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 التحديات، التحّوالت، المخاضات :2023الملف التركي 

ا تحّوالت كبرى تشمل مختلف المجاالت السياسية واألمنية، بفعـل التيييـرات التـي تفر ـه 2023قد يشهد العام 
يرافيـا مراكز القوى العظمى، والتي ورثنا منها خرائط مواتية للصـراعات الحدثةـة والقديمـة، لتنجلـي اليبـراء عـن  

  دثدة وتاريخ يكتبه المنتصرون. 
ية حزب العدالة والتنمية برئاسة ر ـب طّيـب أردونـان، تقـع فـي منتصـف التقاطعـات إن تركيا، كدولة، مع حاكم

ًّدح دورا  محوريـــا  تةراكمـــه  سياســـة دعشـــرون عامـــا  مـــن الدبلوماســـيةد التـــي كـــان عنوا ها صـــفر  الخطـــرةه وتـــي تـــ
 ي بالقـــاّرةمشـــاكلو. وتـــوا الـــدور تـــو امتـــدادق لألحـــداث عبـــر القـــاّرة الصـــفراء، إلـــى  ـــر  أوســـط ملتهـــب، وال ثنتهـــ

 العجوز، وإ ما يشمل منطقة أوراسيا بشّقيها، في عالم مليء بالملفات الساخنة والمتفجرة.
اوين إذا ، تركيا، بجيرافيتها وموقعها السياسي الوسطي، تي في قلب العالم الـوح ثتشـّكل، مـن خـالي تيييـر العنـ

 الكبيرة، وتبسيطها الى أحداث تتوزع في كّل االتجاتات.
تـي و التركية الخار ية متشعبة ومتوّزعة، من الصين، إلى روسيا، وأوروبا، وإلى ما بعـد المحيطـاته  فالعالقات

 تتضّمن ملفات متداخلة، وذات تأثيرات إيجابية أو سلبية، أو الو هين معا . 
يــة ليلوعليــه، ســور  طــرا بعــي العنــاوين الرئيســية المرتبطــة بتركيــا، و تناولهــا تباعــا ، وبعــدتا  قــّدم خالصــة تح

  امعة،  ظرا  لتداخل العدثد من الملفات والقضايا ذات الصلة. 
 تركيا والصين :  -1
لملفات األكةر تعقيـدا  بـين البلـدثن تـي مـا أسـماتا الجا ـب الصـيني  المشـانلوه ويقصـد القضـايا المتعلقـة ا -أ-

 ومستقرة. بمقاطعة  ين  يا غ، وذلك لضمان سالمة العالقات الةنائية لتنمو بطريقة سليمة
إن  مان الحدثث الرسـمي التركـي الصـريش بشـأن عنـوان  صـين واحـدةو، تـو مطلـب أساسـي وذات تقـدثر مـن 
الصـــين، مقابـــل دعـــم الصـــين المســـار التركـــي فـــي مجـــاالت التنميـــة، وذلـــك  ـــمن سياســـة حمايـــة ســـيادة وأمـــن 

 المواطنين في ِكال البلدثن. 
ح عوامـل خار يـة، بالشـأن التركـي الـداخلي، ثـدخل فـي إطـار إن إعالن الصين معار تها تدّخل أح قوى، أو أ

عالن إ تمتين االتصاالت بين الدولتين، وذلك لعدم تطّر  الجا ب التركي إلى قضية إثنية اإلييور الصينية نداة 
  صين واحدةو.

والـوح بـدأ  علـى مسـار الدبلوماسـية التركيـة، وMHPوتنا تجدر اإل ارة إلى تأثير حزب الحركة القوميـة التركيـة 
يأخو منحى   ديا ، ألن قاعدة توا الحزب، وما تحمله مـن أفكـار عـن األصـوي التركيـة والقوميـة التركيـة، والـوثن 
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ثنادون بدعم قضية اإلييور من أصوي تركية، ورفضهم لمحاوالت أردونان تسليم مطلوبين من توه األقلّية إلى 
ًّثر على تحالفهم مع حزب العدالة وال  تنمية في اإل تخابات المقبلة.الصين، قد ث

ــا  مــا ثةيــر حــزب الحركــة القوميــة التركيــة قضــية اإلييــور فــي الصــين فــي كــل مناســبة. وتتفــ  المعار ــة  ونالب
 التركيــة مــع ذلــك األمــر، إذ إ هــا تمــار  الضــيول علــى الــرئيف التركــي التخــاذ موقــف أقــوى للــدفاع عــن األقلّيــة

غ، ومـا تتعـرل لـه مـن إ حـار وتمييـز عرقـي عنصـرح وا ـطهاد المسلمة التي تعـي  فـي مقاطعـة  ـين  يـا 
 دثني.

ر وتتآكـــل تباعـــا  بســـبب قضـــية األقليـــة ر بالمقابـــل، يعلـــن الـــرئيف  أردونـــان أن عالقـــة تركيـــا مـــع الصـــين تتضـــ
ـــدفاع عـــن  ـــة أ قـــرة بـــااللتزام وال اإلييوريـــةه ويقابـــل تـــوا تشـــكيك مـــن  ا ـــب  ا ـــطين إييـــوريين بشـــأن مـــدى  دّي

ةو، حقوقهم، وأن أردونان ثولي األتمية األكبر لعالقاته بالصين، عبر االلتزام بإعالن  صـين واحـدقضاياتم و 
 بعدما كا ت قضية اإلييور مكا ا  لألخو والرد والتشنجات المتبادلة بين أ قرة وبكين .

  الكبيــر، بعــد  ائحــة كورو ــا واإلنــال التركــيلصــينية فــي تركيــا، فــي  ــل تــرّدح اإلقتصــاد ااإلســتةمارات -ب-
وقبلهـــا فـــواتير الحـــرب الكو يـــة علـــى ســـوريا. وقـــد ازدادت تـــوه اإلســـتةمارات للشـــركات الصـــينية، وبليـــت  ســـبة 

بالمئـة مـن حّصـة  سـر معّلـ   51اإلستحواذ أكةر من  صف الحصص على ميناء كومبورت فـي إسـطنبوي، و
  دثد فو  مضي  البوسفور.

 و مبلغ دعم من الصين لصندو  الةروة السيادية التركي. أيضا ، تناك خمسة مليارات دوالر أميركي، وت
ل  ـإن تعالي األصوات الداخلية في و ه حكومة أردونان بعد أح  رارة تطاي أقلّية اإلييور بـات مفهومـا ، فـي 

ـــى مبـــادرة الطريـــ  والحـــزام الصـــينيةه وأيضـــا  ســـعيه لعضـــوية تركيـــا فـــي منظمـــة  ســـعي  أردونـــان لال ضـــمام إل
 .2022ن، كما أعلن في أثلوي  ا يهاح للتعاو 

لمحّصـــلةي بــــين نضـــب داخلــــي بشـــأن األداء الحكــــومي التركـــي، وبــــين مـــا تحملــــه الدبلوماســـية التركيــــة مــــن ا-
كــة اعترا ــات  ــدثدة اللهجــة، والتــي يطلقهــا أردونــان أحيا ــا  إتجــاه الصــين  ليةــريش الحليــ  الــداخليي حــزب الحر 

ة الشـعبية القوميـة فــي الـداخل، يمـّر خّطــان  ـّفافان أمـام سياســ القوميـةو، ومحاولـة إطفــاء لهـب ونضـب القاعــدة
 أردوناني أّولهماي مصالش تركيا مع الصين، وثا يهما إتهام  ا طين إييور له بالنفا  السياسي.

