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 ملّخص:

السلوك حكمت الّتي المركزية المنطلقات تحديد على البحثية الورقة هذه 2           تعمُل

عمومًا، العربي" "بالربيع ُسمّي ما انتفاضات شهدت الّتي الدول تجاه            التركي
طرحين أهّم مناقشة خالل من أخّص، وجٍه على المعقّدة السورية األزمة             وتجاه
بتفسير المتعّلق واآلخر القيم بتفسير والمرتبطين الصدد هذا في           أساسيين
من الواقعي والمنظور البنائي المنظور من كلٌّ ُيقّدمه بما ُمستعينًة            المصالح،
في ومركزيًة أهميًة أكثر ُيعدُّ العوامل أيُّ متسائلًة: الصدد، هذا في             تفسيرات
تجاه وخصوصًا اإلقليمي، محيطها تجاه التركية الخارجية السياسة معالم           رسم
عامل أم القيم عامل هو هل 2011؟ سنة منذ العربي" الربيع "بدول ُسمي               ما
الواقعي للمنظور التفسيرية القّوة النهاية، في الورقة لتستخلص          المصلحة؟
محيطها تجاه التركية الخارجية للسياسة المركزية المنطلقات تحديد          في
يحّرك الّذي ما وإدراك فهم على القيم مقاربات عجز مقابل في             اإلقليمي،

 السياسة الخارجية بالضبط.

 

 الكلمات المفتاحية:

البنائية-المعيارية، الجديدة، الكالسيكية الواقعية التركية، الخارجية        السياسة
 المصالح والقيم.

 

الدولي2 المؤتمر أعمال ضمن واإلستشارات للدراسات إدراك مركز مشاركة إطار في الورقة هذه الباحث                أعّد
بجامعة األوسط الشرق دراسات معهد ِقبل من الُمنّظم األوسط، الشرق في والمجتمع السياسة عن                الرابع

  سكاريا التركية بين 10-12 أكتوبر 2018.
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The Dialectic of Values and Interests in The Turkish Foreign Policy 
Toward "Arab Spring Countries", 

 Realism against the Constructivist and Normativist perspectives. 

 

 

By: Djallel Khechib 

 

 

Abstract:  

This paper tries to identify the main factors which have driven the            
Turkish behavior towards countries of Arab uprisings or what so-called          
"Arab spring countries" in general, and toward the complex Syrian crisis           
in particular through discussing two important perspectives in this         
regard which related to the values perspective and the other of the            
interests perspective, by using the constructive paradigm and the realist          
one and what they offer in this regard, and is asking: which factors are              
more important and decisive in shaping the Turkish foreign policy          
towards its regional environment, especially towards the so-called "Arab         
Spring Countries" since 2011? Is it the factor of values or the factor of              
interests? Then the paper concludes the explanatory power of the          
Realist paradigm in determining the core tenets which control and drive           
the Turkish foreign policy towards its regional environment, in the other           
hand, it argues the inability of the value approaches in understand what            
stands exactly behind the Turkish foreign policy. 

 

Keywords: 

Turkish foreign policy, The Neoclassical Realism, 
Constructivism-Normativism, Interests, and values.  
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  ُمقّدمة:

للدور صعودًا عرفت الّتي الفترة مع العربي" الربيع بـ"ثورات ُعرف ما تصادفت              لقد

  التركي في السياسات اإلقليمية،

رؤيٍة تنامي مع العربية البلدان مختلف في الحركات هذه صعود تداخل             وقد

التدخلية تركيا سياسات من عقوٍد بعد المنطقة في نشطٍة تركية            دبلوماسيٍة

  تجاه "الشرق األوسط". كذلك،

االستبدادية، باألنظمة لإلطاحة ومصر تونس في االحتجاجات بدأت          فعندما

الدور كان اإلقليم. في فاعلٍة وقوٍة صاعدٍة ديمقراطيٍة دولٍة عن عبارٌة تركيا              كانت

المواضيع أكثر من العربي" "الربيع فترة أثناء العربية البلدان على وتأثيره             التركي

تفسيراٍت الباحثون قّدم إذ والرسمي، األكاديمي المستويين على ونقاشًا           جدًال

كانون شهر المظاهرات بداية منذ التركية الخارجية للسياسة          مختلفٍة

ورّد مصر، في المظاهرات أثناء التركي للموقف خصوصًا          األول/ديسمبر2010،

االحتجاجات تجاه تركيا وموقف ليبيا، في الدولي التدّخل بخصوص التركي            الفعل

السلوك نمط لتفسير مختلفٌة وتوّقعاٌت تحليالٌت مت ُقدِّ لقد وغيرها. سوريا            في

 التركي أثناء هذه التطّورات غير المتوقعة في "الشرق األوسط".

التركي السلوك حكمت الّتي المركزية المنطلقات مناقشة إلى هنا نسعى            سوف

وتجاه عمومًا، العربي" "بالربيع ُسمّي ما انتفاضات شهدت الّتي الدول            تجاه

طرحين أهّم مناقشة خالل من أخّص، وجٍه على المعقّدة السورية            األزمة

بتفسير المتعّلق واآلخر القيم بتفسير والمرتبطين الصدد هذا في           أساسيين

من الواقعي والمنظور البنائي المنظور من كلٌّ ُيقّدمه بما ُمستعينة            المصالح،

 تفسيرات في هذا الصدد.
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معالم رسم في ومركزيًة أهميًة أكثر ُيعدُّ العوامل أيُّ عن : هنا نتسائل              إذن،

"بدول ُسمي ما تجاه السيما اإلقليمي، محيطها تجاه التركية الخارجية            السياسة

 الربيع العربي" منذ سنة 2011؟ هل هو عامل القيم أم عامل المصلحة؟

في المتحّكم األساسي العامل هو المصلحة عامل بأّن هذه دراستنا            تفترُض

هو ما القيم وعامل العربي"، "الربيع دول تجاه التركية الخارجية السياسة             مسار

والموّجه الرئيسي المحّرك ماهية تفسير على لوحده قادرٍ وغير له تابع عامٌل              إّال

 لمسار هذه السياسة.

 كما تطرح هذه الورقة البحثية أيضًا مجموعة من األسئلة أهّمها:

 ما المقصود بالقيم وماذا تعني المصالح؟✓

التركية✓ الخارجية السياسة عليها تقوم الّتي األساسية المبادئ هي           ما

 الراهنة؟

"الشرق✓ وملّفات بسياسات لإلرتباط بتركيا دفعت الّتي العوامل هي           ما

 األوسط" بعد عقوٍد من اإلنقطاع والتوّجه نحو الغرب؟

الخارجية✓ السياسة وتوجيه تشكيل في الدولي النظام بنية ُتساهم           كيف

 التركية الراهنة تجاه محيطْيها اإلقليمي والدولي؟

هوّية✓ تحديد في التركي القرار لصانع الشخّصية العوامل دور           ما

 السياسية الخارجية التركية؟

موحّدًة،✓ مواقفًا العربي" الربيع "دول تجاه الخارجية تركيا مواقف كانت            هل

 أخذت مسارًا واحدًا؟

العربي"✓ الربيع "دول تجاه التركية الخارجية السياسة حقّقت هل           أخيرًا،

  أهدافها بعد مرور حوالي سبع سنوات من اندالع انتفاضاته؟
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.iالتفسير النظري لمنطق سلوك الدول في النظام الدولي 

 أولوية القيم: الفهم البنائي-المعياري لسلوك الدول.1.

لسلوك2. الجديدة الكالسيكية الواقعية تفسير المصالح:        أولوية
 الدول.

 

.iiُمضطرب 
ٍ
 إقليمي

ٍ
 السياسة الخارجية التركية تجاه محيط

تجاه1. التركي الموقف تطّور ومراحل عوامل المشكالت:         تصفير
 "دول الربيع العربي".

لمنطلقات2. فعلي كإختبارٍ السورية األزمة صفرية:        ُمشكلٌة
  السياسة الخارجية التركية.

 

.iiiالربيع" بعد ما اإلقليمي جوارها في التركية الخارجية          السياسة
 العربي "

 هندسة أمنية جديدة: طبيعة التحّوالت اإلقليمية الجديدة.1.

في2. التركية الخارجية السياسة في الالعقالنية واهمة":         "واقعية
 محيٍط مضطرب.

 

 خالصة واستنتاجات
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.i:التفسير النظري لمنطق سلوك الدول في النظام الدولي 

مناقشة خالل من الدراسة، لموضوع مناسبًا نظريًا سياقًا المحور هذا            ُيقّدُم
في المختلفة الدول سلوكات تفسير أو فهم يحاوالن متضاربْين طرحْين            أهّم
والطرح المعياري) جانب (إلى البنائي الطرح وهما والحرب، السلم           أزمنة
العوامل بخصوص اآلخر عن مختلفًا تصّورًا ُيقّدم فكالهما الجديد،           الواقعي
وكالهما والدولي، اإلقليمي محيطْيها تجاه الدول لسلوكات الُمحّركة          األهّم
إلى تحتاج معقّدة بيئة في للدول المبهمة السلوكات لفهم ضروريًا            ُيعتبر

  خرائط نظرية لفهم هذا العالم المعقّد.
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  1. أولوية القيم: الفهم البنائي-المعياري لسلوك الدول:

