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ش .م .ل

ةور وتقدير
يتقدم املؤلف بوافر الشكر والتقدير ملركز اجلزيرة للدراسات ملسامهته يف نشر
مصادر املعرفة ،ويأمل أن ميثِّل هذا العمل إضافة للمكتبة العربية وملكتبة الدراسات
الشرق أوسطية بشكل خاص.
كما يتقدم جبزيل الشكر لكل من أسهم يف إعدداد الكتدا وإخراجده يف
صورته النهائية؛ فبدون تضافر تلك اجلهود مل يكن هذا العمل لريى النور .وخيد
بالشكر إدارة البحوث مبركز اجلزيرة للدراسات ملساعدهتا يف تطوير الكتا بدد اًاا
مبناقشة التصور ووضع اإلطار العام ،مرورًًا مبراجعدة فصدوا الكتدا وإبدداً
املالحظات بغرض تطويرها ،وانتهاًا بتنسيق الن وترتيب حمتوياته .كما يشدكر
إدارة النشر والعالقات العامة باملركز ملساعدهتا يف تأمني املراحل النهائية هلذا العمل
من قبيل التدقيق اللغوي والتصميم واإلخراج الفين ،وأيضًًا قسم اإلدارة والتنسديق
ملتابعة عملية الطباعة والتوزيع.
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مقدمة
إن عملية حتديد الوضع االستراتيجي لدولة من الدوا ،واستشراف مكانتدها
اإلقليمية ليس أم ًرًا هيًِّنًا ،ويبدو ذلك أكثر صعوبة وتعقي ًدًا يف حالة تركيا ،خاصدة
بعد انتهاً مرحلة احلر الباردة؛ وذلك بسبب الطبيعة الديناميكية اليت متيزت هبدا
الدولة التركية احلديثة وحميطها اإلقليمي ،ناهيك عن أن العامل بأسره يعيش حالة من
التحوا.
إن ما جرى على الساحة التركية ،منذ مطلع األلفية اجلديدة ،ال يعدد تغيد ًرا
عاديًّا ،بل يؤشِِّّر على إعادةِ الدولة التركية صياغةَ ذاهتدا؛ إذ شدهدت تغيدرات
وتطورات بنيوية يف اجملتمع والدولة منذ وصوا حز العدالة والتنمية إىل السدلطة
عام  .1001وهنا ،تربز مشكلة الدراسة اليت حياوا الكتا مقاربتها؛ وتتمثدل يف
طبيعة املكانة اإلقليمية اليت ميكن أن حتتلها تركيا حىت عام  ،1010يف ظلِّ التغريات
الداخلية واإلقليمية والدولية احمليطة هبا؛ فقد أدَّت التغريات اليت عرفتدها السداحة
شكُّل للدولة
التركية منذ مطلع القرن احلادي والعشرين إىل أشبه ما يكون بإعادة تَ َ
التركية املعاصرة وللمجتمع التركي املعاصر على حدٍّ سواً مع مدا حتمدل تلدك
التغريات من حتديات وفرص كبرية للدولة واجملتمع معًًا.
وتأيت أمهية الدراسة انطالًقًا من معاجلتها ملستقبل املكانة اإلقليمية لتركيا مدن
جانبني :أوهلما نظري؛ إذ سعت الدراسة إىل التعريف مبفهوم املكاندة اإلقليميدة
ومؤشراهتا ،ومن مث تتبع مسار مؤشرات هذه املكانة هبدف الوصدوا إىل نتدائ
واضحة وعلمية .وثانيهما عملي ،ويتمثل يف رصد االجتاهات واالجتاهات الفرعية؛
وصو ًال إىل االجتاهات العظمى من خالا تقنيات الدراسدات املسدتقبلية ملعرفدة
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السيناريوهات احملتملة ملكانة تركيا اإلقليمية املستقبلية ،وكذلك تدرجي أي مدن
تلك السيناريوهات أكثر احتما ًال.
وقد تناوا كثري من الدراسات واألحباث العربية بعض الشؤون التركية ،لكنها
امتازت باجلزئية؛ فتارة تعاجل شأنًا تركيًّا داخليًّا ،وتارة تطرح مسألة يف الشدؤون
اخلارجية املرتبطة بتركيا ،لكن الباحث يسعى يف هذا الكتا إىل قدراًة املشدهد
التركي من كافة جوانبه بغرض استشراف املكانة اليت ميكن أن تتبوأها تركيدا يف
املنطقة خالا العقد املقبل .ولكي تكتسب الدراسة طابعًًا علميًًّّدا قدام الباحدث
باستخدام أدوات وتقنيات الدراسات املستقبلية ،مثل :حتليل السالسدل الزمنيدة،
والتنبؤ احلدسي ،وبناً السيناريوهات ،كمنهجية أساسية يف مقاربة املشكلة ،كمدا
استعان بأدوات أخرى كالوصف والتحليل وغريها .وقد انصبَّ البحدث علدى
االجتاهات الكربى ( )Mega-trendsللتحوالت يف بنية اجملتمع ،والنظام السياسدي
التركي .وملا كان سلوك الدولة ال يرتبط مبتغرياهتا الداخلية فقط؛ بل بشبكة مدن
التفاعالت اإلقليمية والدولية من حوهلا ،فإن املسألة تتطلدب حتديدد االجتاهدات
الكربى لتلك التفاعالت ،ومدى انعكاسها سلبًا أو إجيابًا على السلوك السياسدي
اخلارجي لتركيا يف أبعاده اإلقليمية والدولية.
وهنا ،البد من اإلشارة إىل قضية منهجية مهمة ،وهي حتديد إطار الدراسدة
بعام 1010؛ األمر الذي يستدعي التنبه إىل أن بعض الظواهر قد تتداعى خالا هذه
الفترة ،دون أن تصل هنايتها ،وهو ما يتطلب دراسدة االجتاهدات ،واالجتاهدات
الفرعية ( ،)Trends and Sub-trendsملعرفة مدى تأثريها وتكوينها لالجتاهدات
العظمى؛ وذلك ما تناوله الباحث يف ثنايا الكتا يف سياق معاجلة هذه اجلواندب.
كما أن املفاجأة يف السياسة الدولية أمر مألوف ،وال يستطيع الفكر اإلنساين التنبؤ
هبا ،وهذه املفاجآت على نوعني :مفاجآت كربى تغري الظواهر القائمدة بشدكل
كلي ،وأخرى تعوق مسارها بصورة آنية ،دون تغيريها ،بل تطوا مسدات غدري
أساسية يف كينونة تلك الظواهر.
ويف ضوً مشكلة الدراسة وأهدافها ،جاً الكتا يف مقدِّمة وبابيْن وخامتدة،
واشتمل كل با على ثالثة فصوا .يف البا األوا ،وهو بعنوان البنية الداخليدة
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لتركيا ،تناوا الباحث يف الفصل األوا أصوا الثقافة السياسية والبنية اجملتمعيدة يف
ال كميًّا ألحواا اجملتمع التركي املعاصر يف اجملاالت االجتماعية
تركيا ،وتضمَّن حتلي ً
والدميغرافية املختلفة ،أمَّا الفصل الثاين فرصد مؤشرات البنية االقتصادية والتنميدة
البشرية واإلنفاق الدفاعي التركي ،ويف الفصل الثالث تناوا الباحث املؤسسدات
الرمسية للنظام السياسي التركي ،ومكونات النخبة السياسدية واجملتمدع املددين،
وتوجهات الرأي العام حنو نظامه السياسي من خالا حتليل بعدض اسدتطالعات
الرأي ،كما متت مناقشة اآللية الدستورية والقانونية لصنع القرار يف تركيا ،ومتابعة
االجتاهات الكربى للنظام السياسي.
ومحل البا الثاين من الدراسة عنوان املكانة اإلقليمية لتركيا ،وضدم ثالثدة
فصوا؛ استعرض الباحث يف أوهلا مؤسسات السياسة اخلارجية التركية والقواعدد
اليت تقوم عليها ،وتفاعالت السياسة اخلارجية مع البيئة احملاذية والبيئتني اإلقليميدة
والدولية؛ وصو ًال إىل االجتاهات الكربى هلذه السياسة ،ويف الفصل الثاين مت حتليدل
بعض الدراسات املستقبلية للوقوف على طبيعة املؤشرات املستقبلية للوضع التركي
ودوليًّا ،أمَّا الفصل الثالث فجمع فيه الباحث املؤشرات اليت عاجلتها الدراسة
إقليميًًّّا ًّ
ومت حسا معدا التغري لكل مؤشر ضمن مدة الدراسة ،وبناً على هذه املعدالت
مت التنبؤ بقيم املؤشرات خالا السنوات العشر املقبلة على فدرض ثبدات هدذه
املعدالت ،وبعد ذلك استعرض الباحث السيناريوهات املمكنة للمكانة اإلقليميدة
لتركيا ،مث توقفت الدراسة عند السيناريو احملتمل وعاجلت أثدره علدى املكاندة
اإلقليمية ،وبعد هذا التحليل متت دراسة القوة العسكرية لتركيدا ورصدد بعدض
اجتاهاهتا املستقبلية ،ويف اخلامتة مت استعراض النتائ العامة الديت توصدلت إليهدا
الدراسة.

00

الباب األول
البنية الداخلية لرتكيا

01

الفصل األول
أصول الثقافة السياسية
والبنية اجملتمعية

05

املبحث األول

اتج ه

األ نثروبولوجي السي سية

عرف األتراك عرب تارخيهم الطويل تطور النظم السياسية من نظام القبيلدة ،مث
الدولة املدينة؛ تلك املدينة اليت ظلَّت حىت حقبة متأخرة تتألَّف مدن اخليدام؛ ألن
األتراك مل يعرفوا املدن احلضرية إال يف مرحلة متأخرة من تارخيهم يف أواخر عهدد
اهلون وبداية عهد الكوك ترك ،مرورًا بالنظام اإلمرباطوري ،وانتهاًا بالدولة القومية
احلديثة ذات النظام اجلمهوري.
كان اجملتمع التركي يف حقب طويلة من تارخيده قبدل اإلسدالم ،عتم ًعًدا
أرستقراطيًّا تسيطر فيه األسر العريقة على مفاصل الدولة املهمة ،وكانت املناصدب
فيها تورَّث من األ إىل االبن ،وكانت النظرة إىل احلكام تتسم بالقداسة بوصفهم
مكلَّفني من قِبل اآلهلة ،ومحل احلكام األتراك ألقابًًا توحي بالعظمة والقوة ،فَلُقِِّّدب
اإلمرباطور باليابكو ،وكذلك القاغان وزوجته القداتون ،مث باخلاقدان وزوجتده
خاتون ،واستمر لقب اخلان حىت هناية الدولة العثمانية .كانت الفروسدية والقدوة
ال حامسًًا إىل جانب الوراثة يف اعتالً سدة احلكم ،خاصة عندما يثور النزاع بني
عام ً
()1
ورثة العرش ،وقد كان احلاكم يَُنصِّبُ كبري أبنائه أو كبري إخوته وليًًّّدا للعهدد ،
كما كان يستعني ببعض األمراً لتصريف بعض الشؤون الداخلية ،كما اسدتخدم
احلكام األتراك لقب امللك والسلطان بعد اإلسالم ،مث اجلمع بني السلطنة واخلالفدة
يف القرن السادس امليالدي ،وحتديدًا عام  ،1517عندما تنازا اخلليفدة العباسدي
األخري ،أبو إسحاق حممد املتوكل على اهلل ،عن اخلالفة للسدلطان سدليم األوا؛
()1

أوزوطونا ،يلماز ،املدخل إىل التاريخ التركي ،ترمجة أرشد اهلرمزي (الددار العربيدة
للموسوعات ،بريوت ،)1005 ،ط  ،1ص .101-67
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األمر الذي اعتربه بعض الباحثني خضوعًًا من السلطة الدينية للسلطة السياسية(.)1
وعند احلديث عن الثقافة السياسية للدولة التركية املعاصرة ،جند أن جذورها
تعود إىل أواخر العهد العثماين ،وحتديدًا إىل فترة التنظيمات ،وتتمحور هذه الثقافة
يف اجتاهات ثالثة ،وهي(:)2
 .1االجتاه الديين الذي كان يدعو إىل استمرارية اخلالفة ،ومجع الشدعو
اإلسالمية حتت رايتها ،وكان هذا االجتاه يفسِّر ضعف الدولة باالبتعداد
عن تعاليم الدين ،ومَثَّ َل هذا التيار :العوام ،وعلماً الدين .وقدد تبنََّّدى
السلطان عبد احلميد الثاين فكرة اجلامعة اإلسالمية يف مواجهة متلمدل
القوميات يف الدولة العثمانية ،وقد أفرزت هذه األفكار يف مرحلة الحقة
األحزا السياسية ذات اجلذور الدينية ،اليت سيتم تناوهلا عند احلدديث
عن النظام السياسي التركي.
 .1االجتاه القومي التركي (الطوراين) ،ويهدف إىل إقامدة دولدة تشدمل
الشعو التركية األخرى يف آسيا الوسطى .وقد نشدأت األحدزا
القومية على أساس هذه األفكار.
 .1االجتاه الثالث يسعى إىل قيام دولة تركية يف األناضوا فقط ،والقطيعدة
مع اإلرث العثماين ،وتأثَّر هذا االجتاه بأفكار الثورة البلشفية ،خاصدة
فيما يتعلق بالقطيعة مع الدين ،ومَثَّ َل هذا االجتاه مصطفى كماا باشدا
ورفاقه ،الذين أعلنوا قيام النظام اجلمهوري بتاريخ  19أكتوبر/تشدرين
األوا  ،1911كما تأسَّس حز الشدعب اجلمهدوري واألحدزا
اليسارية األخرى وفقًًا هلذه األسس.
لقد قادت الظروف الداخلية واخلارجية يف تركيا احلديثة إىل صعود االجتداه
ستنِ ًدا إىل شرعية حر االستقالا اليت خاضها رموز هذا التيار يف أعقا
الثالث مُ ْ
()1
()2

هالا ،رضا ،السيف واهلالل :تركيا من أتاتورك إىل أربكان :الصراع السياسي بني
املؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي (دار الشروق ،القاهرة ،)1999 ،ط  ،1ص .65
بياتلي ،كماا" ،تكريس العلمانية يف تركيا" ،اجليزيرة ت  1 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،1006
(تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1011
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4c456431-776f-42cb-9bdb-2b6cf1742216
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احلر العاملية األوىل ضد احللفاً الذين احتلُّوا كثريًا مدن األراضدي التركيدة يف
األناضوا ،وكذلك إىل استحواذ هذا التيار على اجليش ،واإلمساك مبرافق الدولدة
الناشئة ،وأخذ هذا التيار بزعامة مصطفى كماا يسعى إىل إعادة صدياغة شدكل
وهوية الدولة والشعب ،وحدَّد األسس اليت أراد العمل على ضوئها لتحقيق أهدافه
وملخ هذه األسس(:)1
 االستقالا ضمن حدود األناضوا. احلداثة. التوجه حنو أوروبا (األوروبة). علمانية الدولة والشعب (قطع الصلة بكل ما هو ديين). امتالك قاعدة صناعية.ورغم حتسن الوضع السياسي يف تركيا ،واتساع نطاق احلريات السياسية يف
البالد ،بعد رحيل مصطفى كماا ،ومن مث خليفته عصمت إينونو ،وتقلُّ القبضة
احلديدية للكماليني على السلطة ،برز العديد من التناقضدات يف مسدألة اهلويدة
التركية ،السيما منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين ،ومتثَّلت تلك التناقضات
يف منو النزعات القومية لدى األقليات العِرقية ،واجلدا حوا االنتمداً اإلقليمدي
لتركيا ،مث احتدام املواجهة بني العلمانية والتدين ،خاصة بني النخب السياسية ،على
إثر صعود تيار اإلسالم السياسي كقوة بارزة يف الساحة السياسية التركية ،وكدل
تلك التناقضات جتعل اجملتمع يعيش أزمة هوية ،وختلق حالة من عددم االسدتقرار
السياسي واالجتماعي يف الدولة التركية املعاصرة ،وتكرِّس حالة من الصراع حدىت
وإن كانت بصورة خفية(.)2

()1
()2

روبنس ،فيليب ،تركيا والشرق األوسط ،ترمجة ميخائيل جنم خوري (قرطبة للنشدر
والتوثيق واألحباث ،قربص ،)1991 ،ط  ،1ص .10
"املصدر السابق" ،ص .11
09

املبحث الثاني

المجتمع التروي المع
الب

ر

ئص السو نية

تتمثََّّل اخلصائ السكانية جملتمع ما يف مجلة من املؤشرات العددية والعمرية،
إضافة إىل السمات العِرقية والثقافية والتوزيع اجلغرايف للسكان ،وهذه املؤشدرات
والسمات تنعكس على السلوك السياسي للدولة من خالا االسدتقرار السياسدي
ال عن أثرها املباشر يف األفكار والثقافة السياسية للمجتمدع،
بصورة أساسية ،فض ً
وانعكاسها على النظام السياسي وتوازنات القوى السياسية داخله( .)1والغرض من
دراسة اخلصائ السكانية هو حبث دورها يف االستقرار السياسي ،الذي يشدكِّل
عنصرًًا مهمًّا يف حتديد املكانة اإلقليمية للدولة.
عواال :الترويأ العمره للمجتمع التروي:

جرى أوا إحصاً للسكان يف تركيا عام  ،1917وكان عدد السكان يف تلك
السنة حوايل  14مليون نسمة ،وارتفع هذا العدد يف اإلحصاً الثاين عام  1915إىل
 16مليون نسمة ،وكان معدا الزيادة السكانية خالا هذه الفترة حدوايل ،%0,87
وقد قررت السلطات التركية يف فترة الحقة إجراً تعداد سدكاين كدل ةسدة
أعوام(.)2
()1
()2

