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 العر� األزمات فريق
Arab Crises Team- ACT 

 من يلزم ما وتقديم ،والتحليل بالدراسة وتناولها العربية، األزمات ومتابعة برصد معني متخصص عر� فريق
 برامج ضمن ويعمل العربية، للقضايا تناوله يف واملوضوعية الدقة الفريق ويلتزم الصلة، ذات لألطراف توصيات

 .األردن يف األوسط قالرش  دراسات مركز
 

 :من كالً الفريق ويضم
 .الFموك جامعة يف السياسية العلوم أستاذ/ نوفل سعيد أحمد .د .أ
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 .االسرتاتيجي الباحث/ محمود قاصد. د .م الفريق

 .وسطاأل  الرشق دراسات مركز يف البحوث وحدة مدير/ الكيايل الحميد عبد .د
  .األوسط الرشق دراسات مركز رئيس/ الحمد جواد .أ
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  امللخص التنفيذي
تُعّد تركيا من أبرز الفاعلW اإلقليميW يف منطقة الرشق األوسط، ولذا، فإن لسياساتها 

عىل هذه الدول وعىل ُمجمل األوضاع  الخارجية تجاه اإلقليم ودوله ومن بينها الدول العربية تأثFاً 
بأزمة السياسة الخارجية الرتكية  ACT -فريق األزمات العر�يف اإلقليم. ومن هنا يأc اهتbم 
الرتكية ودور تركيا اإلقليمي. ويتناول هذا التقرير خلفيات  - وانعكاساتها عىل العالقات العربية

تها عىل العالقات العربية الرتكية، ويُفصل التقرير يف األزمة وتوصيفها، وأسبابها ودوافعها، وانعكاسا
اتجاهات التحول يف السياسة الخارجية الرتكية وانعكاساتها عىل تركيا وأزمات املنطقة؛ حيث 

دات  بها، املعنية األطراف الرتكية، ومواقف الخارجية السياسة يف الجديدة التحوالت يَعرِض ملُحدِّ
ومالمح هذه التحوالت، ويختم التقرير بعدد من  فًة التجاهاتإضا بها، املحيطة واملستجدات

التوصيات إىل الحكومة الرتكية عىل وجه الخصوص والتي ال تُغفل ما يتعلق باألطراف العربية 
  اإلقليمية املعنية. 

َغلَب عىل السياسة الخارجية الرتكية قبل مطلع األلفية الثانية التbهي مع السياسات 
قليم، وإغفال العمق العر� واإلسالمي، وضعف دور تركيا اإلقليمي، غF أن هذه الغربية تجاه اإل 

تحوالت اسرتاتيجية أعادت تعريف  ٢٠٠٢السياسة شهدت منذ حكم حزب العدالة والتنمية عام 
 .zمبادئها األساسية، وهدفت إىل صياغة دور جديد ومؤثر لرتكيا يف اإلقليم والعا  

 الخارجية السياسة من كل يف تغFات والتنمية العدالة حزب وقد أحدثت تركيا يف حقبة
غF أن هذه السياسة الخارجية واجهت منذ عام  اإلقليمية، السياسة يف أنقرة تلعبه الذي والدور
الداخلية يف تركيا، وعىل  والظروف يف اإلقليم التطورات فرضتها التي من التحديات عدداً  ٢٠١١

وعقبة  فرصة لرتكيا هذه الثورات ؛ إذ مثّلت٢٠١١يف كانون ثاI/ يناير رأسها اندالع الربيع العر� 
   يف الوقت نفسه.

وبعض السياسات الرتكية  والدولية اإلقليمية القوى مختلف وقد ساهمت اسرتاتيجية
بضعف قدرة تركيا عىل تويل دور قيادي مستمر الفاعلية يف تحوالت الربيع العر� وما بعده، 

 Fعىل السياسة الخارجية الرتكية وأولوياتها، وقد ترتب عىل ذلك تراجع دور تركيا وأثرت بشكل كب
نحو آليات أك�  الخارجية السياسة إحداث تحوالت يف رضورة إىل اإلقليمي وتعايل الدعوات الرتكية

  مصلحية وواقعية.
 تبنيوحول أسباب األزمة ودوافعها ساق التقرير جملة من األسباب والدوافع، ومن بينها: 

سياسية مختلفة عن مواقف حلفائها التقليديW إزاء عدد من امللفات اإلقليمية  تركيا مواقف
الساخنة، ودعم تركيا للثورات الشعبية يف مرحلة الربيع العر� وتعزيز عالقاتها مع تيار اإلسالم 
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ريا والعراق مع السيايس الذي تقّدم بعد الثورات، وتَعارُض السياسات الرتكية تجاه األزمات يف سو 
توجهات النظام السوري والعراقي وحلفائهb اإليرانيW والروس، وانشغال تركيا �واجهة العديد من 

 ، وتنامي٢٠١٦التحديات الداخلية األمنية، خاصة بعد املحاولة االنقالبية الفاشلة يف �وز/ يوليو 
  وسياسياً. ق األوسط عسكرياً الرش  يف اإليراI النفوذ تركيا، و�دد محيط يف الرويس النفوذ

كb تناول التقرير انعكاسات أزمة السياسة الخارجية الرتكية وتداعياتها عىل املنطقة، 
وتطرق إىل محددات التحوالت السياسة الخارجية الرتكية واتجاهاتها املستقبلية، وتوقع التقرير أن 

ادياً وسياسياً يف بداياتها، قد تتخذ عملية التحول يف السياسات الخارجية الرتكية مستوى اقتص
تتحول يف بعضها إىل املستويات األمنية والعسكرية، ور�ا نحو التشارك يف حل األزمات اإلقليمية 
ومواجهة التحديات الداخلية، مؤكداً عىل أن العامل الزمني سوف يكون محدداً مهbً لنجاح 

الرتكية عىل مزيد من  الخارجية سياسةال التحوالت. وتوقع معّدو التقرير أن يُساعد التحول يف
ومصالحها اإلقليمية وتحسW عالقاتها مع كل من روسيا  تركيا لتطلعاتها تحقيق يف االستقاللية

  وإيران والدول العربية ذات التأثF اإلقليمي الواضح كالسعودية، ور�ا مرص وسوريا.
لحكومة الرتكية ومرتبطة وَخلُص التقرير إىل جملة من التوصيات موجهة باألساس إىل ا

بأزمة السياسة الخارجية الرتكية ومن أبرزها: مواصلة سياسة االنفتاح وامليض يف مسار تفكيك 
األزمات يف عالقاتها مع األطراف اإلقليمية والدولية، والحرص عىل التوازن يف عالقات تركيا 

 واإلعالمي، والحفاظ عىل السياسية مع األطراف اإلقليمية والدولية، وتجنّب التصعيد السيايس
الرصيد الشعبي وعىل الصورة اإليجابية للسياسات الرتكية تجاه شعوب املنطقة، والحرص عىل 
البقاء يف مربع املنارصين والداعمW للقضية الفلسطينية حتى يف ظل تطبيع العالقات مع إرسائيل، 

 مع الداخلية، شؤونها يف التدخل معد عىل والحرص واإلسالمية العربية الدول سيادة احرتام وتأكيد
 املشرتك والتنسيق التعاون القومي، وتعزيز أمنها وحbية مصالحها عن الدفاع بحق تركيا احتفاظ

 اإلقليمي، وتطوير املشهد يف واملؤثرة املهمة العربية الدول من تعد التي السعودية اململكة مع
 املشرتكة واملصالح القواسم ظل يف واألردن ركيات بW والثقايف واالقتصادي السيايس التعاون آليات

 من األردن به يتمتع وملا السابقة، العقود طيلة تواصلت وثيقة عالقات من البلدان به �تع وما
 .الفلسطينية والقضية القدس مدينة تجاه مؤثر دور
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 الرتكية -العربية العالقات عىل وانعكاسها الرتكية الخارجية السياسة أزمة
اإلقليمي ركيات ودور  

قليميW يف منطقة الرشق األوسط، وبذلك فإن لسياساتها تركيا من أبرز الفاعلW اإل  عدّ تُ   
 Fعىل هذه الدول وعىل مجمل األوضاع  اً الخارجية تجاه اإلقليم ودوله ومن بينها الدول العربية تأث

ياسة الخارجية الرتكية بأزمة الس ACT -فريق األزمات العر�يف اإلقليم. ومن هنا يأc اهتbم 
دور تركيا اإلقليمي. ويف إطار إعداد هذا التقرير عقد و وانعكاساتها عىل العالقات العربية الرتكية 

ات الرشق مركز دراسمؤخراً  bعقده Wندوت، كb أفاد من ∗ةالفريق حلقة نقاش متخصص
  . ∗∗األوسط

  

  أوالً: خلفيات األزمة وتوصيفها
التbهي مع السياسات  ية الرتكية قبل مطلع األلفية الثانيةلسياسة الخارجغلب عىل ا