 ي  ملف اإلنتخابات الرئاسية -2
 ي والتنمية والمعارضة الداخلية  حزب العدالة -أ-

تم ثـ، أو قـد 2023حزيـران  18ت الرئاسية التركية المقبلة في موعـدتا، فـي قد  كون أمام تةبيت موعد اإل تخابا
 تقريب موعد اإل تخابات حسب التطورات السياسية التركية، الداخلية او الخار ية.
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يـة وتوه اإل تخابات ربما تحمل و ها   دثدا  لتركيا في حاي سقول ر ب طيب أردونـان، وقـد يفـوز أردونـان بوال
  فّصله على مقاسهه  وستعمل المعار ة على إلياء توا القا ون األردونا ي في حاي فوزتا.  دثدة تحت قا ون 

تبط وســور تكــون  لّيــة األتميــة  ا عكاســات  تــائج الرئاســة التركيــة علــى الملفــات الداخليــة والخار يــة، والتــي تــر 
 بمن سيتصّدى لسّدة الرئاسة.

 اإل تخابات الرئاسية التركية. تو  تائج 2023دوا نطن بوستدي إن أتم حدث في عام 
نميــة أتميــة تــوا الحــدث تكمــن فــي وقعــه العــالمي، ألن حركــة الدبلوماســية التركيــة التــي تبّناتــا حــزب العدالــة والت

 ربطت بين ملفات األمن واإلقتصاد في المنطقة وفي العالم .
لدعايـــة واإلســـتقطاب للفـــوز فـــي الصـــراع الـــداخلي بـــين كتلتـــي المعار ـــة  والحـــزب الحـــاكم تةســـتخدم كـــل أ ـــواع ا

بأصــوات الناخــب التركــي، والــوح يعــا ي مــن مشــكالت متعــددة، تــتلخص بالو ــع اإلقتصــادح المــزرح، ومســألة 
لقومية في االنازحين السوريينه باإل افة إلى عامل ال يقّل أتمية بنتيجة اإل تخابات المقبلة، وتو تأثير المسألة 

 ملّفي اإلييور واألكرادو.
ـل اإلتهامـات للفريـ  المنـافف، وتحميلـه مـا أمكـن مـن مسـّببات المشـاكلوفي السيا  يإل ، ، يعمـل كـّل فريـ  علـى ك 

 الفوز، كما حدث في اال تخابات البلدية. مع إطال  الوعود السياسية لحّلها في حاي
ت تضــم دالطاولــة السداســيةد، التــي تشــّكلت عبــر مخا ــات سياســية لألحــزابه والمخا ــات تنــا تعنــي اإل شــقاقا
 عن األحزاب وتشكيل كيا ات حزبية  دثدة، تضم أحزابا  ا تمعت لتشّكل  بهة معار ة ألردونان وحلفائه.

األحزاب الجدثدة  والمحافظةه حزب الجّيد الوح ا شّ  عن حـزب الحركـة القوميـة، باإل ـافة إلـى حـزب الشـعب 
حـزب و ا  لموا هة حزب العدالة والتنمية الجمهورح، وحزب السعادة، والحزب الديموقراطي، كّو ت إئتالفا  معار 

 MHPالحركة القومية
اد اإل شقاقات داخل األحزاب لها أسباب متعـددة، وأبرزتـا عـدم التوافـ  مـع مسـيرة الحـزبه واألتـم مـن ذلـك اعتمـ

خطة تشتيت األصوات اإل تخابية إل ـعار حالـة الحـزب الحـاكم، ألن قواعـد األصـوات كا ـت مرّكـزة فـي اتجـاه 
 واحد سابقا . 

 ين السوريين: ملف النازح-ب-
مالثــين  ــازا ســـورح علــى األرا ــي التركيــة، منـــو األيــام األولــى للحــرب الســـوريةه يعــي  مــا يقــرب مـــن أربعــة 

ء وأنلــبهم كــان وســـيلة لتحقيــ  أتـــدار الحكومــة التركيـــةه األتــدار التـــي أرادتــا حـــزب العدالــة والتنميـــة فــي أثنـــا
ب وتسليش الحرب وفتش الحدود مع سوريا  تأّلفت أنلب المجموعات المسلحة تحت إ رار، تو يه، تمويل، تدري

 تركيو. 
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وقــد رّكــزت المعار ــة التركيــة علــى ملــف النــازحين لتشــّن حملــة تجوميــة علــى أداء أردونــان فــي تــوا الملــف، 
بــالرنم مــن ســعي تركيــا الرســمية إلــى محاولــة دتتريــكد أنلــب النــازحين، عبــر زّ هــم فــي ســو  العمــل مــع تقــديم 

دة  كيـة مـن أ ـل دمجهــم فـي المجتمـع التركـي، واإلســتفاتسـهيالت لهـمه باإل ـافة إلــى حـّةهم علـى تعّلـم الليــة التر 
 من أصوات الناخبين منهم مّمن  اي الجنسية التركية.

لكــن، مــع الوقــت، بــات ملــف النــازحين أو الال ئــين عبئــا  علــى الــداخل التركــي، بعــد زيــادة  ســب البطالــة لــدى 
 ارح  تيجــة النــزوا. وترافقــت كــل تــوهالشــعب التركــي وربطهــا  بيــالء المعيشــة وارتفــاع األســعار فــي الســو  العقــ

 العوامل مع بعي اإل كاالت المجتمعية المتنقلة بين النازحين  والمواطنين األتراك.
قامــت حكومــة أردونــان بــإطال  مشــروع تســريع العــودة الطوديــة فقــط، مــع تقــديم مزايــا للســوريين العائــدثن إلــى 

 يع تشجيعا  لهم للعودة.سوريا، عبر بناء وحدات سكنية لهم، وإقامة بعي المشار 
وتعمل حكومة أردونان على امتصاص خطر ملف النازحين من أثدح األحزاب المعار ة، للتخفي  من تأثيره 

 على اإل تخابات الرئاسية.
 مية )ذِكرت في  الملف الصيني(. المسألة القو -ج -
محاوالت الفا لة في التعاطي مع ملف األكـراد  منـو توّليـه رئاسـة الحكومـةو، ي بعد كل ال المسألة الكردية-د -

لتفكير اوا تقاله إلى سّدة الرئاسة، عمد  أردونان إلى تفكيك وإعادة تكوين توية القوات المسلحة وتجفي  منابع 
ب مـن بطر  دبلوماسـية تأثير الناخـلإلستقالي الواتي، حيث اّتبع المسار السياسي للتعاطي مع المسألة الكردية 

أصوي كردية في  تائج اال تخاباتو، وذلك بسـبب الوعـود التـي كـان يةطلقهـا بعـي أعضـاء الحـزب الحـاكم فيمـا 
 ثتعلـــ  بـــالحلوي البدثلـــة بعيـــدا  عـــن الكماليـــة   ســـبة لكمـــاي أتـــاتورك الـــوح كـــان ثّتبـــع المســـار العســـكرحو. ومـــع

نفــاه، أردونــان الحــاكم بعــد اإل قــالب الــوح اتةهــم بــه  فــتش   نــولنو مــن م الضــربات القاســية التــي تلّقاتــا فريــ 
و تـوبتواطً بعي الدوي إلسقال عهد أردونانه بعدتا ا طّر أردونان للعودة إلى العقيدة الحالية، والتي كـان 

التاريخ  ور ثوكرتا فسه يحاربها، حيث عمد إلى تيييبها عبر تنفيوه ا قالبا  سريعا ، ببراعة سياسية وبرانماتية س
. 

رح الدثن إن بروز الشخصيات الدثنية في الميادثن العامة والسياسية، كان الفتا  بعدما كا ت الحقبة الكمالية تزد
 والمتدثنين، وكان الدثن أمرا  محجوبا   وممنوعا  في بعي األماكن والمناسبات الدثنية اإلسالمية.