عبد احلي ،وليد ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام ( 0202مركز الدراسات التطبيقية
واالستشراف ،اجلزائر ،)1009 ،ط  ،1ص .11
Turkish Statistical Institute, “TurkStat Data Access and Publication
Catalogue”, 2011, p. 27.
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وقد بلغ عدد سكان تركيا يف هناية عام  1010حوايل  71,7مليدون نسدمة،
وتشري اإلحصاًات إىل أن النمو السكاين يتراجع تدرجييًّا ،مما يشري إىل جناعة آليات
ضبط النسل اليت انتهجتها احلكومات التركية املتعاقبة ،ويف مقدمتها القانون الدذي
سُنَّ عام  1965لتنظيم النسل ،وكذلك احلملة اإلعالمية اليت قامت هبدا احلكومدة
التركية يف الربع األخري من عامي  1917و ،1919واليت سُمِّيت حبملدة اإلعدالم
والتعليم واالتصاا لتنظيم األسرة يف تركيا ،وشاركت فيها حمطات اإلذاعة والتلفزة
التابعة للحكومة(.)1
وتشري توقعات األمم املتحدة املبنية على معدا الزيادة السنوية إىل أن عددد
سكان تركيا سيصل إىل حوايل  98,3مليون نسمة حبلوا عام  .)2(1010كما يعترب
اخنفاض معدا إجنا املرأة يف تركيا من  4,1أطفاا للمرأة عدام  ،1911إىل 1,4
طفل عام  ،1000مث  2,2عام  ،1005وصو ًال إىل  2,1طفدل عدام  ،1009تغيد ًرا
جوهريًّا يف البنية الدميغرافية للمجتمع التركي ،وتََعترب الدراسات السكانية معددا
الثبات يف عدد السكان يف دولةٍ ما هو  2,1للمرأة ،ويدا ذلك على تراجع عددد
السكان يف اجملتمع التركي خالا جيلني؛ مما يشدكِّل أرضدية مالئمدة للتطدور
االقتصادي واالجتماعي والسياسي؛ فقد أشار كثري من الدراسات واألحبداث إىل
وجود صلة مباشرة وقوية بني عدم االستقرار والنمو املفرِط للسدكان؛ ألن هدذا
النمو يؤثِّر بصورة مباشرة على دخل الفرد ونصيبه من النات اإلمجايل احمللي ،إضافة
إىل اختالا قيم اجملتمع ،وتراجع فرص اإلبداع ،واحندار مستوى النخب ،وغيدا
االستقرار السياسي واألمن االجتماعي(.)3
ومع كل اإلجيابيات املترتبة على اخنفاض مستوى النمو السكاين ،إال أن رئيس
وزراً تركيا السابق رجب طيب أردوغان ،اعترب أن اخنفاض معدا اخلصدوبة إىل
()1
()2
()3

شلبية ،حممود إبراهيم ،السياسات االتصالية واإلعالمية يف العامل اإلسالمي (املنظمدة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،الرباط ،)1000 ،ص .10
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division, World Population Prospects: The 2008 Revision, (UN, New York,
2009), p. 40.
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 1,8يف عام  ،1010يف بعض املناطق التركية أمر خطري يهدِّد مستقبل تركيا نتيجدة
ارتفاع نسبة الشيخوخة حبلوا عام  1011وتواصل اخنفاض معددا اخلصدوبة إىل
حوايل .)1(1,5
وفيما يتعلق مبعدا العمر ،فقد وصل عام  1990حوايل  65سنة لريتفدع إىل 71
سنة يف  ،1009وبلغت نسبة املواليد عام  1000حوايل  10يف األلف ،بينما بلغت نسبة
الوفيات يف العام نفسه  5,9يف األلف ،ووفيات الرضع حوايل  41يف األلف(.)2
وباالطالع على التقارير اإلحصائية السكانية ميكن أن نسدجِّل املالحظدات
اآلتية(:)3
 .1تراجع عدد من هم يف الفئة العمرية ( ،)19-0وهذا مؤشر على ضدبط
الزيادة السكانية ،واخنفاض نسبة اإلعالة هلذه املرحلة؛ مما ينعكس إجيابًا
على املستوى املعيشي ،واالستقرار السياسي.
 .1ازدياد نسبة السكان يف الفئة العمرية ( ،)19-10وهي مرحلة البحدث
عن العمل يف الفترة ما بني عام  1990إىل عام 1005؛ إذ كاندت عدام
 1990حوايل  ،%10ووصلت يف العام  1005إىل  ،%14مما شكَّل ضغطًًا
على احلكومة التركية يف إجياد فرص العمل ،إال أن هذه النسبة بددأت
بالتراجع ،ومن املتوقع أن تواصل هذا االخنفاض لتصل إىل  %11يف العام
 ،1010وهذه النسبة تقتر من النسبة املسجلة عام .1990
 .1االرتفاع املتواصل يف نسبة الفئة العمرية فوق الد  60عامًًدا؛ ممدا يزيدد
الضغط على صناديق التأمينات االجتماعية ،ويرفع نسبة اإلعالة هلذه الفئة.
()1

أردوغان ،رجب طيب" ،تصري حوا زيادة عدد املواليد يف تركيا" ،أخبنيار العنيامل،
10مايو/أيار ( ،1010تاريخ الدخوا 1 :فرباير/شباط :)1011
http://www.akhbaralaalam.net/index.php?aType=haber&ArticleID=37178

()2

البنك الدويل" ،بيانات ومؤشرات الدوا"( ،تاريخ الدخوا 5 :مارس/آذار :)1011

()3

http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.PRM.NENR/countrie s/1W?page=5
&display=default
United States Census Bureau, “International Population Data”, (Visited on
3 May 2011):
http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
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ني  :التوكيع الجغرافي:
ث ا

بلغت الكثافة السكانية يف تركيا عام  1000حوايل  10فردًا/كم 1مقابل  71فدردًا
عام  1990و 65فردًا عام  ،1915ويتركز معظم السكان يف املنطقة الشمالية والغربية من
البالد على سواحل حبر إجيه ،وحبر مرمرة ،والبحر األبيض املتوسط يف املناطق األكثدر
تقدمًا من الناحية االقتصادية مقارنة مع مناطق شرق وجنو شرق األناضوا(.)1
وتشري املسوحات الدميغرافية التركية إىل أن اهلجرة من الريف إىل املدينة تتصداعد
بوترية متسارعة؛ مما يهدد االستقرار االجتماعي ،خاصة مع انتشار التجمعات السكانية
العشوائية وبيوت الصفي على مقربة من األحياً الراقيدة( ،)2إال أن نزعدة األقليدات
لالنفصاا مبا فيها األكراد تتراجع نتيجة هلذه اهلجرة واالندماج باجملتمع املدين وذوبدان
اهلوية؛ فحز العماا الكردستاين االنفصايل ال ميثل مجيع األكراد بدل فئدة مندهم،
وبالرغم من استمرار عملياته املسلحة فإهنا تراجعت بشكل كبري مندذ العدام ،1999
ودُفعت قواته العسكرية إىل مشاا العراق خارج األراضي التركيدة ،ووجدود بعدض
العناصر االنفصالية لدى هذه األقلية أو تلك ال يلغي احلقيقة القائلة بأن اهلجدرة مدن
األطراف إىل املدن سيكون هلا تأثري سلبدي على األقليات العِرقية أو الدينية القادمة من
األطراف نتيجة انصهار تكتالهتا السكانية يف املدن اليت هاجرت إليها فيضعف شعورها
القومي ،كما حترم هذه األقليات من النخب السياسية املمثلة هلا بسبب الفجدوة الديت
حتدث بني هذه النخب وقواعدها اجلماهريية يف األطراف عند هجرهتدا إىل املركدز؛
األمر الذي يُضعف الروح االنفصالية يف اجملتمع(.)3
وقد تنامت الظاهرة احلضرية يف تركيا بشكل كبري خالا األعوام الثالثني املاضية؛
حيث قفزت نسبة سكان املدن من  %41عام  1915إىل حوايل  %70عام .)4(1011
()1
()2

Turkish Statistical Institute, “Statistical Indicators 1923-2009”, (Turkstat,
Istanbul, 2010), p. 8.
Gür, Mehmet; Cagdas, Volkan; Hülya, Demir; “Urban-Rural Interrelationship
and Issues in Turkey”, Paper presented to the 2nd FIG Regional
Conference Marrakech, Morocco, 2-5 December 2003, p. 4.
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()3
(Gür, Cagdas, Hülya,“Urban-Rural Interrelationship and Issues in Turkey”, p. 3. )4
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ث لثا  :التعليم:
ع -االلتح ق ب لتعليم ووا ع البحث العلمي

يوجد يف تركيا  111جامعة منها  46جامعة يف إسطنبوا ،وقد بلغت نسدبة
النساً إىل الرجاا يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل حوايل  %11عام ،1991
وتزايدت هذه النسبة فوصلت عدام  1000إىل  ،%41,5ويف عدام  1010بلغدت
.)1(%44
وقد دلت نتائ االمتحان الدويل يف الرياضيات والعلوم عام  1009علدى أن
الطال األتراك أحرزوا نتائ أقل من املتوسط بالنسبة للبلدان املشاركة مما يوحي
بوجود بعض اإلشكاالت يف هذا اجملاا( .)2وفيما يتعلق بالبحث العلمي ،فقد حتسَّن
األداً العلمي لتركيا بشكل كبري ومتسارع ،ووصلت تركيا إىل مستوى يقتر من
منوًّا مطَّردًا ومتسدارعًا يف عداا البحدث
مستوى الصني اليت تشهد هي األخرى ًّ
العلمي ،وارتفعت نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من النات اإلمجدايل احمللدي
التركي لتتضاعف إىل ستة أضعاف خدالا الفتدرة ( ،)1007-1995وزاد عددد
الباحثني األتراك خالا نفس الفترة بنسبة  ،%41وتضاعف عدد املؤلَّفدات أربدع
مرات ،وزاد عدد األوراق البحثية اليت ينتجها الباحثون من  5آالف ورقة حبثية عام
 1000إىل  10آالف عام  ،1001لتصل إىل  11ألف عام  ،1009وتضاعفت حصة
تركيا من النات العاملي يف البحث العلمي يف الفترة ذاهتدا مدن  %0,7عدام إىل
()3
. %1,9

وتنت تركيا نصف املقاالت والبحوث العلمية يف منطقة الشرق األوسط (عدا
إسرائيل) ،ويف ترتيب جامعات البلدان األعضاً يف منظمة املؤمتر اإلسالمي (التعاون
اإلسالمي) كان هناك أربع عشرة جامعة تركية من بني أفضل عشرين ،وقد حدلَّ

()1
()2
()3

Turkish Statistical Institute, “Women in Statistics”, (Turkstat, Ankara, 2010), p. 49.
The World Bank, “The Road Not Traveled, Education Reform in the
Middle East and North Africa, Trends in International Mathematics and
Science study (TIMSS)”, (Washington D.C., February 2009), p. 83.
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ستٌ من تلك اجلامعات يف رأس القائمة( .)1ومن املالحظ أن البداحثني األتدراك
يهتمون بالعلوم التطبيقية أكثر من العلوم األساسية ،ولعل ذلك يعود للدربط بدني
احتياجات قطاعات اإلنتاج الصناعية املختلفة يف السوق التركية ،وخمرجات البحث
العلمي ،وإىل إسهام القطاع اخلاص بدعم برام البحث العلمي اليت ختدم اإلنتاج.
لذلك جند أن إيران متفوقة على تركيا يف عاا العلوم األساسية ،ويف عدام 1009
كان ثالث من اجلامعات التركية ضمن اخلمسمائة جامعة األوىل من بني  16ألدف
جامعة عاملية ،بينما كان  19من أصل  111جامعة تركية ضمن الئحدة أعلدى 4
آالف جامعة على مستوى العامل(.)2
وتعد تركيا من الدوا املميزة يف عاا العلوم التطبيقية ،واهلندسدة الزراعيدة،
وهي من بني االثنيت عشرة دولة األعلى يف إنتداج األوراق البحثيدة يف عداالت
األشعَّة ،وتشري نتائ الرصد العلمي الذي يقوم به معهد املعلومات العلمية والتقارير
اخلاصة باجملالت العلمية املقتبس منها  Journal Citation Reportsإىل أن الباحثني
األتراك حيققون تقدمًا متسارعًا يف عدد مهم من امليادين العلمية التطبيقية ،وعندد
مقارنة عدد األوراق البحثية العلمية املنشورة يف عالت علمية مصنَّفة عامليًّا ،أو عند
استعراض مرات االقتباس من البحوث العلمية التركية يف اجملالت العلمية العامليدة،
جند النتائ التالية(:)3
 .1بلغ عدد األساتذة يف جامعات تركيا حوايل  100ألف أستاذ وكاندت
اجلامعات التركية عام  1911يف املرتبة  41بني اجلامعات يف العدامل يف
عاا البحث العلميَّ .أمَّا يف عام  1001فقد احتلََّّت تركيا املرتبة  11بني
دوا العامل يف البحث العلمي حمققةً تقدمًًا ملموسًًا يف تقدارير املعدايري
()1
()2
()3

Organization of the Islamic Conference, “Academic Rankings of Universities
in the OIC Countries”, (OIC, Rabat, 2009) a Preliminary Report 2004-2008,
p. 16.
Ranking Web of World Research Centers, “Ranking web of universities”,
(Visited on 10 July 2011): http://www.webometrics.info/top16000.asp

اليمين ،فت اهلل" ،معامل النهضة التركية احلديثة" ،مركيز العالقات العربينية-التركينية،
 11إبريل/نيسان ( ،1011تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015
http://taimturkey.com/ar/---_m3774.html
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العلمية لقياس معدا التقدم يف البحث العلمي ،ومنها النشر يف دوريات
علمية عاملية ،واحلصوا على براًات االختراع ،واإلبداع العلمي وعدد
املرات اليت اقتبس فيها الباحثون من األوراق البحثية.
 .1احتلت تركيا املرتبة  11من بني  146دولة يف عددد األوراق البحثيدة،
واملرتبة  11يف عدد مرات االقتباس من حبوث علمائها ،بينما احتلََّّدت
إسرائيل املرتبة  11يف عدد األوراق ،واملرتبة  17يف االقتباس ،أمَّا إيدران
فقد احتلت املرتبة  41واملرتبة  49على التوايل.
 .1بلغ عدد البحوث اليت أجنزها العلماً األتراك يف  10فرعًا علميًّا خدالا
الفترة من  1007-1997حوايل  17,701أحبداث ،مقابدل 116,540
إلسرائيل ،وحوايل  11,661حبثًا إليران ،ويُالحَظ أن العدد األكرب مدن
البحوث التركية ينصب على العلوم التطبيقيدة ،واهلندسدة الزراعيدة،
والعلوم الطبية املساندة ،خاصة يف عاا األشعة ،بينما اإلنتاج البحثي يف
العلوم األساسية كالرياضيات والفيزياً أقل من ذلك ،وعددد مدرات
االقتباسات من هذه البحوث أقل من املعدا العاملي.
وحوا الدور السياسي للعلماً والباحثني يف تركيا ،ميكن اإلشارة للمسدائل
اآلتية:
أو ًال :فيما يتعلق بالعلماً والباحثني يف العلوم اإلنسانية فهم يتوزعدون علدى
خمتلف األطياف السياسية والفكرية يف البالد مع وجود مستقلني بينهم ،وهدؤالً
يتمتعون بنصيب متواضع من اإلنتاج العلمي العاملي نظرًًا ملعاجلتهم لقضايا حملية يف
الغالب ،وألن املنشورات اليت يتعاملون معها ال تتمتع بشهرة كبرية ،وهي باللغدة
التركية يف معظم احلاالت.
ثانًيًا :فيما يتعلق بالعلماً والباحثني يف العلوم الطبيعية والتطبيقية ،فهم يقدمون
مشاركات فاعلة يف اإلنتاج العلمي العاملي؛ ألن طبيعة هذه العلدوم هتدم اجملتمدع
اإلنساين برمته ،ويغلب على هذه الفئة من العلماً عدم وجود توجه سياسي معني،
فهم متخصصون يف عاالت معينة ،خيدمون بالدهم والعامل من خالهلدا ،وعنددما
ينشب اخلالف بني السياسيني حوا مسائل احلكم فدإهنم يلجدؤون إىل حُكدم
17

املتخصصني أو التكنوقراط(.)1
هذا مع األخذ بعني االعتبار املدة الطويلة من التاريخ التركي املعاصر ،الديت
هيمن فيها العسكر على شؤون احلكم وهتميش اجملتمع املدين مبختلف فعالياته(.)2
وخنل إىل القوا بأن هناك تناميًا واضحًا يف مستوى تقدم البحث العلمدي،
إىل جانب ارتفاع نسبة التعليم بني الذكور واإلناث؛ األمر الذي قد يقود جلملة من
النتائ :
 تزايد وعي اجملتمع وعقالنيته؛ األمر الذي قد يؤدي إىل الضغط التددرجييباجتاه إعادة النظر يف ثوابت اجلمهورية ومبادئ مصطفى كماا أتداتورك
على الصعيد السياسي ،وقد بدأت آثار ذلك يف الظهور بشكل فعلي لكن
من املتوقع أن تكون أكثر وضوحًًا وقوة يف حدود عام .1015
 تنامي اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدينة بصورة أكرب من الفتدراتالسابقة ،خاصة من املناطق الشرقية إىل املناطق الغربية نظدرًا للفجدوة
الواضحة يف مستوى التنمية والتحضر؛ مما يؤدي إىل زيادة الضغط على
اخلدمات ،وقد يؤدي ذلك لتصاعد نزعات عدم االستقرار االجتمداعي
يف الفترة من .1010-1010
 تغري ملموس يف بنية النظام السياسي ،وقد بدأت مالمد ذلدك عدربسلسلة من التعديالت الدستورية خالا السنوات املاضية ،لكن مالمد
هذا التغري لن تكون ملموسة قبل عام .1015
أ نسبة األمية

حدث تراجع ملموس يف نسبة األمية منذ قيام اجلمهورية التركية؛ فقد بلغت
نسبة معرفة القراًة والكتابة بني مجيع فئات السكان  %10فقط عام 1911؛ أي إن
()1

()2

التكنوقراطية ،املوسوعة العربية( ،تاريخ الدخوا 14 :يوليو/متوز :)1011
http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%
88%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9
%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
Hale, W. “The Turkish Army in Politics 1960-1973”, in finkleand Nukhet,
Sirrna, Turkish state, Turkish Society, (London, Routledge, 1990), p. 57.
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نسبة األمية بلغت  ،%90وتواصل التحسن يف مستوى معرفة القراًة والكتابة حىت
دري
دام  .)1(1005وتشد
دام  ،1990وإىل  %86,5عد
دبة إىل  %11عد
دلت النسد
وصد
اإلحصاًات الرمسية التركية إىل أن نسبة األمية عام  1010/1009بلغت بني الذكور
 %1وبني اإلناث  ،%12,1وهناك حوايل مليون نسمة منخرطون يف صفوف حمدو
األمية ،و 2,028,081مليون طالب يف اجلامعات و 874,697ألف طالب يف الكليات
املتوسطة.