غF أن هذه ، الغربية تجاه اإلقليم، وإغفال العمق العر� واإلسالمي وضعف دور تركيا اإلقليمي
ادت تعريف تحوالت اسرتاتيجية أع ٢٠٠٢منذ حكم حزب العدالة والتنمية عام شهدت السياسة 

وقد تعززت هذه ، غة دور جديد ومؤثر لرتكيا يف اإلقليم والعاzهدفت إىل صيامبادئها األساسية، و 
رئيس  ص مبادئها كتاب أحمد داود أوغلوالتحوالت وفق نظرية حزب العدالة والتنمية التي لخّ 

 دول مع املشكالت واألمن، وتصفF الحرية بW السليم يف ستة مبادئ: التوازن الوزراء السابق
Fاألبعاد، والدبلوماسية متعددة الخارجية والخارجية، والسياسة الداخلية ماألقالي يف الجوار، والتأث 

  .١جديد دبلومايس أسلوب املتناغمة، واتباع
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: أبرزها ،من العناوين عددٌ السياسة الخارجية الرتكية أجندة ر تصدّ يف ضوء هذه النظرية و 
خاصة ما يتعلق منها تبني مواقف شعبية، الرشوع يف مفاوضات االنضbم لالتحاد األورو�، و 

بالقضية الفلسطينية، وانفتاحها عىل حركات اإلسالم السيايس، وأهمها انتهاج خط استقاليل يف 
وذلك يف ضوء  الغربية،التbهي مع السياسية  ساتسياانقطاعاً عن السياسة الخارجية شكل 

املركز الثامن رتكيا إىل ارتقت ب نجازات اقتصادية كبFة يف عهد حزب العدالة والتنميةإ تحقيق تركيا 
 zيل بلغ بناتج عرش عىل مستوى العاbما ساهم يف تعزيز الثقة ، ٢دوالر مليار ٧٢٢ نحو محيل إج

  عىل املستوى الرسمي يف اتخاذ هذا الخط االستقاليل. 
 الخارجية السياسة من كل يف اً تغF  والتنمية العدالة حزب يف حقبةولذلك، أحدثت تركيا 

 عالقاتها حيث رشعت بالعمل عىل تكثيف ،اإلقليمية السياسة يف أنقرة تلعبه الذي وروالد الرتكية
 األنشطة يف وبدا ذلك واضحاً ". اإلقليمي التكامل" �وذج والسعي لتحقيق العربية، الدول مع

 من ملواطني العديد الدخول تأشFات إلغاء مثل )،٢٠١١-٢٠٠٠الفرتة ( خاللاملنطقة  يف الرتكية
الرئيسة  اإلقليمية الدول مع" املستوى رفيعة اسرتاتيجي تعاون مجالس" وتأسيس لعربية،ا الدول

 األنشطة هذه وحّددت تركيا هدفها من. املنطقة يف الثقايف التعاون وتكثيف �ا فيها سوريا،
  .لإلقليماءة اإلقليم نحو واقع يحمل رؤية بنّ  يف" الواقع األمر" سياسة يف تغيF إحداث بالعمل عىل

 فرضتها التي من التحديات عدداً  ٢٠١١غF أن السياسة الخارجية الرتكية واجهت منذ عام 
/ كانون ثاI الداخلية يف تركيا، وعىل رأسها اندالع الربيع العر� يف والظروف يف اإلقليم التطورات

 يةالعرب املنطقة يف هامة جيوسياسية إىل تغFات العربية الثورات ؛ حيث أفضت٢٠١١ يناير
 الدول أك� من تركيا وكانت ،العاz من أخرى مناطق إىل وامتدت ،الجوار دول تأثFها تجاوزت يف

 وارتباطها بها بعالقات العربية املنطقة من الجغرايف لقربها نظراً  والتفاعالت، االمتدادات بهذه تأثرًا
  .وسياسية واقتصادية واجتbعية وثقافية تاريخية

 البداية حيث ساندت يف ،يف الوقت نفسه وعقبة فرصة لرتكيا ربيةالع الثورات لقد مثّلت
خاصة يف العمل الدبلومايس  ،وشاركت بنشاط الد£قراطية يف معظم دول الربيع، املطالب

وبعض السياسات الرتكية  والدولية اإلقليمية القوى مختلف اسرتاتيجية لكن اإلصالحي يف سوريا،
 .تحوالت الربيع العر� وما بعدهيف الفاعلية دور قيادي مستمر  بت بعدم قدرة تركيا عىل تويلتسبّ 

ومرص  تونس من كل يف الثورات نجاح بعد مرحلياً  صعوداً  الرت¥ اإلقليمي الدور وبذلك شهد
 يف والتنمية العدالة حزب �وذج تعميمل إمكانات وتطلعات وتبّدت لديها واندالعها يف سوريا،

Fيف أك�  الحكم إىل حركات اإلسالم السيايس وصول مع خاصة القتصادي،ا والنمو الد£قراطي التغي
                                                           

2
 See: http://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview  
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وخاصة يف سوريا والعراق  ،ةالدوليو  ت اإلقليميةمنها التدخال  ،ةعوامل عدّ  لكن ،د عر�لمن ب
 الحكم إىل املضادة الثورة قوى وعودة ما بعد الثورات، يف دول الحكم مسار وتعّ�  ليبيا،و  واليمن

غFّت املشهد السيايس العر� من مالمح النهضة واالستقرار والتنمية اىل  ،٢٠١٣واسط عام مع أ 
والتدمF الذاc، وأثرت بالتايل بشكل كبF عىل السياسة الخارجية الرتكية األهلية التنازع والحروب 

  بل وأولوياتها. ،وطموحاتها
أي الواليات ، يديWوتجّىل بعض التحول يف التباين بW مواقف تركيا ومواقف حلفائها التقل

امللف  ومن االنقالب يف مرص، من واملوقف السورية، من األزمة املتحدة والدول األوروبية،
التي تلت أحداث السفينة الرتكية مرمرة عام و  ،الفلسطيني يف ضوء القطيعة بW تركيا وإرسائيل

 يتعلق بالثورات فيb دول الخليج العر�، كb يف تباين املوقف الرت¥ مع مواقف بعض ٢٠١٠
تركيا التدخل السعودي أيّدت حيث  ؛باستثناء حالة البحرين ،العربية وحركات اإلسالم السيايس

العسكري فيها ملنع انهيار الحكم، وباستثناء تقاطعها العام مع املوقف القطري املختلف  يالخليج
ع املواقف الخليجية من تركيا �اهت من حيث املبدأ م فإنالربيع، إزاء عن مواقف دول الخليج 

  .اً فصاعد ٢٠١٢منذ نهايات عام األزمة السورية 
التي كانت تتميز بأنها متقدمة وواعدة، خاصة  الروسية -وعىل صعيد العالقات الرتكية

فيb يتعلق بالتقدير الشخيص املتبادل بW كلٍّ من الرئيسWْ بوتW وإردوغان، غF أن التدخل 
 )٢٤ سوخوي( روسية لصالح النظام، وإسقاط مقاتالت تركية لطائرةالعسكري الرويس يف سوريا 

أدى إىل تدهور  ٢٠١٥نوفمرب / الثاI كانون  ٢٤ يف السورية الرتكية الحدود فوق كانت تحلق
  . ة واألمنيةوالسياسي ةاالقتصادي عالقات بW البلدين عىل املستوياتساخن مؤقت يف ال

ل من إيران وروسيا عىل حجم التبادل التجاري مع وانعكس توتر العالقات الرتكية مع ك
 Wْلرتكيا، حيث تراجع حجم التبادل التجاري مع إيران من نحو أكرب رشيك Wْمليار دوالر  ٢٢ إقليمي

إىل حوايل  ٢٠١٥مليارات دوالر، ليرتاجع يف عام  ١٠نحو  منهبلغت الصادرات الرتكية ، ٢٠١٢عام 
.  وفيb يتعلق ٣مليار دوالر ٣٫٧الصادرات الرتكية إىل إيران  حيث z تتجاوز، مليارات دوالر ١٠

يف حW  ،مليار دوالر ٣٢٫٢ إىل ٢٠١٢ يف عامفقد وصل التجاري بW تركيا وروسيا  بحجم التبادل
 F١. انظر جدول رقم (٤مليار دوالر ٢٣٫٩٩ إىل ٢٠١٥ عام حتىتراجع بشكل كب  .(  

                                                           
3
 http://www.mfa.gov.tr/economic-and-commercial-relations-with-iran.en.mfa  

4
 http://www.mfa.gov.tr/rusya-ekonomisi.tr.mfa  



 

٨ 

 

  )١جدول رقم (
   تركيا وكل من إيران وروسيا (باملليار دوالر)حجم التبادل التجاري ب_

  