تلك أو وضعية، بعد الما النظريات ضمن األحيان، من كثيرٍ في البنائية              ُتصّنف
كما التفسيرية أو الوضعية النظريات مقابل في أيضًا بالتأملية ُتوصف            الّتي
من كثيرٍ في النظر إعادة إلى ودفعنا الفهم إلى تهدف نظريٌة فهي لذا               ُتسمى،
مع البنائية جاءت لقد مسبقًا. معطى كواقع العالم لنا ُتقّدم الّتي             الُمسّلمات
تفسير في أخّص، وجٍه على البنيوية الواقعية السيما الوضعية، النظريات            عجز
رصاصة طلقة دون من السوفياتي اإلتحاد بها إنهار الّتي المفاجئة            الطريقة
آنذاك. إليها دعا الّتي واإلصالحات غورباتشوف الرئيس مجيء بعد وذلك            واحدة،
-كنظرية البنيوية الواقعية رأسها على السابقة الوضعية النظريات كانت           لقد
الدولي النظام بفوضوية الخارجية سلوكاتها في مدفوعة الدول بأّن ترى            سائدة-
على هيمنت ذكية ولكّنها بسيطة بطريقٍة والتز كنيث البروفيسور طرحها            الّتي
عليا سلطة وجود غياب تعني وهي طويال، الدولية للعالقات التنظيري            الحقل
أو ما إلعتداء المعّرضة للدول الحماية أو الرقابة دور ُتمارس الدول سلطة              فوق
الذاتي العون مبدأ تتّبع ألن الوحدات جميع يدفع بشكٍل أقوى، دول من              ضغوط
عقد التسليح، حجم زيادة شكل في ذلك ويكون البقاء، وضمان أمنها             لحماية
لقد شابه. ما أو أقوى دولة تقوده ما حلف إلى اإلنضمام قوية، تحالفات               شبكة
أساسي كفاعل الدولة على البنيوية الواقعية خصوصا الوضعية النظريات           رّكزت
الّتي األسباب أحد وهذا ومركزية، أهمّيًة أقّل دونه ما وجعلت الدولي النظام              في
بالذات، الطريقة بتلك السوفياتي اإلتحاد بإنهيار التنبؤ على قادرة غير            جعلها
الوضعية للنظريات المركزية المنطلقات مسائلة إلى الباحثين دفع الّذي           األمر
على البنائيين نجم بزر هكذا الخصوص، وجه على الجديدة الواقعية            والنظرية
بها جاء الّتي الفكرة البنائيون يرفض وغيرهم. واندت ألكسندر البروفيسور            غرار
غير مسبٍق إفتراٍض مجّرد فيها ويروا الدولي، النظام فوضوية عن والتز             كنيث
هي "الفوضى بأّن بالقول هنا واندت ألكسندر ُيحاجج لذا إمبريقيا، لإلثبات             قابل
حتميًة قضيًة وليست فيها متحكم مسألة فهي وبالتالي الدول"، تصنعه            ما
وليس ُيبنى فالعالُم البنيويون، الواقعيون يحاجج كما لتجّنبها مجال ال            مفروضًة
اإلضافة ُتمّثل فهي الفوضى هذه في التحكم طريقة عن أّما مسبق.             معطى
وجملة واألفكار القيم مسألة على البنائيون يرّكز حّقا، البنائيون بها جاء             الّتي
األساسي العامل فهي الشعوب- –وحّتى القرار صّناع يحملها الّتي           التصّورات
األمم بين تحصل الّتي والتفاعالت الدول ُتباشرها الّتي السلوكات عن            المسؤول
النظريات مع البنائية فيه تتشارك عنصر هنا القيم (عنصر لذلك            كنتيجة
بالمسدس، هذه فكرتهم على مثاًال البنائيون يضرب المعيارية).          الليبرالية
ما، مجرم بيد يكون حينما الخطر نفس لَك ُيمّثل ال لك صديق بيد يكون                فحينما
منه القادم للخطر المرء إدراك أّن إّال الحالتين، في ذاته يبقى             فالمسدس
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ويشرحون للدول األمنية بالمدركات البنائيون يهّتم لذا الحالتين، في           مختلٌف
الّتي والتصّورات األفكار من لجملة نتيجة وبأّنها تتشّكل، كيف الطريقة            بهذه
الدولي النظام بنية عن ناتج سابق ُمعطى وليست القرار صّناع            يحملها
الّتي الوسيلة فهي أيضًا، واللغة الخطاب مسألة على البنائيون ُيرّكز            الفوضوية.
أيضًا يهتمون كما والُمدركات، األفكار هذه عن الدول في المسؤولون بها             ُيعّبر
الدولة طبيعة تعريف في بل الدول مصالح تعريف في ودورها الهوية             بمسألة
الّذين للواقعيين خالفًا متشابهة، ليست عندهم فالدول ذاتها، حّد           في
يهتمون فالبنائيون الدوافع، لذات وفقًا تتحّرك الّتي البيلياردو بكرات           يشبّهونها
شكّلت الّتي والسياسية اإلجتماعية الثقافية، التاريخية، الهوياتية،         بالسياقات
ينظر ذلك، على عالوة الخارجية. سلوكاتها في بالتالي تتحّكم والّتي            الدولة
مجّرد كونها من بدًال اجتماعية عالقات بإعتبارها الدولية العالقات إلى            البنائيون
الّتي العناصر في أكثر سعًة يمنحها ما وهذا مركزية، كوحدات الدول بين              عالقات

3  تعتمدها في تحليل سلوكات الدول أو العالقات بين األمم.

كإيران دولة سلوكات إلى البنائيون ينظر أفكار من سبق ما على وإعتمادًا              أخيرًا
العديد تكوينها في ساهم سلوكات أّنها على األوسط الشرق في السعودية             أو
سبيل على الدولتين، هذين تمّيز الّتي واإلجتماعية الثقافية الدينية، العناصر            من
العراق أو سوريا في عديدة ميلشيات ُتدّعم إيران يجعل الّذي األمر فإّن              المثال
دوافع تأتي ثّم باألساس الشيعية الدينية العقيدة في إشتراكها هو لبنان             أو
اللبيرالية القيم تشارك فإّن آخر، كمثال مثالي. بشكل أهمّية أقّل            أخرى
األمنية مدركاتهما يجعل ما هو وبريطانيا كفرنسا دولتين بين           والديمقراطية
القيم فهذه الجارتين، من أيٌّ تمتلكها الّتي النووية األسلحة من متوّجسة"             "غير
الّذي الوقت في بينهما، المتبادل التهديد من حالة حدوث يمنع ما هي              المشتركة
أو كإيران أخرى دول وبين جهة من الدولتين هذين بين القيم إختالف فيه               يجعل
وشعور توّجس حالة في للطرفين األمنية المدركات من كّال الشمالية            كوريا
توافق فإّن أخير، وكمثال أيضًا الجغرافيا. تفرضه الّذي البعد من بالرغم             بالتهديد
يجعل ما هو قطر-حمد وبين تركيا-إردوغان بين الثقافية والتصّورات           القيم
طرف من قطر فيها حورت الّتي األّيام ففي متبادل، دعم حالة في              الدولتين
النظام على للحفاظ العسكرية قواته إردوغان الرئيس أرسل الخليجيين           جيرانها
المتحدة الواليات فيه فرضت الّذي الوقت وفي قائما، القطري           السياسي
سقوط إلى أّدت تركيا على العقوبات من بعضًا الخليجيين بعض مع             بالتعاون
هذا إّن التركية. الليرة لدعم ضخما مبلغًا القطري األمير أرسل التركية،             الليرة

3-Ted Hopf, The Promise of Constructivism in International Relations Theory, International Security,            
Vol. 23, No. 1 (Summer 1998), pp. 175-181. 

 https://goo.gl/EHtvwj  
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بين األفكار" "عالم توافق إلى البنائيين حسب راجع الدولتين بين المتبادل             الدعم
روابطهما وتعزيز األمنية تصّوراتهما توحيد إلى أّدى الّذي األمر الدولتين،            قيادات
واقعية مدى تفصيًال أكثر بشكل نناقش سوف والعسكرية.          االقتصادية
المحور في (والمعيارية) البنائية المقاربات حسب كهذه أمثلة          ومصداقية

 الثاني.
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 2. أولوية المصالح: تفسير الواقعية الكالسيكية الجديدة لسلوك الدول:

إن • الواقعي المنظور داخل األحدث التّيار الجديدة الكالسيكية الواقعية 4          ُتعتبر

والتز، كنيث بنيوية مع متماهية ألّنها جديدة واقعية هي التعبير،            صّح
(األفراد) القرار صّناع مدركات دور في النظر تعيد ألّنها جديدة            وكالسيكية
ما حدٍّ إلى فهي األمم، بين الحاصلة والتفاعالت الدول سلوكات على             وتأثيرها
الفرد على رّكزت الّتي كار هاليت وإدوارد مورغانثو هانز واقعية مع             تتقارب
كلٌّ التّيار هذا ُيمّثل جديدة. كالسيكية واقعية بإختصار فهي لذا أخرى،             بطريقة
وعلى خصوصًا، والت ستيفن والبروفيسور ميرشايمر جون البروفيسور          من
للعالم تفسيرها في تنطلق فهي هجومية، وأخرى دفاعية واقعية بين            تنّوعها
بمعنى الدولي، النظام فوضوية أي والتز كنيث تركها الّتي الذكية الفكرة             من
سياسية سيادة للدول أّن ببساطة أو الدول، سلطة فوق عليا سلطة             غياب
فيرجعها الدول، سلوكات في القيم وليس المصالح أولوية عن أّما            فعلية.
الّتي فهي الدولي للنظام الفوضوية الطبيعة إلى الجدد الكالسيكيون           الواقعيون
في نفسها على اإلعتماد وإلى الخاصة مصالحها عن البحث إلى الدول             تدفع
تفكير على القّوة حسابات ُتهيمُن لهذا القومي، أمنها حماية أو بقاءها             ضمان
صيغة فهناك القّوة، أجل من البعض بعضها ُتنافس الّدول أّن كما             الّدولة،
متسامحة. وغير شديدة األحيان بعض في تكون والّتي التنافس لهذا            صفرية
صراع هناك األصل في لكن هؤالء، حسب الدول بين تعاون وجود المّؤكد              من
وسيلة تعّد الحرب فإّن أخيرا، المصالح. هذه حول تناغم ال بينها المصالح              على
هي الحرب " الشهيرة: مقولته في كالوزفيتز يختصرها الّدول، تّتبعها            شرعية

5 امتداد للسياسة بوسائل أخرى."

هذا منه ينطلق ما ميرشايمر جون البروفيسور ح يوضِّ تناغمًا أكثر            بتفصيل
أساسا اإلنطالق مّنا تقتضي الدولي النظام بنية مع تعاملنا بأّن ويؤكد             التّيار،
الدولي النظام سير لطريقة عامة صورة لنا ترسم مركزية فرضيات خمسة             من

سبيل4 على بينها، هاّمة اختالفات هناك فإّن الواقعية النظريات بين المشتركة االعتقادات هذه من بالرغم •                
ما هذا القّوة، الكتساب وتلّهف بنهم مدفوعة الّدول بأّن القائل االعتقاد على مورغانتو حافظ فقد                 المثال،
النظام بنية أّن اعتبار على والتز ركز المقابل في العالمية، للقّوة تقاسمها لتعظيم طريقة عن للبحث                  يدفعها
القّوة زيادة أجل من تكافح أن لها ينبغي ال الدول هذه لكن القّوة أجل من التنافس إلى الدول تدفع                     الدولي
الواقعيين بين إخالف هناك فإن ذلك، من األكثر القّوة. على لإلستالء تسعى فهي ذلك من بدًال ولكن                   وحسب،

 الدفاعيين "روبرت جارفيس, ستيفن فان إفيرا" وبين الواقعيين الهجوميين "جون ميرشايمر وراندالل شويلر."

 
5- John J. Mearsheimer, Realism, the Real World, and the Academy, in Michael Brecher and Frank P.                 
Harvey, eds., Realism and Institutionalism in International Studies (Ann Arbor: The University of           
Michigan Press, 2002), p: 25-26.  

 https://goo.gl/ZGFgVV  
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 وطبيعة التفاعالت الّتي تجري بين الفواعل في السياسة الدولية.

عليا سلطة توجد وال الدولي، النظام في األساسي الفاعل الدولة ُتعتبر أوّال،              
في بالفوضى ُيسمى ما وهو الدول، تلك على سيطرتها تفرض للشرعية             محتكرة
للهيراركية خالفًا ،(Anarchy in The International politics) • الدولية 6         السياسة

توزيعًا موزعٌة الدول أّن أي للدول، المحلية السياسية النظم تعرفها            الّتي
فالدول الدولة، سلطة من أعلى لسلطٍة وجود وال الدولي النظام في             فوضويًا

 متموضعٌة في النظام الدولي على غرار كرات البيلياردو على طاولة اللعب.

في تختلُف قدرٌة وهي هجوميٌة، عسكريٌة قدرٌة لديها النظام في دولٍة كلُّ ثانيا ،               
 مستواها من دولٍة ألخرى.

من تتأّكد أن للدول يمكن فال النوايا، بمسألة ويتعّلُق مّهٌم إفتراٌض هو ثالثا،               
في القرار صناع تفكير مراكز داخل يقُع خفيٌّ أمٌر فالنوايا ،• نظيراتها نوايا 7             حقيقة

عبر األخرى للدول العسكرية القدرات على الدولة تتعّرف قد الدول،            تلك
األحوال من حال بأّي يمكن ال لكن العسكري عتادها عن المنشورة             اإلحصاءات
سلوك توقع يمكن ال وبالتالي الدولة، داخل النهائي القرار صاحب من             معرفة
يستحيُل كما اإلطالق، على لإلثبات قابلة غير فالنوايا ما، وقٍت في الدولة              تلك
ألّن إيجابيًة، أم سلبيًة ستكون هل المستقبل في ما دولٍة نوايا طبيعة              معرفة
سيحمله ما تقّدر أو تعرف أن الدولة تستطيع وال بالغيب، متعلٌق ببساطة              األمر

 المستقبل من ظروٍف وطوارٍئ قد ُتغّير نوايا الدول األخرى.