()1

Education Audiovisual and Culture Executive Agency, “Organization of the
Education System in Turkey 2009/2010”, (Istanbul, 2009), p. 185.
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املبحث الثالث

الب
عواال ،الب

ئص اإلثنية والبنية الطبقية

ئص اإل ثنية:

تُعد التركيبة اإلثنية (العِرقية والدينية) يف اجلمهورية التركية احلديثة امتددا ًدًا
لتلك التركيبة اليت كانت قائمة يف ظل الدولة العثمانية ،وهذه التركيبدة مل تكدن
وليدة حلظة آنية ،لكنها تشكَّلت عرب ستة قرون من عمر الدولدة العثمانيدة ،وألن
اجلمهورية التركية احلديثة قائمة على إرث الدولة العثمانية ،فقدد ورثدت مندها
التركيبة اإل ثنية بكل ما تنطوي عليه من حتديات وأخطار وتداعيات وتوقعات ،وقد
جن الكماليون يف تضييق مفهوم األقليات سعيًا منهم إلعادة بناً اجملتمع والدولدة
على أسس جديدة غري تلك اليت كانت قائمة أيام العثمانيني .وقد مت للكماليني مدا
أرادوا عرب معاهدة لوزان اليت وُقِّعت يف  14يوليو/متوز  ،1911وقد حددت املدواد
( )44-17من تلك املعاهدة األقليات يف تركيا بأهنا اجملموعدات الديت ال تددين
باإلسالم ،وهي اجملموعات املسيحية واليهودية وأية عموعدة أخدرى ال تددين
باإلسالم ،ومل تتطرق بنود املعاهدة إىل األقليات العِرقية ،وبالتايل فإن هذه املعاهدة
مشلت األرمن واليونان املقيمني يف تركيا باعتبارهم مسيحيني .وحبصوا الكمداليني
على هذا الوصف لألقليات يكونون قد ختلصوا ،من الناحية العملية ،مدن اتفاقيدة
سدديفر املوقَّعددة يف  10أغسددطس/آ  ،1910والدديت نصََّّددت يف املددادتني
( )149-147على وجود أقليات عِرقية إضافة لألقليات الدينية(.)1
()1

نور الدين ،حممد ،تركيا اجلمهورية احلائرة (مركز الدراسات االستراتيجية والبحدوث
والتوثيق ،بريوت ،)1991 ،ط  ،1ص .51
10

وكان اهلم األكرب للكماليني هو تشكيل هوية الدولة التركية الناشئة ،وصبغها
بالصبغة التركية ،بغضِّ النظر عن اهلوية العرقية لآلخرين يف األناضدوا ،وخاصدة
األكراد واألرمن الذين سعى كل منهم إلنشاً دولة خاصة به على جزً مدن أرض
األناضوا يف أعقا احلر العاملية األوىل؛ األمر الذي جيعل من هاتني القدوميتني
خطرًا يهدد وحدة الدولة التركية احلديثة( .)1وال توجد إحصاًات رمسيدة لعددد
السكان يف تركيا حسب االنتماً العِرقي ،ويرجع ذلك األمر إىل املسألة اليت متدت
اإلشارة إليها آن ًفًا ،وهي ضرورة صبغ اجملتمع األناضويل بالصبغة التركية ،حفاظًًدا
على وحدة الدولة التركية احلديثة ،وللحدِّ من طموح األكراد واألرمدن بشدكل
خاص يف إقامة دولة خاصة بكل منهم على أساس قومي ،ويتم تربير هذا السدلوك
من قبل الدولة التركية بأن تركيا هي بلد كل األتراك ،بصرف النظر عن أصدوهلم
العِرقية؛ األمر الذي ال يلقى قبو ًال لدى األقليات غري التركيدة ،خاصدة األرمدن
واألكراد ،ومل تعجبهم مقولة مصطفى كماا" :سعيد هو ذاك الذي يصف نفسده
بالتركي".
مل يتطرق الدستور التركي ملسألة األقليات العِرقية باعتبار أن كل مدواطن يف
تركيا هو تركي ،ال من حيث العِرق؛ بل من حيث اهلوية الوطنية ،ومع ذلك فقدد
نصَّت املادة العاشرة من الدستور التركي للعام  1911علدى أن مجيدع األفدراد
متساوون أمام القانون ،دون متييز على أساس اللغة ،أو العِرق ،أو اللون ،أو اجلنس،
أو الرأي السياسي ،أو املعتقد الفلسفي ،أو الدين ،أو الطائفة .ومع وجدود هدذا
الن الدستوري ،إال أنه مل يُشرع أي قانون يف تركيا لضمان محاية األقليدات أو
لضمان عدم التمييز ضدهم( .)2كما تن املادة الثالثة من الدستور التركي على أن
اللغة التركية هي اللغة الرمسية الوحيدة ،وهذا حيرم األقليات غدري التركيدة مدن
ال عن استخدامها يف التعلديم ،أو
استخدام لغتها حىت يف التخاطب فيما بينها ،فض ً
تعليمها لألجياا الناشئة ،وقد مت التأكيد على ذلك من خالا املادة الثالثة واألربعني
()1
()2

روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،ص .11-11
اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ،األقليات يف تركيا ،تقرير مقدم لالحتاد األوروبددي
واحلكومة التركية ،يوليو/متوز  ،1004ص .6
11

من الدستور التركي للعام  ،1911الذي مت وضعه يف أعقا االنقال العسدكري
عام  ،1910واليت تن على أنه "ال يتم تدريس لغة أخرى غري التركيدة كلغدة أم
للمواطنني يف أيٍّ من مؤسسات التدريب أو التعليم ،ويتم حتديد تعلديم اللغدات
األجنبية من خالا القانون" .ويف عام  1991ألغت احلكومة التركية القانون الدذي
صدر يف عام  ،1911الذي حيظر استخدام اللغة الكردية (القانون رقم  ،)1911كما
أُْل ِغي احلظر املفروض على مناقشة القضية الكردية يف األماكن العامدة ،إضدافة إىل
تأسيس قناة تليفزيونية خاصة تُبث باللغة الكردية ،كل ذلك مت يف إطار مسداعي
احلكومة التركية لتطبيق معايري كوبنهاغن حلقوق اإلنسان على طريدق االنضدمام
لالحتاد األوروبدي(.)1
كما أن التنوع اإلثين يعطي ميزة التنوع الثقايف يف اجملتمع ،وما يترتب عليده
من متازج للثقافات وتفاعلها ،لكنه ينطوي على خطر يتمثل يف احتماالت زيدادة
النزعة االنفصالية يف اجملتمع ،وتشري األحباث والدراسات املتعلقة هبذه املسدألة إىل
وجود عدد من احملددات للنزعة االنفصالية ميكن إسقاطها على احلالة التركية(:)2
 .1تركيز األقليات يف املناطق احلدودية :فكلما كانت األقليات واقعة يف املناطق
احلدودية تعزَّزت لديها النزعة االنفصالية حبكم قدرهتا على التواصل مع
اخلارج ،وزيادة إمكانية تلقي املساعدات اخلارجية ،وإقامدة املنداطق
العازلة هلا .وتشري هيكلية توزيع السكان يف تركيا إىل تواجدد أكدرب
األقليات يف املناطق احلدودية ذات الطبيعة اجلبلية ،وهم األكراد الدذين
يتواجدون يف املناطق اجلنوبية والشرقية من البالد على طدوا احلددود
التركية مع كلٍّ من العراق وإيران وسوريا وأرمينيا ،كما يوجد معظدم
األقلية العربية يف هاتاي (لواً اإلسكندرونة) عند احلدود السورية ،أمََّّدا
بقية األقليات فتنتشر يف املدن الكربى ،خاصة إسطنبوا.
()1
()2

اجملموعة الدولية حلقوق األقليات ،األقليات يف تركيا ،ص .10
Wesselkamper, Eric, “Electoral System Design and Ethnic Separatism: A
Rationalist Approach to Ethnic Politics in Eastern Europe”, Political Science
Department, Illinois Wesleyan University, (Visited on 5 December 2011):
http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context
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 .0جتمُّع األقلية يف موقع جغرايف مع  :يُعمِّق الشعور باهلوية القومية عند تلك
األقلية ،وعند تطبيق هذه املسألة على احلالة التركية جند كربى األقليات
(األكراد) تتجمع بشكل ملحوظ يف املناطق اجلنوبية الشرقية من البالد،
كما ذُُكر آن ًفًا.
 .3توافُر مورد اقتصادي مهم يف منطقة تركيز األقلية :وهو العامل الذي يُُد َؤمِّن
االكتفاً هلذه األقلية إذا متكَّنت من االنفصاا ،ويعترب هذا العامل حبدد
ذاته مُشجِّعًًا على منو النزعة االنفصالية ،ويف احلالة التركية جند أن مناطق
تركُّز األكراد ال تضم أي مصدر اقتصادي مميز ميكن أن يشكِِّّل مصد ًرًا
الكتفائها ذاتيًّا يف املستقبل ،باستثناً مرور أنابيب النفط مدن الددوا
اجملاورة عرب هذه املناطق ،وال يُمارس فيها أي نشداط غدري الزراعدة
والرعي .إذن هذا العامل ليس يف مصلحة األقلية الكرديدة يف جندو
وشرق البالد ،وكذلك احلاا بالنسبة لألقلية العربية جنو غر البالد
عند احلدود السورية.
 .4توفُّر الدعم الدويل أو اإلقليمي لألقلية :عندما جتد األقلية دعمًا دوليًًّّدا أو
إقليميًّا ،فإن نزعتها االنفصالية تزداد وتقوى ،ويف احلالة التركية ال جندد
دعمًا دوليًّا معلنًًا لألقليات بغرض االنفصاا ،لكدن القدوى الدوليدة
واإلقليمية تستخدم ورقة األقليات للضغط على احلكومة التركية لتحقيق
أهداف سياسية ،كما فعلت فرنسا عندما حرَّكت ورقة األرمن لتربيدر
رفض انضمام تركيا لالحتاد األوروبدي .وعلى الصعيد اإلقليمدي ،ال
توجد مصلحة ألي طرف إقليمي يف دعم النزعات االنفصالية يف تركيا،
خاصة أن معظم هذه األطراف فيه تعددية إثنيدة ،ومدع أن احلكومدة
التركية اهتمت بعض األطراف اإلقليمية بتقدد الددعم للحركدات
االنفصالية ،خاصة حز العماا الكردستاين الذي يشدكِّل احلركدة
االنفصالية الكربى ،إال أن هذا الدعم مل يكن له تأثري مهم.
وقد أشار بعض الباحثني إىل وجود اتصاالت بني إسدرائيل واألكدراد
انطالقًا من االستراتيجية الصهيونية املعروفدة باسدتراتيجية احملديط أو
14

األطراف اليت تسعى لتوفري مناطق نفوذ يف األقاليم اجملاورة للبالد العربية،
ومن ضمنها تركيا(.)1
كما يدا املسار التارخيي لألكراد على وجود سجل حافل من الثورات
يف وجه السلطة السياسية اليت يقعون حتت حكمها ،ففي الفتدرة مدن
 1119-1111ثار األكراد ضد الدولة العثمانية خالا حرهبا مع روسديا
القيصرية ،وتكرر هذا األمر عام .1171-1177
بعد إلغاً اخلالفة العثمانية وإعالن اجلمهورية التركيدة احلديثدة تبنََّّدى
مصطفى كماا خطًّا سياسيًّا يتمركز حوا صدبغ األقليدات العرقيدة
املختلفة يف تركيا بالصبغة التركية ،وترتب على هدذه السياسدة مندع
األقليات العِرقية يف تركيا ،ومنهم األكراد ،من اسدتخدام لغداهتم يف
النواحي األدبية والتعليمية والثقافية ،ومنعهم مدن تشدكيل أحدزا
سياسية ،وقد قوبلت حماوالت مصطفى كماا إللغاً االنتماً القدومي
لألكراد واألقليات األخرى باحتجاجات عنيفة عدام  1915حركهدا
الدراويش وأصحا الطرق الصوفية بقيادة الزعيم الكردي سعيد بريان
( ،)1915- 1165وأعلنت هذه االنتفاضة رفضدها إللغداً اخلالفدة
اإلسالمية وإصرارها على انتزاع احلقوق القومية لألكدراد واألقليدات
األخرى .وخالا عقد اخلمسينات من القرن املاضي ،استطاعت الدولة
التركية استمالة الزعماً التقليديني يف األرياف الكرديدة مدن خدالا
السماح هلم باالنضمام إىل األحزا السياسية التركية؛ األمدر الدذي
أضفى الصبغة الرمسية على سلطتهم السياسية .ونتيجة الستقطا الدولة
للنخبة الكردية التقليدية ،تبنَّت عموعات كردية مناوئة هلذه القيدادات
أفكا ًرًا قريبة من اليسارية؛ مما أدى إىل زيادة الوعي القومي لدى األكراد
عرب توليفة مزجت بني الشعور القومي واأليديولوجية اليسارية ،وترتب
()1

Kirchick, James, “Another-Israel, Kurd and Jews Share a Similar history and
Common Enemy”, Tablet magazine, 18 October 2010, (Visited on 1 December
2010):
http://www.tabletmag.com/news-and-politics/47651/another-israel
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على هذه املسألة جتدد األنشطة السياسية املناوئة للحكومة التركية عدرب
تظاهرات مجاهريية ضخمة؛ مما دفع احلكومة التركية للتدخل عسدكريًّا
يف شهر مارس/آذار من العام  1971إلهناً وجود اجملموعات الفكريدة
والسياسية اليت حرَّكت األحداث؛ تبعها محالت عسدكرية أخدرى يف
العامني  1979و.)1(1910
وتصاعدت املواجهات بني األكراد والدولة التركية ،مع ظهور حدز
العماا الكردستاين عام  1979بقيادة عبد اهلل أوجالن ،والدذي أعلدن
سعيه إلنشاً دولة كردية (كردستان الكربى) تضم املناطق الكرديدة يف
تركيا وإيران وسوريا والعراق ،وبدأ احلز عمله املسل ضد ما مسََّّداه:
االستعمار التركي واإلقطاعية الكردية .ومع بداية التسعينات من القرن
املاضي تصاعدت عمليات احلز ضد احلكومدة التركيدة والزعمداً
األكراد املوالني هلا ،وبالرغم من اعتقاا أوجدالن عدام  ،1999فدإن
عمليات احلز مل تتوقف حىت اآلن(.)2
وخالصة األمر أن الدولة التركية احلديثة تعرف هذه التركيبة العرقيدة
املعقَّدة منذ تأسيسها قبل تسعني عامًا ،واستطاعت احملافظة على وحددة
أرضها وشعبها ،وقد يستمر هذا األمر ضمن املعطيات اإلقليمية والدولية
الراهنة ،وهو مرهون أيضًا بقدرة احلكومة التركية على التعاطي احلكيم
مع مسألة األقليات العِرقية مبا يضمن خصوصيتها وحيفظ وحدة الدبالد
كذلك.
 .5سلوك األغلبية جتاه األقلية :يُالحَظ هذا السدلوك مدن خدالا بعدض
املؤشرات ،مثل :متكني األقليات من استخدام لغاهتا القومية ،والسدماح
()1
()2

روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،ص .40-19

Popham, Peter, “The big question: Who are The PKK, and Could they Draw
Turkey into the Iraq Conflict?”, The Independent, 23 October 2007, (Visited
October 2010):5 on
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-big-question-who-arethe-pkk-and-could-they-draw-turkey-into-the-iraq-conflict-395192.html
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هلا بتكوين األحزا السياسية على أسس إثنية ،وإشراكها يف دوائر صنع
القرار حبجم يتفق مع نسبها السكانية ،والتوزيع العادا للدخل بني كافة
املواطنني ،مبن فيهم األقليات(.)1
ويف احلالة التركية ،جند أن هناك حتسنًًا يف سلوك احلكومة هبذا الصددد؛
فقد اعترف الرئيس تورغوت أوزاا باألكراد كقومية يف تركيا بعدد أن
كان الكماليون يطلقون عليهم اسم أتراك اجلبل أو األتراك الشرقيني منذ
تأسيس اجلمهورية ،وجاً هذا االعتراف جز اًاا من سياسة حماصرة حز
العماا الكردستاين إثر تصاعد عملياته ضد احلكومة مطلع التسدعينات،
كما رفعت حكومة العدالة والتنمية احلظر عن تعليم اللغة الكردية مندذ
العام  ،1001وفاز عدد من األكراد يف االنتخابات الربملانية عام ،1007
كما ظهر بعض األحزا السياسية ذات اخللفيدة الكرديدة (احلدز
الدميقراطي االجتماعي الكردي) مع أن احلظر مل يُرفع رمسيًّا عن تأسيس
األحزا على خلفية إثنية.
وبدراسة األحواا االقتصادية والسياسدية واالجتماعيدة لألقليدات يف
تركيا ،نرى أن املناطق اجلنوبية والشرقية من البالد ال تزاا تعاين مدن
أوضاع اقتصادية صعبة ،ومعدالت منو اقتصادي منخفضدة ،وارتفداع
نسبة البطالة ،وتدين نصيب الفرد من النات اإلمجايل احمللي ،واخنفداض
مستوى الدخل السنوي للفرد الذي يتراوح مدا بدني  %60-40مدن
مستوى دخل الفرد السنوي يف املناطق الشدمالية والغربيدة .وتعدزو
احلكومة التركية هذا األمر إىل تدين مستوى األمن بسبب األعماا اليت
تقوم هبا احلركات االنفصالية الكردية يف هذه املناطق ،بينما يعزوه بعض
اجلهات الكردية إىل سياسة حكومية متعمدة تقوم على هتميش األكراد
وجتاهل حقوقهم(.)2
()1
()2

Somer, Murat, “Ethnic Kurds, Endogenous Identities, and Turkey’s
Democratization and Integration with Europe”, The Global Review of
ethnopolitics, Vol 1, no 4, June 2002, p. 74.