حجم الصادرات   حجم التبادل التجاري  العام  البلد

  التركية

  إيران
١٠  ٢٢  ٢٠١٢  

٣,٦٧  ١٠  ٢٠١٥  

  روسيا
٦,٦٨  ٣٢,٢  ٢٠١٢  

إحداث  رضورة إىل وقد ترتب عىل تراجع دور تركيا اإلقليمي تعايل الدعوات الرتكية    ekonomisi.tr.mfa-http://www.mfa.gov.tr/rusya (تركيا)     iran.en.mfa-with-relations-commercial-and-http://www.mfa.gov.tr/economic (إيران)املصادر:   ٣,٥٩  ٢٣,٩٩   ٢٠١٥
  الرتكية نحو آليات أك� مصلحية وواقعية. الخارجية السياسة تحوالت يف

ويف ضوء هذه الدعوات واملراجعات األولية للسياسة الخارجية الرتكية، تعرضت البالد 
 وجهاز رشطتها حزابها وشعبها، وقد نجحت تركيا بأ ١٥/٧/٢٠١٦يف  ملحاولة انقالب عسكري فاشلة

تركيا ودور جيشها يف  سار األوضاعمفشال املحاولة، والتي شكلت نقطة تحول خطرة يف بقوة يف إ
يف حbية الحكم والبالد... وقد أكدت الحكومة الرتكية بأن هذه املحاولة قد خطط لها زعيم حركة 
"الخدمة الرتكية" فتح الله غولن املقيم يف الواليات املتحدة األمريكية، ويُذكر أن الحكومة الرتكية 

، حيث ٢٠١٢عالمية مع هذه الحركة منذ عام إ سياسية وقانونية و كانت قد دخلت يف مواجهة 
  . ٥قامت بعملية "تطهF" لجهاز الرشطة من أنصار هذه الحركة

 ِقبَل من وذهبت التقديرات األولية إىل أن هذه املحاولة االنقالبية مثلت باألساس انقالباً 
 له اإلعداد وأن نفسه أك� من كونها انقالبًا عىل السلطة السياسية، يف الجيش عىل الجيش مجموعة

 حالة يف وخلالً  الجيش، إىل سيايس تسلل حالة يعكس مb التخطيط من سنوات عدة ر�ا استغرق
 القادةعدد من  تورط وقد أدى عدم .قياداته بW الثقة يف مستوى وتراجعاً  صفوفه، داخل الضبط

Wوفشل االنقالب، محاولة يف الكبار العسكري Wووجود االتصاالت، نظمةأ  عىل السيطرة يف االنقالبي 
االنقالب، إضافة إىل التحرك الشعبي وتوحد األحزاب  محاولة ضد واستقاللها وتحركها األمن قوات

  املحاولة.  تلك السياسية يف موقف واحد ضد االنقالب، أدى إىل إفشال
                                                           

٥
  مرجع سابق. ،"والتداعيات الدالالت: تركيا في االنقالب محاولة" ندوة ،كردش شعبان  



 

٩ 

 

مراجعة  الرتكية إجراءاملؤسسة العسكرية فرضت محاولة االنقالب الفاشلة عىل  قدو 
يجاد إ و  ،أمام تحدي إعادة بناء الثقة الوطنية الشاملةوضعت الدولة الرتكية شاملة، و و جية إسرتاتي

لكافة التحديات التي تواجهها عىل املستوى الداخيل والخارجي، وذلك يف ضوء  مقاربة وطنية
  .٦ارتباط السياسات الداخلية والخارجية يف سياسات الدول

جعات التي كانت تخضع لها السياسة الخارجية حاولة عملية املرااملولذلك فقد رسّعت 
مية نالرتكية من قبل، حيث اجتمعت األحزاب الثالثة الرئيسية يف البالد، وهي العدالة والت

 ةاملطلوب الخطوات والشعب الجمهوري والحركة القومية، مع رئيس الدولة ألول مرة للتوافق عىل
الداخيل والخارجي. وبذلك تكون الجbعة تركيا عىل املستوى  لتجاوز التحديات التي تواجه

  .٧الوطنية الرتكية قد التأمت إثر االنقالب حول األهداف الوطنية الجامعة واملصالح العليا لرتكيا
  

  ودوافعها األزمةأسباب : ثانياً
السياسة الرتكية  شهدتهااألزمة التي  ة العديد من األسباب والدوافع التي وقفت وراء°ّ 
إىل تراجع فاعلية الدور اإلقليمي لرتكيا وتوتر عالقاتها مع العديد من األطراف  توأدّ  الخارجية

   ومن أهم هذه الدوافع: ،اإلقليمية والدولية
إزاء عدد من امللفات  مختلفة عن مواقف حلفائها التقليديWسياسية  تركيا مواقف تبني .١

هو ما انعكس بصورة اإلقليمية الساخنة، األمر الذي تسبب بفجوة يف املواقف معهم، و 
 .وعىل عالقاتها مع تلك األطراف الحليفة سلبية عىل فاعلية تركيا إقليمياً 

دعم تركيا للثورات الشعبية يف مرحلة الربيع العر� وتعزيز عالقاتها مع تيار اإلسالم  .٢
ل عامل استفزاز لألطراف الرسمية شكّ  األمر الذي ،م بعد الثوراتالسيايس الذي تقدّ 

ما دفع  ،بأوضاعها ومصالحها ن تلك الثورات، والتي رأت يف موقف تركيا إرضاراً املترضرة م
عارض ر موقف تركيا املُ وقد أثّ ، لتبني مواقف سلبية تجاه تركيا وسياساتها يف املنطقة

وكذلك عىل  ،بصورة سلبية لالنقالب يف مرص عىل عالقاتها مع النظام املرصي الجديد
تويلِّ الرئيس األسبق محمد مريس خليجية التي عارضت عالقاتها مع عدد من الدول ال

 . للحكم
                                                           

٦
  مرجع سابق.، "والتداعيات الدالالت: تركيا في االنقالب محاولة" ندوة في مداخلة ،محمود قاصد  

٧
  مرجع سابق. ،"تركيا في االنقالب محاولة" ندوة كردش، شعبان  



 

١٠ 

 

السوري  Wتعارض السياسات الرتكية تجاه األزمات يف سوريا والعراق مع توجهات النظام  .٣
والعراقي وحلفائهb اإليرانيW والروس، انعكس بصورة سلبية للغاية عىل عالقات تركيا مع 

 ذ مواقف متشددة إزاء السياسات الرتكية الخارجية.إىل اتخا األخFة ما دفع ،تلك األطراف
 مسFة توقفانشغال تركيا �واجهة العديد من التحديات الداخلية األمنية، وال سيb بعد  .٤

الكردستاI" الذي  العbل "حزب مقاتيل مع استئناف الرصاع املسلحو " الداخيل السالم"
هذه التحديات املحاولة االنقالبية وزاد من  .صّعد من عملياته "اإلرهابية" داخل تركيا

بها من تداعيات عىل بنية الجيش الرت¥ وأدائه  اتصلوما  ،٢٠١٦ يوليو�وز/ الفاشلة يف 
 Wإضافًة إىل تأكيد الحكومة الرتكية عىل تعاون ب ،Iل الكردستاbيف مواجهة حزب الع

لجيش والقوات ة اأنصار فتح الله غولن ومقاتيل حزب العbل الكردستاI يف مواجه
 خطر ضاف إىل ذلك تنامي. يُ و غFهاسواء عىل صعيد االستخبارات أ  ،األمنية الرتكية

 يف التفجFات بتنفيذ العديد من وقيامه الحدودية، املناطق يف داعش -الدولة تنظيم
 .الرتكية املدن والبلدات بعض

سوري لحزب العbل الد£قراطي" الذي تعّده أنقره الجناح ال االتحاد "حزب قوة تنامي .٥
 إلقامة "فدرالية" سعيهبصورة رصيحة عن  هإعالنالكردستاI وتصنفه كمنظمة إرهابية، و 

قد يشجع عىل األمر الذي رأت الحكومة الرتكية أنه  سوريا، شbل واحد جانب من
Fثل يف بإقامة التفكbتركيا، وهو ما دفعها التخاذ موقف متشدد إزاء  رشق كيان كردي م
خططات وألن تقوم يف وقت الحق بالتدخل عسكريا يف دعم املعارضة السورية تلك امل

للسيطرة عىل املناطق املحاذية للحدود الرتكية، وهو األمر الذي زاد من توتر عالقات 
  تركيا مع النظام السوري وحلفائه. 