األسمى، وإّنما الوحيد الهدف ليس الدول، لكّل األسمى الهدف هو البقاء              رابعا،
لذلك أخرى، أهدافًا تحّقق أن لها فكيف بقائها على الدولة تحافظ لم إذا               منطقيا

 كان البقاء هو الهدف األول بالنسبة للدول.

محسوبٍة قراراٍت يّتِخذ عقالنيًا، فاعًال الدولة بإعتبار اإلفتراض هذا يرتبُط             خامسا،
لمضاعفة تسعى إستراتيجياٍت وعبر بمراحل تمرُّ القرار صنع عملية أّن لَنُقل             أو

  حظوظها بالبقاء.

تقّرر6 ال فالبنية الدول، سلوك بقوة تشّكل الّتي هي الدولي للنظام الفوضوية البنية هذه بأّن الواقعية ترى •                  
بأعمال القيام على الدول "تشّجع أّنها: والتز كينيث أشار كما ولكّن ذلك من ُيفهم قد كما الدول                   سلوك
يشّكل قد النظام لحتميات تجاهلها لكن طائشة أفعال إرتكاب في حّرة فالدول بأخرى"، القيام عن                 واالمتناع
الدولية، للدراسات العربية المجلة الصين ، وصعود الهجومية الواقعية وانغ، كانغ ل: إرجع عليها. كبيرا                خطرا

 المجلد العاشر، العدد األول شتاء 2006، ص: 72.
أّنه7 الدفاعية الواقعية ترى حين في ميرشايمر جون رأسهم وعلى الهجومية الواقعية أتباع يتبناه رأي هذا •                 

كالتوازن عّدة عوامل بين من والشريرة الصالحة النوايا بالحدس تكتشف أن العظمى للقوى               يمكن
أو تعاونية سياسات تضع أن القوى لهذه يمكن ذلك بعد األخرى. السلوكية والمؤشرات               الدفاعي-الهجومي
حين إلى تعديلية نوايا العظمى القوى لكل تكون أين الهجومية للواقعية خالفا النوايا. تلك على منبية                  نزاعية

 تحقيق الهيمنة.. إرجع لكانغ وانع، المرجع نفسه، ص: 65.
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عمومًا، الواقعي المنظور عليها يقوم الّتي الكبرى الخمس االفتراضات هي            هذه
العالم لسير نظرته يعكس والّذي الجديد الكالسيكي البنيوي تياره في            السيما
هذه بين يحصل الّذي التفاعل أّن الجدد الواقعيون ويرى الدولي.            والنظام
أساسية سمات ثالث النظرة هذه حسب ُينتج الخمسة المركزية           االفتراضات

 لسلوك الدول:

"تشعر الدولي النظام في دولٍة فكلُّ الخوف: شعورِ في األولى الّسمُة تتمّثُل              
سبب ويرجع ألخرى، دولٍة من مستواه يختلف والّذي األخرى، الدول من             بالخوف"
العسكرية بالقدرات أسلفنا- –كما منهما األول يتعّلق عاملين، إلى           الخوف
الدولة تكون فقد اآلخرين، لنوايا الدولة إدراك وبعدم األخرى للدول            الهجومية
تجاهها. سيئة ونوايا منها أكبر هجوميًة عسكريًة قدرًة تمتلك أخرى دولٍة             بجانب
النظام في عليا سلطة وجود عدم فهو الخوف إلى المؤّدي الثاني العامل              أّما
ألّن أقوى، أخرى دولٍة مع معينٍة مشاكٍل في توّرطت إذا الدولة إليها تلجأ               الدولي
لسلوك الثانية مة السِّ إلى يقود األمر هذا ، آناركي-فوضوي نظام الدولي 8           النظام

 الدولة وهي اإلعتماد على الذات.

للمقّدمات حتميٌة نتيجٌة فهي الذات، على اإلعتماد أي الثانية بالّسمة يتعّلُق              فيما
الخوف عامل جانب إلى الدولي النظام في النجدة غياب السيما جميعًا،             السابقة

 من اآلخر، لذا وجب على الدولة أن تعتمد على ذاتها.

تكون أن إستطاعت فإن ذاتها، تقوية إلى إتجاهها فهو للدولة الثالث السلوك               أّما
الّذي الفوضوي النظام هذا في للبقاء األفضل الوسيلة ألّن فلتكن، عظمى             قوًة
قوة األولى تكون أن هو للمشاكل" "تسعى أخرى دولة بجانب الدولة يضع              قد
لذا ميرشايمر، تعبير حّد على أحٌد معها يعبث ال القوّية فالدول عظمى، أو               كبرى
بعد من قوٍة تحصيل إلى تسعى أو النسبية قوتها من تزيد أن الدولة على                كان
الهيمنة، لمكانة تسعى النهاية في فالدول البقاء. هدف ُتّؤمن أن بعد 9            قوة،

البقاء لضمان الوحيدة الوسيلة هو ذلك أّن ما بقدر اآلخرين على لالعتداء              ليس
  وتحقيق المصالح المنشودة.

إرساء8 على قدرتها ومن واإلقليمية الدولية والمنظمات المؤسسات أهمية من عموما الواقعيون              -يقّلل
كما الدولية العالقات في والاليقين الدولي النظام في الفوضى حالة تقليل على قدرتها بعدم يرون بل                  السالم،

  يدعي أصحاب النظريات الليبرالية المؤسساتية والوظيفين ومن شاكلهم.. للمزيد إرجع:

John Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, International Security, Winter           
1994, (Vol 19. No 03.  https://goo.gl/LU6J92  
9- John J. Mearsheimer,  Realism and the Rise of China, Koç University, Istanbul-Turkey, 10/10/2012. 

https://goo.gl/zpM4Z2  
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.ii:ُمضطرب 
ٍ
 إقليمي

ٍ
 السياسة الخارجية التركية في محيط

اإلقليمي محيطه تجاه الخارجي التركي السلوك تطّورات الثاني المحور           ُيناقش
ُسمّي فيما العربي العالم دول بعض اجتاحت الّتي االنتفاضات وأثناء            قبْيل
السلوك هذا بها تطّور الّتي الطريقة ليحّلل العربي"، "الربيع           بانتفاضات
تحكم الّتي المنطلقات شيء، كّل وقبل ذلك، وراء وقفت الّتي            واألسباب
باالضطرابات، المليئة المجاورة الجغرافيا هذه تجاه التركية الخارجية          السياسة
مرتبطة أّنها أّم التركي القرار صانع لدى ما ُمثٍل من تنبع هل والحروب،               األزمات
وأمنها الذاتية مصالحها وراء الساعية الوستفالية الدولة بمنطق وثيقًا           إرتباطًا

  القومي بعيدًا عن أّي قيٍم مثالية.
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"دول1. تجاه التركي الموقف تطّور ومراحل عوامل المشكالت:          تصفير
 الربيع العربي":

الربيع قبيل األوسط"، "الشرق منطقة تجاه التركية الخارجية السياسة           كانت
المتبادلة المكاسب مبدئ على مبنيًة والتنمية، العدالة حكم فترة أثناء            العربي،
الثقافي االنجذاب على مبنيٍة سياسيٍة وروابط االقتصادي، المتبادل االعتماد           عبر
(Pinar Bilgin) بيلغين بينار الباحث سّماها التي اإلسالمية          واألخوة
السياسة هذه كانت لقد .(Civilizational Geoplitics) الحضارية"         "بالجيوبوليتيك
االعتماد تزايد بأّن القائلة الوظيفية المقاربة افتراض على مرتكزًة           الخارجية
التدّفق على بدوره ُيساعد الّذي المرن التأشيرات ونظام االقتصادي           المتبادل
السقوط إلى الوقت مع يؤّدي سوف المتجاورة، الدول بين العاملة لليد             الحّر
كان العربي"، "الربيع انتفاضات اندالع ومع االستبدادية. لألنظمة          التدريجي
والبروفيسور التركي الباحث وصف لقد جّدًا، حذرًا البداية في التركي            الموقف
حّتم جّدًا، براغماتيًا موقفًا بكونه الموقف هذا أونيش زِيا التركية كوتش             بجامعة
اإلقليمي محيطها في إليها تدعو التي القيم بين حذرًة مقاربًة تجد أن تركيا               على
،• أخرى جهٍة من حصرٍي بشكٍل إليها تسعى الّتي الذاتية والمصالح جهة، 10            من

في القيم معضلُة تعّمقت وقد حقيقية، معضلًة تعيش تركيا جعل            بشكٍل
في القرار صّناع واجه إذ العربي"، "الربيع بداية مع أكثر الذاتية المصلحة              مواجهة
ليبيا مع العالقات في خصوصًا المعضلة هذه التركية الخارجية           السياسة
االستثمار وروابط التجارة حيث من جّدّيٍة اقتصاديٍة مصالح لوجود نظرًا            وسوريا
النشطة الخارجية السياسة من كجزء خصوصًا، الدول هذه مع بناؤها تّم             الّتي
السياسة نخب واجهت الّتي األساسية المعضلة إّن األخير. العقد مسار            عبر
القضية في (خصوصًا اإلصالح ُتشّجع أن تركيا على هل كانت: التركية             الخارجية
تقوم أم الحاكمة، االستبدادية النخب على ضغوط ممارسة عبر           السورية)
األنظمة؟ وجود جدّيًا تتحّدى بدأت التي الصاعدة المعارضة حركات 11          بتشجيع

من العديد معضلة بل وحسب، بتركيا متعّلقًة معضلًة تكن لم للتذكير،             وهذه،
  الدول الغربية أيضًا.

"تصفير استراتيجية على المرتكزة "الجديدة" التركية الخارجية السياسة رؤية           إّن
"الربيع اندالع بعد وقاسيًا دراماتيكيًا اختبارًا واجهت الجيران، مع           المشكالت"
العميقة بالتحّديات التركية السياسية النخبة رّحبت المبدأ، حيث من           العربي".

كما10 العربي" الربيع "ثورات اندالع قبل حّتى جّدا برغماتيا كان والتنمية العدالة لحزب الخارجية السياسة موقف •                 
الغرب فرض تركيا ورفض دولية، معارضة واجه الّذي اإليراني للنظام تركيا دعم المثال، سبيل على                 ُتسّمى،

 عقوبات عليه رغم إعتبار إيران منافسًا أوال لتركيا في المنطقة، وكذا عالقات تركيا مع السودان ونظام البشير.
11– Ziya Öniş, Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest, Insight Turkey Vol. 14 /                 
No. 3 / 2012; p: 46. https://goo.gl/zbVWM2  
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الحاجة بين المقايضة عمليًا، تنامت، لكن االستبدادية. األنظمة ضّد           الصاعدة
التي الجّدية االقتصادية للمصالح نظرًا القصير، المدى على االستقرار تحقيق            إلى
الديمقراطية أسباب تأييد إلى الحاجة مواجهة في البلدان، هذه مع تركيا             بنتها
االقتصادية المصالح هذه ُتعّرض سوف أّنها الواضح من والّتي النظام،            وتغيير
تحّديًا تركيا واجهت أخرى، بعبارة الزمن. من معتبرة لمّدة األقل على             للخطر،

  حقيقيًا من ناحية معضلة مواجهة القيم والمصالح الذاتية الخاصة.

