الحثيثة إلعادة تشكيل النظام اإلقميمي في المنطقة، عبر  أولها :أساسية

 2013الحركات اإلسالمية السياسية، خصوصا منذ منتصف عام حرب عمى ال
، وكذلك الحرب الصريحة عمى الحركات اإلسالمية (سيما حركة اإلخوان المسممينال)

 (.بخاصة "داعش"تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )العنيفة 
في اليمن وليبيا ) يا ودولياإقميمالمدعومة  فيو الثورات المضادة نيالثا تغيرأما الم
تقوم  عنف داخمي متصاعدأحدىما ؛ توليد أمرين أساسيين التي من شأنيا، (ومصر

إقميمي أو )أوسع ساس بو جماعات عنيفة سواء كانت ذات أساس محمي، أو ذات أ
 وزيادتيا دخالت الدولية الخارجية في المنطقةتالاستدعاء  واألمر اآلخر. (عالمي

متغيرا حاكما يكاد يييمن عمى ، التي باتت "الحرب عمى اإلرىاب"عبر بوابة 
، ال سيما بعد في إطار توظيفات وتكتيكات مختمفةالسياسات اإلقميمية والعالمية 

 كانت التي، 2015يناير  7 باريس في الصحيفة الفرنسية حادثة االعتداء عمى
 . ، ثم أعادت نشرىا ثانية بعد الحادثنشرت رسوما مسيئة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم

محاولة التأثير تزايد و صعود الدورين اإلسرائيمي واإليراني فيو الثالثأما المتغير 
ا مفصميا في جيود إعادة ، التي تمعب دوربطرق مختمفة في مسار األزمة السورية

الممتدة فصوال منذ  ، وكذلك األزمة العراقيةتشكيل النظام اإلقميمي في المنطقة
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 ، ناىيك عن تصعيد التأزيم في الساحة المبنانية2003احتالل بالد الرافدين ربيع 
، ال سيما بسبب دور حزب اهلل المتصاعد في لألزمات اإلقميميةمرآة  التي باتت

  .سوريا
، وذلك بيدف إجياض عمميات استعراض القوة إلى يسرائيلالكيان اإلإيران و لجأت إذ

بعاد الخطر  الثورات العربية وعرقمة مساعي التغيير في المنطقة، عن الداخل وا 
الدعاية المكثفة وشن اليجوم حمالت إطالق ويترافق ذلك مع . اإليراني واإلسرائيمي

المناورات إجراء القوة العسكرية و ، وتوظيف استخدامعمى الخصوم الدبموماسي
رىاب الخصوم العسكرية التدريبية لتحسين المكانة اإلقميمية  .وا 

 فإن كمتا الدولتين، ورغم اختالف الدوافع والتصورات اإليرانية عن نظيرتيا اإلسرائيمية
لقوى إذا كان يعني صعودا ، خصوصا تغييرا في موازين القوى اإلقميميةريد تال 

، ربما ألن ذلك معتدلة أم راديكالية عنيفةسياسية كانت  سواء شعبية، يةسنإسالمية 
؛ تركيا، الرأس اإلقميمي الثالث في المنطقةيصب في المحصمة األخيرة في مصمحة 

 .أنقرة ديمقراطي أو إسالمي يصب أيضا في مصمحةإذ إن أي تغيير 
لتحسين مكانتيا ينيا فيما بتتصارع  القوى اإلقميمية الثالثىذه فإن وبيذا المعنى 

بالوضعين السوري يتأثر ال محالة وأمنيا الذي  ،اإلقميمية وحفظ مصالحيا وبقائيا
والخميج العربي بشكل  وليبيا وفمسطين بشكل خاص، واألوضاع في مصر والعراقي

 .عام
 التحديات الداخمية والخارجيةتركيا في مواجهة 

من تغير في  هحظة ما أحدثمع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم ومال
السياسة الخارجية التركية باتجاه مزيد من التقارب مع دوائر جواره الحضاري 

اإلسالمي، برزت التساؤالت حول إمكانية أن تصب ىذه السياسة التركية باتجاه 
تغيير أوسع، سواء عمى مستوى األمة أو المستوى العالمي، ال سيما بما يتوافق مع 

  .الطامح إلى ذلكالخطاب التركي 
من تحريك لمماء الراكد محطة فاصمة  هومن ثم تعد مرحمة الثورات العربية بما أحدثت

فقد كان الموقف التركي من أكثر  ؛ومستقبميا في مسار السياسة الخارجية التركية
. المواقف الدولية واإلقميمية مساندًة لمثورات العربية
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نو لمن المعروف ما كان لدى األنظمة  العربية قبل الثورات من تحفظ إزاء تطوير وا 
ومن ثم، جرت . عالقات مع أطراف إقميمية فاعمة ليا تجارب ديمقراطية كتركيا