 ،القرم جزيرة شبه عىل الروس استحواذ بعد تركيا، خاصة محيط يف الرويس النفوذ تنامي .٦
 للنظام املساندة الروسية الجوية الرضبات وعرب أوكرانيا شbالً، رشق يف الواضح موتدخله
إضافة  ،الكردستاI جنوباً  الد£قراطي االتحاد لحزب سيايس لدعم امتدت التي السوري

واألرميني يف قلب العمق االسرتاتيجي  الرويس الجوي الدفاع نظاميْ  ىل قرار روسيا توحيدإ
 وأذربيجان جورجيا مقابل القوقاز يف التقليدي روسيا حليف أرمينيا تَُعدّ  ثحي الرت¥،
Wآسيا يف املعتاد الرويس إىل الدور باإلضافة والغر�، الرت¥  تُصنّفان ضمن املعسكراللت 

  .فيها دور بلعب تركيا رغبة مع واملتعارض الوسطى
 طهران عالقة يتبّدى يف نفوذ وهو ،وسياسياً  الرشق األوسط عسكرياً  يف اإليراI النفوذ �دد .٧

العسكري اإليراI الوجود وسوريا، حيث  يف كل من العراق الحاكم كل من النظام مع



 

١١ 

 

املبارش ممثًال بالحرس الثوري، إضافة إىل نفوذها يف لبنان واليمن من خالل دعمها لكل 
قة الطائفية الور  سعت لتوظيفكb أن إيران  .ةالحوثي أنصار الله من حزب الله وجbعة

لتعزيز نفوذها يف دول الخليج العر� ودول عربية أخرى بحجة التواصل مع أتباع 
للسياسة  واضحاً  ل تحدياً ، األمر الذي شكّ "املذهب الشيعي" من مواطني هذه الدول

 .الرتكية الخارجية
عدد من املسؤولW األتراك والتصعيدي من قبل أدى الخطاب السيايس واإلعالمي الحاد  .٨

اسية إىل استفزاز يجاه بعض األطراف اإلقليمية والدولية وتجاه عدد من التطورات الست
أن الخطاب السيايس الرت¥  تلك األطراف وتسبب بتوتF العالقة معها. وقد بدا واضحاً 

عن الحسابات السياسية  سياسة ردود األفعال إزاء بعض القضايا عوضاً غلبت عليه 
  لهادئ. الدقيقة والتعاطي والخطاب ا

شكلت حالة الفوىض يف املنطقة وغياب االستقرار وسياسة املحاور اإلقليمية والدولية  .٩
وجهاتها للسياسة الخارجية الرتكية ووضعتها أمام خيارات صعبة يف تحديد ت مهbً  تحدياً 

حيث كانت مضطرة للتعاطي يف كثF من األحيان مع ملفات  إزاء العديد من القضايا؛
لتهب ومصالح إقليمية ودولية متضاربة، وهو أمر z تستطع السياسة ساخنة ومحيط م

  التداعيات السلبية. هاالخارجية الرتكية التعاطي معه بالتوازن املطلوب الذي يجنّب
 

  ثالثًا: انعكاسات األزمة على املنطقة 

  التركية -العربية العالقاتزمة التركية على أ. انعكاسات األ
 أزمة مصدر إىل لرتكيا متاحة من فرصةبعد االنقالب عليها  العربية الثورات تحّولت

 الربيع العر�، وقد أدى نجاح الرتكية، حيث اتخذت تركيا سياسة دعم مسارات للدبلوماسية
 Wْإىل تعزيز هذه القناعة، وأصبحت تركيا مرشحة لتكون نواة لنظام واملرصية التونسية الثورت 

السيايس" القادم عرب االنتخابات، خاصًة يف كل من مرص  يتقدمه "تيار اإلسالم إقليمي جديد
من األوراق يف املنطقة،  اً خلط كثF  ٢٠١٣رص يف �وز/ يوليو غF أن وقوع االنقالب يف م، وتونس

  أهمها: ،وعرّض املوقف الرت¥ الرافض له لعدة عقبات
يتهددها، خاصًة  اً طر خ للربيع العر�، واعتباره تبني عدد من الدول العربية موقًفا مناهضاً  .١

مع صعود تيار اإلسالم السيايس املعتدل لسدة الحكم يف بعض دول الربيع، ونتج عن ذلك 



 

١٢ 

 

الخليجية وصلت إىل  -املرصية وفتور كبF يف العالقات الرتكية - توتر يف العالقات الرتكية
 حد القطيعة الكاملة بW تركيا ودولة اإلمارات مثًال.

اري بW تركيا ودول عربية أساسية يف املنطقة، وإن بدرجات تراجع حجم التبادل التج .٢
مليارات  ٥حيث هبط حجم التبادل التجاري بW كل من تركيا ومرص من حوايل ؛ متفاوتة

، بينb انخفض حجم التبادل ٢٠١٥٨مليار دوالر يف عام  ٤٫٣إىل نحو  ٢٠١٢دوالر يف عام 
إىل  ٢٠١٢مليارات دوالر يف عام  ٨من نحو التجاري بW تركيا واململكة العربية السعودية 

. أّما فيb يخص اإلمارات العربية املتحدة فقد هبط ٢٠١٥٩مليارات دوالر يف عام  ٦حوايل 
، ٢٠١٥يف عام  ٦٫٧إىل حوايل  ٢٠١٢يف عام  ١١٫٨حجم التبادل التجاري مع تركيا من نحو 

 ).٢ول رقم (. انظر جد١٠وهو الرتاجع األعىل من بW الدول املشار إليها
  )٢جدول رقم (

  حجم التبادل التجاري ب_ تركيا وكل من مرص والسعودية واإلمارات (باملليار دوالر)
  

  حجم التبادل التجاري  العام  البلد

  مصر
٥  ٢٠١٢  

٤,٣  ٢٠١٥  

  السعودية
٨  ٢٠١٢  

٦  ٢٠١٥  

  اإلمارات
١١,٨  ٢٠١٢  

  b4513dfe9399-9f39-4e37-791d-http://www.mfa.gov.tr/sub.en.mfa?59f21ff8 املصدر:  ٦,٧  ٢٠١٥
 

الرت¥ وإحراج تركيا أمام  النفوذ إلضعاف سعي نظام الحكم الجديد يف مرص بعد االنقالب .٣
Wعة اإلخوان املسلمbعرب إعالنه "ج Wعة حلفائها الغربيbالتي تدعمها تركيا "ج "

إرهابية"، لتبدو تركيا التي استقبلت العديد من قيادات الجbعة وكأنها داعمة لإلرهاب 
 العاz.أمام 

                                                           
8
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9
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١٣ 

 

تراجع التعاون اإلقليمي بW دول املنطقة نتيجة التوترات فيb بينها، وخاصة ما يتعلق  .٤
 األزمات التي تشهدها الرتكية، وهو ما انعكس بشكل سلبي عىل -بالعالقات العربية

  املنطقة، وخاصة ما يتعلق باألزمة السورية.  
كb ترتب عىل تباين املواقف بW تركيا وعدد من الدول العربية إزاء امللفات العالقة يف 

  املنطقة جملة من التحديات لرتكيا، ومن أبرزها:
من خالل عدة  شعور تركيا بتدخل بعض األطراف العربية يف الشؤون الداخلية الرتكية -

مستويات، من أهمها محاولة اإلطاحة بالحزب الحاكم عرب دعم األحزاب املعارَِضة لحزب 
 العدالة والتنمية يف االنتخابات الرئاسية والربملانية و�ويل حمالتها االنتخابية. 

ومحاولة تشويه صورتها لدى  ة منظمة ضد تركيا وحزبها الحاكم،شن حمالت إعالمية عربي -
 ر العر� ولدى املجتمع الدويل.الجمهو 

لشن مزيد من  اً "لحزب العbل الكردستاI" عسكري دعم بعض األطراف يف املنطقة -
.Wل إرهابية ضد املدنيbت ضد القوات األمنية الرتكية والقيام بأعbالهج 

يف �وز/  الفاشلة االنقالب محاولة من العربية الدول العدد الكبF من مواقف غموض -
 . البعض بهاإعالم  وترحيب ،٢٠١٦يوليو 

  

  زمة التركية على أزمات املنطقةب. انعكاسات األ
 * األزمة السورية

انتهج الرئيس السوري بشار األسد سياسات مخالفة لوالده يف التعامل مع تركيا؛ حيث 
ُوِصفت  السيايس املجال ففي، وبشكل متسارع ٢٠٠٠تطورت العالقات بW البلديْن منذ عام 

 تركيا لاسرتاتيجية، ما أهّ  عالقات بأنها األتراك والقادة األسد بشار الرئيس بW الشخصية قاتالعال 
وصار يُنظَر ، ٢٠٠٨بينهb خالل عام  مبارشة غF مفاوضات ورعاية وإرسائيل، سوريا بW للتوسط

 تطويرب الله، وحزب إيران مع عالقاتها موازنة يف بأنها نجحت إىل السياسة الخارجية السورية
  .تركيا مع شاملة عالقات

 بعد مرات ثالث وتركيا سوريا بW التجاري التبادل ويف املجال االقتصادي تضاعف حجم
بداية  دوالر مليون ٣٠٠-٢٥٠من  ، وذلك٢٠٠٠ عام املشرتك السوري -الرت¥ األعbل مجلس تشكيل
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بلغ  حيث ٢٠١٠وجه عام وليصل أ  .٢٠٠٧١١ دوالر عام املليار ونصف املليار إىل ليصل ٢٠٠٠عام 
 البلديْن وتنشيط مواطني أمام باالتجاهW الحدود ويُضاف إىل ذلك، فتح  .١٢دوالر مليار ٢٫٥نحو 
  . البلدين بW السياحة حركة

يف  مهbً  الًتحوّ  غF أن تطورات األزمة السورية الداخلية بعد اندالع الربيع العر� أحدثت
ل الدبلوماسية الرتكية يف إقناع نظام بشار األسد بإحداث السورية، فبعد فش-العالقات الرتكية

 ،إصالحات كافية المتصاص الغضب الشعبي املتزايد ألك� من ستة شهور من الدبلوماسية املكوكية
السورية،  املعارضة قوى نظرًا ألهمية سوريا اسرتاتيجيًا لرتكيا، غF أن فشلها دفعها إىل استقبال

واستمر  لهذه التسهيالت، رباً عْ ية وإعالمية وأمنية وعسكرية أو كانت مَ مت لها تسهيالت سياسوقدّ 
تطور املوقف الرت¥ ليصل حّد املطالبة بتنحي األسد، وأنه جزء من املشكلة السورية، ولن يكون 

من الحل، وتصادم هذا املوقف مع املصالح اإليرانية والروسية الداعمة لنظام األسد، مb  جزءاً 
  اع السوري وأدى إىل تعقيده، وترتب عىل هذه الحالة جملة من النتائج أبرزها:أطال أمد الرص 

 أنظمة سورياالسورية، ومن أبرزها  األزمة يف الفاعلة األطراف مع الرتكية العالقات توتر .١
 وإيران وروسيا.