الخارجية أساسيات في واضٌح تضارب ثّم التناسق في فقدان هناك كان             لقد
ذلك بدا ،2011 منذ العربية الدول بعض في األوضاع بانفجار تفاجأت الّتي              التركية
من وهذا لتركيا، الذاتية والمصالح القيم بين واالختيار المقايضة في            واضحًا
مسار خالل منحنية لمنعطفات التركية المقاربة إظهار سبب يشرح أن            شأنه
حكومة لمواقف المتباينة االختالفات لنا يشرح أن أيضًا ذلك بإمكان السنة.             تلك
غرار: على األساسية العربية البلدان في الجارية للتطّورات والتنمية           العدالة

12  مصر، وليبيا وسوريا، والجدول التالي يوّضح ذلك بشكل جلّي:

12– Ziya Öniş, Op Cit, p: 49-50-51. 
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 مراحل االستجابة التركية "للربيع العربي"

 المرحلة األولى:
 الحذُر األحادي

 الترحيب بانتشار الثورات العربية وفرص اإلصالح والتحّرر السياسي.●
على● االقتصادية المصالح دامت ما صريح دعم توفير بشأن           الحذر

في خصوصًا المنطقة، في كبير تركي حضور لوجود ونظرًا           المحّك،
 ليبيا.

في● خصوصا النظام، تغيير ألجل الدولية الضغوطات تأييد في           الترّدد
 ليبيا، ورغبة الناتو في التدخل في المراحل األولى.

 المرحلة الثانية:
 مشاركٌة مترّددة

دوليٍة● ضغوٍط تحت بليبيا الناتو تدّخل في مترّددٍة بطريقٍة           المشاركة
 متنامية، وخطر خسارة دعم الُمصلحين العرب.

في● سلبيًا موقفًا العموم على وافترضت نشٍط بشكٍل تركيا ُتبادر            لم
  ليبيا.

على● ضغط وضع عبر أساسًا لكن سوريا، في أكثر الفٌت            نشاٌط
 النظام االستبدادي القائم حّتى يقوم بتنازالت.

سيما● ال داخلية، عناصر عبر العربي الربيع من االنتباه تحويل            تّم
 االنتخابات التنافسية التي أّدت إلى انتخابات حزيران/يونيو 2011.

 المرحلة الثالثة:
 النزعة النشطة

 األحادية

االنتخابات● من كبيرة ثقة مع والتنمية العدالة حزب صعود           عرفت
النشيطة النزعة من الجديدة الموجة على انعكس ما وهذا           العامة،

 في السياسة الخارجية.
انتقاداٍت● عبر العربي الربيع مسار في مركزٍي موقٍف ربح           محاولة

 عديدة "إلسرائيل".
الفلسطينيين● ودعم "إلسرائيل"، المعادي الخطاب       إستخدام

 كوسيلٍة للمحافظة على شعبية تركيا في العالم العربي.
 إجراء زيارٍة لمصر وانتقاداٌت شفهيٌة أكثر لبّشار األسد.●

 المرحلة الرابعة:
 العودة إلى مقاربة أكثر

 حذرًا والترّدد متعّدد
 األطراف.

 العودة إلى مقاربٍة أكثر حذرًا وُخفوتًا مع نهاية العام.●
فعٍل● رّدة أنتجت سوريا في النشطة للمقاربة االقتصادية          التكاليف

 عنيفٍة من النظام القائم.
النظام● بين التنافس نتائج دامت ما سوريا مسألة في كبير            شّك

 القائم وقوى المعارضة تبقى أمرًا غير يقينٍي بشكٍل كبير.
سوريا● ضّد عقوبات تنفيذ في األوروبي االتحاد مع تركيا           اتّساق

 والقبول بمبادرات الناتو الموّجهة إليران.
كانت● ُمفّضًال، مسارًا المتحدة الواليات مع العالقات كانت          حينما

مسارٍ نحو تتّجه خصوصًا وفرنسا األوروبي االتحاد مع          العالقات
 سلبي بشكل متزايد.

في● القرار صّناع جانب من محزنًا إدراكًا يعكس الحذر المنعطف            لعّل
أنفسهم أقحموا أّنهم في يكمُن والذي التركية، الخارجية          السياسة
يمتلكون أّنهم حين في مفرط، بشكٍل المنطقة سياسات          في

 القليل من النفوذ والموارد، األمر الذي يوّرطهم هناك.

 

 جدول 1: مراحل االستجابة التركية "لثورات الربيع العربي" عند بدايتها
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"الثورات" بهذه ب الُمرحِّ االبتدائي التركي الموقف تفسير إلى باحثون           يذهب
تعزيز إلى الحاجة بين يومًا ُتفّرق لم والتنمية العدالة حكومة إّن             بالقول
انفجرت عندما لذلك اإلقليمي، جوارها في أو البلد داخل في            الديمقراطية
نظام بسقوط التركية الحكومة رحبت مثًال، تونس في العربي" "الربيع            احتجاجات
من الصحيح الجانب في "بالوقوف موقفها التركية الحكومة ووصفت علي،            بن
موقفها تركيا عّززت مصر في التحرير ميدان احتجاجات انفجرت وعندما            التاريخ" .
لقد السياسي. واإلصالح الدمقرطة ألجل الشعبية المطالب عن وعّبرت           هذا،
واضحًا صريحًا موقفًا ُتعلن أن التركية الخارجية للسياسة بالنسبة سابقًة            كانت
جريئًة خطوًة كانت لقد األوسط"، "الشرق في الحاصلة الداخلية التطّورات            تجاه

13 وسابقًة لتركيا.

موقفًا والتنمية العدالة حكومة فيه أظهرت الّذي البلد فهي لمصر            بالنسبة
حينما خصوصًا مصر، في الديمقراطية إلى الداعية القوى جانب إلى ونشطًا             قوّيًا
دعاه حيث الحكم، من سقوطه قبل حّتى بل السلطة، من مبارك الرئيس              ُطرد
نظام مقاطعة في (واستمر مقعده مغادرة إلى أردوغان التركي الوزراء            رئيس
االنتقال لعملية بالده دعم لمصر زيارته أثناء أردوغان أظهر الحقًا).            السيسي
نظام إرساء في التركية التجربة أهمّية إلى مشيرًا مصر، في            الديمقراطي

 سياسي "علماني".

لقوى التركي الدعم مبادرات كانت فقد وليبيا، سوريا قضية يخّص فيما أّما              
بالنسبة أخّف. ولكّنها طموحًا أكثر القائم النظام لوجود المتحّدية 14          المعارضة

الديمقراطية أّن تركيا-أردوغان رؤية من منطلقًا التركي الموقف كان ليبيا،            لحالة
االجتماعي والرفاه واالزدهار واألمن، االستقرار تحقيق في ومّهٌم حاسٌم           عامٌل
طريقها تخّط أن عليها بأّن آمنت إذ األوسط"، "الشرق في االقتصادي             والتكامل
دول على وأّن بها، خاصٍّ للديمقراطية نموذجٍي نظاٍم بناء نحو            بمفردها
لتدّخل المبدئية األتراك معارضة كانت لذا ذاته، الطريق تسلك أن            المنطقة
أن شأنه من الداخل من محّليًا تغييرًا ال الخارج من تغييرًا باعتباره ليبيا في                الناتو
حكومة كانت فقد القوة، عبر إمالؤها تّم ما إذا خاّصة الديمقراطية،             يعيق
المتحدة الواليات تدخّلت بعدما العراق في حدث ما على شاهدة            أردوغان
تركيا ليبيا في العسكري التّدخل مسألة ذّكرت لقد .2003 سنة هناك             عسكريًا
من صّدام، بعد ما العراق في العسكري األمريكي التّدخل بنتائج            والجميع

13- Kliç Buğra Kanat and Others, Politics and Foreign Policy in Turky, Historical and Contemporary               
Perspections,  Seta Publications, 2015, Ankara-Turkey, p: 161. 
14– Ziya Öniş, Op cit, p: 52. 
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في تسّببت عوامل وكّلها األهلية، والحروب واألزمات والطائفية لإلرهاب           انتشار
أّي بأّن تؤمن التركية الحكومة كانت األساس هذا على اإلقليمي.            الالاستقرار
من مفروضًة ال محلّيًة عمليًة تكون أن بّد ال سياسٍي وإصالٍح دمقرطٍة              عمليِة
نفسها عرض في بالترّدد موقفها إّتسم أيضًا، األساس هذا وعلى 15           الخارج،

ُفعل كما ُيهزم أن يريد يكن لم القذافي ألّن نظرًا النظام، تغيير في نشطٍة                كقوٍة
االقتصادية تركيا مصالح فإّن ذلك، على عالوة مبارك. المصري           بنظيره
بمصر، مقارنًة ليبيا في الكبيرة التركية العمالة ووجود واالستثمارات           والتجارية
نحو تركيا صادرات تزايد ،2005 سنة ففي حذرًا. أكثر مقاربٍة تبّني على تركيا               أجبرت
ما إلى ليصل تنامي في األمر إستمر ،2006 سنة في .%13.9 نسبته بما               ليبيا
إنشاءات شركة 60 حوالي لتركيا كان ليبيا، في اإلنتفاضة قبيل .%27.2             نسبته
تركيا كانت كما دوالر، مليار 7.6 من بأكثر ُتقّدر بقيمة مشروع 142 حوالي               ُتباشر
حدث ما تجاه التركي الموقف فإّن لذا اإلنتفاضة، قبل بليبيا مطارين أنشأت 16             قد

إرتباط ُيظهر ما وهذا األسباب، كأحد بالترّدد بدايته في إتّسم آنذاك ليبيا              في
على تركيا حرص مجّرد من أكثر للبالد العليا بالمصالح التركي والسلوك             الموقف

 قيم نبيلة ُترّوج لها.

تعّرضت لذا ليبيا، في الناتو عملية دعم في مترّددة تركيا كانت األولى المراحل               في
المجتمع من وكذا ليبيا، في المعارضة قوى ِقبل من جّديٍة النتقاداٍت             تركيا
موقفها تركيا غّيرت ثّم القائم، النظام ضّد وتساهلها الكبيرة لسلبيتها            الدولي،
المدنيين، ضّد الوحشية العسكرية القوة يستخدم القذافي بدأ بعدما بعد            فيما
واسٍع قسٍم لحماية تهدف إنسانيًة ستكون الناتو عملية أّن ظّنت حينما             وكذا

17  من المدنيين ضّد النظام الوحشي.

في االستبدادية األنظمة ضّد تركيا تحّرك أّن هو الصدد، هذا في قوله ُيمكن               ما
فهذه األولى، بالدرجة القومي وأمنها بمصلحتها مرتبطًا تحّركًا كان           المنطقة
عقود، منذ المنطقة في القائم االستقرار عدم في سببًا نظرها في ُتعدُّ              األنظمة
البداية من كانت فقد ككّل. والمنطقة تركيا أمن من سُيعّزز زوالها فإّن ثم 18              ومن

في الُمضي من تركيا سُيمّكن الّذي الشامل األمن لهدف تسعى البلد             سياسات
الخارجية سياستها في واإلستقاللية الحرّية من مزيٍد تجسيد نحو           مشروعها

15- Kliç Buğra Kanat and Others, Politics and Foreign Policy in Turky, Historical and Contemporary               
Perspections, Op cit, p: 163. 
16- Joshua W. Walker, Turkey’s re-imagined neighborhood after the “Arab Spring”, Ifri, 2012, p: 02.  

https://goo.gl/qGRKS9  
17 - Ziya Öniş, Op cit, p: 52- 53-54. 
18- Kliç Buğra Kanat and Others, Politics and Foreign Policy in Turky, Historical and Contemporary               
Perspections, Op cit, p: 163- 164. 
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وتجّنب التعاون من مزيٍد نحو الدول بقية تقود وحميدة كبرى إقليمية             كقوة
بها نادى الّتي المشكالت" "تصفير فكرُة أساسا هذه كانت لقد            النزاعات،
إّتجاه يكن ولم اإلستراتيجي"، "العمق كتابه في أوغلو داوود أحمد            البروفيسور
ذلك تحقيق في والعصرية المرنة أدواتها إحدى إّال الناعمة قوّتها تعزيز نحو              تركيا
معايير تعزيز نحو تركيا فإّتجاه تلك، الكبرى بمصلحتها المرتبط األسمى            الهدف
ينخره إقليٍم في والديمقراطية للحرية منارًة نفسها وجعل          الديمقراطية
اليوم الكبرى الدول من كثيرٍ لدى معروٌف منطٌق هو طويلة عقوٍد منذ              االستبداد
طريقة هي المتحدة، الواليات غرار على العالمية أو اإلقليمية الطموحات            ذات
من أكثر عسكرية غير بوسائل القومية والمصالح اإلقليمي اإلمن تعزيز في             مرنة

 كونها ُمثًال يسعى صّناع القرار في أنقرة إلى تصديرها إلى الخارج.