ًولين فـي  وقد  ّن أردونان حملة تطهير الدولة من كل من  ارك في اإل قالب الفا ل، حيث تـم اسـتبداي المسـ
 أكةر المراكز حساسية بأ ا  ذوح  زعة قومية، مع خبرات في العمل األمني الوح طيا على البالد والعباد .
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ن مــومــع تأســيف أحــالر  دثــدة بــين األحــزاب والهيئــات التــي تنــادح بتفــّو  النزعــة القوميــة التركيــة، كــان ال بــّد 
اد وأّوي تـوه التيييـرات أن الحـل العسـكرح  ـد األكـر  يرات  ورية في التعـاطي الرسـمي مـع المسـألة الكرديـة.تيي

 تو األ جع لكبش  ماا اال فصاليين.
 وقد  تج عـن تـوه التحـّوالت تحالفـات بـين القـوميين والمحـافظين، حيـث فطـن أردونـان إلـى أن السياسـة الجاذبـة

 .مي قواعد  اخبين منتشرة و متعددةتي اليمين، فضمن اإلستقطاب القو 
 قرن تركيا :  -ه-

مشروع أردونان اإل تخابي الجامع إلحداث تحـّوي فـي المجتمـع، عبـر  مـع المتناقضـات بـين الـنهج األتـاتوركي 
لــة، الــوح ال يحــّب المتــدثنين، وبــين حــزب العدالة بمناســبة الــوكرى المئويــة لتأســيف تركيــا الحدثةــةو، حــزب العدا

علــــى أســــف دثنيــــةه لكــــن الهــــدر األســــمى الــــوح ثر ــــوه أردونــــان تــــو استحضــــار خطــــاب تأســــيف  الــــوح بةنــــي  
حة الجمهورية التركية األوي،  مسقطا  البدايات المتشابهة مع أو اع تركيا الحالية، وبولك يضـمن أصـوات  ـري

ظــام يجمــع بــين تــدثنين، باتجــاه  م -وميين قــ -كبيــرة و قاعــدة مــن الجمــاتير المتنوعــة األفكــار بــين محــافظين 
 ابش بين أركان الحزب الحاكم وحلفائه .ر  -األ داد، ليحمي سّدة الرئاسة، وتكون العالقة رابش

تــوه القاعــدة المســتجدة فــي حســابات ر ــب طيــب أردونــان ربمــا تيّطــي العجــز الــوح ســّببه خســرا ه لألصــوات 
 ودة إلى الحلوي العسكرية.الكردية بعد التييير السياسي لديه، فيما ثتعل  بترك الدبلوماسية والع

 ي الترّدي اإلقتصادي-و
يـه إطال  مشروع إقتصادح منبة  عن أفكار قرن تركياو، وتسميته النموذج االقتصادح الجدثد، والوح يةعّوي عل

 الحكم ليدوم حتى موعد اإل تخابات.
 كي  يعمل توا النموذج ؟ 

 أ خفي سعر الفائدة. -
 لفة طوي األمد. عطاء قرول ميّسرة رخيصة ومختإ  -ب-
لمحافظة على قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األ نبية، كي ال ثزداد حجم اإل هيـار المحلـي ويرتفـع ا -ج-

 معّدي ومستوى التضخم .
ييرة إن السعي لتحقي   جاحات إقتصادية والحّد من أرقام البطالة المرتفعة، عبر إيجاد فرص للمهـن الحـّرة الصـ

مـن ذح  لتيسيرية، ال يمكن أن يحّق   قاطا  إيجابية في عمليات الخزينة التي تةسـت نز ر أكةـروإعطائها القرول ا
 قبــل، مــع تواصــل الركــود االقتصــادح العــالمي  تيجــة األزمــات المســتمرة فــي أوروبــا، و ســيا، وأميركــا، مــا يفــرل

مـو ودا ، حيـث تصـبش  فـات النارتفاع أسعار فائدة البنوك لحماية المخاطر اإلئتما ية اإلتجـاه  حـو التضـخم صـع
 المستدام أصعب بكةير في  ل غياب ثبات األر ية اإلقتصادية مع النموذج اإلقتصادح التركي الجدثد. 
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األوكرا يـة، باإل ـافة إلـى  –بسـبب الحـرب الروسـية  2023إن التوقعات حوي ركود إقتصادح عالمي في عـام 
ًّثر سـلبا   ي تــوا  علـى الصـادرات والــواردات التركيـة الةابتـة الهيكليـة فـكارثـة كوفيـد   واإلنـال  الطويـل، ســور تـ

 العام.
 
 ي تركيا وإيران -3
  العالقات االقتصادية .-أ-
 العالقات السياسية . -ب-
 الملفات المشتركة. -ج-
  الملف السورح. -د-
 العالقات االقتصادية -أ

كيـــاو، قريبا  بعـــد زيـــارة الـــرئيف اإلثرا ـــي إلـــى تر إن خطـــة التعـــاون اإلســـتراتيجي الواســـعة، المنتظـــر بـــدء بتطبيقهـــا 
لعدثـد وتشـمل الـواردات التجاريـة ا سور تجعل ميزان التبادي التجارح بين البلـدثن ثالمـف الةالثـين مليـار دوالر.

إلــى  مــن المنتجــات، وأتمهــا توريــد اليــاز اإلثرا ــي إلــى تركيــا. تنتهــي إتفاقيــة التوريــد بعــد عــامينه واإلتجــاه تــو
من  من خطة التعـاون اإلسـتراتيجي، حيـث تتضـمن تـوه الخطـة تعاو ـا  مشـتركا  لبنـاء معامـل ومنـاط  التمدثد 

ــبل اإل تــاج اقمــن  ــمن تعزيــز العالقــات الةنائيــة،  صــنادية خالصــة، وذلــك لتبــادي الخبــرات البشــرية وتطــوير سة
 لتصبش الشراكة اإلقتصادية ممرا  للصناعات الدفادية العسكرية أيضا .

مـن  البلدثن لبعضهما في مجالي الطاقة والياز المساي، مع تفاقم مشاكل الطاقة العالمية، باتـت أكةـر إن حا ة
 ذح قبل، والهدر تو التخلص من بعي قيود العقوبات األ نبية على إثران.

لي اوإ ــافة إلــى وثــائ  واتفاقيــات التعــاون العلمــي والةقــافي والريا ــي،تناك اتفاقيــات بــين تركيــا وإثــران فــي مجــ
 النقل والزراعة، مما يجعل التبادي التجارح بينهما في ارتفاع مستمر.

 يالعالقات السياسية -ب-
لتحـرك اتتشابه األتدار التركية واإلثرا ية في اإلطار السياسي الخار ي لِكال البلدثن إلـى حـدك كبيـر، مـن خـالي 

 ألمن الداخلي .العابر للحدود لتأمين اإلستقرار األمني من خارج الحدود، لتحصين ا
ألكــراد وتتشـابه األتــدار بـين الــدولتين اتجـاه الملفــات الداخليـة أيضــا ، مةـل ملــف األقلّيـات وملــف اإل فصـاليين  ا

 في اثران وتركياو اقذريين في إثران، وبعي اإلثنيات األخرى.
بعي الملفـات،  لكن ليف تناك من تواف  سياسي إستراتيجي يحكم عالقة البلدثن، بل تقاطع طر  سياسية في

 من  من توازن إقليمي يضمن اإلستقرار وعدم الموا هة.
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 إن عالقة تركيا مع أميركا وروسيا والصين تختلـف عـن الـراى السياسـية اإلثرا يـة، ولـو تقاطعـت أوتشـابهت فـي
 بعي النقال. 