تراجع الدور الرت¥ وتأثFه يف األزمة نتيجة توتر عالقات تركيا التي وصلت إىل حد  .٢
خاصة مع النظام السوري، وتراجعها مع كل من إيران وروسيا، وهو ما أثر سلباً  القطيعة،

 عىل دور تركيا يف اإلقليم والتعاون اإلقليمي بW دوله. 
 والدولية اإلقليمية األجندات رصاع واحتدام ملفاتها وتشابك السورية األزمة استعصاء حل .٣

¥، وخاصًة ما يتعلق منه بنشاط تنظيم فيها، وهو ما انعكس سلباً عىل األمن الداخيل الرت 
 -وقوات الحbية الكردية يف سوريا ،وحزب العbل الكردستاI يف تركيا، داعش -الدولة

الذراع العسكري لحزب االتحاد الكردستاI. وتراجع الدور الرت¥ املمكن والفاعل يف حل 
 بدورها.األطراف االزمة السورية بسبب عدم ترحيب هذه 

 ٦٠٠إىل نحو  ٢٠١٢ادل التجاري بW كل من تركيا وسوريا؛ حيث وصل يف عام تراجع التب .٤
 .١٣مليون دوالر فقط
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 * األزمة العراقية 
 إيران من وكل جانب من تركيا بW ثانويّاً  رصاعاً  خلق املوقف الرت¥ من األزمة السورية

الكربى  القوة ار تركيايف ضوء اعتب طائفياً  عداً آخر، ور�ا أخذ هذا الرصاع بُ  جانب من والعراق
بن  الرت¥ الوزراء وقد اتهم رئيس. املنطقة للتمدد يف تسعى التي إيران طموحات املؤهلة ملواجهة

تركيا بانتهاج  اتهمت الحكومة العراقية فيb طائفية، رؤى بتبني العراقية الحكومة عيل يلدرم
  العراق. حيال عدائية سياسات

ا مع إيران التي تُعّد الفاعل األسايس يف العراق منذ وترتب عىل ذلك توتر عالقات تركي
حكم إليران وسقوط نظام صدام حسW، وتويل أحزاب موالية  ٢٠٠٣االحتالل األمريµ للعراق عام 

البالد. وكذلك تقلص الدور الرت¥ يف العراق نتيجة ضعف العالقات الرتكية مع الحكومة املركزية يف 
  م كردستان.بغداد وانحسارها بحكومة إقلي

  * األزمة اليمنية 
رغم التأييد الرت¥ املُعلن لـ"عاصفة الحزم" التي يقودها التحالف العر� بقيادة السعودية 

 مبارش يف العملياتضد الحوثيW وعيل عبد الله صالح يف اليمن، غF أن تركيا z تنخرط بشكل 
االستخباري. ومع ذلك فإن العملية و  اللوجستي الدعم العسكرية هناك، ويقترص الدور الرت¥ عىل

من النفوذ اإليراI يف املنطقة، كb أن تأييد تركيا  العسكرية يف اليمن تدعم الرغبة الرتكية يف الحدّ 
للعملية العسكرية التي تقودها السعودية يف اليمن جاء يف سياق تحسن العالقات مع السعودية 

  .٢٠١٥  يناير /كانون ثاI يف  والدول الخليجية بعد تويل امللك سلbن للحكم
  

 تركيا : اجتاهات التحول يف السياسة اخلارجية التركية وانعكاساا علىرابعاً

  أزمات املنطقةو
، والتفاهم بW تركيا وإرسائيل، وتبادل طائرتها يُعّد االعتذار الرت¥ لروسيا عن إسقاط 

، والتوسع مليار دوالر سنوياً  ٣٠مستوى  الزيارات مع إيران لتطوير حجم التبادل التجاري معها إىل
اتفاقية، وإبداء مرونة نسبية يف املوقف  ١٢يف اتفاقيات التعاون االقتصادي مع السعودية ألك� من 

                                                                                                                                                                               

. وقد يعزى هذا االرتفاع في حجم التبادل التجاري بعد عام ٢٠١٥عام  ١,٦مليار دوالر، وعاد لينخفض إلى نحو  ١,٩

رات التركية إلى مناطق المعارضة السورية في الشمال السوري أو إلى استمرار بعض العالقات التجارية ، إلى الصاد٢٠١٢

  برغم تدهور العالقات. -عبر وسطاء–مع النظام



 

١٦ 

 

وبشكل مبارش ودعم قوات املعارضة املسلحة  الرت¥ إزاء حل األزمة السورية، والتدخل عسكرياً 
إىل املرونة التي إضافة عىل حدودها مع سوريا،  داعش –اجهة �دد األكراد وتنظيم الدولةملو 

أبدتها تركيا تجاه مرص والتجاوب املرصي املتواضع إزاءها، وكذلك تعهداتها األمنية إلرسائيل �نع 
عرب األرايض الرتكية ضد إرسائيل، وتراجعها عن رشط فّك حصار  حركة حbس من العمل عسكرياً 

عرب موانئ إرسائيلية، كجزء من صفقة تطبيع العالقات بW غزة إىل تسهيل وصول املساعدات إليها 
الطرفW، يُعّد كل ذلك مؤرشات مهمة تُدلِّل عىل التحوالت التي تشهدها السياسة الخارجية الرتكية. 

 إيران وتندرج هذه التحوالت ر�ا يف سياق أوسع يهدف إىل تحسW العالقات الرتكية مع كل من
جه التحديد، ويُتوقع لها أن تؤثر عىل كافة ملفات املنطقة، وخاصة وسوريا عىل و  ومرص والعراق

  امللفWْ السوري والعراقي، وقد £تد ذلك إىل امللف املرصي.
  

 يف السياسة اخلارجية التركية التحوالت اجلديدة حمدداتأ. 
التحوالت الجديدة مهb يف  £كن الوقوف عىل عدد من املحددات التي لعبت دوراً 

  :ومن أهم هذه املحدداتالخارجية الرتكية، لسياسة ل
دركت القيادة الرتكية حيث أ ؛ يحه موقعها الجيواسرتاتيجيالدور اإلقليمي لرتكيا الذي يت .١

 عربِّ خالل األعوام املاضية، وتُ  ودولياً  حجم الرضر الذي لحق بفاعلية الدور الرت¥ إقليمياً 
التحوالت األخFة يف السياسة الرتكية عن رغبة باستعادة حضورها اإلقليمي وبإنهاء أو 

 تخفيف حالة التوتر يف العالقات مع العديد من األطراف اإلقليمية والدولية.
حيث إن تنامي األخطار الداخلية املرتتبة عىل تزايد النشاط املسلح لحزب ؛ األمني التحدي .٢

، وكذلك تزايد واصلة تنظيم الدولة تنفيذ التفجFات داخل تركياالعbل الكردستاI وم
إلعادة النظر  مهbً  ، شكل عامالًالكردي السوري " الد£قراطي االتحاد حزب " دورو تهديد 

ز القدرة عىل مواجهة التحديات األمنية يف الداخل عزِّ يف السياسات الرتكية الخارجية �ا يُ 
من زاوية التدخل سواء  ،ف جديدة تجاه األزمة السوريةوأسهم يف بلورة مواق والخارج،

حاذية بصورة مبارشة يف األرايض السورية لدعم قوات املعارضة يف السيطرة عىل املناطق املُ 
للحدود مع تركيا، أو من زاوية إعادة النظر يف املوقف املتشدد إزاء أي دور مستقبيل 

 سيايس.حلة االنتقالية يف أي حل لبشار األسد يف املر 
 مع األزمة بعد تركيا لها تعرضت التي االقتصادية لخسائرفقد كان ل؛ االقتصادي العامل .٣

رت و  ،مليون سائح سنوياً  ٤٫٥املقدر عددهم بـ الروس السياح تدفق وتوقَّف روسيا، قُدِّ
 مشرتكة مثل اسرتاتيجية مشاريع باإلضافة إىل تجميد دوالر، مليارات ٣ بـ عوائدهم
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 يبلغ اللذين الطبيعي للغاز" الرت¥ السيل"و النووية للطاقة" كويو أك" محطة مرشوعيْ 
، كان لذلك كله انعكاسات مهمة باتجاه دوالر مليار ٤٠ فيهb اإلجbيل االستثbر حجم

الرتكية تجاه العالقة مع روسيا واملوقف من أزمات السياسة إعادة النظر يف توجهات 
  املنطقة.