لطفي ،مناا ،تركيا من أتاتورك إىل أردوغان ،الشرق األوسط ،لندن ،1007 ،ص .116
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 .6وجود مناذج اتفصال تاجحة لألقليات يف احمليط اإلقليمي :فمنذ انتهاً احلر
العاملية الثانية حدثت عدة عمليات انفصاا يف منطقدة غدر آسديا
وجنو غرهبا ،ومن أبرزها :انفصاا باكستان عن اهلندد وانفصداا
بنغالديش عن باكستان ،وتفكك االحتاد السوفييت ،لكن أغلدب هدذه
الدوا اليت حدث فيها االنفصاا ال تتمتع بعُمق تارخيي كالذي تتمتع به
تركيا ،فهي غالبًا دوا حديثة ،وباستثناً هذه الدوا حديثدة النشدأة
نالحظ أن الدوا التارخيية ،مثل :روسيا وإيران والعدراق وتركيدا ،مل
تتعرض لالنفصاا رغم وجود األقليات العِرقية فيها.
ال مثبطًًدا
إن غيا النزعات االنفصالية يف الدوا التارخيية يعدد عدام ً
لألقليات التركية ،ويتأكد هذا األمر باخنفاض عدد النزاعات العرقية يف
إقليم الشرق األوسط؛ فقد أشارت دراسدات العدامل املتخصد يف
دراسات األقليات ،تيد روبريت جور ،إىل أن عدد النزاعات اإلثنيدة يف
الشرق األوسط وصل خالا الفترة  1979-1970إىل  16نزاعًا ،إال أن
هذا العدد اخنفض إىل  11نزاعًا يف الفترة املمتدة بني  1910و ،1919مث
إىل  6نزاعات يف الفترة بني  1990و.)1(1000
وبالعودة إىل مؤشرات النزعة االنفصالية يف اجملتمع ،واليت تتضمن أعمداا
العنف ،واالحتجاجات ،والثورة من جانب األقليات جتاه السلطة احلاكمة ،إضدافة
إىل استخدام القوة العسكرية مبستوياهتا املختلفة ،وتقييد احلركدة واالعتقداالت،
وأعماا التطهري العرقي املنظَّم وغريها من أمناط سلوك الدولة جتاه األقليات ،فإنندا
جند االجتاه العام هلذه املؤشرات مييل حنو التراجع يف تركيا مندذ العدام .)2(1999
وتُقدَّر نسبة التجانس العِرقي يف تركيا حبوايل %79؛ وذلك يعين أن هدذا املدتغري
()1
()2

Gurr, Ted, R. Peoples Versus States: Ethnopolitical conflict and Accommodation
at the End of the 20th Century, (US Institute of Peace,Washington, 2000),
p. 350.
Marshall Monty. G, Gurr Ted. R. Peace And conflict 2005, (Center for
International Development and Conflict Management, University of Maryland,
2005), p. 88.
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(النزعة االنفصالية) لن تكون له أمهية ذات شأن يف الوضع الداخلي؛ فاالجتاه العام
ملؤشرات الصراع اإلثين يف اجملتمع التركي يسري حنو التراجع ،ويبدو ذلك واضدحًا
من احلصيلة الكلية للمؤشرات عتمعة يف كل عام ،كما أن تقرير الصراع والسالم
يشري إىل أن قيمة املؤشرات الداعمة لالنفصاا يف تركيا هي  1من  ،7أي بنسدبة
%28,6؛ وهذا يعين أن احتماالت تقسيم تركيا على خلفية إثنية حىت عدام 1010
هي احتماالت ضعيفة(.)1
 .7زيادة معدل النمو السكاين :تُبيِّن الدراسات السكانية أن الدوا املتنوعدة
عرقيًّا ،واليت يزيد فيها معدا إجنا املرأة عن  ،2,1تكون أكثر عرضدة
لالضطرابات السياسية وتزايد النزعة االنفصالية ،وعنددما نعدرف أن
معدا إجنا املرأة التركية هو  ،1,70ومن املتوقع أن يبقى ضمن هدذا
احلدِّ حىت عام  1010حسب تقديرات معهد اإلحصاًات التركي؛ ممدا
يضعف دور هذا العامل يف النزعة االنفصالية.
ني  :البنية الطبقية:
ث ا
بعد دراسة البنية الدميغرافية للمجتمع التركي البد من احلدديث عدن بنيتده
الطبقية ،وبالنظر إىل مكوناهتا جند أن الطبقة العليدا تشدكِّل  %10مدن عمدوع
السكان ،والطبقة الوسطى  ،%15والطبقة السفلى  ،%74ومن هم دون مسدتوى
الفقر .%11
وقد بدأت الطبقة العليا املعاصرة يف اجملتمع التركي بالتشدكُّل مندذ عهدد
اإلصالحات وما صاحبها من تغيرات على كافة الصعد ،خاصة فيما يتعلق بالتوجه
حنو الغر (حركة التغريب) اليت قادها عموعة من األشخاص درسوا يف اجلامعات
الغربية خاصة الفرنسية ،واتضحت معامل هذه الطبقة بعد إعالن قيدام اجلمهوريدة
التركية عام  ،1911فقد برزت أربع قوى كربى هتيمن على حياة الناس يف الدولدة
()1

Minorty Rights Group International, “Peoples Under Threat (2008-2011)”,
Rights Group International, (Visited on 5 July 2011):
http://www.minorityrights.org/10744/peoples-under-threat/peoples-underthreat-2011.html
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التركية املعاصرة ،هي :القوى العسكرية ،والقوى االقتصادية والتجارية ،والكتدل
السياسية واملؤسسات اإلعالمية ،باإلضافة إىل قوى تقليدية مؤثِّرة كملَّاك األراضي
وشيوخ القبائل(.)1
أمَّا الطبقة الوسطى التقليدية ،فتتكون من كبار املزارعني واحلرفيني وأصحا
احملاا التجارية (صغار التجار) ،ومع التطورات االقتصادية تشكَّلت يف البالد طبقة
وسطى جديدة إىل جانب تلك التقليدية ،تتألَّف بصورة أساسية مدن األشدخاص
الذين اكتسبوا مهارات من خالا التعليم كالفنيني واملهنيني والعاملني يف التعلديم
ومراكز البحوث والدراسات ،وأساتذة اجلامعات ،ومدوظفي البندوك وقطداع
اخلدمات(.)2
ومع أن معدا دخل الفرد يف تركيا قد ارتفع بصورة مُطَّ ِردة -حىت يف ظدل
العمليات االستنزافية اليت شنَّها حز العماا الكردستاين خالا الفترة املمتدة بدني
 1914و -1999من  1110دوالرات عام  1914إىل  7100دوالر عدام  ،1999إال
أن الفجوة بني الفقراً واألغنياً اتسعت أيضًا ،وضعفت نسب املساواة اليت يُعبََّّدر
عنها مبؤشر جيين  GINI indexلعدم املساواة (نسبةً للعالِِم كواردو جيين) ،وبتتبع
هذا املؤشر نالحظ زيادته النسبية خالا تلك الفترة  ،1010-1990واستمر هدذا
املؤشر بالزيادة حىت بعد أن تراجعت حِدَّة عمليات احلز الكردي(.)3
()1

;Birdsall, Nancy, “The (Indispensable) Middle Class in Developing Countries
or, The Rich and the Rest, Not the Poor and the Rest”, Center for Global
Development, March 2010, p. 22.

()2

Alpay, sahin, “New middle class and democracy in Turkey”, Today's Zaman,
11 June 2007, (Visited on 30 December 2011):
http://www.todayszaman.com/columnist-113637-the-new-middle-class

()3

أطلس بيانات العامل" ،تركيا -عدم مساواة الدخل -مؤشر ( ،"GINIتاريخ الددخوا:
 11سبتمرب/أيلوا:)1015

http://ar.knoema.com/atlas/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
topics/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1/%D8%B9%D8%AF
%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%B4%
D8%B1-GINI
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كما ترافق ذلك مع تزايد الفجوة بني الريف واملدينة ،السيما يف الفترة بدني
 ،1004-1994وقدَّرت األمم املتحدة أن  %20,5مدن السدكان يعيشدون دون
مستوى الفقر عام 1005؛ وذلك باستخدام مؤشر قياس جيعل الفقدر أقدل مدن
دوالريْْن يوميًّا .وقد تراجعت نسبة الفقر بشكل مستمر ،لكن أكثر الفترات تراجعًًا
يف هذه النسبة متتد من عام  1001إىل  1005وهي الفترة اليت وصل فيهدا حدز
العدالة والتنمية للسلطة أوا مرة ،لكن هذا التراجع مل يُ ْل ِغ وجود الفوارق الطبقيدة
يف البالد(.)1
ومع أن نسبة السكان حتت خط الفقر مرتفعة ،وكذلك الفجوة بني الفقدراً
واألغنياً إال أن انعكاس الفقر على السلوك االجتماعي حمدود مقارنة بكدثري مدن
دوا العامل؛ ففي الوقت الذي وثَّقت فيه الشرطة التركية حنو  150ألف جرمية عام
 1001يف مدينة إسطنبوا ،وثَّقت الشرطة الربيطانية حنو مليون جرميدة يف لنددن؛
لذلك تعترب مدينة إسطنبوا آمنة نسبيًّا مقارنة مبثيالهتا من املدن يف العامل(.)2
وملا كانت البطالة متثِّل مؤشرًا على احلالة االقتصادية للسكان ،والبنية الطبقية
للمجتمع عمومًا ،فإننا نالحظ التفاوت الواض بني احملافظات التركية ،فلو قارنََّّدا
بني املناطق الشمالية والغربية من البالد ،واملناطق اجلنوبية والشرقية ،فدإن نسدبة
البطالة يف املناطق الشمالية والغربية تترواح بني  %9,9و ،%11بينما تتدرواح بدني
 %15و %17يف جنو وشرق البالد؛ حيث تقطن أغلبية كردية.
ومع أن األوضاع االقتصادية للمجتمع هلا تأثري مباشر على درجة التماسدك
االجتماعي ،إال أن األسرة التركية ال تزاا تتمتع بتماسك عاا؛ حيدث يسدتمر
وجود منط األسرة املمتدة ،وتعيش الفتاة التركية مع أسرهتا إىل أن تتزوج ،كما أن
تعدد الزوجات ممنوع يف تركيا منذ قيام اجلمهورية ،لكنه يوجد بنسب منخفضدة
()1
()2

United Nations Statistics Division, “Handbook of Statistics”, (Visited on 5
October 2011):
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=TURKEY
Berlinski, Claire, “Istanbul's Crime Conundrum”, City journal, vol 19, no 3,
Summer 2009, (Visited on 25 October 2011):
www.city-journal.org/2009/19_3_istanbul-crime.html
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خاصة مع تطور تقنيات زراعة أطفاا األنابيب .ونسبة الطالق يف تركيا منخفضدة
بشكل عام؛ إذ مل تتجاوز هذه النسبة  %4عام  1009حسدب املعهدد التركدي
لإلحصاًات ،يف حني كانت هذه النسبة حوايل  %0,19عام .)1(1910

()1

Turkish Statistical Institute, “Turkey’s Statistical Yearbook, 2010”, (TurkStat,
Ankara,2010), p. 187-189.
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املبحث الرابع

النكوع الت ريبي للجيوستراتيجية التروية
تؤسِّس قراًة البنية الثقافية واالجتماعية اليت استعرضدنا أبعادهدا التارخييدة
لالنتقاا إىل اجلانب اخلارجي لتوضي احمليط اجليوستراتيجي لتركيا هبدف معرفدة
املناطق اليت تعارفت الدوا التركية املتعاقبة على اختاذها عا ًال حيويًّا ،ويُ َعد العامدل
اجلغرايف ركيزة أساسية يف حتديد اجملاا احليوي للدولة ،وعلى هذا األساس ميكدن
حتديد النزوع اجليوستراتيجي لتركيا من خالا بيان األقاليم السياسية احمليطدة هبدا
على النحو اآليت:
حتيط بتركيا عشر دوا يف قاريت آسيا وأوروبا موزعة كاآليت:
أ -الدوا اآلسيوية ،وهي :روسيا االحتادية عرب البحر األسود يف الشدماا،
وجورجيا ،وأذربيجان ،وأرمينيا ،وإيران يف الشرق ،والعراق ،وسدوريا
يف اجلنو .
 الدوا األوروبية ،وهي :بلغاريا ،واليونان يف الشماا الغربدي والغر ،وجزيرة قربص يف اجلنو .
ويقسِّم الدكتور ،أمحد داود أوغلو ،احمليط احليوي لتركيا على النحو اآليت(:)1
 .1املناطق الربية القريبة ،وتضم البلقان والشرق األوسط والقوقاز.
 .1األحواض البحرية القريبة ،وتضم :البحر األسود ،واجلزً الشرقي مدن
البحر األبيض املتوسط ،واخللي العربدي ،وحبر قزوين.
()1

أوغلو ،أمحد داود ،العُمق االستراتيجي :موقع تركيا ودورها يف السنياةة الدولينية،
ترمجة :حممد جابر ثلجي ،طارق عبد اجلليل( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1010 ،ط  ،1ص .156
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 .1املناطق القارية القريبة وتضم :أوروبا ،ومشاا إفريقيا ،وجنو آسديا،
ووسط وشرق آسيا.
كما ميكننا توصيف األقاليم السياسية احمليطة بتركيا ،واليت حتددِّد نزوعهدا
اجليوستراتيجي على النحو التايل:
 .1مشاا آسيا (روسيا).
 .1آسيا الوسطى :الصدني ،وكازاخسدتان ،وقرغيزسدتان ،ومنغوليدا،
وتركمانستان ،وأوزباكستان.
 .1جنو غر آسيا :اهلالا اخلصيب ،وشبه اجلزيرة العربيدة ،واهلضدبة
اإليرانية.
 .4جنو آسيا :اهلند ،وباكستان ،وأفغانستان.
 .5أوروبا :االحتاد األوروبدي.
وملزيد من التوضي حوا النزوع اجليوستراتيجي لألتدراك ندورد اجلددوا
اآليت:
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الجدوم ر م ()1

يبيي النكوع الجيوستراتيجي لألتراك

بالم الفتر الممتد بيي  0777ق م و1711م

النيزوع اجليوستراتيجي
الفترة التارخيية
الكيان السياسي
سفوح سلسلة جباا كوغمن.
 7000ق.م
أوراا-آلتاي
حوايل  1000-1000ق.م من األلطاي الشمايل إىل جنو سهل
الربوتو-تركية
سيبرييا.
السهو الشمالية.
 1111-1766ق.م
تشون-غوي
السهو الشمالية.
1116-1111ق.م
تا-يب
السهو الشمالية.
 617-1116ق.م
به-جي
السهو الشمالية.
 110-617ق.م
كيو-كوي
مساحات واسعة من آسيا حىت اهلندد
 110ق.م116-م
الكون-اهلون
وحبر اخلزر.
آسيا الوسطى وأطراف الصني.
السيانبيون (التابغاج) 194-116م
ختطِّي جباا تانري حندو تركسدتان
511-194م
األوار (األبار)
الشرقية والتوسع شرقًا واحتالا جدزً
من األراضي الصينية.
من أواسط آسيا إىل غر الصني.
كوك ترك (كوك-ترك) 745-511م
دت
درقية مث تقلَّصد
دتان الشد
تركمانسد
940-745م
األويغور
واستقلت عنها الدوا التابعة هلا.
وصلت حددودهم البحدر األبديض
1040-940م
القاراخانيون
املتوسط والبحر األمحر وأخدذوا دور
العر يف قيادة العامل اإلسالمي.
بالد الفرس والعر والترك وصدلت
1100-1040م
السالجقة
حدودهم إىل اجلنو الشرقي من إيران
وكافة املناطق احملاذية لباكستان وصوالً
إىل خلي البصرة واخللي العربدي.
كامل آسيا الصغرى ،وجزً كبري مدن
اإلمرباطورية العثمانية 1911 -1100م
جنو شرق أوروبا ،وغر آسديا،
ومشاا إفريقيا.
...-1911
اجلمهورية التركية
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وعند رصد النزوع اجليوستراتيجي لألتراك خالا الفترة املمتدة بدني
ق.م و1011م ،باإلضافة إىل السياق التارخيي السابق ،نالحظ ما يلي(:)1
أوالً :تكرار اجلذب اجليوستراتيجي :واملقصود به ،عدد مرات اجتاه الكياندات
السياسية التركية عرب مسارها التارخيي خارج أرضها حنو األقاليم اجلغرافية احمليطدة
هبا ،أو عدد مرات تعرضها للغزو من تلك األقاليم.
 استحوذت أوروبا ،وخاصة اجلزً الشرقي منها ،على عدد املرات األكثريف االجنذا اجليوستراتيجي لألتراك خالا حوايل  900سدنة بدد 11
مرة.
 احتلَّت منطقة مشاا آسيا ،وحتديدًا روسيا ،املرتبة الثانيدة يف اجلدذاجليوستراتيجي؛ إذ بلغ عدد املرات  10مرة.
 احتلت منطقة جنو غر آسيا املرتبة الثالثة بد  11مرة. احتلت منطقة جنو آسيا (اهلند ،باكستان ،أفغانستان) املرتبة األخريةبد  7مرات فقط.
نالحظ أن املناطق الثالث األوىل هي مراكز اجلذ التارخيية بدرجة متقاربدة
نوعًا ما يف عدد مرات تكرار اجلذ اجليوستراتيجي لكل منها.
ثاتيًا :إن االجنذا حنو منطقة إقليمية معينة يتعلق بطبيعة موازين القوى بدني
املناطق الثالثة األساسية يف كل مرحلة تارخيية ،فأينما وُجدت املنداطق الرخدوة،
تتزايد قوة اجلذ  ،وميكن توضي هذه املسألة ببعض األمثلة()2؛ فعنددما كاندت
7000