العكـف اسـة التركيـة، و ال تنطل  مكتسبات الجيوسياسية اإلثرا ية مـن  فـف القواعـد الةابتـة التـي تنطلـ  منهـا السي
صــحيش، حيــث تختلــف األســاليب واألتــدار أيضــا ه لكــن مــا تــو ثابــت بــين البلــدثني الهــا ف األمنــي والتطــوير 

 اإلقتصادح.
 لملفات المشتركة: الملف الكردي:ا-ج-

 دحي أحالم األكراد اإلستقاللية تو مهمة مشتركة بين تركيا وإثران.
نـازع وقراطية، و جاا دقسدد في تزيمة تنظيم دداع د في المناط  التـي تتإن الدعم األميركي لقوات سوريا الديم

را يــون عليهـا فــي ســوريا، فـتش  ــهّية األكــراد  حـو محاولــة تنفيــو اسـتقالي إقلــيم كردســتان العـرا ه وتنــا تحــّرك اإلث
ردا  علــى واألتــراك إل هــال تــوه المحاولــة، ودخــال فــي موا هــة مــع اإل فصــاليين األكــراد، عبــر الحــدود، وذلــك 

 عمليات حزب العّماي الكردستا ي تجاه تركيا، وبعي األحزاب اإل فصالية الكردية تجاه إثران.
ي ويتشابه الملف األمني المشترك بين البلدثن في مجاي األمن الـداخلي، لكنـه ثتشـابك فـي مجـاي األمـن الخـار 

. 
 الملف السوري : -د-
 دعم الفرقاء في سوريا-أ-

نـان حين المناوئين للحكومة السورية إّبان الحرب الكو ية على سوريا، من  ـمن دور  أردو إن دعم تركيا للمسلّ 
ا  فـــي الخطـــة العالميـــة إلســـقال الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، عبـــر الـــدعم المتواصـــل للمســـّلحيني تـــدريبا ، تســـليح

البلــــدثن مــــن التشــــاور  ي ســــوريا، لــــم يمنــــعفــــ -أ ــــكاله المتعــــددةب-وتو يهــــا ، مقابــــل الو ــــود العســــكرح اإلثرا ــــي
 والتخاطب الدبلوماسي لتجّنب األسوأ.

وبة إن دعم أ قرة لقوى مناوئة ومخالفة للقوى المدعومة من إثران،  اتج عن سوء تقدثر تركي ومراتنة نير محس
 النتائجي

 شكلة النازحين  حو األرا ي التركية. متوّلدت -1
 صّوب اتجاتها  حو تركيا. مليات القوى العسكرية الكردية في سوريا ع جاا -2
األكراد في سوريا مع مسّلحين مدعومين من تركيا بشكل مستمر، وما ثنتج عنه أدبـاء ماليـة  محاولة إ ياي-3

  خمة.
ا للمسـّلحين عبر تسـمية  يـو و، وتصـدثرتم للتـدخل فـي األزمـات الخار يـةه ليبيـا، أذربيجـان، استخدام تركي-4

 ألوكرا ي.ا -ي مناط  النزاع الروسي مع الهمف األمني عن و ودتم في بع
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إن أنلــب الملفــات الناتجــة عــن الحــروب فــي ســوريا، والتــي حّقــ  فيهــا التركــي بعــي النقــال لصــالحه، أصــبحت 
 عبئا  ثقال  عليه  بعد التيييرات السياسية الدولية، في مجالي الجيرافيا والدبلوماسية .

ـــب أردونـــان بـــالتخّلي عـــن أنلـــب إن مـــدخل ملـــف التطبيـــع التركـــي مـــع إثـــران يصـــطدم بمـــد ى رغبـــة ر ـــب طّي
 المكتسبات التي حّققها من الحرب على سوريا.

 ع سوريا: مملف التطبيع -ه-
اوي الرئيف أردونان، في  ل  عف وترّدد إدارة الرئيف األميركي  و باثدن، أو ربما ا شيالها بالحرب ح -أ-

ال  دوليــا  عالميــا  وإقليميــا  لشــّن حملــة عســكرية واســعة علــى وحــدات حمايــة أن يحشــد تكــت األوكرا يــة، -الروســية 
ًتي أ ي فـكلهـا داخليـا ، ويسـتةمرتا أردونـان كأصـوات الشعب الكردية داخل األرا ي السوريةه وتوه الحملة قـد تـ

 الصنادث  في اإل تخابات الرئاسية بعد أ هر قليلة. 
 والمكسب الخار ي لهكـوا  ـربة محتملـة  ـد األكـراد ال يمكـن أن ثتحقـ  إاّل بالتنسـي  مـع روسـيا وإثـران   مـع

ي  ل ألميركية تجاه الملف السورح فاألسد عبر الطرفينو، حيث يكون الكل رابحا ، مقابل ترا ع االستراتيجية ا
 إدارة باثدن. 

يي وقــف دعــم اإلرتــاب وإ هــاء اإلحــتالي التركــي لألرا ــي الســورية، واإلتفــا  علــى بعــي إ هــاء اإلحــتال-ب- 
ه عامـا   11النقال العالقة بشكل حاسم و هائي، سور يمّهد الطري   حو إعادة العالقات إلـى مـا كا ـت عليـه قبـل

سـيتم بعـد  التطبيـع أن كـزات السياسـة السـورية فـي ملـف تطبيـع العالقـات مـع تركيـاه أحتـوه الشـرول تـي مرت
اإل سحاب التركي من األرا ي السورية وتفكيك المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، وأتمهـا المجموعـات 

 ا .المسلحة في إدلب، ومعالجة الو ود العسكرح لألكراد  ر  الفرات، وحتى الو ود األميركي أيض
 لكن حّل توه النقال المتشابكة قد يحتاج إلى وقت طويل إليجاد المخارج لها. 

عـي وبما أن اإل تخابات الرئاسية التركية اقتربـت، وال يملـك فريـ  أردونـان تـرر الوقـت، كـان عليـه أن يعـالج ب
قادمــة، مــن الملفــات التــي تةضــعف حظو ــه فــي اإل تخابــاته وتــو سيســعى لتحقيــ  بعــي النقــال فــي المرحلــة ال

خالي حركة دبلوماسية  شطة  حو إثران وروسيا، ودفع عجلة التطبيع مع سوريا بشكل أسرع، من  من  دوي 
 زمني، لإلتفا  على ما يمكن إ جازه .

إن رغبة أردونان المستعجلة لتحقي  بعـي النقـال يقابلهـا ارتيـاا أوصـبر سـورح، مـع بعـي القلـ  تجـاه خطـوة 
 بطريقة تكتيكية لتقطيع مرحلة اإل تخابات الرئاسية فقط. أردونان، والوح قد ثتحرك 

ة ولــوا  ــاءت المطالــب الســورية الصــارمة بضــرورة اإل جــاز قبــل أح عــودة إلــى التطبيــع النهــائي، والمتمةــل بزيــار 
 أردونان إلى دمش  المنتصر، ولقائه بالرئيف بشار األسد.
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  الضــيط فــي الملــف الســورح، و لحشــر الو ــود وفــي الســيا ، تتقــاطع رغبــة أردونــان مــع رغبــة روســية لتخفيــ
 األميركي و عله نير مرنوب به من كل األطرار، وإ هاره بصورة العائ  أمام الحلوي السـلمية فـي سـوريا بـين

 األطرار المتحاربة. 
من الحرب السورية، ثتمنى الـرئيف التركـي أن يفـتش صـفحة  دثـدة مـع دمشـ ، معترفـا  بشـكل 11إذا  بعد   عاما  
ي بخســارة رتا اتــه العســكرية  ــد ســوريا بفعــل الصــمود األســطورح للجــي  العربــي الســورح ولقــوى محــور  ــمن

 المقاومة والحلفاء .
ــت لـه زيــارة دمشـ ، أن يصــّلي فــي المسـجد األمــوح، لكــن  وبـولك، ســيتمكن أردونـان، فــي حــاي بقـي  رئيســا  وأةتيح 

