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ملخص

َست تركيا يف عام 1923 على أنقاض اإلمباطورية العثمانية، إذ اتبعت تركيا سياسة  ُأسِّ
خارجية علمانية متحالفة مع الغرب ابنضمامها إىل حلف الناتو، وسعيها إىل بناء عالقات أوثق مع 
االحتاد األورويب. أغضبت أنقرة -يف العقود األخرية- بعض جرياهنا مبطالبها اإلقليمية، مثل: )ملف 
سياسات الالجئي، والتدخُّالت العسكرية يف ليبيا وسوراي وأماكن أخرى(. يسعى الرئيس أردوغان 
وحزبه »العدالة والتنمية« حالياً ملواجهة االضطراابت االقتصادية عن طريق إصالح بعض العالقات 

الثنائية لرتكيا، وتعميق العالقات مع الصي وروسيا.

مقدمة

اقتصادية وعسكرية  1923- عالقاٍت  أقامت تركيا -بعد أن أصبحت مجهورية يف عام 
وثيقة مع الغرب بوصفه جزءاً من رؤيتها؛ لتصبح دولة علمانية حديثة. لكن يف العقدين املاضيي 
ومنذ صعود الرئيس رجب طيب أردوغان، سعى حزب العدالة والتنمية احلاكم إىل إعادة تسمية 

تركيا بوصفها العباً حراً، وقوة عاملية يف حد ذاهتا.

أاثرت تركيا -يف السنوات األخرية- غضب جرياهنا وحلفائها؛ بسبب استعداد أردوغان لشنِّ 
تدخُّالت عسكرية يف ليبيا وسوراي ، والدفع مبطالبات إقليمية يف البحر املتوسط، ومغازلة الصي 
وروسيا. لقد أدَّت مثل هذه التحرُّكات إىل عزل تركيا وساد الغموض على مستقبلها يف منظمة 
حلف مشال األطلسي )الناتو( وآفاق انضمامها إىل االحتاد األورويب. يف الوقت الذي تكافح فيه 
إىل  والسعي  املقطوعة،  العالقات  أردوغان إصالح  املالية، حياول  أزمتها  للتغلُّب على  اآلن  أنقرة 

التقارب مع القوى اإلقليمية الكبى.

ملاذا حتظى تركيا ابألمهية؟

خرجت تركيا من حتت أطالل اإلمباطورية العثمانية املنهارة، اليت استمرت )600( عام، 
وامتدت عب ثالث قارات، وحكمت العامل اإلسالمي، وكذلك مساحات من أورواب. لقد شهدت 

تركيا وطموحاتها السياسية الخارجية المتزايدة
كالي ربوسنون *

*  حمررة وكاتبة يف جملس العالقات اخلارجية. 
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أراضيها آالف السني من الصراع والتداخل بي قًوى قوية )الشرق والغرب، واملسيحية واإلسالم، 
واحلداثة والتقاليد(. تعكس تركيا اليوم هذه التأثريات، ولكنَّها تسعى أيضاً إىل تصوير نفسها على 
ا قوة مستقلة ذات هوية وطنية متفردة. أقامت البالد شراكة وثيقة مع الغرب عن طريق عضويتها  أهنَّ
يف الناتو، وعمَّقت عالقاهتا التجارية مع االحتاد األورويب. ومع ذلك، فقد تزايدت حاالت تصادمهم 

مع القوى الغربية؛ بسبب تراجع تركيا عن الدميقراطية، وعالقاهتا مع روسيا، وقضااي أخرى.