 تستورد إذ كبF؛ حدٍّ  إىل بروسيا وإيران الرت¥ الطاقة أمن ه ارتباطكb يندرج يف السياق ذات .٤
 الغاز من% ١٦ وتستورد روسيا، من النفط من% ٧و الطبيعي الغاز من% ٥٥تركيا 

  .١٤إيران من النفط من% ٢٦و الطبيعي
ل محاوالت الحل الفوىض واالضطراب يف اإلقليم، وفشستمرار حالة اف ؛اإلقليمي الوضع .٥

 إنهاء األزمة السورية، وتصاعد الحرب عىل تنظيم الدولة يف العراق، وتنامي السيايس يف
النفوذ اإليراI يف املنطقة، وزيادة االستقطاب بW إيران والسعودية، وتنامي خطر االنقسام 

إلعادة النظر يف توجهات السياسة الخارجية الرتكية  مهbً  كل ذلك شكل دافعاً  ،الطائفي
 ة واألطراف املؤثرة فيها.   تجاه أزمات املنطق

الروسية، وكذلك -األزمة الرتكيةاملرتاخي تجاه  NATO-وقف الناتوكان مل؛ إذ الدويل الوضع .٦
ضبابية موقف الدول الغربية من املحاولة االنقالبية الفاشلة التي استهدفت الحكومة 

، كان لذلك رديلدعم الغر� لوحدات حbية الشعب الكل إضافةيف تركيا،  املنتخبة شعبياً 
 العالقات مع روسيا تطبيعالخارجية وعىل توجهها ل تركيا سياساتعىل  همّ تأثF مُ ه كلّ 

 .وإعادة النظر يف سياساتها تجاه األزمة السورية
 

 الت يف السياسة اخلارجية التركيةاألطراف املعنية بالتحومواقف ب. 
 أو الرتكية بالجهات املستفيدةتتمثل األطراف املعنية بالتحوالت يف السياسة الخارجية 

بية املشاركة يف هذه التحوالت، وخاصة روسيا والواليات املتحدة وإيران والدول العر  أو املترضرة
  .الفلسطينيونوإرسائيل و 

 الواليات املتحدة األمريكيةتجاه *  
 عنه خالل األشهر املاضية، عّرب  ملحوظاً  شهدت العالقة بW تركيا والواليات املتحدة فتوراً 

يف امللف السوري وانفتاحها عىل التنسيق  ةلرتكيا لالقرتاحات واملخاوف تجاهل اإلدارة األمريكية
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مع قوى املعارضة الكردية املناوئة لرتكيا والتي تسعى إلقامة كيان كردي مستقل شbل سوريا عىل 
  ألمنها. مبارشاً  الحدود مع تركيا، وهو ما ترى فيه أنقرة تهديداً 

مع قوات سوريا إىل جنب  جنباً حالة التوتر مشاركة قوات أمريكية يف القتال وزاد من 
من عدة مناطق  داعش -الد£قراطية الكردية، حيث نجحت تلك القوات يف طرد تنظيم الدولة

لألكراد االنفصاليW ومساعدة  ياً أمريك مر الذي رأت فيه تركيا تشجيعاً وفرضت سيطرتها عليها، األ 
  تحقيق هدفهم.يف 

االنقالب العسكري يف تركيا لتزيد من محاولة ثم جاءت ضبابية املوقف األمريµ إزاء 
، فقد وجه املسؤولون األتراك يفWْ الحل نحجم التوتر والصعوبات التي تشهدها عالقات البلديْ 

 انتقادات شديدة اللهجة للموقف األمريµ املرتدد تجاه االنقالب وملbطلة املسؤولW األمريكيW يف
  تسليم فتح الله غولن الذي تتهمة الحكومة الرتكية بتدبF االنقالب والوقوف وراءه.

تال ذلك محاوالت أمريكية للتهدئة ولتخفيف التوتر يف العالقات مع تركيا، حيث زار جو 
 عن دعم بالده للحكومة وعّرب  ٢٠١٦آب/ أغسطس  ٢٤يف بايدن نائب الرئيس األمريµ تركيا 

ة يف تركيا وعن معارضتها لالنقالب العسكري، وهو ما أسهم يف تخفيف حالة التوتر الرشعية املنتخب
وأن مسألة تسليم غولن لرتكيا ما تزال  لغي حالة الفتور يف العالقة، خصوصاً بW الطرفW دون أن يُ 

  عالقة.
  

 روسياتجاه * 
ع األطراف التحوالت األخFة يف السياسات الرتكية والتوجه لتفكيك األزمات م يف إثر

اعتذار الرئيس وخاصة بعد  ،كبFاً  تحسناً الروسية  -اإلقليمية والدولية، شهدت العالقات الرتكية
 Wالرت¥ عن إسقاط الطائرة الروسية، وهو ما رحبت به روسيا التي وافقت عىل تطبيع العالقات ب

  .واقتصادياً  الطرفW سياسياً 
يف  ثم زيارة بوتW ألنقرة ٢٠١٦آب/ أغسطس  ٨يف لت زيارة أردوغان األخFة ملوسكو وشكّ 

يف عالقات البلدين نحو مزيد من التقارب والتعاون  مهbً  تحوالً ٢٠١٦ترشين أول/ أكتوبر  ١٠
االقتصادي والتنسيق السيايس واألمني، رغم استمرار التباين يف مواقف البلدين تجاه الرصاع يف 

الروسية الطريق أمام تفاهم  -يع العالقات الرتكيةسوريا. ور�ا يفتح تجاوز أزمة العالقة وتطب
مشرتك إليجاد مخرج سيايس من األزمة السورية يف ضوء املواقف الرتكية املرنة إزاء مستقبل األسد 

ولرضورة تجنّب التورط  ،وإدراك روسيا لصعوبة الحسم العسكري يف سوريا ،يف املرحلة االنتقالية
  ري.أك� من الالزم يف املستقنع السو 
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 إيرانتجاه * 
من االنفتاح والحرص عىل تطوير العالقات  اً أبدت القيادة الرتكية يف الشهور األخFة مزيد

  االقتصادية مع طهران وزار مسؤولون أتراك رفيعو املستوى إيران لهذه الغاية.
دون يف األرايض السورية  عسكرياً  تركياً  قد اعرتضت إيران عىل ما اعتربته تدخالًمع ذلك فو 

موافقة موافقة الحكومة السورية، وانتقدت كذلك الوجود العسكري الرت¥ شbيل العراق رغم 
  الوجود. عىل هذاالحكومة العراقية 

  

 السعوديةتجاه * 
السعودية بصورة ملحوظة بعد تويل امللك سلbن مقاليد  - نت العالقات الرتكيةتحسّ 

تركيا والتنسيق معها تجاه العديد من ملفات  ىلعالسلطة يف اململكة السعودية وتوجهه لالنفتاح 
كb ، وبصورة خاصة الوضع يف سوريا الذي تتوافق سياسات الدولتW إزاءه بصورة كبFة ،املنطقة

  يف العالقات االقتصادية والتبادل التجاري بW البلدين. شهدت الفرتة املاضية تقدماً 
، فإن التوتر ين أساسية بW الطرفWْ ل نقطة تباوإذا كان املوقف من الوضع يف مرص شكّ 

املرصية يف أعقاب التقارب املرصي مع إيران وروسيا يف  -يف العالقة السعودية الذي نشأ مؤخراً 
املوقف من األزمة السورية، قد يدفع باتجاه تعزيز العالقات بW تركيا والسعودية التي باتت ترى 

  .القاÀةازنات اإلقليمية والدولية ال غنى عنه يف ظل التو  مهbً  يف أنقرة حليفاً 
 مرصتجاه * 

قاÀة بعد أك� من ثالثة أعوام عىل بدء  ،وإىل حد ما االقتصادية ،تزال القطيعة السياسيةما 
، وقد كان النظام املرصي من ٢٠١٣بW البلدين يف أعقاب االنقالب يف مرص يف �وز/ يوليو  األزمة

  لتعبF عن الرغبة بنجاح االنقالب العسكري األخF يف تركيا.يف ا وحbساً  أك� األطراف اندفاعاً 
ت عن رغبة مرنة تجاه مرص عربّ وصدرت عن املسؤولW األتراك يف اآلونة األخFة مواقف 

، غF زمة وتطبيع العالقات مع مرص رغم معارضتها لسياسة االنقالبات العسكريةاأل جاوز تركية بت
حتى  عملياً  بفتور واضح، وz تشهد العالقة بW الطرفW تطوراً  أن الجانب املرصي قابل تلك الرغبة

  اللحظة.
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 والفلسطيني_إرسائيل تجاه * 
 العلني عن سقوط ضحايا أتراك يف الهجوم عىل السفينة الرتكية رغم االعتذار اإلرسائييل

طة عالقة واالستعداد لدفع تعويضات لعائالت الضحايا، إال أن مسألة كرس الحصار ظلت نق مرمرة
.Wالطرف Wتعطّل تطبيع العالقات ب  

طرأ عىل موقف القيادة الرتكية يف األشهر األخFة، حيث تخلت عن رشط  مهF  ًb أن تغFاً غ
رفع الحصار عن غزة وقبلت باستبداله ببعض اإلجراءات املتعلقة بتخفيف املعاناة اإلنسانية 

اع غزة بالتنسيق مع الجانب اإلرسائييل كمدخل بتوصيل املساعدات اإلنسانية لقطلرتكيا والسbح 
  إلنهاء األزمة وتطبيع العالقات بW الطرفW، وهو ما حصل بالفعل.