 ليف كفاتشك منتصر، وإ ما بشكل مختلف تماما .
 فــاز مرّ ــش المعار ــة التركيــة  فــي حــاي دعــم الحالــة السياســية الكرديــة ألحــزاب المعار ــةو، فســيكون أّمــا إذا 

للتطبيــع مــع ســوريا مســار  خــر، ألن المعار ــة التركيــة كا ــت مــن أوي الــداعين إلــى إ هــاء القطيعــة مــع ســوريا 
 ريا.وإعادة العالقات معهاه وربما  شهد تحوال   وريا  في السياسة التركية تجاه سو 

ة وستعمد المعار ة الفائزة إلى حـّل مشـكلة النـازحين السـوريين فـي تركيـا بشـكل ميـاثر عـن مقاربـة حـزب العدالـ
ة والتنميـة للملــف. وقــد تقــوم المعار ــة المنتصــرة بســحب الجنسـية التركيــة مــن الــوثن  ّنســهم أردونــان، مــع إعــاد

ي ف من أدباء البطالة و سيستعيد السو  المحلالنازحين إلى بالدتم   تقوي المعار ة إن توه الخطوات ستخفّ 
عافيتـه، ويعـود سـو  العقـارات إلـى مـا كـان عليـه، مـع الـتخلص مـن العدثـد مـن  المشـكالت التـي سـّببها الو ــود 

 السورح في تركياو.
يــة روســية وإثرا يــة، يجــب أن  ال يمــف الســورح برعا -فيمــا ثتعلــ  بــالقوي إن المســار المتوقــع للتقــارب التركــي 

نفــوذ أو مصـــالش طهــران أو روســـيا اإلتحاديــة،  وإن إثـــران خائفــة أو مســـتبعدة، فهــو قـــويق قاصــرق فـــي السياســـة ب
والعالقـــات الدوليـــة، خاصـــة بالنســـبة للو ـــود اإلثرا ـــي فـــي ســـوريا والمســـار اإلئتمـــا ي الطـــاقوح مـــن طهـــران إلـــى 

ّرحت إثـران أن الحـل فـي سـوريا دمش ، في  ل العقوبات على البلدثن وقا ون قيصـر علـى سـوريا. ولطالمـا صـ
تو حل سياسي، وكان دورتا حاسما  في مكافحة التطرر واإلرتاب وحفظ الجمهورية العربية السورية، مـع قـوى 

 المقاومة والحلفاء.
تركي، ما يعني وقفا   هائيا  للموا هات مع  –لكن تناك من يقوي إّن خور إثران  ابع من حدوث تطبيع سورح 

حة المدعومـــة مـــن تركيـــا، وا تفـــاء دور إثـــران فـــي ســـوريا بعـــد حســـم المعركـــة  ـــد اإلرتـــابه المجموعـــات المســـل
متجــــاتال  الو ــــود الكــــردح وبعــــي المجموعــــات نيــــر الخا ــــعة لتركيــــاه وأيضــــا  يمكــــن أن  شــــهد تمــــّرد بعــــي 
 المجموعــات المدعومــة تركيــا  علــى قــرار تطبيــع العالقــات مــع ســوريا، ورفضــها أن تكــون األ ــحية علــى طريــ 

 إعادة توه العالقات.
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الخالصةي لن يكـون الوقـت كافيـا  ألردونـان كـي ثنجـز ملـف التطبيـع كـامال  مـع سـوريا حتـى موعـد اإل تخابـات. 
 وإن  جش في توا اإلستحقا  قد يعود إلى ملف التطبيع مع سوريا بشرول مختلفة وأكةر حّدة.

 تركيا واإلتحاد األوروبي : 
ستفهاميةي تـل حا ـة أوروبـا إلـى تركيـا تـي أكبـر مـن حا ـة تركيـا إلـى أوروبـا؟ ن الدائم بصيية إكان العنوا-أ-

تــم وتـل يمكــن أن ال تشـّكل الحا ــات قاعـدة ثابتــة فـي الفضــاء الجيرافـي والعالقــات السياسـية واإلقتصــاديةه واأل
 من ذلك، في قلب عالم ملتهب ومتفّجر؟! 

مـــع حاكميـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة ومقولـــة صـــفر فـــي إطـــار السياســـة الخار يـــة التركيـــة، وعبـــر عشـــرين عامـــا  
مشــاكل، ســعى الــرئيف ر ــب طّيــب أردونــان لتمكــين مســار حزبــه بــأن ثبقــى حاكمــا  للحيــاة السياســية فــي تركيــا، 

لنـاتو، عبر المسارين الداخلي والخار ي معا ه ففي البداية  كان اعترال تركيا على دخوي السويد و فنلندا إلى ا
ّم ثــاألميركيــة بتوســيع النــاتو، لحمايــة بعــي البلــدان مــن الشــهية الروســية دالتوســعيةده ومــن  كتعبيــر عــن  الرغبــة

  هر الحقا  موقف تركي مرن أكةر لمقاربة توا التوسعه فما سبب توه اإل عطافة التركية ؟ 
 تقـاي عند بدء  ريمة حـر  المصـاحف مـن ِقبـل مجموعـة سـويدية يمينيـة متطرفـة أمـام مبـانك رسـمية تركيـة، واإل

ــي الــنفف أن يشــّد عضــد وعصــب  بعــد ذلــك إلــى أمــاكن دــي  المجتمعــات العربيــة، كــان قائــد تــوه الحملــة يةمّن
الناخب السويدح في اإل تخابات المقبلة، وتو بالكاد حصل على عشـرة  الر صـوت فـي اإلسـتحقا  الما ـي. 

 ح، اعتر ت أنلب الـبالد العربيـةلكن مع الموقف الرسمي السويدح، والوح عّد توا العمل من  من حرّية الرأ
ـــب الشـــارع التركـــيه ومـــن ثـــّم حـــدثت  واإلســـالمية علـــى تـــوه التصـــّرفات، فيمـــا ثـــارت حمّيـــة أردونـــان، والـــوح أّل

 المناو ات واإلعترا ات الشعبية والرسمية. 
سياســية ائر الثا يــا ، الصــورة األكبــر تتمّةــل فــي االعترا ــات التركيــة  المتكــررة، والمرســلة إلــى الســويد وإلــى الــدو 

و سـتيات األوروبية والعالمية، على إثواء السويد أفرادا  من منظمة حزب العّماي الكردستا ي ودعمهـم ومـّدتم بالل
 وحماثتهم أيضا .

كعضــــو فــــي حلــــف النــــاتو منــــو أكةــــر مــــن ســــبعين عامــــا ، لــــم تعــــارل تركيــــا أح توســــع للنــــاتو كمــــا حــــدث فــــي 
ثتعلـ  بقضـية تمـف أمـن الـبالد الـداخلي، كـدعم حـزب العّمـاي لكن األمور تختلف فيما  .2004و 1959عامي

 YPG، والمصّنف كمنظمة إرتابية من ِقبل اإلتحاد األوروبي وأميركاه وفيما ثتعل  بمنظمة PKKالكردستا ي 
 الكردية، التي تعتبرتا تركيا إمتدادا  إرتابيا   ّدتا، فإن أميركا واليرب يعتبرو ها  ريكة (الشعب حماية وحدات)

 لهم في محاربة تنظيم دالدولة اإلسالميةد في  ماي سوريا، وتي نير مصّنفة إرتابية، وتناي دعم أميركا الدائم.
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إذا ، مخــاور أ قــرة وا ــحة، وكــولك رفضــها دخــوي الســويد وفنلنــدا إلــى حلــف النــاتو قبــل أن تــرى  تــائج ملموســة 
ليم مطلــوبين إلــى تركيــا مّتهمــين باإلرتــاب علــى األرل، ومنهــا وقــف الــدعم اليربــي لألكــراد المعار ــين، وتســ

 مّتهما  في فنلنداو، ويرفي البلدان تسليمهما. 12مّتهما  في السويد و 21وتهدثد أمن تركيا و عبها 
واليوم، الفرصة سا حة أمام السلطة التركية لفـرل  ـروطها حـوي  توسـيع حلـف النـاتو، وتسـتطيع أن تـربش أح 

الـوح  أعتاب اإل تخابات الرئاسية  المقبلةه وحتى ال تقع تركيا في  فف الخطـأ مناورة سياسية تجاه الداخل على
، عنــدما قــّررت اليو ــان اإل ســحاب مــن النــاتو، إعترا ــا  منهــا علــى دخــوي قــوات تركيــة إلــى 1974حــدث عــام 

  هــا لــو ــماي قبــرص، وقرارتــا العــودة إلــى الحلــف فــي الةما ينــات، حيــث تقــوي الدبلوماســية التركيــة الخار يــة، إ
 اعتر ت وقتها على عودة اليو ان، لكا ت  نّبت تركيا الكةير من المشاكل وعمدت إلى حّلها. 