نظراً إىل موقعها املتداخل بي آسيا وأورواب، ميكن لرتكيا التأثري أتثرياً كبرياً على القوقاز، وآسيا 
الوسطى، واالحتاد األورويب، والبحر األبيض املتوسط، والشرق األوسط. مبوجب اتفاقية مونرتو لعام 
1936، تتحكَّم أنقرة يف املرور عب املضائق الرتكية املتنازع عليها منذ فرتة طويلة )البوسفور، وحبر 
مرمرة، والدردنيل(، وهي ممرات مائية حيوية تربط بي البحر األسود، وحبر إجية، واليت متر عبها 
مئات املاليي من األطنان من البضائع سنوايً. تستضيف القوات العسكرية األمريكية وحلف مشال 
ا  األطلسي يف عديٍد من قواعدها، مع وجود أسلحة نووية أمريكية يف قاعدة إجنرليك اجلوية، كما أهنَّ
هنضت بدور يف كثرٍي من نزاعات ما بعد احلرب الباردة يف الشرق األوسط. ونتيجة لذلك، كانت 
أيضاً نقطة عبور رئيسة يف أزمات اهلجرة اليت عصفت ابملنطقة. يهدف الرئيس أردوغان اآلن إىل 
إبراز قوة تركيا على حنو أكب، ال سيَّما يف الشرق األوسط، إذ ترك الوجود األمريكي املرتاجع فراغاً 

أتمل أنقرة يف مْلِئه.

كيف تطوَّرت سياسة تركيا اخلارجية؟

تشكَّلت حدود تركيا احلديثة بعد هزمية اإلمباطورية العثمانية يف احلرب العاملية األوىل. احتل 
احللفاء املنتصرون -وخصوصاً بريطانيا وفرنسا- املنطقة، وسعى إىل تقسيم جزء كبري من اإلمباطورية 
بقيادة مصطفى كمال أاتتورك االقرتاح،  القوميُّون األتراك  بي األرمن واليواننيي واألكراد. رفض 
وشنُّوا حرابً من أجل االستقالل، توَّجت بتأسيس تركيا مجهورية مستقلة يف عام 1923. وبصفته 
س، أجرى أاتتورك إصالحات شاملة لعلمنة اجملال العام، وتعزيز رؤيته التحديث على  الرئيس املؤسِّ
أساس النموذج الغريب. ركَّزت سياسته اخلارجية »السالم يف الداخل، والسالم يف العامل« على الدفاع 

عن سيادة تركيا مع بناء العالقات مع حمتليها السابقي.

يف معظم احلرب العاملية الثانية، ظلت تركيا على احلياد، ولكنَّها متعاطفة مع احللفاء، وبعد 
احلرب، عزَّزت عالقاهتا مع الغرب. انضمت إىل الناتو يف عام 1952 وبدأت يف تلقِّي املساعدات 
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األمريكية مبا يتماشى مع عقيدة ترومان املناهضة للشيوعية يف واشنطن. وقد ساعدت هذه اخلطوة 
وأيديولوجية  األاتتوركي،  اإلمجاع  محاية  هو  واجبه  أنَّ  رأى  واسعة  سلطات  ذي  إنتاج جيش  يف 

حاكمة قائمة على العلمانية، والقومية، ودور حكومي قوي يف توجيه االقتصاد.

مع ذلك، بعد سنوات من العنف بي جمموعات اليسار املتطرِّف واليمي املتطرِّف، تدخَّل 
اجليش الرتكي إلصالح االنقسام السياسي يف البالد. شارك اجليش يف االنقالب الثالث لرتكيا منذ 
استقالهلا يف عام 1980، ومعه جاءت جهود إلعادة أسلمة اجملتمع، واستعادة القيم التقليدية، مبا 

يف ذلك عن طريق التعليم الديين اإللزامي، وفتح املساجد اليت تسيطر عليها الدولة. 

ما الدور الذي هنض به أردوغان؟

وصل أردوغان وحزبه -حزب العدالة والتنمية حزب حمافظ ذو جذور إسالمية- إىل السلطة 
يف عام 2002، بعد عقد اتسم بعدم االستقرار السياسي واألزمات املالية. طوَّر حزب العدالة 
والتنمية اإلصالحات االقتصادية والسياسية لتقريب تركيا مبا يتماشى مع معايري االحتاد األورويب، 
ونا اقتصاد البالد بنسبة )%7.5( يف املتوسط سنوايً بي عامي 2001 و2011. على صعيد 
السياسة اخلارجية، كان شعار حزب العدالة والتنمية »ال مشكالت مع اجلريان«، وهدفت أنقرة 
هويتها  وأتكيد  الدميقراطية،  وتشجيع  التجارية،  العالقات  بناء  طريق  عن  تركيا  نفوذ  توسيع  إىل 

اإلسالمية. 