الناعمة للقوة اإليجابية اآلثار تستمر فلم األتراك، له ُيخّطط كان لما وخالفًا               لكن،
الخارجية للسياسة المتتابعة اإلنجازات تستمر لم كما الوتيرة، نفس على            التركية
منذ عديدة تحّديات واجهتها فقد عوائق، دون من اإلقليمي محيطها في             التركية
"العمق مقاربة وضع اإلطالق على تحدٍّ أهّم لعّل العربي"، الربيع "ثورات             اندالع
أخذته الذي المنحى كان المحّك، على المشكالت" "تصفير ومبدأ           االستراتيجي"

 األزمة السورية منذ سنة 2012 والتي ال تزال مستمرة إلى اآلن.
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السياسة لمنطلقات
ٍ
فعلي

ٍ
كإختبار السورية األزمة صفرية: ُمشكلٌة .2         

 الخارجية التركية:

التوّرط إلى المشكالت تصفير سياسة من المعاصرة تركيا السورية األزمة            تنقُل
به تتّسم الّذي المتداخل واإلقليمي الدولي للبعد نظرًا حّقًا صفريٍة مشكلٍة             في

 هذه األزمة.

محّكًا ُتمّثل فهي التركي، القومي األمن حسابات في جّدًا مهّمة سوريا             ُتعتبر
الجيران". مع المشكالت "بتصفير المّسمى أوغلو داوود مبدأ الختبار           حقيقيًا
تحّسنًا شهدت ثّم التسعينيات، سنوات خالل ضعيفًة تركيا مع العالقات            كانت
مساٍو كشريٍك نفسها تركيا قّدمت لقد والتنمية. العدالة حقبة خالل            كبيرًا
سلسلٍة عبر العالمي النظام في سوريا إندماج مسألة في بالمساهمة            مهّتم
أن واضٍح بشكٍل ُيتوقع كان مقاربٌة وهي والثقافية، • االقتصادية التبادالت 19           من

سوريا إلى العربي" "الربيع موجات انتقال بمجرد لكن القائم. األسد نظام             تتحّدى
20 وبدء تهديد النظام، تّم إختبار هذه المقاربة.

انخرطت إذ متصاعد، تأزٍم مرحلة تدريجيًا السورية التركية العالقات           دخلت
حدثت ثّم التكّيفية، السياسات من سلسلٍة في التركية الخارجية           السياسة
ُتشجع أولى- -كمرحلة البداية في التركية المقاربة كانت بعدما إنعطاٍف            نقطُة

  اإلصالح عبر النظام القائم، خاصة بعد العالقات الجّيدة والفريدة معه،

إلحداث الناعمة قوّتها وتستخدم ما، وساطٍة بدور تركيا تقوم أن التوّقع             كان
في تغيير إحداث على أنقرة قدرة أّن تبين لكن سوريا. في تدريجٍي سياسٍي               إنفتاٍح
الضغوط األسد تحّدى لقد التوقعات، من وأقل محدودة كانت األسد            نظام
قوى تجاه الوحشية سياسته ممارسة في واستمر اإلصالح، ألجل           الخارجية

  المعارضة في بلده،

أّن واضحًا بدا حينما خصوصًا توّترًا، أكثر البلدين بين العالقات صارت             بعدها
الذي الوقت في الخفاء، في المعارضة جماعاِت مع تتعاطف أو تدعم كانت              تركيا
النظام عبر السياسية التغّيرات دعم في الرسمية السياسة فيه           استمرت
إذ أكثر، االستمرار على قادرة تكون لن الثنائية المقاربة هذه أّن بدا لقد               القائم.
ًأن ُمرّجحا أمرًا ليس القائم النظام عبر التغيير أّن والتنمية العدالة حكومة              أدركت

بين19 التجارية العالقات تنامت ،2006 سنة وسوريا تركيا بين اإلقليمي التعاون برنامج إتفاق توقيع منذ •                
هي تركيا كانت ،2010 سنة بحلول بينهما، التأشيرة البلدين رفع ،2009 سنة مسبوق. غير بشكٍل                 البلدين
بعين أخذت تركيا أّن المؤّكد من دوالر. مليار 2.5 حوالي ُيقّدر تجارية تبادالت بحجم لسوريا األكبر التجاري                   الشريك
نظام ضّد البداية في صارم موقف إّتخاذ في ترّددت حينما التجارية العالقات هذه من المتأتية المكاسب                  اإلعتبار

 األسد. أنظر:

Joshua W. Walker, Op Cit, p: 02.  
20- Ziya Öniş, Op cit, p: 52-53. 
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موقف متزايٍد بشكٍل ُيقّوض أن شأنه من للنظام الموالي الموقف وأّن             يتحّقق،
عالقات تدهورت إذ األسد، مع العالقات في منعطفًا ذلك فكان الدولي،             تركيا

21 تركيا مع نظام األسد بشكل كبير فحدثت القطيعة

 

 سوريا الموقف التركي

 درجة التناسق
 واالنسجام

 مواقف صريحة●

 التغّير في طبيعة
 اإلستجابة

عرف● ما، حّد إلى سلبيًا كان البداية،         في
النظام إصالح ألجل القائم النظام       تشجيع

 السياسي

 درجة التعاون مع
 الفواعل الخارجية

نحو● الالفت واالتجاه المعارضة جماعات       دعم
في الجانب أحاديُة مقاربٌة االّتساق،       عدم
لفشل األوروبي االتحاد نقد األول،       المقام
أطراف مع مشترٍك موقٍف اتخاذ في        تركيا

 األزمة.

 الرغبة في أداء دورٍ
 قيادٍي

 نفوٌذ مباشٌر مع نتائج غير متوقعة.●

عبر● نموذج النفوذ اإلصالح أجل من الضغوط بأّن        اإلدراك
تبّني الصحيح، بالشكل ُتثمر لن األسد        نظام
على والتأكيد النظام تجاه المواجهة       موقف
تطبيق اإلنسان، بحقوق المتعّلق      سجّله

  عقوبات أثناء آخر مرحلة.

  

           جدول رقم 2: مبادرات السياسة الخارجية التركية في سوريا مع بداية الثورة

 

العالقات في التوّتر جلب إلى الوقت مع السورية لألزمة تركيا مقاربة أّدت              لقد
وروسيا إيران سوريا، في األسد لنظام داعمٍة أخرى مهّمٍة فواعٍل            مع
اإلقليمية القيادة بخصوص مطروحٌة مخاوٌف أصًال هناك كانت          باألساس.
العسكري االنسحاب أّدى إذ األساسية، الفواعل بين المنطقة في           والتأثير

21– Ziya Öniş, p: 53-54-55. 
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) أوزجان غينجار األستاذ ُيحاجج كما ،2011 سنة نهاية مع العراق من             األمريكي
إلى عّدة قوى تسابقت بالمنطقة القوة في فراٍغ حدوث إلى ،(Gencer Özcan            
هما: التركية الخارجية السياسة على أساسيين أثرْين في ذلك تسّبب وقد             ملئه،
الدرع ثانيًا، سوريا. في وروسيا العراق، في إيران نفوذ بخصوص المخاوف             تزايد
اعتباره تّم 2011 سنة حلول مع ل ُفعِّ الّذي بتركيا مالطيا مدينة في              الصاروخي
للجماعات التركي للدعم بالنسبة الحال مثلما إيران، طرف من 22          تهديدًا

األسد. نظام طرف من آخر تهديدًا اعتباره تّم الذي سوريا، في             المعارضة
للمنظور التفسيرية القدرة جليٍّ بشكٍل ُيظهر السورية، لألزمة اإلقليمي           التداخل
فراغ اللعبة، هذه في إقليمي فاعٍل كّل سلوك منطلقات شرح في             الواقعي
كّلها القومي، لألمن المتبادل التهديد المتبادل، الخوف القوى، ميزان           القوة،
منطق عن واضحًة صورًة لنا ترسم أن شأنها من واقعية مفتاحية             كلمات

 سلوك الدول هنا، السيما منطق الدولة التركية في تعاملها مع األزمة.

بالمجتمع اإلستعانة إلى األزمة من األولى السنوات في مرارًا تركيا سعت             لقد
في للمساعدة سوريا في التدّخل أجل من المتحدة الواليات خصوصًا            الدولي،
على التركية الحكومة ألّحت عنان، خّطة فشل واضحًا بدا وبعدما األسد،             إسقاط
هو إنسانية ممّرات إنشاء وأّن المبادرة، توّلي إلى بحاجة الدولي المجتمع             أّن
إنشاء إلى والتنمية العدالة مسؤولو دعا كما للتطبيق، قابلية األكثر            الخيار
لكن عسكريًا. تدّخًال تتطّلبان الدعوتين وكلتا الطيران، من خالية حظر            منطقة
واضحًا بدا أّنه إّلا لألسد، والمهّدد المعادي والخطاب الدعوات هذه من             بالرغم
إلى يتبادر هنا الجانب. أحادي بشكل للتحّرك مستعّدٍة غير التركية الحكومة 23            أّن

واقعيون عنها يتحّدث الّتي (The Buck Passing Policy) اإلحالة سياسة            الذهن
تحاول الّتي الطريقة تشرح والّتي ميرشايمر، وجون والت ستيفن غرار على             جدد
آخر طرٍف على تعثر أن دولية أو إقليمية مشاكل في متوّرطة ما دولة               بها
الدولة هذه فإّن األمر، هذا فِشَل ما وإذا الصاعد، الخطر/التهديد مع             يتعامل
أو حلفاء عن البحث خالل من سواًء القائم، التهديد ضّد التوازن تحاول              سوف
بسوريا، التركية الحالة في بالضبط حدث ما وهذا الذاتية، قدراتها بناء خالل 24             من

22- Cemil Boyraz, Crisis Of Turkish Foreign Policy In Syrian Issue: From Regional Leadership To               
Overall Disappointment, İstanbul Bilgi University, Dept. of International Relations, p: 07. 

https://goo.gl/ep5J6Y  
23- Meliha Benli Altunışık, The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria, IEMed. Mediterranean,            
Yearbook 2016, p: 41.  

https://goo.gl/kF66cG  
24- Stephen M. Walt, The World Wants You to Think Like a Realist, Foreign Policy, May, 30 2018. 

https://goo.gl/poRjke  
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إنطالقًا العسكري للتدخل المتحدة الواليات أو الدولي المجتمع تركيا           فدعوة
(كما الوحشية الدكتاتوريات ضّد كفاحه بأهمية الدولي المجتمع هذا إيمان            من
أمرًا التركية-السورية الحالة في سيبدو اللبيراليون) والمثاليون البنائيون          ُيحاجج
تركيا وضع الطرق بكلِّ السوري النظام إسقاط على تركيا إصراُر جّدا.             سخيفا
في وروسيا. إيران األقوياء النظام حلفاء مع عالقاتها ُمعّكرًا الالرجعة، خط             في
في أخطأت قد التركية الحكومة بأّن القول إلى أتراك باحثون يذهب الصدد،              هذا
الداعمين وإيران روسيا من كال دور تقدير تحسن لم حينما بسوريا             سياستها
كما قريبًا، سوريا في واالحتجاجات الثورة بانتهاء توّقعها عن عّبرت فقد             لألسد،
ُينهي سوف ما دوليًا تدّخًال بأّن تعتقد كانت كما وليبيا، ومصر تونس في               حدث

25  هذه األزمة.  