إلزدوا ية التي ا تهر بها أردونان على الساحة الدولية، تجعله دائما  يسعى إلى مساومة أوراقـه الرابحـة ا -ب-
ــ لينــاي بعــي المكاســب والنقــال. ة علــى عالقتــه بروســيا، ثبــرز دور فعلــى الــرنم مــن اعتــرال الــدوي األوروبي

 أردونان كوسيط في التعامالت معها.
ي ولكي ثبّدد مخاور السويد وفنلندا من التوسع الروسـي، كـان ال بـّد للـرئيف التركـي مـن أن يضـع  ـروطا  كـالت
 توذكر اتــا   فــا ه لكــن قــد تبــرز بعــي المطالــب فــي اللحظــات األخيــرة قبــل إزالــة الفيتــو التركــي علــى توســع النــا
  يةشترل قبوي كامل األعضاء إلدخاي أح دولة في الحلفه وصوت معارل واحد يكفي لوقف توا التوسع و .

 وعليه، يستطيع أردونان أن يطلب اقتيي 
 قف دعم الحركات اإل فصالية الكردية وتسليم المطلوبين. و -1
 عّهد السويد بالتوقف عن دعم  فتش   نولنو وقضيته اإل قالبية.ت-2
 القيود على تصدثر السالا إلى تركيا.  رفع حظر-3
 خوي تركيا إلى اإلتحاد األوروبي بفعالية أكةر من ذح قبل. د-4
 قليل الهيمنة األميركية على الناتو مقابل الموقف الروسي  ثبقى موقفه قابال  لإلبتزاز السياسيو.ت-5
 F16إعادة تفعيل صفقة  راء طائرات  -6

األوكرا ية، قد ال يكـون  –التركي من سياسة اإلتحاد األوروبي، في  ل الحرب الروسية المحّصلةي إن الموقف 
إيجابيا  في الشـكل، مهمـا كا ـت المسـاومات ميريـةه وعلـى أردونـان أن ثبحـث عـن مسـار  دثـد. وربمـا تتو ـش 

ابات الطحـين في المرحلة القادمة حسابات قمش مسار الناتو والفوز ببعي النقال مـع بيـدر مسـار روسـيا، وحسـ
والجعجعة قــد ثتوقــف دخــوي راو  األمــواي والســّياا الــرو  إلــى تركيــا و ممكــن أن توقــف روســيا مشــروع ربــط 
اليــاز بتركيــا و أن يقّلــص الروســي مــن إتفاقيــات تصــدثر الحبــوب و أن ثتوقــف الروســي، أو أن ثتباطــأ بإكمــاي 

 بناء المفاعل النووح التركيو.
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صـار لألكراد، وبما ثوقف عملية دخـوي السـويد وفنلنـدا إلـى حلـف النـاتو، ويـتم ح وقد تفّضل أميركا إبقاء دعمها
 تركيا أكةره وتوا التطّور ربما يفتش  هية الروسي على التوسع، وتفقد أميركا هيمنتها على أوروبا. 

، لكــن إن تخّلــت أميركــا عــن األكــراد، ســيربش التركــي الملــف الكــردح الخــار ي، خاصــة فــي أوروبــا وفــي ســوريا
ر الو ود األميركـ  -ي وتتطور األمور مع إثران وسوريا، ويةفتش باب التطبيع مع سوريا بشكل أوسعه وقد يةحاص 

 ي سورياه لكن قد يخسر أردونان  يئا  من الصدث  الروسي.ف -كما ذكر ا
لمشـهد ام تيييـر وتناك احتماي بأن تراوا األو اع مكا ها با تظار  تائج اإل تخابات الرئاسـية التركيـةه وربمـا ثـت

 كّله قبلها.
  أما الموقف الروسي، فهو ثابت تجاه توسع حلف الناتو، ومفـاده أن توسـيع البنـى التحتيـة العسـكرية فـي منـاط

 الصراع يحتاج إلى أ وبة من روسيا، وتي حا رة دائما  لإل ابة، وأن العالم سيتيّير بشكل  ورح.
تـدريجي في منظمة  ا يهاح للتعاون قد يعنـي بدايـة تخّلـي تركيـا ال أيضا ، االتجاه بأن تكون تركيا عضوا  فاعال  

عن الكتلة اليربية، أل ه ليف تناك اقن تعاون عسكرح، أو سياسي، أو حتى إثدثولو ي، بـين أعضـاء منظمـة 
  ا يهاح.

 الروسية: -العالقات التركية
بوتين من عالقة ثقـة  خصـية وصـداقة تمّيزت عالقة روسيا بتركيا  بشراكة فاعلة، خاصة لما يجمع أردونان ب

 متينة.
لكن ا ـدالع الحـرب بـين روسـيا وأوكرا يـا، وتتـالي  العقوبـات علـى روسـيا، أّدى إلـى عـزي موسـكو عـن المجتمـع 
ن الدولي، فيمـا بقيـت دوي قليلـة علـى عالقـة معهـا، ومنهـا تركيـا، حيـث تبـادي الطرفـان المصـالش، فوّسـع أردونـا

يي  وموسكو، وبقي الالعب رقم عشرة في كّل اللقاءات التي حصلت في تركيا بين  فوذه كوسيط موثو  بين ك
ًولين رو  وأوكرا يين.  مس

وقــد أ عشــت إتفاقيــة الحبــوب  الســو  التركــي، و ــّكلت صــفقة مهمــة للجــا بين الروســي واألوكرا ــي، بعــد وســاطة 
نيــب العــالم مشــكلة إ ــافية تتعلــ  تركيــة مــع األمــم المتحــدة، وكــان أردونــان الــرابش األكبــر، حيــث اســتطاع تج

 بيالء الحبوب بعد إرتفاع أسعار الطاقة والسلع اليوائية.
وأصــبحت مقولــة تركيــا تــي  افــوة العــالم تتو ــش تباعــا  بعــد إتمــام عمليــة تبــادي األســرى العســكريين فــي الحــرب 

لــدورة إ ــافية فــي ســّدة ألوكرا يــة بوســاطة تركيــا. ومــن تنــا يمكــن فهــم رغبــة موســكو ببقــاء أردونــان ا -الروســية
 الرئاسة التركية، ألن حكومة أ قرة مهمة  دا  لموسكو. 