لكن حبلول أواخر العقد األول من القرن احلادي والعشرين، أصبح حزب العدالة والتنمية 
أكثر استبداداً. عزَّزت سيطرهتا على املؤسسات اإلعالمية، وطردت اجليش من املعارضي املتصورين، 
انقالب  انتهز أردوغان -يف عام 2016- حماولة  النقاد، وقمع االحتجاجات.  وحاكم وسجن 
م يقودهم )فتح هللا غولن( رجل الدين الذي يعيش  عسكري لقمع خصومه املفرتضي الذين يزعم أهنَّ
يف املنفى يف الوالايت املتحدة، والذي كان يف يوم من األايم حليفاً ألردوغان. استبدل أردوغان 
النظام البملاين يف البالد -عن طريق استفتاء يف العام التايل- بنظام رائسي. ألغى منصب رئيس 
الوزراء من بي تغيريات رئيسة أخرى؛ وجعل نفسه على حنو فعال صاحب السلطة الوحيد لرتكيا.

كان أردوغان املهندس املشرف على حتوُّل حازم يف السياسة اخلارجية، مركزاً على توسيع 
البصمة العسكرية والدبلوماسية لرتكيا. وحتقيقاً هلذه الغاية، تدخَّلت تركيا عسكرايً يف دول من بينها 
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أذربيجان، والعراق، وليبيا، وسوراي. تزويد شركاء مثل )إثيوبيا، وأوكرانيا( بطائرات من دون طيار؛ 
وبىن مدارس إسالمية يف اخلارج.

كيف تطوَّر الصراع مع اجلماعات الكردية؟

ا يف إيران والعراق وسوراي، ميثِّلون  األكراد جمموعة عرقية مسلمة تنتشر ليس فقط يف تركيا وإنَّ
»القلق األمين املهيمن« ألنقرة، كما يقول )هنري جيه ابركي( من جملس العالقات اخلارجية. ولطاملا 
أاثر األكراد، الذين يشكلون ُخَْس سكان تركيا، خماوف يف أنقرة بشأن مطالبهم ابحلكم الذايت، أو 
االستقالل يف بعض احلاالت. شنَّت تركيا حرابً على حزب العمال الكردستاين )PKK( -مجاعة 
مسلحة- هتدف إىل إقامة دولة كردية، منذ مثانينيات القرن املاضي -وهو الصراع الذي أودى حبياة 
عشرات اآلالف من األشخاص-. ومع ذلك، فرَّ مئات اآلالف من أكراد العراق إىل تركيا يف حرب 
اخلليج األوىل، وحافظت أنقرة على عالقات ودية مع حكومة إقليم كردستان شبه املستقلة يف العراق 

حىت أثناء معارضة سعيها إىل االستقالل.

دعمت حكومة أردوغان يف البداية مزيداً من احلقوق االجتماعية والسياسية لألكراد، لكنَّها 
واجهت رد فعل عنيفاً، ال سيَّما من القوميِّي املتطّرِفي داخل حتالف حزب العدالة والتنمية. واهنارت 
حماداثت السالم مع حزب العمال الكردستاين اليت بدأت يف عام 2012، ويسعى أردوغان اآلن 
إلغالق حزب املعارضة الكردستاين الرئيس قبل انتخاابت 2023. يشعر بعض املراقبي ابلقلق 
من أنَّ هذه التصرفات ستقنع مزيداً من األكراد ابلتخلِّي عن احللول السياسية والتحوُّل إىل العنف 

بداًل من ذلك.