()1

()2

املالحظات الواردة يف التحليل مت استخالصها من مصادر تارخيية عدَّة ،وللتوسع يف هذا
املوضوع ميكن االطالع على:
التركماين ،أسامة ،موجيز تاريخ الترك والتركمان قبل اإلسالم وبعده (دار اإلرشداد،
مح  ،)1009 ،ط  ،1ص  .95-10وكذلك :أوزوطونا ،املدخل إىل التاريخ التركي،
ص .65-5
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك العديد من الكيانات التركية األخرى مل يدتم إيرادهدا يف
اجلدوا نظرًًا لتزامنها وتشاهبها يف النزوع اجليوسترتيجي ومت االكتفاً بالكيانات الكربى
واألكثر شهرة.
عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .10
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أوروبا تعيش حالة من الصراعات واالنقسامات يف القرنني السادس عشر والسدابع
عشر امليالدي ،شكَّلت أوروبا الشرقية وخاصة منطقدة البلقدان نقطدة جدذ
استراتيجي للدولة العثمانية؛ باعتبارها نقطة رخوة يف البيئة اجملاورة هلا .ويف الفتدرة
املعاصرة شكَّل العراق -بعد فرض مناطق احلظر اجلوي فوق مشالده وجنوبده يف
أعقا غزوه الكويت عام 1990م -منطقة رخوة بالنسبة لتركيا؛ حيث شدهدت
منطقة مشاا العراق عمليات عسكرية واسعة النطاق قامت هبا القدوات التركيدة
ملالحقة عناصر حز العماا الكردستاين االنفصايل داخدل األراضدي العراقيدة،
وهكذا ميكن مالحظة هذه القاعدة يف كل الفترات التارخيية بشكل عام.
وختل الدراسة إىل أن مستقبل تركيا مل يعد يعتمد على ارتباطها بدالغر
فقط؛ فقد تغيَّرت هذه النظرة لدى األتراك أنفسهم يف ظلِّ كثري مدن املعطيدات،
و اليت من أبرزها اهنيار االحتاد السوفييت ،وتراجع األمهية النسبية لتركيدا بالنسدبة
ألوروبا والغر ؛ إذ كانت تعد رأس حربتهما يف مواجهة االحتاد السوفييت خدالا
فترة احلر الباردة ،وكذلك املوقف األوروبدي والغربدي املنحاز لليوندان إثدر
االجتياح التركي جلزيرة قربص يف منتصف السبعينات من القرن املاضي ،وكدذلك
رفض قبوا العضوية الكاملة لتركيا يف االحتاد األوروبدي ،وقبوا عضوية اليونان،
وقربص؛ مما حدا بالساسة األتراك إىل التنبه ألمهية الشدرق الدذي أراد سدلفهم
مصطفى كماا االنسالخَ عنه ،وقد جتلَّت هذه املسألة بتدبين الدرئيس التركدي
تورغوت أوزاا لفكرة العثمانية اجلديدة ،ويبدو أن املمارسة السياسدية التركيدة
بدأت بالفعل تتوجه حنو خلق توازن يف عالقاهتا مع حميطها اإلقليمي ،دون االبتعاد
عن الغر  ،وقد جتلَّى ذلك يف عدة مؤشرات نذكر منها ما يلي(:)1
 توسيع إطار منظمة التعاون االقتصادي ( ،)ECOوهي اخلطدوة األوىلاليت قامت هبا تركيا بعد احلر الباردة يف حميطها اآلسيوي.
 االنضمام إىل عموعة الدوا النامية الثمانية؛ مما مكَّنها من التقار مدعالقوى االقتصادية الصاعدة يف آسيا وإفريقيا ،مثل :إندونيسيا ،وماليزيا،
ونيجرييا ،ومصر.
()1

أوغلو ،العمق االستراتيجي ،ص .115-101-101
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-

-

حتسني العالقات مع سوريا ،واليت وصلت إىل حافة الصدام عام .1000
عدم السماح باستخدام األراضي التركية لضر العراق عام .1001
اختاذ موقف مستقل عن املوقف الغربدي فيما يتعلق بدامللف الندووي
اإليراين.
التنديد باحلر اإلسرائيلية على لبنان عام  ،1006وباحلر على غدزة
يف العام  ،1001وما تبعها من االنسحا من مؤمتر دافوس علدى ذات
اخللفية ،مث إرساا أسطوا احلرية ،الذي فجََّّدر العالقدات التركيدة-
اإلسرائيلية عام .1010
مساعدة املعارضة السورية بعد اندالع الثورة السدورية عدام ،1011
واحتضان اجتماعاهتا ،وكذلك استضافة لقاً أصدقاً سوريا يف شدهر
يونيو/حزيران  ،1011الذي ضمَّ ما يزيد على تسعني دولة؛ األمر الذي
تسبَّب يف توتر العالقات التركية-السورية عددًا.
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الفصل الثاني
البنية االقتصادية
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تعد البنية االقتصادية إحدى الركائز األساسية اليت تقوم عليها املكانة الدوليدة
واإلقليمية لدولة ما ،فالتطورات السياسدية واالجتماعيدة ،وكدذلك النهضدة
التكنولوجية والعلمية ،تعتمد بصورة مباشرة على احلالة االقتصادية لتلك الدولة.
وعند استعراض املراحل التارخيية اليت مر هبا االقتصاد التركي ،يتبيَّن أن األطر
العامة هليكلية االقتصاد مل تتعرض ألي إصالحات تُذكر حىت هناية احلر العامليدة
الثانية وما ترتَّب عليها من خسارة تركيا ملعظم أسواقها اخلارجية رغم وقوفها على
احلياد عسكريًّا؛ فقد تأثر االقتصاد التركي باألوضاع السياسية اليت سادت الدبالد
منذ تأسيس اجلمهورية عام  1911على يد التيار القومي العلماين الذي ظلَّ يهيمن
على مفاصل الدولة بقبضة حديدية ،ومنذ مطلع السبعينات مدن القدرن املاضدي
شهدت الساحة التركية بروز تيارات سياسية مناهضة للعلمانية أخدذت تسدعى
بدورها لتفكيك قبضة العلمانيني على مفاصل الدولدة ،مبدا يف ذلدك اجلاندب
االقتصادي(.)1
وميكن أن نرسم مالم املشهد االقتصادي التركي يف الفترة املمتدة بني 1945
و 1979على النحو اآليت:
 الشعبوية والدوالنية وسيطرة القطاع العام. اتباع سياسة اقتصادية تتمحور حوا االقتصاد الداخلي بشكل أساسي.()1

خشرم ،عمر" ،الصراع من بوابة االقتصاد" ،اجليزيرة ت  1 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،1006
(تاريخ الدخوا 10 :نوفمرب/تشرين الثاين :)1011
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/be53fe8c-0ad0-4b19-be91-7bd578a0cdce
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 فرض إجراًات محائية لصاحل الشركات الوطنية. فرض قيود مشددة على الواردات والشركات األجنبية. تراجع الصادرات بفعل تعقيد البريوقراطية وانتشار الفساد. تراجع اإليرادات احلكومية الالزمة للنهوض بقطاع الصناعة. صعوبة تأمني املواد األولية اخلاصة بالصناعة. العشوائية ،وعدم التنظيم وقلَّة الفاعلية يف القطداع العدام ،إضدافة إىلتوظيف هذا القطاع من قبل النخب السياسية لتحقيق مكاسب ذاتيدة
على الصعيدين االجتماعي والسياسي ،وإغراق مؤسسات القطاع العام
بعدد كبري من املوظفني للحدِّ من البطالة؛ األمر الذي تسبَّب يف تواصل
العجز يف امليزانية ،وارتفاع نسبة التضخم واملديونية ،واخنفداض قيمدة
العملة التركية.
 زيادة نفقات الدولة ،وضعف االقتصاد عمومًًدا نتيجدة حالدة عددماالستقرار السياسي ،واملواجهات العسكرية يف قربص واملناطق الكُردية.
ويُعد عقد الثمانينات من القرن املاضي نقطة حتوا بارزة علدى الصدعيدين
السياسي واالقتصادي مع عودة احلكم املدين للبالد؛ ففي يناير/كانون الثاين عدام
 1910بدأت حكومة رئيس الوزراً ،سليمان دميرييدل (جداًت عدرب انقدال
عسكري) ،بتنفيذ برنام اإلصالحات بعيدة املدى ،الذي صمَّمه نائبه -ووزيدر
الشؤون االقتصادية -تورغوت أوزاا ،ويقوم على حتوا االقتصاد التركي حنو النمو
الذي تقوده الصادرات( .)1كما تضمنت خطة أوزاا إجراًات هتدف إىل تشدجيع
الصادرات اليت تُسهم يف متويل الواردات ،وإتاحة اجملاا أمام بالده للدتخل مدن
اآلليات االقتصادية اليت استمرت منذ هناية احلر العاملية الثانية ،والديت شدهدت
موجات متعاقبة من النمو السريع واالنكماش .وقدد مشلدت خطدة اإلصدالح
االقتصادي عددًا من اإلجراًات ،مثل :خفض قيمة اللرية التركية ،وإبداً املرونة يف
()1

أوزترك ،إبراهيم" ،التحوالت االقتصادية التركية بني عامي  ،"1001-1001يف :حممدد
عبد العاطي (حمرر) ،تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركدز اجلزيدرة
للدراسات ،الدوحة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت )1009 ،ط  ،1ص .47
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أسعار الصرف ،وفرض قيود مشددة على املعروض من النقود واالئتمان ،والتخل
من الدعم الذي تقدمه مؤسسات الدولة لبعض القطاعات ،باإلضدافة إىل حتريدر
األسعار ،وإصالح النظام الضريبدي ،وتشجيع االستثمار األجنبدي(.)1إال أن هذا
الربنام توقف بعد استقالة أوزاا من منصبه الوزاري ،لكنه عاد للظهور عددًًا إثر
تسلمه منصب رئيس الوزراً عام  ،1911وعُرف هذا الربندام باسدم برندام
التحرير االقتصادي.
وقد حقَّق برنام التحرير نتائ إجيابية باحنسار األزمة االقتصدادية وحتسدن
ملموس يف ميزان املدفوعات ،وإعادة قدرة تركيا على االقتراض مدن املؤسسدات
املالية الدولية ،كما قاد إىل منو اقتصادي متجدد ،وازداد حجم السلع املصدَّرة مدن
 2,3مليار دوالر يف عام  1979إىل  8,3مليارات دوالر يف عام  .1915كما مندت
الواردات يف الفترة ذاهتا من  4,8مليارات دوالر إىل  11,2مليار دوالر ،وتقلُُّّد
العجز التجاري نسبيًّا ،واستقر عند حوايل  2,5مليار دوالر .ومن أبرز أسبا جناح
هذا الربنام  ،الزيادة امللموسة يف عائدات السياحة ،ومد خط أنابيب النفط العراقي
عرب األرضي التركية مقابل رسوم تدفع للحكومة التركية(.)2

()1
()2

Selcuk, F., Ertugrul, A. A Brief Account of the Turkish Economy 1980-2000,
(Bilkent University, Department of economics, Ankara, 4 June 2001), p. 3-5.
Ibid, p. 2.
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املبحث األول

مؤة ار الوا ع اال ت

ده

عواال :نظر ت ريبية:

وضعت تركيا أوا خطة ةسية يف مطلع الثالثينات من القرن املاضي يف إطدار
التحوا حنو سياسة التصنيع ،وجرى تنفيذها عام  ،1914مث وضعت اخلطدة الثانيدة
ولكن مل يُنفَّذ إال جزً منها نتيجة اندالع احلر العاملية الثانية ،وهذه اخلطط قدَّمت
آليات لتحسني البنية التحتية والتعدين والصناعات التحويلية ،وقد سعت هذه اخلطط
للتخل من التخطيط االقتصادي املركزي يف عقد اخلمسينات ،إال أن دستور عدام
 1961جعل التخطيط االجتماعي واالقتصادي مسؤولية الدولدة .ومبوجدب هدذا
الدستور أسست احلكومة يف العام نفسه ما عُرف هبيئة ختطيط الدولة لتقوم بإعدداد
اخلطط االقتصادية ومتابعة تنفيذها وإبداً الرأي يف السياسة االقتصدادية ،وتشدمل
اخلطط اليت تعدها اهليئة حتديد أهداف االقتصاد الكلدي ،واألهدداف االجتماعيدة
ومستويات االستثمار ،ووضع التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة لقطاعات االقتصاد
الفرعية ،وهذه اخلطط مُلزِمة للقطاع العام وغري مُلزِمة للقطاع اخلاص(.)1
ووضعت اهليئة خطتها اخلمسية األوىل يف الفترة املمتدة بني (،)1967-1961
واخلطة اخلمسية الثانية خالا الفترة ( ،)1971-1961واخلطدة الثالثدة يف الفتدرة
( ،)1977-1971واخلطة الرابعة يف الفترة ( ،)1911-1979كما قامدت برسدم
أهداف التنمية لعام  ،1995مبا يف ذلك االنضمام لالحتاد اجلمركدي للمجموعدة
()1

Republic of Turkey Prime Ministry, Tanitim 2007-2013 “State Planning
Organization”, (Visited on 25 December 2011):
http://www2.dpt.gov.tr/konj/DPT_Tanitim/index1.html
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األوروبية ،وقد حققت تلك اخلطط العديد من اإلجنازات ،لكنها عانت يف الوقت
نفسه من العديد من املشاكل ،كما أن كثريًًا من اقتراحاهتا مل تنفذ بشكل فعداا،
وبعد االنقال العسكري عام  1910مت تعديل اخلطة اخلمسية الرابعدة ملصدلحة
القطاع اخلاص ،واملشروعات كثيفة العمالة واملوجَّهة حنو التصدير واالسدتثمارات
اليت من شأهنا أن تدرَّ عوائد مالية بشكل سريع نسبيًّا.
وقد أخَّرت حكومة أوزاا اخلطة اخلمسية اخلامسة ( )1919-1914ملدة سنة
واحدة ملواكبة برنام اإلصالحات اهليكلية الذي أُدخل يف عدام  .1911وخالفًًدا
للخطط اخلمسية السابقة سعت اخلطة اخلامسة لددور أقدل للدولدة يف اجملداا
االقتصادي لذلك يعد العام  1911نقطة حتوا مهمة يف احلياة االقتصادية التركيدة.
ومبقتضى هذه اخلطة ،فإن دور الدولة خيت باإلشراف العام على اجملاا االقتصادي
بدا التدخل املباشر ،وإعطاً دور أكرب للقطاع اخلاص ،واخلطة األخدرية للفتدرة
املمتدة بني  1011-1007تضم ةسة حماور ،وهي(:)1
 .1زيادة القدرة التنافسية.
 .1زيادة فرص العمل.
 .1تعزيز التنمية البشرية والتضامن االجتماعي.
 .4ضمان التنمية اإلقليمية.
 .5زيادة اجلودة والفعالية يف اخلدمات العامة.
وهناك أيضًا ما يُعرف باستراتيجية عتمع املعلومات يف الفترة املمتددة بدني
 ،1010-1006واليت كانت هتدف إىل(:)2
 إعادة هندسة العمليات التجارية يف القطاع العام ،وضمان التحديث يفاملؤسسات ،وأداً اإلدارة العامة بصورة سريعة فعَّالة وسهلة الوصدوا،
وكفاًة تقد اخلدمات للمواطنني والشركات من القطاع العام.
 ضمان استفادة املواطنني ،على أعلى مسدتوى ،مدن فدرص عتمدع()1
()2

Republic of Turkey Prime Ministry, Tanitim 2007-2013 “State Planning
Organization”, (Visited on 25 December 2011):
http://www2.dpt.gov.tr/konj/DPT_Tanitim/index1.html
Ibid.
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املعلومات ،واحلدِّ من الفجوة الرقمية وزيادة العمالة واإلنتاجية.
 ضمان االستخدام الفعَّاا وواسدع النطداق لتكنولوجيدا املعلومداتواالتصاالت من قِبل الشركات.
 ضمان منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليكون قادرًًا علدىاملنافسة عامليًّا من خالا إنشاً بيئة تنافسية لتوفري اجلودة ،وعلى نطداق
واسع ،وخدمات عالية بأسعار معقولة.
وبناًا على النتائ املتحققة هلذه اخلطط ،ميكن احلكم على حالدة االقتصداد
التركي ،ودوره يف رسم صورة املكانة املستقبلية للدولة يف اإلقليم.
ده:

ني  :النمو اال ت
ث ا
هناك عدد من املتغريات اليت تؤثِّر يف النمو االقتصادي للدولة ،مندها طبيعدة
النظام االقتصادي ،ومتوسط الزيادة السكانية ،ومستويات االدخار واالسدتثمار،
والتطور العلمي والتكنولوجي ،واالستقرار السياسي ،والعالقات اإلقليمية والدولية،
وحجم وطبيعة املوارد احمللية ،وغريها من املتغريات.
وهذا يدا على أن معدا النمو االقتصادي يعد مؤشرًا واضحًا علدى احلالدة
االقتصادية يف الدولة ،إضافة إىل إمكانية املقارنة بني اقتصادات الدوا على أسداس
هذا املعدا(.)1
وللوقوف على طبيعة النمو االقتصادي يف تركيا البد من دراسة القطاعدات
االقتصادية املختلفة ومعرفة املسامهة النسبية لكلٍّ منها يف النمو االقتصادي للدبالد،
وميكننا القوا :إن البنية االقتصادية لتركيا تتشكَّل من القطاعني العام ،واخلداص،
والقطاع الثالث املتمثل يف القطاع التعاوين.
وقد تصاعد دور القطاع الثالث يف اجملاا االقتصادي خالا السنوات القليلدة
املاضية ،ويأيت تنامي الدور االقتصادي لتلك املؤسسات يف إطار ما تشهده تركيدا
()1