خطٌأ وهو األزمة، تجاه هوّياتية سياسة التركية الحكومة تبّني هو اآلخر             الخطأ
بويراز، جميل التركية بيلغي بجامعة الدولية العالقات أستاذ ُيحاجج كما            خطيٌر
ألّول والشيعة السنة ورقة وباألخص الهوية ورقة إستخدام تركيا حاولت            فقد
وشيعة، ُسّنٍة بين صراٍع مشكلة أّنها على المشكلة ُمعّرفًة عقود، منذ             مّرة
هي علوية، أقلّيٍة ضّد سنّيٍة أغلبيٍة كثورة السورية األزمة ُتعّرف كهذه             فمقاربة
خاصًة تركيا، في الداخلية السياسة على المحتملة بانعكساتها خطرة جّد            مقاربة
في محضٍة بنائية أفكارٍ إستخدام علويين. التركي الشعب من %20 حوالي 26            وأّن

المنظور يوّفره بما اإلستعانة من بدًال الشديد التنافس منطق يحكمها            أزمٍة
 الواقعي في أزماٍت كهذه (ُيحسن التعامل معها) هو إنتحاٌر فعلي.

ثّم شبيهة راديكالية ومنظمات داعش صعود أّدى النزاع، من أخرى مرحلٍة             في
ما. حدٍّ إلى النزاع معالم تحويل إلى معتبرٍة مناطٍق على السيطرة من              تمّكنها
،2013 األول/أكتوبر تشرين شهر منذ إرهابيًة منظمًة داعش أنقرة اعتبرت            لقد
لمحاربة الدولي المجتمع بها قام عسكريٍة حمالٍت في الوقت ذلك منذ             وشاركت
البيشمركة لقوات وغيرها باألسلحة دعمًا أنقرة وّفرت ذلك، على عالوة            اإلرهاب.
داعش، مواجهة في األكراد السوريين مع للقتال العراق كردستان من            القادمين
دعم إلى إضافًة التركية، األراضي عبر بالمرور للبيشمركة تركيا سمحت            كما
الوكالة حرب تدبير األسد. نظام ضّد المعارضة والتركمانية العربية           الجماعات
في الدول توّرط تجّنب في نجاحه أثبت ما حّد إلى واقعٍي حسٍّ ذو تبديٌر هو                 هذا
إلى تركيا لجأت فقد ذلك عن فضًال مّرة. من أكثر بها المحيطة              األزمات
Zero) تسامح" صفر "سياسة غرار على طّبقتها أمنيٍة خطٍط           مجموعة
الحدود على األمن لزيادة التدابير من مجموعٍة تبّني وإلى ،(Tolerance Policy           

25– Meliha Benli Altunışık, The Inflexibility of Turkey’s Policy in Syria,Op cit, p: 43. 
26-Cemil Boyraz, Crisis Of Turkish Foreign Policy In Syrian Issue: From Regional Leadership To              
Overall Disappointment, Op cit, p: 08.  
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27 السورية.

ضرباٍت باشر ائتالفًا المتحدة الواليات قادت ،2014 أيلول/سبتمبر شهر           ففي
إمكانية وجود عن آنذاك الحديث وصار داعش، تدمير بهدف سوريا في             جوّيٍة
في المباشر التدّخل إلى بروسيا أّدى الذي األمر ،2015 صيف النظام             لسقوط
أعقد مستوى إلى النزاع نقل ما وهذا السنة، تلك من أيلول/سبتمبر شهر              النزاع
أن عليها أّن تركيا أدركت الروسي التدّخل ومع األخّص. على لتركيا             بالنسبة
ولصالح لصالحهم اللعبة الروس ُينهي أن قبل الميدان على المّرة هذه             تتحّرك
الشمال في التركية العسكرية التدّخالت مجموعة في ذلك تجّسد           النظام،
العراق شمالي في تفعله ما غرار (على 2016 آب/أغسطس شهر منذ             السوري،
الدعم من مستفيدًة والتنمية)، العدالة حزب ظهور قبل حّتى طويلة مّدة             منذ
بعض ُمنهيًة األمريكية، المقاتلة الطائرات وفرته الذي الجّوي والغطاء           األمريكي
عرقلة إلى التدخالت هذه وراء من هدفت ما وبقدر قصير، وقت في 28             المعارك

سعت فقد وحلفاءه، السوري النظام أمام الطريق إغالق أو هناك داعش             تطّور
األراضي متّصلَة كرديٍة منطقٍة خلق مشروع إيقاف إلى أيضًا خاللها من             تركيا
على (PKK)والـ (PYD)الـ معاقل على الجوّية هجماتها تركيا كّررت وقد            هناك،
القوة إلى لجوئها إمكانية ُموّضحًة (سنجار)، والعراق سوريا مع حدودها            طول

29 العسكرية في أّي لحظٍة لردع هؤالء وتصفيتهم.

التركي السعي معها ويستمر الورقة، هذه كتابة غاية إلى السورية األزمة             تستمر
الواقعي المنطق فيها ويظهر ُمضطربة، إقليمية بيئة في األمن هاجس            وراء
من والسلوكات، األساليب كّل الكبرى مصالحها بلوغ ألجل ُتكّرس الّتي            للدولة
(إرسال بقوة حلفاءها عن الدفاع إلى ،(400 أس (صفقة تسّلحها حجم             زيادة
حروب إلى جيرانه)، حصار بعد السقوط من القطري النظام لحماية قواّتها             تركيا
وبعض البشمركة، قوات إستخدام السورية، المعارضة (تسليح         الوكالة
معّينة تكتيكية قضايا في الخصوم كسب محاولة إلى التركامانية)،           الجماعات
عليها) العقوبات تشديد إلى ترامب دعوة رفضت حينما إيران مع فعلت             (كما
التحّركات من وغيرها سابقا، ذلك إلى أشرنا كما المسؤولية ترحيل سياسة             إلى

27- Murat Yeşiltaş, Neighboring a Civil War: Turkey's Border Security With Syria, Seta Foundation              
For Political, Economic and Social Research, October 2015, No: 17, Ankara-Turkey, p: 08-09.  

https://goo.gl/tjUjyV  

 
28–Fayasal Itanı, Why Turkey Went to War in Syria?, Foreign Policy, AUGUST 24, 2016.              
https://goo.gl/ti5BNK  

 
29- James Jeffrey, Trump’s Plan to Arm Kurds Lays Bare the Strategic Vacuum in Syria, Foreign                
Policy, MAY 9, 2017.  https://goo.gl/umYxxu  
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هذه في التعبير صّح إن بنائية أساليٍب ألّية هنا مكان وال الواقعي الحّس               ذات
تركيا قدرة مدى عن األخير المحور في نتسائل سوف لكن الشرسة.             المنافسة
في حّقًا واقعيتها حدود عن باألحرى أو أشرنا، كما واقعية أساليٍب توظيف              على
خصوصًا أخرى مقاربة تبّني إلى بحاجة هي وهل العربي"، "الربيع بعد ما              مرحلة
 بعد تعّثرها الواضح في سوريا نتيجًة لعدم قراءتها الجّيدة لميزان القوى هناك.
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.iii:" السياسة الخارجية التركية في جوارها اإلقليمي ما بعد "الربيع العربي 

اإلقليمي الجوار في المتشكّلة الجديدة البيئة طبيعة األخير المحور           سيرصد
رؤية تطوير من تركيا تمّكنت هل متسائًال العربي"، "الربيع انتفاضات بعد             لتركيا
جوارها في الحاصلة التغّيرات تجاه فاعلة بأدواٍت جديدة إستراتيجية           -واقعية-
ال؟ أم بالعقالنية واألدوات الرؤية هذه تتّسم وهل ال؟ أم آثار من عنها نتج                وما
حقبة بعد ما اإلقليمية سياستها في الواقعية بالمنطلقات إلتزامها حدود            وما

  "الربيع العربي"؟
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 1. هندسة أمنية جديدة: طبيعة التحّوالت اإلقليمية الجديدة:

األوسط الشرق منطقة شهدتها إنتفاضٍة أول منذ سنوات سبعة حوالي            مّرت
على عميقٍة تحّوالٍت إلحداث كافيًة كانت سنواٍت سبعُة إفريقيا،           وشمال
األفراد مستوى فعلى باألزمات، المليئة المنطقة هذه في عّدٍة           مستوياٍت
شعوب سيكولوجية في عميقًا تحّوًال االنتفاضات هذه أحدثت فقد           والشعوب،
االستبداد حكم تحت الغرب المحتّلين عن استقاللها منذ ظّلت الّتي            المنطقة
وحقوقها مصائرها تحديد عن فضًال حّكامها إختيار على قادرة غير            السياسي
الرعب هالة المنطقة شعوب من كثيرٍ في االنتفاضات هذه كسرت لقد             األولّية،
النظر وبغّض لها. الجمعي المخيال على هناك الحاكمة األنظمة فرضتها            الّتي
هذه وأفكار عواطف فإّن الشعبية، االنتفاضات هذه فشل أو نجاح إشكالية             عن
تحّوٍل حدوث على مؤّشٌر لوحده وهذا نفسها، تعد لم 2011 سنة بعد              الشعوب

  عميٍق في سايكولوجية الجماهير كما قلنا.

االنتفاضات هذه منها شهد من بعض عرفت فقد الدول، مستوى            على
في االنتفاضات هذه بعض نجحت لقد مشابهًا، تحّوال المسلحة أو            السلمية
اليمن ثّم ومصر تونس في حدث كما السياسية األنظمة بعض رؤوس             إسقاط
إلى إضافة االنتفاضات، هذه من بعٌض أّدت كما المنطقة، تاريخ في مّرة              ألول
دوًال المنطقة هذه لتشهد الدولة مركزية تفكيك إلى حاسمة، خارجية            عوامل
اإلقليمي جوارها إلى والتهديدات المخاطر من عديدٍة ألشكاٍل ُمصّدرًة           فاشلًة
والجماعات اإلرهاب ُمشكلة غرار على وليبيا، اليمن سوريا، في حدث            كما

  المقاتلة والمنظمات اإلرهابية العابرة للحدود.

المحاور في إصطفاٍف إعادة ُيشبه ما المنطقة عرفت اإلقليمي، المستوى            على
أحداث منذ عقٍد من ألكثر حاٍد إقليمٍي استقطاٍب من عانت بعدما             والتحالفات،
ثالث العربي" "الربيع انتفاضات أنتجت لقد الشهيرة. سبتمبر من عشر            الحادي
دوٌل االنتفاضات، لهذه داعمٌة دوٌل اإلقليمية: الفواعل من أساسيٍة           أنماٍط
المضادة"، "بالثورات إعالميًا ُسمّي ما المقابل في دعّمت والّتي لها            معارضة
من بعٍض متابعة عبر االنتفاضات هذه عن نفسها إبعاد في نجحت             ودوٌل
دور ممارسة مقابل في الجماهير لغضب الُمهّدئة اإلغرائية المحلّية           السياسات
هذه في برز لقد االنتفاضات. هذه شهدت أخرى دوٍل في الدبلوماسي             الوسيط
قطر، تركيا، غرار على اإلقليمية الفواعل لبعض الفٌت خارجٌي نشاٌط            االنتفاضات

 المملكة السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، إيران ومصر.