كما سامهت املخاوف من القومية الكردية يف تشكيل سياسة أردوغان التدخلية يف احلرب 
األهلية السورية. احتل اجليش الرتكي -منذ عام 2016- أجزاًء من مشال سوراي؛ إلبعاد القوات 
العمال  حزب  ومالحقة  أراضيها،  تعزيز  من  ومنعها  البلدين،  بي  املشرتكة  احلدود  عن  الكردية 
الكردستاين. مع أنَّ حزب العدالة والتنمية سعى ذات مرة إىل اإلطاحة ابلنظام السوري، إال أنَّ هناك 
أقاويل تدور حول أَن احلزب يفكِّر يف إعادة العالقات؛ لتعزيز معارضة القوات الكردية، واالستفادة 

من املشاعر املعادية لالجئي قبل االنتخاابت.
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ما بؤر التوتُّر اإلقليمية األخرى؟

لقد قـُوِّضت سياسة »صفر مشكالت مع اجلريان« اليت يتبعها حزب العدالة والتنمية؛ بسبب 
أنقرة اآلن إىل إصالح  الرتكي، تسعى  االقتصاد  تعثُّر  التوتُّرات يف عديٍد من اجملاالت. لكن مع 
العالقات مع احلكومات اليت اختلفت معها ذات مرة على أمل مساعدة موقفها يف واشنطن وأتمي 
االستثمار األجنيب الذي تشتد احلاجة إليه، كما كتب )ستيفن كوك( من جملس العالقات اخلارجية.

توترت عالقات تركيا مع البحرين، ومصر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية    
املتحدة، وهي جمموعة غري رمسية تُعرف ابسم الرابعية، بعد أن دعمت أنقرة مجاعة اإلخوان املسلمي 
اغتال عمالء  أِن  بعد  أكثر  العالقات  2011. وتدهورت  العربية عام  االنتفاضات  يف مصر يف 
سعوديُّون الصحفي مجال خاشقجي يف إسطنبول عام 2018، وعمَّقت أنقرة عالقات التجارة 
والطاقة مع طهران -خصم الرايض-. ومع ذلك، يف الوقت الذي يعاين فيه االقتصاد الرتكي من 

تديّنِ التجارة واالستثمار، حياول أردوغان حتسي العالقات مع هذه البلدان.

كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعرتف ابلدولة اليهودية، وتعاون البلدان تعاوانً 
وثيقاً يف املسائل االستخباراتية يف أواخر التسعينيات، وأوائل القرن احلادي والعشرين. بيد أنَّ العالقة 
توترت حينما دافع أردوغان عن القومية الفلسطينية، وعند استضافته أعضاء من محاس، وعرض 
وجهات نظر معادية للسامية علناً. خفَّضت الدولتان عالقاهتما يف عام 2018، لكنَّهما أعادا 

عالقاهتما يف عام 2022 كجزء من التقارب اإلقليمي.

قتلت اإلمباطورية العثمانية -يف احلرب العاملية األوىل- أكثر من )1.5( مليون أرمين، وهم 
للدولة، وهجرت كثريين آخرين. تنكر  ا تشكل هتديداً  أقلية مسيحية ينظر إليها كثريون على أهنَّ
تركيا بصورة قاطعة أنَّ هذه السياسة متثِّل إابدة مجاعية، وقد مارست ضغوطاً طويلة على الوالايت 
املتحدة وغريها؛ إليقاف استخدام التصنيف. واستمرت هذه التوترات حينما دعمت تركيا حليفتها 
أذربيجان يف صراعها مع أرمينيا حول منطقة )انغورنو كاراابخ( املتنازع عليها، وهو املوقف الذي 

ما يزال يعوق التطبيع مع أرمينيا. 

متثِّل العالقات مع اليوانن وقبص قضااي طويلة األمد، ومل تكن هذه الدول يف محلة تركيا 
العثمانية؛ من أجل استقالهلا، واقرتبت  اليوانن اإلمباطورية  األخرية إلصالح العالقات. حاربت 
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أثينا وأنقرة من احلرب يف مناسبات قليلة يف العقود األخرية. غزت تركيا -يف عام 1974- واحتلت 
نصف قبص، املقسمة بي السكان اليواننيي واألتراك، خشية أن تستعد اليوانن لضم اجلزيرة؛ وما 
تزال قوة حفظ سالم اتبعة لألمم املتحدة متمركزة هناك. أاثر توسُّع مطالبات تركيا اإلقليمية يف 
مياه شرق البحر األبيض املتوسط   -إذ تسعى الستغالل النفط والغاز؛ لتقليل اعتمادها على الطاقة 
املستوردة- غضب االحتاد األورويب وزمالئها األعضاء يف الناتو، مثل فرنسا. كما أدَّى سعي أنقرة 
ملصادر الطاقة إىل التدخُّل يف احلرب األهلية الليبية، بعد أن دعمت احلكومة الليبية املعرتف با 

دولياً مطالبها.