الشهوان ،نوفل" ،بعض االجتاهات اإلقليمية للتغيري التقين يف التنمية االقتصادية" ،مركيز
الدراسات اإلقليمية جامعة املوصل( ،تاريخ الدخوا 11 :ديسمرب/كانون األوا :)1011
http://www.regionalstudiescenter.net/site/journals/analyses_files/Nawfal%20%
20%20%20Regional%20Trends%20for%20Tech.%20Change.htm
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من تطورات كبرية يف جوانب احلياة املختلفة ،وهذه املؤسسات اليت تعدد اليدوم
باآلالف يف تركيا ،على امتدادها مشا ًال وجنوبًًا حتظى باالهتمام بدني القطاعدات
الفكرية املختلفة ،علمانية ،أو حمافظة إسالمية ،أو حىت قومية ،ومجيعها تسدتخدم
إمكانيات مالية كبرية قُدِّرت حبوايل  7مليارات دوالر عام .)1(1007
وبتتبع مستويات النمو االقتصادي خالا الفترة من عام  1010-1000جند أن
الوسط احلسابدي ملعدالت النمو خالا كامل املدة هو  ،%3,4كما ميكننا رصدد
مجلة من املالحظات على النحو التايل(:)2
 اخنفاض معدالت النمو خالا األعوام  1011-1006من  %6,9إىل .%3,4 تراجع معدالت النمو بصورة ملموسة خدالا العدامني 1009-1001نتيجة تفاقم األزمة االقتصادية العاملية ،والتراجع احلاد يف سعر صدرف
اللرية التركية الذي جتاوز .%15
 عاد االقتصاد التركي للتحسن يف العام  ،1010واقتر النمو من معدالتالفترة املمتدة بني  ،1001-1000مث تراجعت هذه املعددالت يف العدام
 1011عدَّ ًدا نتيجة جتدد األزمة العاملية ،لكنها مل تصل إىل حدود .1009
وللتعرف على أهم القطاعات االقتصادية التركية سنحاوا رصدها بشدكل
موجز مع إعطاً األمهية لالجتاهات الكربى يف التحليل:
 1الكراىة

متثِِّّل أحد القطاعات الرائدة يف االقتصاد التركي ،فقد بلغت حصدة اإلنتداج
الزراعي يف النات احمللي اإلمجايل يف تركيا  %10,1عام  ،1000إال أن هذه النسدبة
اخنفضت إىل  %8,3عام .1009
()1
()2

عبد اجمليد ،سعد" ،مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيا" ،جملة املنار اجلديد( ،العددد ،49
شتاً  ،)1010ص .11

International Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook”, (IMF New
York, April 2010), p. 47.
And Turkish Statistical Institute, “Statistical Yearbook 2010”, (Turkstat,
Ankara, 2011), p. 369.
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وخالا هذه الفترة ،شهدت تركيا استمرار التحوا االقتصادي من الزراعدة إىل
الصناعة وقطاع اخلدمات ،وعلى الرغم من اخنفاض حصة الزراعة يف الندات احمللدي
اإلمجايل ،فإن مستويات اإلنتاج الزراعي يف تركيا ارتفعت منذ عدام  .1000وبلغدت
قيمة اإلنتاج الزراعي يف عامي  1001و 1009على التوايل  ،47,2و 51,09مليار دوالر،
ويعمل يف القطاع الزراعي حوايل  5,2ماليني شخ حسب إحصاًات .)1(1010
وتتوزع األراضي واملساحات الزراعية يف تركيا طبقًا إلحصاًات عام 1007
على النحو التايل %14,7 :غابات ،و %19املروج واملراعي ،و %14,2أرض خمصصة
للمحاصيل الدائمة ،و %14مناطق زراعية بعلية ،و %16مناطق زراعيدة مرويدة،
و %15تُصنَّف حتت أمساً أخرى ،وتشمل أرض البحريات واملستنقعات والقفدار،
واملناطق السكنية واألرض املخصصة لألغراض الصناعية ،وتتركز أخصب املنداطق
الزراعية يف قونية وسط جنو األناضوا ،وأضنة جنو الدبالد علدى جبداا
طوروس ،وأزمري املطلة على البحر املتوسط(.)2
واستنادًا إىل إحصاًات منظمة األغذية والزراعة الدولية ( )FAOالتابعة لألمم
املتحدة ،فإن املنتجات الزراعية التركية زادت زيادة مطَّ ِردة خالا الفتدرة -1910
 .)3(1009وحتتل زراعة القم املرتبة األوىل يف تركيا من حيث املساحة؛ فقد بلغت
نسبة املساحة املزروعة بالقم  %61من عموع األراضي املزروعة باحلبو  ،أي ما
نسبته  %4,5من إمجايل األراضي املزروعة بالقم يف العامل ،وبالتايل فإن  %3,5من
اإلنتاج العاملي يأيت من تركيا اليت حتتل املرتبة التاسعة بني الدوا املنتجة للقم .
ويأيت الشعري يف املرتبة الثانية بعد القم من حيث املساحة؛ حيث تبلغ نسبته
 ،%15ويعد الشعري أحد أهم املنتجات املصدَّرة إىل اخلدارج ،وتددا املؤشدرات
اخلاصة باإلنتاج الزراعي على أن تركيا قامت برفع إنتاجهدا الزراعدي بصدورة
()1

Republic of Turkey Prime Ministry, “Investment Support and Promotion
Agency of Turkey”, Truksh Agriculture Industry Report, (July 2010), p. 3.
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), “Country
Profiles, index”, (Visited on 26 December 2011):
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=ar&iso3=TUR

()3

Ibid.

()2

59

مستمرة؛ مما جعلها حتتل مراتب متقدمة بني الدوا يف اإلنتاج الزراعي بالرغم مدن
تراجع حصة الزراعة يف النات اإلمجايل احمللي من  %50يف الستينات مدن القدرن
املاضي إىل حوايل  %8,5عام  .)1(1009وال تزاا الزراعة قطاعًا مهمًّا يف االقتصداد
التركي رغم التوسع يف قطاع الصناعة واخلدمات على حساهبا(.)2
 1ال ن ىة

يوجد يف تركيا العديد من املوارد الطبيعية ،كالفحم الذي يُعد املصدر الدرئيس
لتوليد الكهرباً ،باإلضافة للكروم ،والزئبق ،والنحاس ،والبورون ،والذهب .وتشكِّل
الصناعة التركية  %25,6من النات اإلمجايل احمللي وتوفر  %24,7من فرص العمدل،
وتسهم بد  %95من حجم الصادرات ،وهناك العديد من الصدناعات املهمدة يف
تركيا ،كصناعة الغزا والنسي  ،وجتهيز املواد الغذائيدة ،والصدناعات الزراعيدة،
باإلضافة إىل الصناعات التعدينية ،وصناعة السيارات ،واآلالت الصناعية ،والصناعات
الكيماوية والبتروكيماوية ،وصناعات احلديد والصلب ،ومواد البنداً واألخشدا .
وبالرغم من هيمنة القطاع العام على العديد من الصناعات ،فدإن حصدة القطداع
اخلاص من اإلنتاج الصناعي وصلت إىل قرابة  ،%10ويسيطر القطاع اخلاص علدى
حنو  %95من حجم االستثمارات الصناعية ،وزاد عدد املصانع من  1آالف مصدنع
عام  1001إىل  10ألف مصنع عام  1010تغطي خمتلف عاالت التصنيع(.)3
وقد اعترب رئيس االحتاد التركي لغرف التجارة ،رفعت هيسار جيكلي أوغلو ،أن
الصناعة التركية اخلاصة تشكِّل قوة دافعة مهمة وراً النمو االقتصادي يف تركيا ،وأهندا
قادت  %54من النمو االقتصادي الذي بلغ معدله  %8,9عام  ،1010وأكَّد أوغلدو أن
()1
()2
()3

Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), “Country
Profiles, index”, (Visited on 26 December 2011):
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=ar&iso3=TUR.
European Commission- Agriculture and Rural development, “Report on the
Turkey Agriculture and Enlargement”, 2010, p. 1.
The republic of Turkey, Prime Ministry State Planning Organization, “Sector
Profiles of Turkish Industry A General Outlook”, (General Directorate for
Economic Sectors and Coordination, Industry Department, February 2004),
p. 3-8.
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القطاع الصناعي اخلاص متكَّن من دفع النمو االقتصادي يف تركيا نظ ًرا لنجاحه يف أمور
ثالثة" :االستثمار واإلنتاج والعمالة"( .)1وتشري إحصاءات االحتاد الدوو لشدركات
تصنيع السيارات إىل أن تركيا حتتل املركز اخلامس عشر بني الوول املصنِّعة للسديارات
عام 9002؛ حيث تنتج حنو  200ألف سيارة سنويًّا ،ويتكون قطاع تصنيع السديارات،
من  71شركة إنتاج أساسية ،حملية وأجنبية ،باإلضافة إىل حوا  4آالف شركة تعمل
يف الصناعات الفرعية هلذا القطاع ،ويعمل يف هذا القطاع حوا  000ألدف عامدل،
وابتواء من عام  ،9002شكَّلت منتجات السيارات ،مبا يف ذلك سديارات الركدا ،
والسيارات التجارية الصغرية ،والسيارات الثقيلة واحلافالت ،أهم ثدال ادادرات
لتركيا .وقو بلغ إمجا حجم املبيعات للصناعات الفرعية هلذا اجملال يف األسواق احمللية
واألجنبية  18,3مليار دوالر يف عام .)2(9002
وحتتل تركيا املرتبة  92بني الوول املنتجة لألسلحة ،إىل جانب كوهندا رابدع
أكرب مستورد هلا ،وتسعى تركيا لزيادة حصتها يف سوق السالح من خالل زيدادة
اادراهتا لتصل عام  9077إىل  1,5مليار دوالر سنويًّا ،كما تعمل تركيا على زيادة
حمليا من  %92إىل  ،%20ويشري بعض الوراسدات
نسبة املعوات العسكرية املنتجة ًّ
إىل وجود حنو  900شركة تركية تعمل يف جمال اناعة األسلحة ،معظمها مملوكدة
للوولة يعمل فيها حنو  20ألف عامل(.)3
وتفيو تقارير معهو اإلحصاءات التركي بأن معول النمو السنوي يف اإلنتداج
الصناعي حقق قفزة هائلة من  %5,8سنويًّا عام  ،9002واو ًال إىل  %14,9يف بواية
العام .9077
()1

()2
()3

Editor, “Turkish Private Industry Becomes Driving Force Behind Economic
Growth”, business turkey today, 5 April 2011, (Visited on 31 December
2011):
www.businessturkeytoday.combehind-economic-growth April 2011 05
Republic of Turkey Prime Ministry, Investment Support and Promotion
Agency of Turkey, “Turkish automotive industry report”, December 2009,
p. 3-4.
McGregor, A. Arming for Asymmetric Warfare, Turkey’s Arms Industry in the
21st Century, (The Jamestown Foundation, Washington, 2008), p. 2.
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تشمل منتجات التصدير الرئيسدة يف تركيدا :املالبدس ،واإللكترونيدات،
والسيارات ،واملنتجات الزراعية ،واحلديد والصلب ،والوقود املعدين ،والزيدوت،
واألحجار الكرمية ،والتبغ .أمَّا الواردات الرئيسة بالنسبة لتركيا فتشمل :املعددات
الكهربائية ،واألجهزة امليكانيكية ،واألدوات البصرية ،واملنتجات الصيدالنية .وتعد
الصادرات التركية واحدة من احملركات الرئيسة لالقتصاد التركي نظدرًا لنموهدا
القوي املتصاعد .ووفقًا لبيانات مجعية املصدِّرين األتراك؛ فقد حققت الصدادرات
رقمًا قياسيًّا يف شهر مارس/آذار من العام  ،1011فوصلت قيمتها إىل  11,7مليدار
دوالر بنسبة منو قدرها  %22,81بالنسبة لنفس الشهر من العام  ،1010وهذا أعلى
رقم حتققه الصادرات يف مثل هذا الشهر (هناية الربع األوا من العام) منذ تأسديس
اجلمهورية التركية ،وكانت املراكز الثالثة األوىل يف منو الصادرات مدن نصديب
قطاعات :السيارات ،والنسي  ،والفوالذ(.)1
ويف عام  ،1001سجلت الواردات التركية زيادة قدرها  ،%34,5وكان هدذا
االرتفاع الكبري يف الواردات بسبب الطلب احمللي القوي على الطاقدة ،وارتفداع
أسعار النفط ،ورفع قيمة اللرية التركية ،والنمو يف الطلب على منتجات التصددير
التركية ،اليت تعتمد بصورة أساسية على مدخالت مستوردة ،ووفقًا للمجموعدات
السلعية الرئيسة؛ فقد بلغت حصة السلع الرأمسالية  %16,3من إمجدايل الدواردات
بزيادة مقدارها  %32,1مقارنة بالعام  ،1001وشكَّلت واردات السدلع الوسديطة
 %71,1من إمجايل الواردات ،بزيادة مقدارها  %50هناية العام  ،1001أمَّا السدلع
االستهالكية فقد بلغت حصتها  %10,9من إمجايل الواردات ،بقيمة قددرها 7,5
مليارات دوالر .وفيما يتعلق باملنتجات الزراعية فقد كدان نصديبها  %1,7مدن
الواردات يف حني كانت حصة منتجات التعددين واسدتغالا احملداجر .%15,1
()1

Republic of Turkey Prime Ministry, Investment Support and Promotion
Agency of Turkey, “Investment guide, Investors Guide, Foreign Trade”,
(Visited on 31 December 2011):
http://www.invest.gov.tr/enUS/investmentguide/investorsguide/Pages/Internati
onalTrade.aspx
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وكانت أكرب عموعة يف الواردات هي املنتجات املصنَّعة بنسدبة مقددارها ،%10
بزيادة مقدارها  %10,1مقارنة بالعام السابق ،ويُعد العجز يف امليزان التجاري نقطة
ضعف مُ ْز ِمنة يف االقتصاد التركي ،ويرجع هذا األمر إىل أن الصناعات التحويليدة
اليت تشكِّل احملرك األساسي لنمو الصادرات تعتمد بصورة مباشرة يف إنتاجها على
مواد خام أو شبه جاهزة مستوردة ،باإلضافة إىل ارتفاع أسعار النفط عامليًّا ،وقدد
ارتفع العجز يف امليزان التجداري التركدي إىل  10,1مليدارات دوالر يف شدهر
يوليو/متوز من العام  1011مقابل  5,7مليارات دوالر يف نفس الشهر مدن عدام
1010؛ حيث ازدادت الواردات بنسبة  %41مقابل زيدادة الصدادرات بنسدبة
.)1(%19
ويُُالحََظ أن أكثر من  %40من التجارة التركية تتم مع أوروبا ،ومتثِّل تركيدا
الشريك رقم  7يف ترتيب شركاً أوروبا التجاريني عام  1010من حيث الواردات،
ورقم  5من حيث الصادرات ،واالجتاه العام للعالقات التجارية بني الطرفني عرف
منوًّا ملحوظًا(.)2
ًّ
وميكن االستدالا على املكانة املهمة ألوروبا يف شبكة العالقدات التجاريدة
التركية من خالا املقارنة بني معدا التغري يف العالقة مع العامل ،مقارنة مبعدله مدع
االحتاد األوروبدي؛ ففي حني بلغ معدا التغري يف واردات تركيا من العامل خدالا
الفترة من  1006إىل هناية  1010حوايل  ،%6,1فإنه وصل مع االحتاد األوروبددي
إىل  ،%1,7كما أن التغري يف الصادرات التركية لالحتاد األوروبددي تفوقدت يف
معدهلا مقارنة مع العامل حبوايل %5؛ وذلك يعين مُضي تركيا يف سعيها لالرتبداط
بأوروبا ،وهو أمر تتعزَّز دالالته بالنظر يف نسبة جتارة تركيا مع دوا االحتاد(.)3
وقد تراجعت صادرات تركيا إىل دوا االحتاد األوروبددي بنسدبة ،%10
مقارنة باملستويات املسجلة يف العام  .1005وقد استعاضت تركيدا عدن ذلدك
()1
()2
()3

Central Bank of the Republic of Turkey, “Balance of Payments Report, 20102011”, p. 2.
European Commission Trade, “Turkey EUBilateral Trade and Trade with the
World”, 8 Jun 2011, p. 4-6.
Ibid. p. 5.
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بالتصدير إىل دوا الشرق األدىن والشرق األوسط ،واليت شهدت زيادة كدبرية يف
الصادرات التركية بلغت نسبتها  .%6,6ومن ناحية ثانية ،برزت أملانيدا كدأكرب
وجهة للصادرات التركية ،تلتها بريطانيا وإيطاليا .ويف منطقة الشرق األوسط ،جند
أن العراق ،واإلمارات وإيران أصبحت يف مصاف أكرب  10وجهدات تصدديرية
للسلع التركية.
وتعد دوا االحتاد األوروبدي مصدرًا أساسيًّا للدواردات التركيدة بنسدبة
 %19,1من صادرات تركيا عام 1010؛ مما جيعلها متثل الشريك التجاري األكثدر
أمهية لتركيا .وعلى عكس الصادرات ،مل متثِّل منطقة دوا الشرق األدىن والشدرق
األوسط ثاين أكرب منطقة لالسترياد بالنسبة إىل تركيا ،ولكن تركيا استعاضت عنها
بدوا آسيوية أخرى تُسهم بنسبة  %22,3يف وارداهتا ،تلتها دوا أوروبية أخدرى
(غري أعضاً باالحتاد األوروبدي) واليت أسدهمت بنسدبة  %16,3مدن إمجدايل
الواردات ,وعلى الرغم من ازدياد عدد وجهات االسترياد ،فقد اخنفضت واردات
تركيا إىل منطقة االحتاد األوروبدي كنسبة مئوية من إمجايل الصادرات بنسبة %6
مقارنة باملستويات املسجلة يف العام .)1(1005
وكما برزت أملانيا كأكرب وجهة لصادرات تركيا ،برزت روسيا كمصددر
مهم يف وارداهتا؛ إذ أسهمت بنسبة  %11,7من إمجايل وارداهتا ،معظمها من الغاز
الطبيعي.
 4االستثم ار األجنبية

كانت تركيا واحدة من أقل املستفيدين من االستثمار األجنبدي املباشر بدني
البلدان النامية حىت عام  .1000وكانت تدفقات االسدتثمار األجنبددي املباشدر
التراكمية خالا العام  1910حوايل  0,161مليار دوالر ،وقد أسهمت عوامل عدَّة،
اقتصادية وغري اقتصادية ،يف تدين مستوى االستثمارات األجنبية املباشرة يف البالد،
ومن تلك العوامل االقتصادية :استراتيجية إحالا الواردات اليت كانت متبعة حدىت
مطلع الثمانينات من القرن املاضي ،وارتفاع تكاليف معامالت دخوا املسدتثمرين
()1