يف السياسات الرتكية  ملحوظاً  ل التغF يف املوقف الرت¥ تجاه إرسائيل تحوالًشكّ قد و 
تها مع األطراف اإلقليمية الخارجية، واندرج يف سياق سعي تركيا إلنهاء حالة التوتر والتأزم يف عالقا

  والدولية. 
رت¥ القوي للشعب الفلسطيني ورغم تفهمها لدوافع الخطوة الرتكية وإشادتها بالدعم ال

 وجه الخصوص تجاه الحصار املفروض عىل قطاع غزة، فإن األطراف الفلسطينية أبدت قلقاً  وعىل
اإلرسائيلية عىل حساب املوقف  -ة من احتbالت أن يكون تطبيع العالقات الرتكيواضحWْ  وتخوفاً 

  الرت¥ الدعم للقضية الفلسطينية، وهي القضية التي تبقى موضع اختبار خالل الفرتة القادمة.
  

  الظروف واملستجدات احمليطة بالتحوالت ج. 
تُعّد الظروف واملستجدات املحيطة بأزمة السياسة الخارجية الرتكية هي ذاتها البيئة 

لسياسة الخارجية الرتكية، ومن هنا £كن تلخيص الظروف واملستجدات الحاكمة للتحول يف ا
  املرتبطة بتحوالت السياسة الخارجية الرتكية عىل النحو التايل:

تطورات األزمة السورية وتغF املعطيات الجيو سياسية املرتبطة بها وتزايد الدور الكردي  .١
 الرت¥.يف شbل سوريا وما ينطوي عليه من تهديد لألمن القومي 

 الطائرة الروسية. إسقاط أزمةإثر  روسياأمام خذالن حلف الناتو لرتكيا  .٢
أخذ دون أمF¥ وإرسائييل التدخل الرويس املبارش يف األزمة السورية وبرىض ور�ا تنسيق  .٣

 املوقف الرت¥ باالعتبار.
ع بعض القوى املحاولة االنقالبية الفاشلة واملواقف اإلقليمية والدولية منها، وشبهات ضلو   .٤

 غربية.رأسها أطراف الدولية واإلقليمية يف دعمها وعىل 
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تزايد اآلثار السلبية عىل االقتصاد الرت¥ نتيجة توتر عالقتها بكل من روسيا وإيران وسوريا  .٥
 ومرص.

 

 اجتاهات ومالمح التحول يف السياسة اخلارجية التركيةد. 
وى اقتصادياً وسياسياً يف ية الرتكية مستن تتخذ عملية التحول يف السياسات الخارجيتوقع أ 

يف حل املشاركة ا نحو بداياتها، وقد تتحول يف بعضها إىل املستويات األمنية والعسكرية، ور�
  .املتعّددةرهاب رتكية من أعbل اإلقليمية ومواجهة التحديات الداخلية الاألزمات اإل 

ا التحول،  قطف °ار هذلنجاحها يف مهbً  محدداً سيكون ن العامل الزمني كb أ   
وسط، وتقوم طة بسياسات العاz تجاه الرشق األ قليمية والدولية املحيحيث تك� املتغFات اإل 

عيل علنها رئيس الوزراء الرت¥ بن عىل قاعدة أ  الفلسفة الجديدة لالستدارات والتحوالت الرتكية
حر األسود والبحر املتوسط، ورضوروة نا مع الدول املطلة عىل البيتعW علينا زيادة صداقات" :يلدرم

  .١٥عدائنا"أن نقلل من أ 
 ومع ذلك فهو يؤكدعىل وجه الخصوص، إليها شارة شمل هذا التوجه الدول التي تم اإل وي 

عىل سيكون الرتكيز إال أن ، رب حلف الناتووروبا والواليات املتحدة وعاستمرار عالقات تركيا مع أ 
  عن التنسيق مع الغرب.  اً بعيدخارجية الرتكية اإلشكاالت يف العالقات التفكيك 

يف  -شهر القادمةيظهر خالل األ أن منها وما يتوقع  ما تم-وتكشف هذه التحوالت 
من  السياسة الخارجية الرتكية عن إدراك تر¥ متناٍم بأن ملفات املنطقة املهمة لن تنتظر أياً 

سياساته، ذلك أن األحداث تتطور بشكل  الالعبW األساسيW لرتتيب أوضاعه الداخلية أو مراجعة
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رسيع يف املنطقة من جهة، وأن املنافسة ورصاع النفوذ القوي بW الالعبW الدوليW واإلقليميW ر�ا 
أي فراغ ينشأ من تراجع أحد الالعبW أو تردده يف مراجعة سياساته واتخاذ زمام ملء يؤدي إىل 

املحصلة عىل مكانتها الدولية واإلقليمية ومدى تأثFها يف  تركيا، وهو ما سيؤثر يفومنهم  ،املبادرة
  سياسات اإلقليم والسياسة الدولية عىل وجه العموم. 

 يف عىل مزيد من االستقاللية  الرتكية الخارجية السياسة التحول يف ويُتوقع أن يساعد هذا
املميز، حيث تصادي االقالداخيل، وتفوقها أمنها وحفظ ، ومصالحها اإلقليمية تطلعاتها تحقيق

ويتجىل هذا  املحاولة االنقالبية إلحداث التحول املنشود،فشل تسعى الحكومة الرتكية لتوظيف 
    . ١٦االنتقاد الشديد للموقف الغر� من تلك املحاولة التوظيف يف

 بشبكة العالقات وأدواتها، الخارجية، السياسة توجهات املتوقعة يف التغيFات وترتبط
إىل جانب ترميم  إقليميW جدد، رشكاء رب إيجادبنائها عِ  إىل إعادة التي تسعى تركيا والتحالفات

إقليمية محورية أخرى، ولذلك يؤكد مسؤولون أتراك عىل أن  مع دول التي ساءت العالقات
 حالة ووقف السوري، للملف سيايس حّل  يسعى إىل إيجاد ضمن أهدافه الرويس - الرت¥ التقارب
 إىل اإلنسانية املساعدات وإيصال السورية، األرايض يف الهدنة من لنوع والتأسيس د،يف البال  الرصاع

 إليجاد تركيا سعي عىل التأكيد مع سوريا، يف األساسيW الالعبW مع التفاهم املحارصة عرب املناطق
واالقتصادية األمنية تركيا مصالح تحقيق إضافة إىل ، ١٧عموماً  املنطقة ملشاكل سياسية حلول

استمرار وإّن  ،السورية كان وال يزال مصلحة تركية راجحةاألزمة حل بأن  ، علbً األخرىالسياسية و 
  .الرصاع عىل حدودها يعد مصدر خطر امني متحقق ضد تركيا

 جذري تغيF قد ال يقود إىل الرتكية الخارجية السياسة يف املتوقع ومع ذلك، فإن التحول
 من جرى وما لرتكيا، تجاري رشيك أكرب تعدّ  التي روسيا مع لعالقةا بتنشيط الرت¥ القرار وإن فيها،
اإلقليم،  يف حلفائها أو الغرب مع تركيا عالقة عن بديالً يكون لن والرويس الرت¥ الرئيسW بW لقاء

 تكتيك هو ٢٠١٦يوليو/ �وز  ١٥ يف االنقالبية املحاولة منذ الغرب عن تركيا وهو ما يؤكد أن ابتعاد
  .١٨أقوى إقليمي بدور واالضطالع للحكومة املحيل الدعم قاعدة لتعزيز متعّمد