كيف تطوَّرت عالقات تركيا مع أورواب؟

قامت تركيا إبضفاء الطابع الرمسي على حتالفها مع الغرب يف حقبة احلرب الباردة عن طريق 
واجلماعة  اإلنسان،  منظمة حلقوق  وهي  أورواب،  مثل جملس  األوروبية،  املؤسَّسات  إىل  االنضمام 
اجلماعة  عضوية  أدَّت  األورويب.  لالحتاد  مقدمة  اليت كانت   ،)EEC( األوروبية  االقتصادية 
االقتصادية األوروبية إىل إنشاء احتاد مجركي بي تركيا وأورواب، والذي مسح حبرية حركة البضائع. كما 

هاجر املاليي من األتراك إىل أورواب، وخاصة أملانيا، كعمال ضيوف.

كان األمل يف االنضمام إىل االحتاد األورويب، الشريك التجاري واالستثماري األكب لرتكيا، 
حمركاً رئيساً للسياسة، وحفَّز اإلصالحات املبكِّرة حلزب العدالة والتنمية. بدأت املفاوضات الرمسية 
يف عام 2005، لكن احملاداثت توقفت ألسباب عديدة، مبا يف ذلك معارضة عديد من أعضاء 
االحتاد األورويب، وتراجع تركيا الدميقراطي، وقمعها املتزايد للصحافة، واملعارضي، واألقليات العرقية، 
وأفراد جمتمع امليم. كما تواجه أنقرة عقوابت من جملس أورواب؛ العتقاهلا للناشط احلقوقي الكردي 

)عثمان كافاال(.

أدَّت أزمات الالجئي إىل زايدة توتُّر العالقات بي تركيا واالحتاد األورويب، إذ مارست أنقرة 
ابتداًء من عام 2021- كوسيلة ضغط على  العامل  عدداً من الالجئي لديها -وهو األكب يف 
بروكسل. بعد ارتفاع عدد طاليب اللجوء الذين يدخلون أورواب عب تركيا يف عام 2016، وافقت 
أنقرة على منع املهاجرين من السفر إىل دول االحتاد األورويب مقابل زايدة املساعدات. لكن تركيا 

هدَّدت بفتح األبواب يف مناسبات عديدة رداً على االنتقادات األوروبية.
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كيف كانت العالقات بني الوالايت املتحدة وتركيا؟

طغى احلفاظ على جبهة موحدة ضد االحتاد السوفييت على التوترات بي حلفاء الناتو يف 
احلرب الباردة، واليت مشلت غزو تركيا لقبص وإنكار اإلابدة اجلماعية لألرمن. لكن من دون عدو 
مشرتك، فقد احنرفوا عن بعضهم بعضاً. يقول )كوك( من جملس العالقات اخلارجية إنَّ واشنطن 
مشرتكة اآلن يف القليل من املصاحل مع أنقرة، وتدافع عن تقليل اعتماد الوالايت املتحدة على تركيا، 

مبا يف ذلك البحث عن قواعد عسكرية بديلة يف أماكن أخرى.

وُيشرُي )كوك( وآخرون إىل عالقة أنقرة الطيبة مع خصوم الوالايت املتحدة، مبا يف ذلك 
إيران، وتقول واشنطن إنَّ بنك خلق الرتكي اململوك للدولة حاول االلتفاف على العقوابت األمريكية 
على طهران من عام 2012 إىل عام 2016. وقد أدَِّت احلرب السورية إىل اختبار العالقات 
العمال  املرتبطة حبزب  الكردية  اجلماعات  األمريكية يف سوراي مع  القوات  تعاونت  أكب.  اختباراً 
املتحدة  للوالايت  اهتامها  تركيا  شكاوى  أبرز  من  يكون  رمبا  أردوغان.  أغضب  ممَّا  الكردستاين، 
وحلف مشال األطلسي ابملساعدة يف تعزيز حماولة االنقالب عام 2016. وتستشهد أنقرة برفض 

واشنطن تسليم )غولن( العقل املدبِّر املزعوم بوصفه دلياًل.