European Commission Trade, “Turkey EUBilateral Trade and Trade with the
World”, 8 Jun 2011, p. 7.
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األجانب ،واملعدالت املرتفعة للتضخم ،وعدم االستقرار االقتصادي ،وانعدام محاية
حقوق امللكية الفكرية ،وعدم توفر بنية قانونية وبنية حتتية كافية .أمَّا العوامل غدري
االقتصادية فتشمل حالة عدم االستقرار السياسي واالنقالبات العسكرية املتكررة،
وتصاعد الصراعات السياسية بني التيارات املختلفة ،وسيطرة الفكدر االقتصدادي
الدوالين ،والعداً جتاه الوجود االقتصادي اخلارجي ،وغيا تشدجيع االسدتثمار
األجنبدي املباشر(.)1
وقد توسع االستثمار األجنبدي املباشر يف تركيا بشكل طفيف بعد برندام
التحرير الذي وُضع حيز التنفيذ عدام  .1911ويف عدام  1919زادت تددفقات
االستثمار األجنبدي املباشر السنوي من  9،114مليون دوالر يف الفترة املمتدة بني
 1919-1910إىل  1,701ماليني دوالر يف الفترة من  1990إىل  1999مث قفدز إىل
ال عن
 1,16مليار دوالر يف الفترة بني  1005و ،1001يف الوقت الذي كان يزيد قلي ً
 1مليار دوالر خالا الفترة املمتدة بني  1000و ،1004وبالرغم من النمو املتزايد يف
حجم االستثمارات األجنبية املباشرة ،فإن مسامهة هذه االستثمارات يف النات احمللي
اإلمجايل مل تتجاوز  %1حىت عام .)2(1004
ويف عام  ،1007ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبدي املباشدر إىل تركيدا
بشكل كبري ووصلت إىل  11,1مليار دوالر؛ أي ما يقر من مثانية أضعاف القيمة
املسجلة يف عام  ،1004وحبلوا عام  1006أصبحت تركيا خدامس أكدرب دولدة
مستقبِِلة لالستثمار األجنبدي املباشر بني األسواق الناشئة.
واالجتاه العام حلجم االستثمارات األجنبية يف تركيا هو الزيادة ،وهذه الزيادة
ترجع إىل تضافر عدد من العوامل ،أبرزها :االستقرار السياسي النسبدي بعد عودة
احلكم املدين ،والنمو القوي لالقتصاد ،واإلصالحات يف قطاعات مهمدة ،مثدل:
االتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة واخلدمات املصرفية .وكانت احلصة األكرب
من االستثمارات األجنبية من نصيب قطاع اخلددمات الدذي يشدمل العناصدر
()1
()2

Vural, Yaşra, Zortuk, Mahmut, “Foreign Direct Investment as a Determining
Factor in Turkey’s Export Performance”, Eurasian Journal of Business and
Economics, 2011, 4 (7), p. 14.
Ibid. p. 16.
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األساسية يف االقتصادات احلديثة ،وهي االتصاالت السلكية والالسلكية ،وتوليدد
الطاقة ،واخلدمات االستشارية ،والفنادق والسياحة بعد خصخصتها ،ممدا عدزَّز
القدرة التنافسية لتركيا يف األسواق العاملية ،فقد ارتفعت هذه احلصة مدن %7,41
خالا  1001-1910إىل حنو  %9,61خالا  .)1(1001 -1001وهذه القطاعدات
كانت مملوكة ملؤسسات القطاع العام ،اليت كانت تفتقر إىل الكفاًة يف إدارة هذه
اخلدمات .كما زادت تدفقات االستثمار األجنبدي املباشدر إىل قطداع التعلديم
العايل ،وبعد قطاع اخلدمات ،كانت ثاين أكرب حصة من االسدتثمارات األجنبيدة
املباشرة من نصيب قطاع الصناعات التحويلية الذي جذ حوايل  %16,1من هذه
االستثمارات خالا .)2(1001-1001
وحتتل تركيا املرتبة  15بني الدوا األكثر جذبًا لالستثمارات األجنبية املباشرة
على املستوى العاملي ،حسب تقرير مؤمتر األمدم املتحددة للتجدارة والتنميدة
(األونكتاد) عن الفترة  ،1010-1001وقد أجرتِ احلكومة التركية تعديالت على
التشريعات املتعلقة باالستثمار لتصب أكثر توافقًا مع املعايري الدولية يف هذا اجملاا،
ولتحسني البيئة االستثمارية يف البالد(.)3
ث لثا  :تحدي

الوا ع اال ت

ده:

 1البط لة

بلغ حجم اليد العاملة يف تركيا مع بداية عام  1011حوايل  14,71مليونًًا بزيدادة
سنوية بلغت  %4سنويًّا ،وتشري املعلومات اإلحصائية للمعهد التركدي لإلحصداًات
وبيانات البنك الدويل ومنظمة العمل الدولية إىل أن االجتاه العام ملعددالت البطالدة يف
()1
()2
()3

Republic of Turkey, Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency
of Turkey, “Foreign Investments in Turkey”, (Visited on 29 December 2011):
http://www.invest.gov.tr/AR-SA/THEAGENCY/Pages/OurServices.aspx
İzmen, Ümit, Yılmaz, Kamil, “Turkey’s Recent Trade and Foreing Direct
Investment Performance”, Working Paper series, Working Paper 0902,
(TÜSİAD-KOÇ Uinversity Economic Research Stanbul, March 2009), p. 15-18.
Ibid. p. 19.
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تركيا هو االرتفاع مما ميثِّل حتدًّيًّا قائمًا ومستمرًا لالقتصاد التركي(.)1
وتشري الدراسات الدميغرافية إىل االستمرار يف منو هذه الفئة حىت عدام ،1015
وأن نتائ تراجع النمو السكاين لن تظهر على هذه الفئة إال بعد عام  .)2(1015وعند
دراسة التوزيع اجلغرايف للبطالة يف تركيا ،جند أن التفاوت يف معدالهتا بدني املنداطق
اجلغرافية حمدود ،وأن هذه النسب بشكل عام متقاربة ،وقد سجلت مدينة إسطنبوا
املدينة األكثر اكتظاظًا بالسكان يف تركيا -أعلى زيادة يف معدا البطالة بني املددنالتركية ،ووصلت يف عام  1009إىل  %51,7مقارنة مع العام  1001لتصب النسدبة
العامة للبطالة فيها  ،%16,8وبلغ عدد العاطلني عن العمل يف املدينة  751ألفًًا.
كما سجَّلت أعداد العاطلني عن العمل يف املدن الكربى ،مثل :أنقرة وأزمدري،
زيادة كبرية أيضًا؛ فوصل عدد العاطلني عن العمل يف مدينة أزمدري إىل  117ألدف
عاطل بزيادة تصل نسبتها إىل  ،%45,5بينما بلغ عدد العاطلني عن العمل يف العاصمة
أنقرة  111ألف عاطل لترتفع أعدادهم عن العام املاضي بنسدبة  ،%17,8واحتلََّّدت
منطقة أضانا -مرسني وشانلي وأورفا وديار بكر -املرتبة األعلى يف معدا البطالة؛ إذ
بلغت نسبة البطالة فيها  ،%18,8وجاًت مناطق هاتاي ،وقهرامامناراس ،وعثمانيدة
يف مرتبة الحقة ،ووصلت نسبة البطالة يف هذه املناطق إىل  ،%11إال أن املالحظة اليت
ال ميكن إنكارها أن مناطق جنو شرق تركيا هي األعلى يف نسبة البطالة(.)3
 1التضبم

اخنفض معدا التضخم يف تركيا ،من متوسط قدره  %70,4يف الفتدرة مدن
 1001-1991إىل  %6,4يف هناية عام  ،)4(1010وهي أدىن قراًة يف أكثر من أربعة
()1
()2
()3
()4

Turkish Statistical Institute, Turky s Statistical Year Book 2011, (Turkstat,
Ankara, 2012), p. 177-196.
Behar, Cme, “Demographic Developments and Complementarities: Ageing
Labor and Migration”, Turkish studies, vol 7, No 1, 2006, p. 17-37.
Ibid. p. 17-37.

بلغت معدالت التضخم يف تركيا خالا عقد التسعينات مستويات غري مسبوقة وصلت
عام  1994إىل  ،%106,1وللمزيد من التفاصيل عن هذه املعدالت ميكن الرجوع إىل:

Berument, Hakan, Kamuran, “Malatyali, Inflation in Turkey”, (The Central Bank
of the Republic of Turkey, Research Department, Ankara, February 1999), p. 4.
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عقود خالا عام  ،1010واخنفض معدا التضخم يف مؤشر أسعار املستهلكني مدن
 %6,53يف ديسمرب/كانون األوا  1009حىت  %6,40يف ديسدمرب/كدانون األوا
 .1010وقد وضعت حكومة حز العدالة والتنمية خطدة هتددف إىل خفدض
معدالت التضخم إىل  %15يف عام  ،1001و %10يف عام  ،1001و %11يف عدام
 1004و %1يف عام  ،1005وقد حققت اخلطة نتائ إجيابية خالا الفترة احملدددة
للتنفيذ ( ،)1005-1001وجاً اخنفاض معدالت التضخم من  %61يف هناية عدام
ضع يف اخلطة .وقدد
 1001إىل  %7,7يف هناية عام  ،1005وهي نسبة أفضل مما وُ ِ
كانت نسبة التضخم املرتفعة واملستمرة مسة رئيسية لالقتصاد التركي مندذ مطلدع
الثمانينات من القرن املاضي وجَ َرت حماوالت عدَّة خلفض معدا التضخم منذ ذلك
الوقت لكنها باًت بالفشل .ومع جناح خطة احلكومة التركية اليت وضدعت عدام
 1001لتقليل معدالت التضخم إال أن هناك أسبابًًا عدََّّة جعلت من التضخم عملية
( )
مستمرة يف تركيا منذ عام  ،1970ومنها : 1
 ارتفاع العجز يف ميزانية القطاع العام. استثمارات ضخمة يف البنية التحتية. النفقات العسكرية الباهظة املرتبطة بأسبا جغرافية سياسية. عدم االستقرار السياسي الذي ينت بسبب الضغوط التضخمية. السياسات الشعبوية اليت تُتََّبع قبل كل انتخابات عامة. -الزيادات يف أسعار املدخالت املستوردة الرئيسة عامليًّا.

()1

Kara, Hakan, “Turkish Experience With Implicit Inflation Targeting”, (The
Central Bank of the Republic of Turkey, Research and Monetary Policy
Department, September 2006), p. 3.
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املبحث الثاني

مؤةر التنمية البةرية
متثِّل مؤشرات األمم املتحدة املتعلقة بالتنمية البشرية ،باإلضافة إىل مؤشدرات
الدخل ،وسيلة مناسبة ملعرفة املخرجات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لبلد من
البلدان ،وهي سلوكات متداخلة بعضها ببعض .ومع أننا تناولنا يف الفصل السابق
التركيب الطبقي للمجتمع التركي ،مع ما ينطوي عليه هذا التركيب مدن توزيدع
للدخل ،وقيم وثقافة الطبقات االجتماعية ،وكل مدا يتصدل بالطبيعدة الطبقيدة
للمجتمع ،مبا يف ذلك املسار االجتماعي على الصعد السياسية واالجتماعية ،إال أننا
نعود للحديث حوا مسألة توزيع الدخل ،لالستدالا هبا علدى درجدة الرفداه
االجتماعي.
ويُقدِّر البنك الدويل معدا دخل الفرد التركي حىت عام  1010حبدوايل 10,106
دوالرات سنويًّا ،ويضع البنك تركيا ضمن اجملموعة العليا لدوا الدخل املتوسط(.)1
وعند تتبع اجتاهات معدالت الدخل نالحظ أن معدا دخل الفدرد خدالا
الفترة من  1010-1001قد تضاعف أكثر من ثالث مرات من  1017دوالرًا عدام
 1001إىل  10,106دوالرات عام  1010حسب بيانات البنك الدويل ،وقد تزامنت
الزيادة يف دخل الفرد التركي مع اخنفاض معدا التضخم من  %61عام  ،1001إىل
 %6,4عام .1010
ومع أن دخل الفرد اخنفض يف العام  1009بصورة ملموسة نتيجة تفاقم األزمة
املالية العاملية ،إال أن االجتاه العام لدخل الفرد كان حنو الصعود .كما أن ذلدك ال
()1

The world bank, Countries, Turkey, (Visited on 25 December 2011):
http://www.worldbank.org/en/country/turkey
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يلغي حقيقة وجود تفاوت يف توزيع الدخل ،واتساع الفجوة بني الفقراً واألغنياً؛
فقد وصل دخل أغىن  %10من السكان حوايل  9أضعاف دخل أفقر  %10حبسب
تقارير معهد اإلحصاًات التركي( .)1كما أن فجوة الدخل بني الريف واحلضدر ال
تزاا مرتفعة أيضًًا ،فقد بلغ معدا الفقر العام لألسر الريفية حوايل  %15مقارنة مع
 %11من األسر احلضرية(.)2
ومنذ عام  ،1910شهدت الطبقة الوسطى يف تركيا منوًّا ملموسًا ،وخاصة يف
املناطق احلضرية ،حىت أصبحت أكرب من الطبقة العليا ،وأكثر منها تنوعًًدا؛ وهدي
تشمل أنواعًا خمتلفة من املسؤولني من املستوى املتوسط :البريوقراطيني ومدوظفي
القطاع العام واملهندسني والتكنوقراط وحَ َملدة الددرجات اجلامعيدة املتقدمدة،
والصحفيني والكُتَّا ومديري املؤسسات الصناعية ،وأصحا املكاتب التجارية،
ومراكز اخلدمة االجتماعية ،وأصحا املنشدآت الصدغرية ،واملطداعم وجتدار
التجزئة ...ويعد التعليم واحلصوا على شهادة جامعية مفتاحًًا لالنضمام إىل الطبقة
الوسطى اليت تتميز بتنوعها الثقايف والفكري والقطاعي .ومع أن االجتاه العام للطبقة
الوسطى التركية مييل حنو النمو واالتساع منذ العام  1910إال أن استمرار ارتفداع
معدالت التضخم يهدد هذه الطبقة باستهالك املدخرات ،وإعاقة عملية الصدعود
االجتماعي ألفرادها .وقد قدَّر خمتصون ومراقبون حجم الطبقة الوسطى يف تركيدا
حبوايل  %10من السكان عام .)3(1010
ويعد مؤشر الفقر جانبًا مهمًّا من جوانب معرفة مددى العدالدة يف توزيدع
الدخل ،وعند الرجوع إىل مؤشرات البنك الدويل وتعريفاته للفقر ،نالحظ وجود
طريقتني لقياس الفقر ،فإذا اعتمدنا أن الفقر يتمثل يف معدا إنفاق يومي مقدداره
()1
()2
()3

معهد اإلحصاًات التركي ،الكتاب اإلةصائي السنوي ( 0210اإلحصاًات التركيدة،
أنقرة ،)1011 ،ص .71
“Rural Poverty Portal”, (Visited on 5 February 2012):
www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/turkey
Birdsal, Nancy, “The Indispensable Middle Class in Developing Countries; or,
The Rich and the Rest, Not the Poor and the Rest”, Center for Global
Development, March 2010, p. 15.
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%0,10

دوالر واحد؛ فإن معدا الفقر املدقع يف تركيا كان يف عدام  1001هدو
حسب املعهد التركي لإلحصاًات ،وأصبحت هذه النسبة  %0عام  ،1011أمَّا إذا
اعتمدنا مقياس دوالرين فإن مستوى الفقر يف تركيا يتراجع من  %1,04عام 1001
إىل  %0,10عام .)1(1011
ويقوا برنام األمم املتحدة اإلمنائي يف تركيا :إن حوايل  %10من السدكان
يعيشون على أقل من  4,30دوالر يف اليوم .وإذا أخذنا نفقات اسدتهالك املدواد
الغذائية وغري الغذائية بعني االعتبار جند أن ما يقر من  %19من السكان فقراً(.)2
أمَّا الفقر النسبدي على أساس النفقات فقد تراجع من  %16,96عدام 1001
إىل  %11,01عام  ،1010وفيما يتعلق بالفقر الكامل فقد اخنفض مدن  %10عدام
 1009إىل  %17,11عام .)3(1011
وخبصوص مِلكية األسر للسلع االستهالكية املعمرة جند أن:
 .1مجيع املؤشرات مبا فيها ِملكية املنزا تشهد منوًّا مطَّردًا ،وإن كان هدذا
النمو بنسب متفاوتة .ومع ذلك فإن نسبة ملكية املنازا يف تركيا بلغت
عام  1001حوايل  %61وفقًا ملا ذكره إبراهيم تورهان نائدب حمدافظ
البنك املركزي التركي يف املؤمتر الدويل السابع عشر للعقدار احلقيقدي
واالقتصاد احلضري ،املنعقد يف إسطنبوا يف  4يوليو/متوز  .1001وهذه
النسبة تساوي مثيلتها يف الواليات املتحدة األمريكية .وإذا أخذنا معدا
النمو السكاين يف االعتبار ،عند مناقشة نسبة مِلكية السكن يف تركيدا،
وكذلك االضطرابات املالية العاملية ،فإن ذلك يعين وجود مشدكلة يف
هذا القطاع ،يف احلضر والريف على حدٍّ سواً؛ األمر الذي يترتب عليه
تزايد نفقات أجور السكن رغم تراجع النمو السكاين ،كما أن مشكلة
()1
()2
()3