 رغم السوري للملف سلمي حل إليجاد روسيا مع للتفاهم تركيا مساعي كb تؤرش
إىل تأثF هذه األزمة (األزمة  سوريا، يف األوضاع حول الجانبW بW النظر وجهات يف االختالف
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 ةالسوري األرايضعىل وحدة  ومع تأكيد تر¥ مستمر، واملنطقة تركيا استقرار عىل السورية)
 السbح أو العراق، وعدم ورفض أي مرشوع لتقسيم سوريا ،وإعادة االستقرار إليهb ةوالعراقي
  .١٩ إثنية عىل حساب اآلخرين مجموعة أي لصالح كيان أي بتشكيل

سبياً تجاه العالقة مع ويف املجمل تُشF الدالئل األولية للتحوالت إىل أنها ستكون إيجابية ن
كالسعودية، ور�ا مرص  ،كل من روسيا وإيران والدول العربية ذات التأثF اإلقليمي الواضح

وسوريا، وكذلك بالنسبة إلرسائيل، وذلك لشعور تركيا أن مواقفها تجاه هذه األطراف تسببت 
ركيا اإلقليمي النشط حاولة االنقالب من جهة ثانية، وبرتاجع دور ت��شاكل داخلية من جهة، و 

ر عالقاتها مع هذه الدول، وستكون تّ السابق من جهة ثالثة، ناهيك عن الخسائر االقتصادية لتو 
لألسباب التي أرشنا  اً ر سلبية نسبياً تجاه كل من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد االورو� نظ

µ من املحاولة يرالغر� واألم وقفإليها، وأهمها الدعم الغر� لألكراد يف سوريا، وضبابية امل
االنقالبية يف تركيا، وعدم دعم املطالب الرتكية املتعلقة باألزمة السورية، خاصة إقامة منطقة آمنة 

  الطائرة الروسية.إسقاط شbل سوريا، وتخيل حلف الناتو عن تركيا خالل أزمة 
  

   خامساً: التوصيات
فريق ى ر يرجية الرتكية يف أبعادها املختلفة، �ا أن التقرير يتناول أزمة السياسة الخا

أن يتوجه بتوصياته إىل الحكومة الرتكية، مع عدم إغفال األطراف األخرى  ACT-األزمات العر�
والتي كان لها حصتها يف هذه التوصيات، وخاصة األطراف  وخاصة العربية، املعنية بهذه األزمة،

  : للطرف الرت¥ّ تي يقدمها التقريرالعربية واإلقليمية، ومن أبرز التوصيات ال
قليمية امليض يف مسار تفكيك األزمات يف عالقاتها مع األطراف اإل و  االنفتاحمواصلة سياسة  -

والدولية، وتوظيف ذلك يف الدفع باتجاه استعادة االستقرار يف املنطقة والخروج من حالة 
 االضطراب والفوىض.

مع األطراف اإلقليمية والدولية، وعدم السbح  الحرص عىل التوازن يف عالقاتها السياسية -
 بتقدم العالقات مع طرف عىل حساب آخر.

تجنّب التصعيد السيايس واإلعالمي واالبتعاد عن سياسة ردود األفعال يف إدارة العالقات  -
 اإلقليمية والدولية، والحرص عىل تسوية الخالفات عرب الحوار والقنوات الدبلوماسية.
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يد الشعبي وعىل الصورة اإليجابية للسياسات الرتكية تجاه شعوب الحفاظ عىل الرص -
املنطقة، حيث تحظى مواقفها بتأييد شعبي واسع يف كثF من الدول العربية عىل خلفية 

 انحيازها لصالح القضايا العربية واإلسالمية.
يع  للقضية الفلسطينية حتى يف ظل تطبWبقاء يف مربع املنارصين والداعمالالحرص عىل  -

والدفاع عن قضيته  الهتbم بحمل مظلمة الشعب الفلسطينيوا ،العالقات مع إرسائيل
تجاه القضية  تتبناه تركيا واألخالقي الذي فّرش املوقف امل الرتاجع عن وعدم العادلة

 . بعض السياسات واملواقف ، حتى لو اختلفت معها الفصائل الفسلطينية يفالفلسطينية
حركات املعتدلة الالقوى الصاعدة يف دول املنطقة وخاصة عىل العالقات مع الحرص  -

من جهة، وللمساعدة يف برامج اإلرهابية الجbعات الفكر املتطرف و  ملواجهة تنامي
من  ،التعايش يف اإلقليم بدل النزاع والرصاع كb يف العراق ومرص وسوريا واليمن وليبيا

القدرة عىل القيام بهذه املهمة التي  وال سيb أن تركيا �لك، أك� من غFها، جهة أخرى
 .تعود بالنفع عىل حالة االستقرار يف املنطقة

ملواجهة حالة االستقطاب واالنقسام الطائفي القيام بجهد فاعل وتحرك دؤوب ومبادر  -
   .والعرقي يف املنطقة بالتعاون مع القوى الفاعلة إقليمياً 

 هاوالحرص عىل عدم التدخل يف شؤونتأكيد احرتام سيادة الدول العربية واإلسالمية  -
 الداخلية، مع احتفاظ تركيا بحق الدفاع عن مصالحها وحbية أمنها القومي.

تعزيز التعاون والتنسيق املشرتك مع اململكة السعودية التي تعد من الدول العربية  -
 املهمة واملؤثرة يف املشهد اإلقليمي. 

لثقايف بW تركيا واألردن يف ظل القواسم تطوير آليات التعاون السيايس واالقتصادي وا -
واملصالح املشرتك وما �تع به البلدان من عالقات وثيقة تواصلت طيلة العقود السابقة، 

 وملا يتمتع به األردن من دور مؤثر تجاه مدينة القدس والقضية الفلسطينية.
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Executive Summary 

Turkish Foreign Policy Crisis Impact on Regional Role and Relations 

with the Arabs 

As its foreign policy influences the region, including the Arab states, Ankara 
is considered a major player in the Middle East. Therefore, the ACT is interested in 
the impacts of the Turkish foreign policy crisis on the regional role and the 
relations with the Arabs. The report investigates the dilemma's backgrounds, 
motives and repercussions to those ties. It also elaborates on the shifts and how 
they reflect on the issues of the region, reviewing the determinants of these changes 
and the relevant parties’ stands and developments. At the end of the study, some 
recommendations are made to the Turkish government, mainly on significant 
matters associated with relevant Arab and regional parties. 

Prior to the second millennium, TFP tended to go in line with the Western 
approaches to the region, weakening its own role by ignoring the considerable Arab 
and Islamic depth. However, since the AKP took over in 2002, strategic shifts have 
been seen to redefine TFP’s principles, so that a new role for the country could be 
set to affect the region and the world. 

The AKP has introduce some changes in the TFP. Nevertheless, internal and 
regional challenges rose mainly in the aftermath of the Arab Spring, which broke 
out in January 2011. In this regard, the uprisings represented both a chance and an 
obstacle. 

However, the strategy adopted by the various regional and international 
powers, along with some Turkish policies, left Ankara unable to maintain a leading 
role within the Arab Spring developments, extremely affecting the TFP priorities. 
Consequently, such a role declined and calls were witnessed for more pragmatic 
and realistic mechanisms. 

As for Turkey’s motives, the following, among others, may be worth 
mentioning. Firstly, political stances different from those of the traditional allies 
were taken on some hot regional issues. Secondly, public uprisings were supported 
in the Arab Spring and ties were boosted with the Islamists who came to power as a 
result. Thirdly, Ankara’s approaches to the crises of Syria and Iraq clashed with 
those of their own regimes and their Iranian and Russian allies. Fourthly, the 
country was busy some internal security challenges, mainly in the wake of July’s 
failure coup. Fifthly, the Russians expanded around Turkey and Iran expanded 
throughout the Middle East in military and political terms. 
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With reference to the repercussions of the TFP to the region, the shifts 
determinants and future tendencies are explored. According to the present report, 
the changes may be economic and political at the beginning and move to the 
security and military aspects, perhaps also attempting to accomplish partnership in 
solving regional issues and face internal challenges. It is the factor of time that is 
the most significant to achieve success. For the authors, such a shift is likely to lead 
to more independence in Ankara’s realization of its targets, fulfill its regional 
interests and improve the relations with Russia, Iran and the obviously influential 
Arab countries in the region, such as Saudi Arabia, and maybe Egypt and Syria. 

Finally, a number of recommendations are made to the Turkish Government in 
this context, such as the following: 

- Keeping the policy of openness and dismantling crises in its relations with 
regional and international parties 

- Maintaining balance in such ties and avoiding political and media escalation 
- Keeping the national public popularity and the positive image of the Turkish 

policies towards the nations of the region 
- Staying among the supporters of the Palestinian issue, even in light of the 

normalized relations with Israel  
- Confirming respect to the sovereignty of Arab and Muslim countries and not 

interfering with their internal affairs, while maintaining the right to defend its 
own interests and national security 

- Boosting ties and cooperation with Riyadh – one of the most central Arab 
parties in the region 

- Improving the mechanisms of political, economic and cultural cooperation 
with Jordan, bearing in mind the common benefits and close ties during the last 
few decades as well as the kingdom's key role in connection with Jerusalem 
and the Palestinian issue. 
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