األساسي الفاعل باعتبارها المتحّدة الواليات استمرت الدولي، المستوى          على
شعبيٍة انتفاضاٍت شهدت الّتي الدول كّل إعاقة أو دعم أو توجيه أو تحريك               في
والغرب المتحدة الواليات تدّخلت لقد االنتفاضات. هذه تشهد لم الّتي تلك             أو
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ٍ كثير وتسليح دعم في استمرت كما النظام، وأسقطت مثًال ليبيا في             عسكريًا
بعض دعمت المقابل في واليمن. سوريا ليبيا، في المقاتلة الجماعات            من
للدولة إنهياٌر أو شعبيٍة ثورٍة حدوث فيها يخدمها ال الّتي السياسية             األنظمة
"الشرق منطقة عرفت لقد السيسي. عهد في مصر أو مثًال الجزائر غرار              على
الروسي للنفوذ عودًة السوفياتي اإلتحاد سقوط منذ مّرة ألوّل           األوسط"
هناك، األسد نظام عمر إطالة في رئيسيًا سببًا ذلك كان وقد سوريا في               السيما
بين الصفري للتنافس األساسية الساحة بمثابة سوريا من جعل الّذي            األمر

 روسيا والواليات المتحدة أساسًا.

في النظر تعيد أن تركيا على فرضت المختلفة، األصعدة على التحّوالت هذه              كّل
المضطرب، اإلقليمي المحيط هذا تجاه وسياساتها مواقفها         بعض
أثارت كما لذلك، تبعًا والدولي اإلقليمي واألمن السالم تعزيز في            والمساهمة
داخل واسعْين وجدًال إنتقاداٍت السابقة المرحلة أثناء المّتبعة          سياساتها
إلى تفتقر بأّنها أنقرة إتُِّهمت ما فكثيرًا وخارجها، التركية األكاديمية            األوساط
منذ الخارجية وسياستها مواقفها إليها تستنُد المعالم واضحِة          إستراتيجيٍة
تخضع سياساٍت ُمجّرد لها وأّن الحكم، إلى والتنمية العدالة حزب            وصول
طريقة في جلّيا األمر هذا بات قد األفعال، ولردود اآلني الوضع             لتطّورات

  تعاملها مع األزمة السورية وفواعلها اإلقليمية والدولية.
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ٍ
محيط في التركية الخارجية السياسة في الالعقالنية واهمة": "واقعية .2          

 مضطرب:

التركية صابنجا بجامعة الدولية العالقات أستاذ كيمان فؤاد البروفيسور           كتب
الخارجية السياسة طبيعة فيها يصف الماضي العام التركية رؤية بمجلة            دراسة
أخالقية "واقعية سياسيٌة بأّنها أوغلو داود بعد ما مرحلة في            التركية
بذلك المحاججة ألجل وُيقّدم ،(Proactive Moral Realism)         نشطة/مباِدرة"
مع براغماتية سياسة متابعة في تستمر تركيا أّن منها األمثلة، من             مجموعة
وعلى لها تدعو الّتي القيم جملة عن فيه تستغن ال وقٍت في العرب               جيرانها
أزمة تعاني الّتي العربية الدول في وتعزيزها الديمقراطية ترويج مسألة            رأسها

30  إستعصاٍء ديمقراطي وتقديم نفسها كنموذج.

  السياسة الخارجية في ِحقبة داوود
 أوغلو

(2002-2010/2015) 

 السياسة الخارجية ما بعد ِحقبة
 داوود أوغلو

  (2015-الوقت الحاضر)

 نزعة نشطة-ُمباِدرة/انخراط إقليمي
 وعالمي

 نزعة نشطة-ُمباِدرة/انخراط انتقائي

 دولة محورية مع ارتكاز قوي على
 اإلتحاد األوروبي

  دولة محورية من دون ارتكاز قوي

  قّوة صلبة قّوة ناعمة

 تحالفات إستراتيجية عولمة نشطة/تعدّدية األطراف

  إستعادة األصدقاء تصفير المشكالت مع الجيران

  األخالق/واقعية تقليدية نزعة مثالية/واقعية حضارية

  تحديد األولويات نزعة نشطة عامة

  دولة (تدّخل) إنسانية دولة تجارية/المساعدة اإلنسانية

  ُقطب طاقوي ُقطب طاقوي
  

 جدول رقم 3: السياسة الخارجية التركية قبل وبعد أحمد داوود أوغلو حسب البروفيسور فؤاد
 كيمان

 

30- E. Fuat Keyman, A New Turkish Foreign Policy: Towards Proactive “Moral Realism”, Insight              
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أّننا إّال الطرح، هذا ومناصري كيمان األستاذ يوردها الّتي الحجج من             وبالرغم
التركية الخارجية السياسة تقييم في الموضوعية عن كثيرًا يبتعُد طرحًا            نجده
كهذا وصٍف كون عن فضًال بعده، وما العربي" "الربيع مرحلة في             السيما
ال متخّيلة تسمية مجّرد فهو نظرٍي تأصيٍل أّي من خالٍي وصٌف أخالقية"              "واقعية
المقابل. في اقتحامه على قادرة وليست أصًال الواقعي المنظور في لها             أساس
محيطها تجاه التركية الخارجية السياسة أّن هو نحن، دراستنا في نراه             ما
مبادئ أبسط تجاهل في تستمُر العربي" "الربيع انتفاضات اندالع منذ            اإلقليمي
مرتكزٍة غير خارجية سياسة أّنها فضًال العقالنية، مبدأ وهو وأهّمها            الواقعية
الخارجية. البلد سلوكات تحكم عقيدٍة أو مسبقًا واضحة إستراتيجية رؤية            على
الطارئة بالتغّيرات محكومة 2011 سنة منذ التركية الخارجية السياسة ظّلت            لقد
سلوكًا كونها من أكثر أفعاٍل ردود عن عبارًة فكانت أساسًا، اإلقليمية بيئتها              في
الجزائرية الخارجية بالسياسة عكسيًا مثاًال ضربنا لو ثابتة. منطلقاٍت عن            نابعًا
الليبية األزمة ُتعتبر أكثر، المسألة تتّضح فسوف مثًال اإلقليمي محيطها            في
بعض مراعاة مع لتركيا بالنسبة السورية األزمة بمثابة للجزائر           بالنسبة
بمجموعة الجزائرية الخارجية السياسة ُحكمت لقد طبعًا، والسياقات          الظروف
عدم مبدئْي أهّمها الماضي، القرن سبعينيات منذ الجزائر عنها تحد لم             مبادئ
تقرير في الشعوب حق مبدأ وإحترام األخرى، للدول الداخلية الشؤون في             التدّخل
بالجزائر وُتحيط أحاطت الّتي اإلقليمية األزمات جملة من فالرغم           مصيرها.
تونس في والثورة الليبية (الحرب الجهات جميع من الشاسعة- الحدود            صاحبة
مشكلة المغرب، مع األمنية والمعضلة الغربية الصحراء أزمة الشرق،           في
هذه في عسكريًا تتدّخل لم أّنها إّال الجنوب) في مالي وأزمة اإلنفصاليين              التوارق
بل اإلقليمي، جوارها في تركيا تفعل كما القومي األمن حماية بهدف             األزمات
هذه حّل في للمساهمة بفعالية النشطة الدبلوماسية أدواتها الجزائر           وّظفت

  األزمات عبر الوساطة مثًال وما شابه.

اإلقليمي محيطهم في األتراك القرار لصّناع الخاطئة القراءات أّدت           لقد
في تلعبه أن أخرى دولية أو إقليمية قوى تملك الّذي المضاد والدور              المتداخل
عدد وزيادة السوري المستنقع في تركيا وقوع إلى التركية المساعي            عرقلة
ذائعة المشكالت تصفير لسياسة الفعلي واإلنتهاء المنطقة، في          خصومها
لصّناع الواقعي غير الطموح المرحلة هذه تركيا بلوغ في ساهم كما             الصيت،
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العقالني غير والوثوق للمنطقة اإلقليمية القيادة تحقيق بإمكانية األتراك 31         القرار

 بحدود قوّتهم وقدرات بلدهم على تحقيق ذلك.

التقنية األوسط الشرق بجامعة الدولية العالقات أستاذة تذهب الصدد هذا            في
تجاه لتركيا الخاطئة الحسابات هذه بأّن القول إلى ألتونيشيك مليحة            بأنقرة
موقف وإّتخاذ بل مهدها في األزمة إحتواء على أنقرة قدرة وعدم السورية              األزمة
إنتاج في طبعًا- أخرى عوامٍل جانب –إلى ساهم ذلك كّل األسد نظام من               صارم
القومي واألمن التركية المصالح على سلبًا انعكست الّتي األزمات من            العديد

 للبالد أهّمها:

أو● المقاتلة الكردية الجماعات بعض وجدت حيث الكردية،          المشكلة
من واالستفادة ضّدها للعمل مناسبًة بيئًة أنقرة تعتبرها كما           اإلرهابية

 دعم خصوما.

صارت● إذ التركية، الحدود تجاه الحرب مناطق من الفارين الالجئين            أزمة
 تركيا اليوم غير قادرة على إيواء الجميع.

العالقات● األزمة هذه أفسدت فقد التركي، اإلقتصاد على األزمة           أثر
غازي في الجنوب في السياحة عرقلت وسوريا، تركيا بين الواعدة            التجارية
إلى الشام عبر تركيا من العابرة التجارة عرقلت كما هطاي، و             عنتاب

 العالم العربي.

تزايد● في تسّبب ودوليًا إقليميًا إستقطابًا السورية األزمة          أنتجت
بينهما المتضاربة المصالح بسبب وإيران تركيا بين اإلقليمية          المنافسة
في السعودية التركية العالقات كانت األزمة، بدايات فقبيل سوريا،           في
مسبوق، غير بشكٍل اضطرابها في تسّببت األزمة أّن إّال اإلصالح،            طور
القوى مع عداًء السوري النظام تجاه الحاسمة تركيا سياسة جلبت            كما
حدود البداية منذ أنقرة ُتقّدر لم الّتي روسيا غرار على له الدولية              الداعمة

  قوّتها ودورها اإلقليمي.

كانت31 كما هذا، القيادة حلم بلوغ ألجل لهم مناسبًا أمرًا العربي العالم في اإلسالمية الحركات صعود كان لقد -                   
نحو اإلنتقال ألجل طويلًة تجربًة خاضت فتركيا عشر، التاسع القرن غاية إلى تفعل العثمانية                الدولة
تركيا جعل ذلك كلُّ والالإستقرار. الفوضى تعّمه عربٍي عالٍم في إليه ُيتطّلع شيئا نموذجها فكان                 الديمقراطية،
وشعبيًة شهرًة نيل من حينها إردوغان تمّكن الشعبية. اإلنتفضات لهذه مساندًا موقفًا وتّتخذ الحياد                تتجّنُب
بمثابة الكثيرون فيه ورأى الخصوص وجه على اإلخوانية اإلسالمية الحركات وبين الثائرة الشعوب بين                كبيرًة

 القائد المسلم الُمخّلص.. للمزيد أنظر:

See: Jonathan Schanzer and Merve Tahiroglu, Ankara's Failure, How Turkey Lost the Arab Spring,            
Foreign Affaires,  January 25, 2016.   

 https://goo.gl/qPbi1W  
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أجهزته● عرفت الّذي السوري النظام مع مفتوحٍة حرٍب في تركيا دخلت             كما
في وتسّببت التركي الجنوب في أنشطًة األزمة- بداية –في           االستخبارية
ريحانلي بمنطقة واحدٍة عمليٍة في تركيا مواطنًا 50 من أكثر            مقتل
السوريين المقاتلين إنتقال مشكلة عن فضًال ،2013 ماي شهر           بهطاي

  واألجانب عبر األراضي التركية وآثارها السلبية على األمن الداخلي التركي.