 ومن أ ل تحقي  تدر بقاء أردونان في الرئاسة التركية، عمدت موسكو إلى اتباع الخطوات اقتيةي
 ّكلت أ قرة بإدارة أزمة الحبوب العالمية. و  -أ-
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 لتركية من  ّراء  راء الياز. از بروم الروسية موعد قبي الدثون انأّ لت  ركة  -ب-
 أن تكون تركيا مركز تسليم الياز الروسي إلى المستهلكين األوروبيين. إقترا بوتين -ج-

عنــد  وبــولك أّمنــت موســكو ألردونــان المزيــد مــن الشــعبية فــي الــداخل التركــي، وتــوا ســيكون لــه األثــر اإليجــابي
 الناخب التركي أيضا .

، األذربيجــا ي -التركيــة بالملفــات األخــرى، مةــل الصــراع األرمينــي –لروســية لكــن فيمــا يخــص ارتبــال العالقــة ا
 والملف الليبي، فقد تكون العالقة تنافسية أكةر منهـا عالقـة  ـراكةه لكـن مـن الصـعب أن تنحـدر لتصـبش عالقـة

 موا هة، لحا ة الطرفين لبعضهما البعي. 
زمة السورية بعد تةبيـت  فـوذ روسـيا لـدى دمشـ ه لتركي تو حا ة روسية لتسريع حّل األا -إن الملف الروسي 

احد، وتوا األمر يساعد أردونان داخليا ، ويقّول الو ود األميركي في سوريا، ألن تدر روسيا وسوريا وإثران و 
 وتو إ هاء اإلحتالي األميركي لجزء مهم من األرا ي السورية.
الــنفط الروســي الخــام وفــ   ــدوي ســقف ســعرح  تةعرقــل تركيــا العقوبــات علــى الــنفط الروســي، وذلــك برفضــها بيــع

 حّددته مجموعة السبعة واإلتحاد األوروبي، ويقضي بحرمان موسكو من إثرادات النفط.
إّن فــرل تركيــا قاعــدة فحــص التــأمين التــي طّبقتهــا علــى  ــاقالت الــنفط اليربيــة التــي تريــد المــرور فــي البحــر 

ن إلـى منـع مـرور تـوه النـاقالت، أل هـا ال تحمـل خطـاب التـأمياألسود لعبور مضيقي البوسـفور والـدرد يل، أّدى 
 المناسب  بيع سعر النفط الروسي دون سقف محّدد وعلى السعر العالميو.

 وبولك تكون أ قرة قد فر ت على اإلتحاد األوروبي أحد خياريني 
 تييير سياسة العقوباته  -1
 حنات  فط بيع ت بأسعار تتجـاوز السـقف السـعرح و تتعرل الدوي األوروبية إلى عقوبات، أل ها نّطت أ -2

 المحّدد.
ًّدح تجّمع السفن العالقة خارج مضي  البوسفور والدرد يل إلى إ طراب في األسوا  العالمية.  قد ث

 تركيا ودول الخليج : 
 لمجلف وزراء خار ية منظمـة التعـاون اإلسـالمي 48القطرح على تام  اال تماع اي - ّكل اللقاء السعودح 

، مناسبة للقاء  وزيرح خار ية تركيا والسعودية، حيث أةعِلن  وقتها عن قرب مرحلة  دثدة بين 2022أوائل عام 
البلدثن بعد سلسلة من األزمات إ قالب مصر السيسي، قضية مقتل الخا ـقجي، تـوّتر العالقـات بسـبب حصـار 

تـو الحا ـات األمنيـة، وذلـك لموقـع تركيـا  دوي الخليج لقطروه وكان العنوان العريي لهوه العالقات المستحدثة
الجيرافــي القريــب مــن منطقــة الخلــيج. ويةستشــر ر مــن بعــي أحادثــث أصــحاب الــرأح فــي الريــال خــوفهم مــن 
إثران بعد ترا ع الدور األميركي في عهد إدارة باثدن، وبحةهم عن بدثل يحميهم مـن دالخطـرد اإلثرا ـي. لكـن ال 
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الها ف األمني، يسعى الفريقان إلى التخلص من  ثار الركود اإلقتصادح الوح يخفى أيضا ، أ ه باإل افة إلى 
 حصل بسبب اإلنال  الكبير وقت  ائحة كورو ا.

ــالال أواخــر عــام  ، ومــا تالتــا مــن إ هــاء مفاعيــل مقاطعــة قطــر وعزلهــا، تحّولــت 2021بعــد إعــالن إتفاقيــة ال العة
قــة القديمــة، لكــن بشــكل تــدريجي، مــع اســتدارات خجولــة بــين لخليجيــة باتجــاه اســتعادة العالا -العالقــات التركيــة 

  ركاء قطر اإلقليميين وبعي دوي الخليج في مجلف التعاون، والتي ثبلغ عددتا ستة.
مــع  إن عالقــة قطــر بالتكتــل الةالثي الســعودية، اإلمــارات، وبدر ــة أقــل البحــرينو، والــوح  ــادى ســابقا  بالقطيعــة

ًّثر سلبا  على ا  لعالقة مع أ قرة، كو ها الداعم األكبر لسياسة قطر. الجارة قطر، ت
ى ما كا ت عليه، ولو بخجل، ال بّد مـن فهـم الواقـع التركـي الـوح الخليجية إل -إذا ، بعد عودة العالقات التركية 

يعــا ي مـــن تضــخم مـــالي مفــرل  ومتســـارع، فــي  ـــل توقعــات بـــأن اإلســتةمارات الخليجيـــة تبقــى المـــالذ األخيـــر 
 ألزمة في تركيا.للخروج من ا

شـاكل منظمـة أوبـك، الروسـية، وم -وتناك أيضا  قضية تقلبات أسعار الطاقة العالمية، وتأثير الحرب األوكرا ية
 حيـــث كـــان ال بـــّد مـــن إثـــداعات بنكيـــة ســـعودية بمليـــارات الـــدوالرات فـــي البنـــوك التركيـــة، مقابـــل تزويـــد المملكـــة

 السعودية باألسلحة التركية.
ّوة ع الريــال وتطبيــع العالقــات معهــا يفــتش المجــاي لألتــراك بــأن يعــودوا إلــى منطقــة الخلــيج بقــإن توافــ  أ قــرة مــ

يركـا، الواقع األمني، مقابل اإل عا  اإلقتصادح لتركياه فيما يضمن السعودثون أمن بالدتم بعـد ا حسـار قـّوة أم
 مقابل تعا م  فوذ الجمهورية اإلسالمية اإلثرا ية.

 تركيا واإلمارات : 
ن، م العالقـة بـين تركيـا واإلمـارات أو ـه تشـابه كمــا تـي الحـاي بـين أ قـرة والريـاله فهنـاك مسـاران متشــابهاتحكـ

اتم خاصة بعد توقيع عشرات اإلتفاقيات بين تركيا واإلمارات، توّزعت بين اتفا  تعاون إقتصادح  ومـوّكرات تفـ
 وموا يع مختلفة.حوي ملفات الصناعات الدفادية وإدارة األزمات والكوارث والمناخ 

 تركيا والبحرين : 
خيرة تـي تتأّثر عالقة تركيا والبحرين  بشكل حاسم بالسعودية، والتي تمّةل الراعي األكبر واألقرب للبحرينه واأل

 الحلقة األ عف بين دوي ذات حجم وتأثير  أكبر على صعيدح المساحة الجيرافية والسياسة.
شكل تصاعدح، حيث منحت المنامة تركيا اسم الشريك المعتمد للمركـز بالبحرينية  -إ تعشت العالقات التركية 

الـــدولي لخـــدمات الشـــحن، لتطـــوير مختلـــف القطاعـــات الماليـــة واإل تا يـــةه وتـــوا المركـــز  يةعنـــى بالشـــحن البـــرح 
 والبحرح في مملكة البحرين. 
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يــةه وال دة وتيــرة اللقــاءات الةنائوتمّةــل الــوكرى الخمســون إلقامــة العالقــات بــين البلــدثن فرصــة فــي تــوا العــام لزيــا
  يمكن اعتماد المعيار الحسابي لهوه العالقات، والتي ربما تمتد لتشمل أسواقا   دثدة وف  السيا  اقتيي

ــمعة ت -أ- ريـد البحـرين البحـث عـن  ـركاء  ـدد فــي مجـالي الصـناعات العسـكرية، وخصوصـا  التركيـة، بعـد السة
 رات دبيرقدارد وبعي األسلحة األخرى.التي اكتسبتها في الحروب، مةل مسيّ 

ريـــد البحــــرين الخــــروج مـــن كــــون اقتصــــادتا قائمــــا  علـــى منــــتج وحيــــد، وتبحــــث عـــن  ــــركاء خبــــراء فــــي ت -ب-
 الصناعات المختلفة، مةل األتراك.