التوقعات بأن ظيور أنظمة ثورية من شأنو أن يحدث تغيًرا في توجيات السياسة 
 .العربية الخارجية لدول الثورات

حصول م تسمح بل لثورات العربيةفي دول ا اضطرابات المرحمة االنتقالية صحيح أن 
المرحمة تمك رت عنو نتائج االنتخابات التي أجريت خالل تغير حقيقي، إال أن ما أسف

قدمت فرصة إلحداث   -من صعود نخب ذات توجو إسالمي في دول الثورات -
 –ويمكن القول إن مناًخا كيذا  .تغير حقيقي في مسار العالقات العربية التركية

قدم أن يكان من شأنو  -بفرض أنو استمر دون عرقمة من قبل الثورات المضادة 
. فرصة لسياسة خارجية تركية أكثر فاعمية في جوارىا الحضاري العربي

وما لحق بها من تطورات وصمت بها  -وعمى الجانب اآلخر ولدت الثورات العربية 
رجية لحزب العدالة تحديات مهمة لنموذج السياسة الخا - إلى مرحمة األزمة

عتُبر اعمى نحٍو فجَّر االنتقادات الداخمية والخارجية لو عمى أساس ما والتنمية، 
تراجًعا لسياسة تصفير المشكالت التي انبنى عمييا التغير في التوجو اإلستراتيجي 

عمى خمفية ما ، خالفات مع النظام السوريال تصاعد خصوصاالتركي تجاه الخارج، و
منذ )ومن ثم مثمت السنوات األربع األخيرة . بحق شعبو األعزل ازرمن مج هيرتكب
ساحة ميمة الختبار السياسة الخارجية التركية، ومآالتيا، وتحدياتيا ( 2011

. وفرصيا المستقبمية
: وقد زادت وتيرة التحديات مع تراجع موضع النموذج اإلسالمي في دول الثورات

ن كان بشكل يتناسب مصر، تونس، ليبيا، وىو النموذج الذي  تتبناه تركيا وا 
ليزداد األمر تعقيًدا مع إطالق التحالف الدولي ضد . وخصوصية الحالة التركية

. داعش، والذي تعاممت معو تركيا بكثير من الحذر
 

وفي في الداخل لمسياسة الخارجية التركية  اتويمكن إجمال أبرز مصادر التحدي
: جوارىا الحضاري العربي فيما يمي

 



5 

 

 :تحديات داخمية-أ
االنشغال بالخالفات السياسية الداخمية، وخاصة الخالف بين جناحي السياسة -1

تمك الخالفات ، "(فتح اهلل جولن"ممثال في حركة )التركية الرسمي وغير الرسمي 
تحدًيا حقيقًيا  -2013خاصة مع تصاعدىا منذ عام –التي من شأنيا أن تمثل 

نما  فحسب، الخالف ليس ذا أبعاد داخميةىذا ن أك لمسياسة الخارجية التركية، ذل وا 
مثال إبداء الحركة التحفظ عمى السياسات التركية ). الخارجي بقوةالبعد يحضر فيو 

، وكذلك التخوف من بعض األمور فيما يخص والثورات تجاه القضية الفمسطينية
 . (الجوار اإليراني
اعمة التي مثمت مدارس حركة يخصم من قوة تركيا الن، الخالف والمؤكد أن ىذا

عالميا ركًنا أساسًيا فييا" جولن"  .وا 
 
تعتمد تركيا باألساس عمى نموذجيا إذ  ؛مستقبل النموذج الديمقراطي التركي -2

ىل  :نفسو اآلتي يطرح السؤال الديمقراطي كأىم عناصر قوتيا الناعمة، وبالتالي
عزيًزا ليذا النموذج من خالل سيكون تحويل النظام التركي من برلماني إلى رئاسي ت

، أم سيكون األمر تكريًسا لحكم ؟ما يعنيو النظام الرئاسي من فصل بين السمطات
 .؟ما يؤدي إلى إضعاف فاعمية الدور التركيب، (الرئيس)الفرد 

والصحافة  ذلك أيضا ما يثيره كثيرون بشأن حرية التعبيرويمكن أن يضاف إلى 
قرارات الرئيس ، وذلك عمى ضوء في تركيا عياجتمتقييد بعض وسائل التواصل االو

، وعمى ضوء ما تواجيو المظاىرات من إجراءات قمعية، فضال رجب طيب أردوغان
 .التي صدرت مؤخرا في ىذا الصددعن غموض القوانين 

: تحديات خارجية -ب
وبعدها من إقامة  العربية لم تتمكن السياسة الخارجية التركية قبل الثورات-1

جي مع السياسة الخارجية يمكنيا التفاعل بشكل استراتي تنظيمية إقميمية قوية كيانات
ورغم تأسيس مجالس لمتعاون االستراتيجي مع عدد من دول الجوار  .التركية