حمايته● على تركيا قدرة وعدم لمرسي الداعم التركي الموقف           أيضًا،
تركيا أدخل الّذي األمر عليه، السيسي إنقالب بعد منصبه على            والحفاظ
حدٍّ على واإلمارات السعودية مصر، مع عالقاتها وعّكر إقليميٍة عزلٍة            في

32 سواء. لم تتصّرف تركيا آنذاك بطريقٍة براغماتية على اإلطالق.

بسبب السيما اإلقليمي اإلستقطاب فّخ في تركيا وقعت لقد           بإختصار،
واقعية غير وأحالٍم لطموحاٍت اّتباعها عن والناجمة الحاسمة التدخلّية           مواقفها
طبعًا ننس أن دون من جانب، كلِّ من بها تحيط عدائية بيئٍة في اإلطالق                على
أّدى السورية الحرب ملفات تجاه المناورة على قدرتها وعدم مواقفها ليونة             عدم
الواليات أي الدولة نشأت منذ األول اإلستراتيجي حليفها مع عالقاتها تدهور             إلى

  المتحدة األمريكية.

دييغو سان بجامعة السياسية العلوم أستاذ كورو أحمد البروفيسور           أّما
لماذا التالي: السؤال عن اإلجابة المتمّيزة دراساته إحدى في فُيحاول            األمريكية،
السؤال هذا عن اإلجابة بأّن لُيحاجج اإلقليمية؟ إردوغان تركيا- سياسة            فشلت
كانت القرار)، (صانع الفرد مستوى على للتحليل. مستوياٍت ثالث على            ترتكز
بسبب ضعيفًة العربية االنتفاضات تجاه الخارجية أردوغان القائد          سياسة
متابعة من فبدًال تعبيره، حّد على الشعبوية" الصفة ذات البالغية            "خطاباته
إردوغان قام إفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة تجاه ُمتقنٍة           إستراتيجيٍة
دوائره وتوسعت تنشيط لمجّرد الخارجية السياسة مواضيع         بإستخدام
سياسية إمكانيات لتركيا تكن لم الدولة، مستوى على لكورو. وفقا            االنتخابية
قد تركيا أّن الصحيح لمن إّنه المنطقة، في القيادة دور للعب كافية              وإقتصادية
،2003 سنة منذ سريعًا إقتصاديًا ونموًا جّيدًة ديمقراطيًة إصالحاٍت           شهدت
الرئاسة، مؤّسسة يد في السلطة "تركيز نحو تتّجه الحالي الوقت في             لكّنها
الرأسمالية"، النزعة مع اإلقتصاد- –في والتناغم اإلسالمية الشعبوية          تشجيع

 على حّد تعبير األستاذ كورو.

32- Meliha Benli Altunışık, Turkey After The Arab Uprisings: Difficulties of Hanging on in There, ISPI,                
Analysis No. 223, December 2013, p: 07-08-09. 

 https://goo.gl/AXPpDQ  
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االنتفاضات في اإلصالح أجندة دعم على تركيا قدرة عدم الدولي، المستوى             على
بقيادة الشيعية الكتلة نفوذ تنامي أّوًال، إثنين، دوليين عاملين إلى راجعٌة             العربية
لعملية الغربي الدعم إلى اإلفتقار وثانيا، السعودية، بقيادة السنّية والكتلة            إيران
وجه على لتركيا اإلقليمية وللسياسات العموم، في العربي العالم في            الدمقرطة
التركية القيادة على يجب إقليمية، كقوٍة نفسها تأكيد تعيد وحّتى            الخصوص.
قصيرة حزبية سياسات بين األقل على وكبيرًا واضحًا تمييزًا تضع أن له-              -وفقا
إمكانياتها وزيادة توسيع ألجل المدى، طويلة إقليميٍة أهداٍف وبين           المدى
واإلتحاد المتحدة الواليات مع عالقاتها تعزيز وألجل والسياسية          االقتصادية

33  األوروبي ألجل المناَفسة الفّعالة مع الكتلة المناِفسة اإليرانية والسعودية.

بالمبادئ إرتباطها ُتعيد أن التركية القيادة على بأّن نرى سبق، ما على              بناًء
بها يعمل الّتي الطريقة جّيدًا تستوعب وأن الخارجية، سياستها في            الواقعية
ما األساسية، فواعله إليها تتطّلع الّتي المصالح وما اإلقليم، في القوى             ميزان
القابلة تلك هي وما الرئيسية مصالحها هي ما المتغّير، هو وما منها الثابت               هو
التركية القيادة على الخصوم. هم ومن الحلفاء هم من التفاوض، أو             للتنازل
قدراته وحدود المضطرب المحيط هذا في البلد مكانة تعريف ُتعيد أن             أيضًا
أو بالتغّيرات للبلد الخارجية السياسة ربط عن والتوّقف المادية، وغير            المادية
سلوكات ال فعٍل رّدات مجّرد فتصير اإلقليمي، محيطه في الطارئة            التحّوالت
التكتيكي بين تركيا فيها ُتمّيز واضحٍة إستراتيجيٍة رؤيٍة من أساسًا            منطلقًة
الراهنة السورية األزمة عكست لقد واألهداف. السلوكات من          واإلستراتيجي
محيطها في التركية الخارجية للسياسة والفعل القوة حدود جليٍّ           بشكٍل
لن االستراتيجي العمق مشروع نجاح أّن اتّضح إذ الحقبة، هذه في             اإلقليمي
وإّنما وحسب، التركية واإلمكانيات والقوة والثقة، التركية، باإلرادة حتمًا           يرتبط
مصالح صراع من تحصيلها من تركيا تتمّكن قد الّتي بالحرّية أيضًا نجاحه              يرتبط
بشكٍل الضوء أّوًال الليبية األزمة سّلطت لقد هناك. واإلقليمية الدولية            القوى
االنحياز إعادة تطّلبت التركية الخارجية السياسة فعالية أّن حقيقة على            واضٍح
عكست ثّم بقيادته، المعقودة االئتالفات في والمشاركة الغرب، جانب           إلى
الناعمة القوة مصادر محدودية األولى) مراحلها (في ثانيًا سوريا في            األزمة
ممارسة عبر فّعال إصالح لحّث والدبلوماسية، االقتصادية النواحي من           التركية،
التي األهداف تحقيق في الصلبة قّوتها محدودية ثّم األسد، بّشار على             ضغوط
المنطقة، في األمريكية المصالح مع متصادمًة كانت ما إذا خاصًة إليها،             تسعى
أوراق واستخدام التركي، الحليف حرّية تقويض حتمًا إحداها تكون قد            الّتي

33- Ahmet T. Kuru, Turkey’s Failed Policy toward the Arab Spring: Three Levels of Analysis,               
Mediterranean Quarterly, September 2015. 

https://goo.gl/NYpGT7  
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من اآلن يحدث مثلما األمريكية، المصلحة على تمرّده حال في ضّده             مساومٍة
ُتعلن الذي الزمن يأتي حينما رّبما أو المسلحة، الكردية للجماعات أمريكي             دعم
نحو تّوجهًا ورّبما الغرب، عن المطلق استغنائها و الذاتي اكتفائها تركيا             فيه
المساواة قدم على معها يتعاملون المستقبل في آخرين حلفاء عن            البحث

 دون أّي منطق هيمنة أو تقويض.
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 خاتمة واستنتاجات:

الواقعية) المدرسة آباء (أحد كار هاليت إدوارد البروفيسور خاض تقريبًا، عام مائة حوالي               قبل
آنذاك بريطانيا كانت لقد المثاليين، بالمعياريين المليئة البريطانية جامعته في حقيقيا             صراعًا
لهم، والناقد لهؤالء الوحيد الواقعي الخصم بمثابة كار وكان تزال- –وال لهم األكبر               الحضن

 السيما بعدما نشر كتابه األشهر "أزمة العشرين سنة: 1939-1919".
جدًال األكثر الموضوع بمثابة والواقع" "اليوتوبيا كار بتعبير أو والمصلحة القيم موضوع              كان

  بين هؤالء، هل ُتحّرك القيم سلوكات الدول أم ُتحّركها المصالح؟
حساب على للقوة االمتياز تمنح سوف الدول بأّن الوقت ذلك منذ والواقعيين كار حاجج                لقد
هذه في نفعل –كما مّرة كّل في مستشهدين بينهما، التعارض يحدث حينما              الُمثل
بجامعة محاضراته إحدى في ميرشايمر جون ُيحاجج فكما قوّية، تاريخية بأمثلٍة             الدراسة-
دوما تستعمل الدول أغلب أّن من الرغم "على قائال: كار لسان على البريطانية               ابريستوي"
دوافعًا تكون ما عادة الّتي دوافعها حقيقة ُيخفي ال هذا فإّن أفعالها، لتبرير مثاليًة                بالغًة
للقوة نتاٌج هي المطاف- نهاية -في واألخالق القوى توازن حسابات على عادة ترتكز كما                أنانية،
كتب مثلما ، أقل." بدور األخالق وتحظى الدولي النظام في أعظم بدور تحظى والقوة 34              ذاتها،

 كار موضحا ذلك قبل قرٍن من الزمن.
أكثر بشكٍل عنها عّبروا وقد ، القيم بمسألة إيمانهم في المعياريين مع البنائيون               يتشارك
ُيحاجج غيرهم، من أكثر هنا عليهم التركيز سبب وهذا البريطانيين، المعياريين من              علمية
نحن، تصّوراتنا عالم مجّرد يكون أن يعُد ال الحقيقة في للعالم إدراكنا بأّن دومًا                البنائيون
في هي ما الدولي النظام فوضوية عن الجدد الواقعيون ُيقّدمها الّتي الحّجة فإّن               وبالتالي
ما هي "الفوضى بأّن الشهيرة عبارتهم جاءت هنا من إفتراضي، مسبق معطى إّال               الواقع

 تصنعه الدول".
معياريًا تصّورًا التركية، الشؤون في العاديين المهتمين حّتى أو المتخّصصين من كثيٌر              يحمُل
والتنمية، العدالة عهد في اإلسالمي العالم تجاه الخارجي التركي السلوك عن محضًا              بنائيًا
محضة، قيمية معياريٍة منطلقاٍت من األحوال من كثيرٍ في وأبعاده منطلقاته ُيحّللون              فهم
الخالفة اإلسالمية، األمة اإلسالمية، كاألخوة منطلقات من ينطلق سلوٌك بأّنه            كإيمانهم
القرار صّناع من بعٌض يحمل قد ورّبما شابه. وما والمظلوم المسلم نصرة              اإلسالمية،
تعُد ال القيم هذه أّن إّال إردوغان، الرئيس رأسهم وعلى تفكيرهم ثنايا في القيم هذه                 األتراك
إليه يستند أساسًا كونه من أكثر مثًال الخطاب يعكسه قد فردي إيمان مجّرد تكون                أن
إعالء من دومًا ينطلق أخرى ويستفالية دولٍة كأّي التركية الدولة فمنطق الدولة،              منطق
بقّية تأتي بعدها البقاء، مصلحُة هو المصالح هذه وأعلى أناني بشكٍل للبالد العليا               المصلحة

 المصالح واألهداف بشكٍل غير منتهي على حّد تعبير البروفيسور كنيث والتز.

34- John Mearsheimer , E.H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On, International Relations Journal,               
Vol 19(2), University of Chicago, USA. 
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