ــيج، ال -ج- تركــي ثريــد الوصــوي إلــى مصــادر طاقــة  دثــدة مــن خــالي البحــرين، وزيــادة عــدد  ــركائه فــي الخل
 اء اإلقتصاد التركي.بسبب ترا ع أد

بالمقابــل، تنــاك بــين تركيــا والخلــيج عالقــات تحكمهــا الملفــات الســاخنة، والتــي يســعى كــل طــرر إلــى تبريــدتا 
ًّثرات والعوامـــل الدوليـــة والمحليـــة التـــي فر ـــت عـــودة  واســـتةمارتا داخليـــا  وخار يـــا ه لكـــن مـــن يضـــمن بقـــاء المـــ

م  دثـــد ثتشـــّكل، وتســـارع المتييـــرات المرتبطـــة بالعوامـــل يـــة كمـــا تـــي، فـــي  ـــل عـــالالخليج –العالقـــات التركيـــة 
 السياسية، بشكل مستمر؟

 : الكيان العبري المتهالك -تركيا 
 كا ت أّوي دولة في المنطقة اعترفت بإسرائيل تي تركيا، حيث يعي  اليوم أكةر من مئة ألف ثهودح تركي في

 عالقات بين كيان اإلحتالي وأ قرة.األرا ي الفلسطينية المحتلة، وتم يشّكلون  سر عبور في ال
ام التجارة بـين البلـدثن تباعـا ه ورنـم  القطيعـة اإلعالميـة المتكـررة، فقـد زاد حجـم ميـزان التبـادي ثتم رفع أحج -1

 التجارح بينهما، والوح ثبلغ على أقل تقدثر عشرة مليارات دوالر.
 عن مسألة التبادي التجارح بينهما.  نم كل التجاوزات والتوترات، إستطاع البلدان فصل السياسةر  -2
تكــون الممــر المســتقبلي لليــاز اإلســرائيلي المنهوب مــن مقــّدرات الشــعب الفلســطينيو للتصــدثر تســعى تركيــا ل-3

 يست ميد. إ - حو أوروبا، بما يملك من تأثيرات إقتصادية وسياسية، خاصة بعد تعّةر مشروع ممر
عســــكرح  للصــــناعات العســــكرية مــــع الكيــــان العبــــرح المتهالــــك، ا ثــــا ي أكبــــر ســــو  بعــــد الهنــــد، تعــــّد تركيــــ-4

 وخصوصا  بعد توقيع ما يسّمىي اإلتفا  الطارىء.
لكيــان العبــرح بإقامــة محطــات تجســف علــى أرا ــيها، وذلــك للتجســف علــى إثــران والعــرا  ســمحت تركيــا ل-5

 على الحدود التركية. وسوريا، مع استخدام الكيان للمطارات العسكرية التركية و شر أ ظمة رادارات 
رات العسكرية المشتركة بين تركيا ودوي أخرى، مع مشاركة أطـرار  دثـدة فيهـا، مةـل منـاورات  تتوسع المناو -6

 .1998 عرو  البحرو منو العام 
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حدثث سالا الجو التركي على ثد خبراء عسكريين صهاثنة، مع عقود صيا ة بمبالغ مرتفعة عقد صفقات ت -7
  دا . 

اإلســرائيلية اليمينيــة لتقــوي للجمهــور إ هــا تحــافظ علــى عالقــات الكيــان الخار يــة، بــل  إ هــا  حا ــة الحكومــة-8
 تنسج عالقات  دثدة. 

 لشراكة بين تركيا والكيان تطمش للحد من النفوذ اإلثرا ي في المنطقة. ا -9
ائيلي وحمايـــة المقدســـات فـــي زدوا يـــة الخطـــاب العـــالي النبـــرة لر ـــب طيـــب أردونـــان تجـــاه الكيـــان اإلســـر إ-10

ًمن إاّل باألرقام.  فلسطين، والتي تخفت أمام األرقام، ألن اإلقتصاد ال ث
 األميركية: -العالقات التركية 

إّبــان نـــزو العـــرا ه وتــدتورت أيضـــا  بعــد محاولـــة اإل قــالب الفا ـــل علـــى   2003تــدتورت تـــوه العالقــات عـــام 
توترا ، مما دفع أردونان للبحث بشكل سلف عن الشراكة مع دوي ، حيث ازداد الو ع 2016أردونان في عام 

 أقوى وأحالر أمتن.
 أبرز محطات العالقةي

ركي الدائم ألح عمل عسكرح تركي واسـع فـي الشـماي السـورح، حيـث التهدثـد األمنـي لسـالمة الرفي األمي -1
 األرا ي التركية  را ع عالقة تركيا بتوسيع الناتوو.

، ودفعتـه بعيـدا  ليخـرج مـن تـأثيرات الـدائرة ن األميركـي مـع اليو ـان، أنضـبت إدارة أردونـانزيادة حجم التعـاو -2
 األميركية  حو روسيا والهند والصين. 

الروسية، مع  S400ن تركيا، ردا  على إتمامها صفقة صواريخ ، ومنعها عF35إعطاء أميركا أثينا طائرات -3
ة عسكرية. والجوح مّجا ية تماما وه حتى تحّولت اليو ان إلى  به قاعدمّد أثينا بالعدثد من أ واع السالا البحرح 

 كما عمدت اليو ان إلى تسليش الجزر في بحر إيجه القريبة من الحدود البحرية التركية، وبشكل إستفزازح.
دتهـا مت الواليات المتحـدة علـى تصـرفات البحريـة اليو ا يـة تجـاه قـوارب المهـا رين وموا هتهـا بـالقّوة وإعاص-4

تفادة أ قـــرة مــن ملـــف المهـــا رين إلـــى الحــّد مـــن اســـ -عبـــر اليو ـــان-إلــى األرا ـــي التركيـــة، حيـــث تريــد أميركـــا 
 أوروبا، والوح  ّكل ورقة  يط قوية بيد تركيا مقابل أوروبا. 

لمبهــر للصــناعات العســكرية التركيــة فــي الحروب ليبيــا وســوريا،  ذربيجــانو، تــوّ ف اليــرب مــن بعــد األداء ا-5
كيا كمنافف  دّح في مجاي األسوا  العسكرية الدولية، حيث عمدت وا نطن التخاذ إ راءات تضييقية على تر 

 الصناعات الحربية التركية. 
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يز على المساحات المشتركة والقواسم التي تةنع  أسوا  العالم، مع إدارة الملفات المهمـة، تـي سياسة الترك -6
سـب الواليـات المتحـدة، وتشـكيل لجـان مشـتركة للبحـث فـي حلـوي واقعيـة تناالعنوان المرحلي للعالقة بـين تركيـا و 

 الطرفينه وتوا تو مضمون القرار الوح اتةِخو بين الجا بين على تام  قّمة العشرين األخيرة. 
 . ةاألميركي لكن، ما بين المشكالت الةابتة والمشكالت المستحدثة، تبقى تركيا  ريكا  إستراتيجيا  للواليات المتحدة

 