 زالت كيانات وليدة لم تتمكن من مجابية التطورات نيا مافإ ،الحضاري لتركيا
 .اإلقميمية العاصفة
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اعتمدت السياسة الخارجية  فقد :تركيا لدى الشعوبالتغيرات السمبية لصورة  -2

لكن ما نشب من  ،بشكل كبير عمى التواصل مع الشعوب 2002التركية منذ عام 
خالفات بين تركيا وبعض األنظمة العربية عمى خمفية الموقف مما حدث في مصر 

انعكس بالطبع عمى تناول وسائل اإلعالم العربية لمشأن  2013يوليو  3عقب 
. من الشعوب العربية طاعاتكي، ومن ثم كان تبديل صورة تركيا لدى قالتر

 
 ، إذ يعدإزاء العديد من القضايا لسياسات التركيةل دياعالموقف اإلسرائيمي الم -3

من التحديات الرئيسة التي تواجو السياسة الخارجية التركية، خاصة تجاه القضية 
 :عتبارينوذلك ال. الفمسطينية والممف النووي اإليراني

غياب مواقف عربية مناىضة لمسياسات اإلسرائيمية عمى نفس نمط الموقف  :األول
. ما يضعف القدرة التركية عمى التأثيرمالتركي، 
والسيما الواليات  ،التأثير المعروف إلسرائيل عمى سياسات القوى الكبرى :الثاني

. ية التركيةالمتحدة، وىو ما يضيف المزيد من الضغوط عمى السياسة الخارج
 
تمثل التي  ،"داعش" تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام الحرب عمى-4

 :تحدًيا لتركيا من عدة أوجه
السياسة التركية ال تتجاىمو ورغم أن . حضور عنصر القوة الصمبة في الصدارة-

 برغم ماو. ستراتيجية رئيسيةاتتخذه  الال تعتمد عميو بشكل كبير، و ، فإنيااتمام
ن ذلك ال يتوازن بحال مع فإ ،حققت تركيا من تقدم عمى صعيد المكانة العسكرية

تنظيم توجيو ضربات ل في وال تزال انخرطت التي ،المنطقةفي دولية اللقوى لحضور 
 .داعش

 الداخل التركيستيدف حيث لم ت)لم تكن داعش تمثل الخطر الرئيس عمى تركيا -
الدخول في  ، أوداعش بحاجة الستدعاء خطر ةأنقر ولم تكن ،(عمى األقل حتى اآلن
وبات عمى تركيا إدارة سياستيا إزاء ذلك األمر عمى نحو يقمل  .مواجية مباشرة معيا
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وىنا كان اختيار تركيا . مما قد يحدث من خسائر وتحقيق بعض المكاسب إن أمكن
 .توظيف التطورات باتجاه ما يخدم السياسة التركية تجاه القضية الكردية

من ثم فإن موازنة تركية بين المسألة الكردية وتكوين رؤية شاممة بشأن الحرب عمى و
 .داعش يمثل تحدًيا أساسًيا لمسياسة الخارجية التركية

حيث  ذاتها من ازدواجية معايير في تعريف اإلرهاب، عمى داعش ما تمثمه الحرب-
الميميشيات المدعومة  الذي تقوم بو واإلرىاب الشيعي يتم تجاىل اإلرىاب اإلسرائيمي

وىو ما ال يتفق مع الرؤية . واليمن من إيران في أكثر من موضع في العراق وسوريا
التركية عامة وتصريحات المسئولين األتراك خالل المرحمة الراىنة، والتي تتحدث عن 

. الدولي ضد داعش التحالف اهاإلرىاب وفق مفيوم أشمل مما يتبن
  .في ىذه المرحمةداخمية وخارجية تحديات تركية تواجو ن الدولة الإخالصة القول و
في حسم اتجاه تأثير ىذه التحديات عمى النموذج التركي ن كان الوقت مبكرا لئو

التعامل مع  في أنقرة احتمال نجاحإن ، فإنو يمكن القول والسياسة الخارجية التركية
والتنمية وتجربتو  مسار حزب العدالةمتابعة  ، عمى ضوءىذه التحديات ىو األرجح

، 2015و يالبرلمانية المرتقبة في يون، وىذا ما ستكشف عنو االنتخابات السياسية
في  نجاح الحزب، أو نجاح منافسيوى درجة عل مؤشرا مفصيالالتي ستكون 

، بما ، التي سيكون ليا انعكاساتيا اإلقميمية المؤكدةواالقتصادية مشروعاتيم السياسية
الدور اإلقميمي التركي أو تقدمو بناء عمى معايير  عسؤال تراجيمكن من اإلجابة عن 

يتناولون ىذا  نم، كما يفعل كثير مأكثر وضوحا، وليس بناء عمى تفكير رغائبي
 .من التمحيص والدراسةإيفائو ما يستحقو دون الموضوع 

26/1/2015 