حتدَّْت تركيا -يف عام 2019- حتذيرات الوالايت املتحدة بعدم شراء نظام الدفاع الصاروخي 
ا كانت حباجة إىل حتسي  الروسي )S-400(، والذي ال يتوافق مع أنظمة الناتو. جادلت أنقرة أبهنَّ
دفاعاهتا اجلوية، لكنَّها ُمِنَعت من احلصول على نظام )ابتريوت( أمريكي الصنع. أدَّت هذه اخلطوة 
 .)F-35( إىل فرض عقوابت على تركيا وكذلك سحبها من برانمج الطائرات املقاتلة األمريكية
الذين يعملون على صيانة منظومة )S-400( ميكنهم  الروس  الفنيِّي  أنَّ  أصرَّت واشنطن على 
الكشف عن الطائرات املتخفية. يقول خباء مثل )ماكس بوت( من جملس العالقات اخلارجية إنَّ 

هذه القضية أظهرت عدم موثوقية تركيا كشريك للوالايت املتحدة وحلف الشمال األطلسي.

مع هذِه التوتُّرات، متتَّع أردوغان بعالقة ودية مع الرئيس دوانلد ترامب، الذي قلَّل من أمهية 
قضااي حقوق اإلنسان وسيادة القانون. يف املقابل، أبقى الرئيس جو ابيدن على مساحة فاصلة 
مع أنقرة، مستبعداً أردوغان من قمَّة الدميقراطية لعام 2021، وأشار إىل اإلابدة اجلماعية لألرمن 
رمسياً. لكن دعم تركيا ألوكرانيا يف مواجهة روسيا غريَّ حساابت التفاضل والتكامل، فقد أشارت 
ا ستخدم  إدارة ابيدن إىل استعدادها لبيع طائرات )F-16(، ومعدات أخرى ألنقرة، واليت تقول إهنَّ
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مصاحل الوالايت املتحدة، ووحدة الناتو. جاء هذا التحوُّل يف واشنطن بعد أن تراجعت أنقرة عن 
معارضتها حملاوالت فنلندا والسويد لالنضمام إىل الناتو، ممَّا هدَّد مبزيٍد من توتُّر عالقات تركيا مع 

دول أخرى يف احللف. 

كيف تتوسَّع تركيا خارج حتالفاهتا التقليدية؟

مع استمرار التوترات مع الغرب، تعمل على استكشاف تركيا عالقات أخرى، ال سيَّما مع 
الصي وروسيا. لقد عزَّزت تركيا عالقاهتا مع بكي، اليت أصبحت أكب شريك استرياد ألنقرة يف عام 
2021. انضمت تركيا يف عام 2015 إىل مبادرة احلزام والطريق، مما أاتح هلا الوصول إىل التمويل 
غري الغريب ملشاريع البنية التحتية، مبا يف ذلك حمطات الطاقة اليت تعمل ابلطاقة النووية والفحم، 
مبليارات  نقدية  ومبادالت  قروضاً  لرتكيا  الصي  قدَّمِت  الصي.  من  األجنيب  االستثمار  وحتفيز 
 .)COVID-19( الدوالرات منذ عام 2016، وقدَّمت عشرات املاليي من جرعات لقاح
ويف الوقت نفسه، تتجاهل تركيا يف الغالب قمع )اإليغور( يف الصي، وهم أقلية تركية مسلمة هلا 
ا »إابدة مجاعية«،  أعضاء يف تركيا. وصف أردوغان يف عام 2009 انتهاكات الصي )لإليغور( أبهنَّ

لكن منذ ذلك احلي، مل تشدِّد أنقرة علناً على هذه القضية.

العالقات مع روسيا معقدة ابملثل. فضاًل عن منظومة الصواريخ )S-400(، تتعاون أنقرة 
وموسكو يف مشاريع البنية التحتية، مثل: خط أانبيب الغاز الطبيعي )TurkStream(، وأول 
الطاقة  واردات  على  كبرياً  اعتماداً  تركيا  تعتمد  ذلك،  عن  فضاًل  تركيا.  يف  النووية  للطاقة  حمطة 
الروسية. ومع ذلك، فقد دعم البلدان األطراف املتصارعة يف النزاعات األخرية، مبا يف ذلك احلرب 
األهلية يف ليبيا وسوراي ونزاع 2020 بي أرمينيا وأذربيجان. أمَّا احلرب الروسية األوكرانية، فقد 
سعت تركيا إىل حتقيق التوازن بي البلدين. زوَّدت تركيا أوكرانيا بطائرات من دون طيار، ودعمت 
تصويت األمم املتحدة إلدانة الغزو الروسي، وحظرت دخول مجيع السفن املقاتلة يف املضيق الرتكي، 
الروسية املتجهة إىل سوراي من دخول اجملال اجلوي الرتكي. من انحية أخرى،  الطائرات  ومنعت 
عارضت العقوابت الغربية على روسيا؛ الحتياجاهتا من الطاقة. يقول احمللِّلون إنَّ تركيا هادفة إىل 
اإلمدادات  بوصول  للسماح  التوسُّط يف صفقة  الصراع، وساعدت يف  نفسها كوسيط يف  وضع 
الغذائية األوكرانية إىل األسواق العاملية. قال وزير اخلارجية الرتكي )مولود جاويش أوغلو( إنَّه أيمل 

أن تكون هذه هي اخلطوة األوىل حنو اتفاق سالم أوسع.



11

تركيا وطموحاهتا السياسية اخلارجية املتزايدة

يقول بعض اخلباء إنَّ تركيا ال تتجنَّب الغرب عن طريق تنمية هذه العالقات. كتبت )أسلي 
آيدينتاسباس( من اجمللس األورويب للعالقات اخلارجية: »السياسة اخلارجية اجلديدة ]لرتكيا[ ميكن 
ا تعبري عن الرغبة يف  ا متيل لروسيا أو الصي، ولكن على أهنَّ فهمها على أفضل وجه، ليس على أهنَّ
احلفاظ على قدم يف كل معسكر وإدارة التنافس بي القوى العظمى«. عالوة على ذلك، جيادل 
)ابركي( أبنَّ أردوغان يرى أنَّ عالقات تركيا مع حلفائها الغربيي أساسية لتطلُّعات تركيا إىل أن 

تصبح قوة عاملية.

كيف يتصوَّر أردوغان مستقبل تركيا؟

من  عديد  يتوقَّع  الرتكي،  االقتصاد  ومعاانة   2023 عام  هلا يف  املخطَّط  االنتخاابت  مع 
قاعدته.  لتحفيز  القومية  األيديولوجية  العدالة والتنمية بصورة كبى على  املراقبي أن يؤكِّد حزب 
اإلسالمي  للعامل  ترسيخها كممثل  طريق  عن  الدولية  تركيا  مكانة  رفع  إىل  أيضاً  أردوغان  يسعى 
األوسع والضغط على أجندته »األكب من خسة«، واليت ستشهد توسيع القيادة الدولية إىل ما وراء 
األعضاء اخلمسة الدائمي يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة. كجزء من هذه الرؤية، دفعت تركيا 

هنجها املفضَّل للشريعة اإلسالمية، خصوصاً يف إفريقيا، يف منافسة مع اململكة العربية السعودية.

جيادل )ابركي( أبنَّ سلطة أردوغان غري احملدودة، وقد تكون خطرية خصوصاً على تركيا. 
يكتب: »يعيش أردوغان يف بيئة تعّزِز وتعكس آرائه«، ويضيف »على املدى القريب، سُيرتجم هذا 
إىل عملية صنع سياسة سريعة احلركة، ولكنَّها عرضة ألخطاء حمتملة خطرية يف احلكم، فضاًل عن 

األخطاء االعتيادية، ومن الصعب متييز عواقبه على املدى الطويل يف هذه املرحلة«.

الرابط:
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