Turkish Statistical Institute, “Result Of Poverty study”, (Turkstat, Ankara, 6
January 2011), Press release, 16 March 2012, (Visited on 13 October 2015):
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8642
United Nation Development Program Turkey, about Turkey, (visited on
3/October 2015):
http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=1123
Turkish Statistical Institute, Turkey’s Statistical Yearbook 2011, p. 258.
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السكن بدأت يف تركيا منذ عام  1950نتيجة اتساع نطداق التحضدر
وتسارعه ،وهو ما ترتب عليه بناً األحياً العشدوائية داخدل املددن
السكنية ،وكذلك زيادة الضغط على اخلدمات وانتشدار املشدكالت
االجتماعية ،كالفقر والبطالة واجلرمية ،كما أن العشوائيات قد تكدون
مسؤولة عن ارتفاع أعداد اإلصابات يف الزالزا اليت تتعرض هلا تركيدا
بني احلني واآلخر نظرًا لعدم تقيدها مبواصفات البناً ويطلق على مثدل
تلك البيوت مصطل (بين بليلة)(.)1
 .1يشري تزايد نسبة مِلكية األسر للسلع االستهالكية املعمرة ،واستفادهتا من
اخلدمات ،إىل حتسن مستمر يف نوعية احلياة ومستوى املعيشدة .ومدن
املؤشرات على القدرة املالية لألفدراد ،حجدم السدياحة اخلارجيدة
للمواطنني؛ إذ تشري اإلحصاًات الرمسية التركية إىل أن معددا عددد
املواطنني األتراك الذين يسافرون خارج البالد منذ عام  1001حىت عام
 1010يقتر من  5ماليني شخ سنويًّا %11 ،يغادرون بقصد زيارة
األهل واألصدقاً ،و %10ملمارسة األعماا االقتصدادية والتجاريدة،
و %10بقصد العمل ،و %17بقصد التروي واالستجمام .كما شهدت
السياحة الداخلية تقدمًا كبريًا عام  1009مقارنة باألعوام السابقة متقدمة
على السياحة اخلارجية؛ إذ بلغت الزيادة يف حجم السدياحة الداخليدة
 ،%1مقابل  %1فقط للسياحة اخلارجية ،ومن املتوقع أن تصل الزيدادة
يف السياحة الداخلية حنو  %11عام .)2(1015
 .1تُعد املوازنة العامة املؤشر األبرز على الوضع االقتصادي للدولة ،كمدا
ميثل التغيري يف هذه املوازنة دالَّة قوية على احلالة االقتصادية يف البالد من
حيث االستقرار ،أو االضطرا  ،وبالنظر إىل املوازنة العامة يف تركيدا
()1
()2

Turhan,brahim, Housing in Turkey, Paper presented to the 17 th Annual
International Conference The American Real Estate and Urban Economics
Association, (Istanbul, July 4, 2008).
Central Bank of the Republic of Turkey, “Public Finance, 2010-2011”,
(Visited on 30 September 2012):
http://www.tcmb.gov.tr/research/parapoli/6c11-3.pdf
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خالل األعوام  ،9000 ،9000 ،9002نالحظ اآليت:
 اخنفاض عجز املوازنة يف هناية عام  9000إىل نصف القيمةة الةوصلها يف هناية عام .)1(9002
 يف مطلع العام  9000حققت املوازنة فائضًا ماليًّا قُدِّر حبةوا 000مليون دوالر ،مقابل عجز قُدِّر حبوا  3مليةارات دوالر خةالل
الفترة ذاهتا من العام  ،9000وهذه هي املرة األوىل ال حتقق فيهةا
املوازنة فائضًا منذ  92عامًًا؛ األمر الذي اعتربه رئةي الةوزرا
التركي السابق ،رجب طيب أردوغان ،مؤشرًا على قوة االقتصاد
التركي واستقراره(.)2
 تراجع جمموع صايف رصيد الدَّْين العام إىل الناتج احمللي اإلمجةابنسبة  0.2نقطة مئوية من  %92.2هناية عةام  9000إىل %27,9
عام .)3(9000
ومع أن مجيع املالحظات السابقة متثِّل نقاطًًا إجيابية خبصوص املاليةة العامةة
للدولة التركية ،إال أن آليات إعداد املوازنة التركية وتنفيذها تعةا مةن بعة
السلبيات وردت يف العديد من التقارير احمللية الصادرة من البنك املركزي التركي،
ومن بع اجلهات الدولية خاصة تلك ال تتابع مطابقة املوازنة التركية للمعةاي
األوروبية على طريق االنضمام لالحتاد األوروبةي ،ومنذ عةام  9000شةرعت
احلكومة التركية اجلديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية بوضع مجلة من اإلصالحات
لتحسني مستوى أدا املوازنة العامة للدولة ،ومن أمهها(:)4
 زيادة دور القطاع اخلةاص يف االقتصةاد ،وإشةراكيف يف عمليةاتاخلصخصة.
()1
()2
()3
()4

Central Bank of the Republic of Turkey, “Public Finance, 2010-2011”,
(Visited on 30 September 2012):
http://www.tcmb.gov.tr/research/parapoli/6c11-3.pdf
Ibid.
Ibid.
Central Bank of The Republic of Turkey, “Monetary Policy Report”, July
2003, p. 58.
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 وضع آليات لزيادة استقطا االستثمارات األجنبية من أجل املسدامهةيف سداد الديون.
 إعادة هيكلة عدد كبري من مؤسسات الدولة. إصالحات قانونية وتشريعية لالرتقاً بنظام املوازنة. إعداد املوازنة العامة للدولة على أساس األداً؛ األمر الذي يعزز مبددأاملساًلة يف األمور املالية للدولة.
ال ذا داللة علدى
وبالنظر إىل البنية االقتصادية ،ميكن اعتبار مؤشر التنمية عام ً
حالة الدولة االقتصادية ،ومكانتها بني الدوا يف هدذا اجلاندب .وبدالرجوع إىل
مؤشرات التنمية البشرية اليت تُعىن مبتابعتها ورصدها عموعة من املؤسسات الدولية
التابعة لألمم املتحدة ،ميكن مقارنة احلالة التركية ببعض الدوا ضمن حميطها خالا
فترة زمنية متتد ما بني العامني  1001و 1011على النحو اآليت(:)1
 هنالك زيادة يف مؤشر التنمية البشرية يف تركيا خالا املدة احملدددة ،يفحني أن هناك تراجعًًا يف دوا إقليمية مماثلة هلا ،مثل :مصدر وإيدران.
ونظرًًا لكون مؤشرات التنمية البشرية حتدد املالم املتعلقة بتقييم درجة
الرفاه االجتماعي بشكل عام ،فهذا يعين أن تركيا تشهد حتسنًًا أكرب يف
حالة الرفاه منذ بداية املدة بالنسبة حمليطها اإلقليمي.
 نسبة انتشار التعليم يف تركيا يف هناية العام  1011تُُعد األعلدى يف دوااإلقليم البارزة؛ فقد وصلت هذه النسدبة  ،%94,5مقابدل  %16,7يف
إيران ،و 79,4يف السعودية.
 يُعد معدا متكني املرأة يف تركيا أقل منه يف إيران؛ إذ يصل هذا املعدداإىل  ،%11,1بينما يبلغ  %14,1يف إيران ،مقابدل  %11,5يف مصدر،
و %9,1يف السعودية ،لكن هناك معلومات إحصائية أخرى تشدري إىل
()1

البنك الدويل" ،املؤشرات"( ،تاريخ الدخوا 14 :نوفمرب/تشرين الثاين :)1011
http://data.albankaldawli.org/indicator

ُتصنَّف الدوا اليت هلا مؤشر تنمية بشرية دون  0,500بأهندا األدىن ،ومدن  0,500إىل
 0,799متوسطة ،ومن  0,100فما فوق األعلى.
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احتالا املرأة التركية لكثري من املواقع مل تبلغها يف دوا اإلقليم األخرى؛
فعلى سبيل املثاا :هنالك  %10من مستشاري الدولدة مدن النسداً،
وكذلك  %11من الدبلوماسيني ،و %40مدن املعلمدني ،و %11مدن
احملامني ،و %49من القضاة ،و %15من قضاة احملاكم العليا يف الدبالد،
وهذه األرقام متقدمة على دوا اإلقليم(.)1

()1

البنك الدويل" ،املؤشرات"( ،تاريخ الدخوا 14 :نوفمرب/تشرين الثاين :)1011
http://data.albankaldawli.org/indicator
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املبحث الثالث

اإلنف ق الدف ىي
يعد اجلانب الدفاعي أبرز التحديات اليت تواجه التنمية يف معظم دوا العدامل
الثالث ،ورغم التحديات األمنية اليت تعاين منها تركيا على الصدعيدين الدداخلي
واخلارجي ،نلمس اخنفاضًًا ملحوظًا يف فاتورة استرياد األسلحة بشكل متواصل منذ
العام  1999وحىت عام  ،1009بعد أن شهدت الفترة مندذ العدام 1991-1914
تصاعد عمليات حز العماا الكردستاين(.)1
وتشري بيانات البنك الدويل املستمدة من معلومات املعهد الدويل للدراسدات
االستراتيجية يف ستوكهومل ،إىل أن اإلنفاق العسكري التركي للفرد قياسًًا ملعددا
الدخل الفردي قد تراجع من  %1,5عام  1990إىل  1,7عام .1009
وتعد الواليات املتحدة األمريكية املصدر األوا لألسلحة التركية بنسبة تصدل إىل
 ،%10مث أملانيا بنسبة بلغت  ،%10مث حلف مشاا األطلسي بنسبة  ،%1والصني بنسدبة
 ،%1ودوا شرق آسيا بنسبة  ،%0,01ودوا الشرق األوسط بنسبة .)2(%0,01
وكانت امليزانية التركية لسنه  1014قد بلغت  191مليدار دوالر ،وقدد مت
ختصي مبلغ  15مليار دوالر مليزانية الدفاع للعام  ،1015بزيادة  .%9,5وتوزعت
ميزانية الدفاع التركية يف العام  1014بني عدد من املؤسسات املعنية على النحدو
التايل:
()1
()2

Index Mundi, “Turkey-Arms imports, (SIPRI Trend Indicator Values)”,
(Visited on 24/11/2011):
http://www.indexmundi.com/facts/turkey/arms-imports

البنك الدويل" ،املؤشرات"( ،تاريخ الدخوا 14 :نوفمرب/تشرين الثاين :)1011

http://data.albankaldawli.org/indicator
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 وزارة الدفاع  11مليار دوالر. الشرطة الوطنية  8,4مليارات دوالر. احلرس الوطين  3,2مليارات دوالر. وزارة الشؤون الداخلية  1,8مليار دوالر. وكالة االستخبارات  500 MITمليون دوالر. حرس السواحل  111مليون دوالر.وقد شهدت السنوات األخرية زيادة سنوية مبعدا  %10يف ميزانيدة الددفاع
نتيجة استمرار توتر األوضاع يف سوريا وامتداد العمليات العسكرية إىل احلددود
السورية-التركية ،خاصة بعد اجتياح تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ملنطقة عدني
العر (كوباين اجملاورة لتركي) ،واستئناف حز العماا الكردستاين عملياته ضد
احلكومة التركية بعد جتدد اآلماا الكردية يف قيام دولة هلم مشاا سوريا؛ مما يزيدد
من األعباً األمنية والعسكرية على احلكومة التركية ،ورغم كل ذلك فقد بقيدت
امليزانية العسكرية متدنية كنسبة مئوية من النات احمللي اإلمجايل ،مدع االحتفداظ
بتسلي حديث ومتطور للجيش التركي والذي يعد الثاين يف حلف مشاا األطلسي
من جهة العدد ،واإلنفاق على الصناعات العسكرية الوطنية(.)1
وتتكون ميزانية الدفاع من نفقات شراً السالح وحتديث اجليش ،وميزانيدة
وزارة الدفاع ،ومصروفات القروض اخلارجية والتجاريدة ملستشدارية اخلزاندة،
ونفقات صندوق دعم الصناعات الدفاعية ،واملبالغ املالية اليت يتم ختصيصها لتدعيم
القوات املسلحة ،ومعاشات أفرادها املتقاعدين.
وحبسب معطيات معهد دراسات السالم الدويل ،فإن تركيا حلَّت يف املركدز
 14عامليًّا خالا عام  ،1011من حيث إنفاقها العسكري.
وقد أنفقت شركه  Aselsanالتركية مبلغ  140مليون دوالر علدى البحدث
والتطوير يف عام  1011وذلك بنمو نسبته  %15عن السنة املاضية ،ويف السدنوات
()1

Editor, “Turkish Government Raises Defense Budget for Next Year”, Daily
News, 12 October 2013, (Visited on 26/9/2015):
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-government-raises-defense-budgetfor-next-year.aspx?pageID=238&nID=56122&NewsCatID=344
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األخرية تستثمر شركة  Aselsanيف تطوير أنظمة عسكرية حديثة ،خصوصًًدا يف
قطاع االتصاالت ،واألنظمه الكهروبصرية وأنظمة الرادار واحلر اإللكترونيدة،
ويف عام  1011وصل حجم مبيعات الشركة حوايل مليار دوالر(.)1
وسيتم تقييم القوة العسكرية التركية واجتهاهتا املستقبلية يف الفصل الثالث من
البا الثاين هلذا الكتا .

()1

“ASELSAN increased R&D spending 25 pct in 2013”, Cihan, 21 April 2014,
(Visited on 26/9/2015):
http://en.cihan.com.tr/en/aselsan-increased-rd-spending-25-pct-in-20131410780.htm?language=en
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املبحث الرابع

االتج ه
عواال:

الوبرف لال ت

يرور المؤة ار اال ت

د التروي

دية األس سية:

بعد مناقشة أبرز مسات االقتصاد التركي ،البد من تتبع خمتلدف املؤشدرات
االقتصادية األساسية للوقوف على االجتاهات العظمى هلا عرب مراحلدها املختلفدة
ليتسنَّى رسم بعض مالحمها املستقبلية.
مل يشهد االقتصاد التركي تطورًا جوهريًّا منذ قيام اجلمهوريدة التركيدة إىل
مطلع سبعينات القرن املاضي ،وظل مرهتنًا باألوضاع السياسية اليت فرضتها القوى
العلمانية على البالد منذ العام  ،1911ومع حلوا العقد السابع من القرن العشدرين
ظهرت يف الساحة التركية قوى سياسية مضادة للعلمانية ،وأخذت تسعى للحدِّ من
هيمنتها على مقدرات الدولة ،ويف مقدمتها املقدرات االقتصادية(.)1
ويف عام  1979وصل معدا التضخم إىل مستوى غري مسبوق ،ومنذ هناية احلر
العاملية الثانية إىل مطلع الثمانينات ،انتهجت احلكومات التركيدة املتعاقبدة سياسدات
اقتصادية تتمحور حوا االقتصاد الداخلي ،ومحاية املنتجات الوطنية ،وفرض قيود على
الشركات والواردات األجنبية ،وهيمنت الدولة على عمل النشداطات االقتصدادية،
جاعلةً من االقتصاد التركي اقتصادًا دوالنيًّا شعبويًّا ،تراجعت فيه حركدة الصدادرات
بفعل البريوقراطية ،والفساد املستشري؛ مما أدى إىل تراجع اإليرادات املاليدة للندهوض
بقطاع الصناعة ،واسترياد البضائع واملواد األولية املتعلقة هبا(.)2
()1

خشرم ،عمر" ،الصراع من بوابة االقتصاد "،اجليزيرة ت  1 ،نوفمرب/تشرين الثاين :1006

()2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/be53fe8c-0ad0-4b19-be91-7bd578a0cdce
Selcuk, F., Ertugrul, A. A Brief Account of the Turkish Economy 1980-2000,
p. 4.
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وقد مَرَّ االقتصاد التركي بعدد من األزمات االقتصادية احلدادة يف األعدوام:
 ،1994و ،1999و .1001وتعد األزمة االقتصادية اليت عرفتها تركيدا عدام 1001
من أكرب األزمات منذ سبعينات القرن العشرين ،ومتثَّلت تلك األزمدة يف املظداهر
اآلتية:
 تدهور أوضاع البنوك اخلاصة واململوكة للدولة على حدٍّ سواً. زيادة معدالت العجز يف املوازنة العامة ،وكدذلك العجدز يف امليدزانالتجاري ،وزيادة نسبة الديون اخلارجية.
 تراجع احتياطيات البنك املركزي من العمالت الصعبة.وأمام هذا الواقع عجزت حكومة بولنت أجاويد عن اخلروج من تلك األزمة؛
مما دفعها إىل اللجوً لصندوق النقد الدويل مما زاد من تعقيد األزمدة؛ إذ كاندت
نتيجة الوصفات اليت قدمها الصندوق للحكومة التركية سلبية للغاية ،وأسفرت عن
نتائ مدمرة لالقتصاد التركي ،كما انعكست تلك األزمة على احلياة السياسية يف
البالد ،فخسرت حكومة أجاويد االنتخابات أمام حز العدالة والتنمية حدديث
التشكُّل بزعامة رجب طيب أردوغان ،ومنذ صعود حكومة حز العدالة والتنمية
إىل سُدَّة احلكم ،أوَْلت اجلانب االقتصادي اهتمامًا كبريًا.
ده:

ني  :بطة حوومة العدالة والتنمية للنلوض ب لوا ع اال ت
ث ا
وضعت احلكومة التركية خطةً للنهوض بالواقع االقتصادي للبالد خالا الفترة
املمتدة بني  1001و ،1001ومتحورت هذه اخلطة حوا النقاط اآلتية(:)1
 إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بإلغاً بعضها واستحداث أخرى لتحقيقالشفافية يف املالية العامة للدولة ،وتنشيط بعض املؤسسات اليت كاندت
غري فاعلة بصورة كافية خالا املرحلة السابقة ،ورفع كفاًة أداً البنك
املركزي.
()1

أوزتورك ،إبراهيم ،التحوالت االقتصادية التركية ب عامي  ،0228-0220يف :حممدد
عبد العاطي (حمرر) ،تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركدز اجلزيدرة
للدراسات ،الدوحة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ص .41
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 زيادة احلرية املالية والتوسع يف عمليدات اخلصخصدة ،وتوسديع دورالقطاع اخلاص على حسا الدولة.
 العمل على إحداث تغري تدرجيي يف العقلية االقتصادية التقليدية لتقبدلفكرة اقتصاد السوق.
وقد حققت اخلطة اليت انتهجتها حكومة العدالة والتنميدة نتدائ إجيابيدة
انعكست بوضوح على األداً االقتصادي للبالد ،ومن أبرز تلك النتائ :
 .1ارتفاع معددالت النمدو بشدكل متواصدل طيلدة الفتدرة بدني
.1001-1001
 .1ارتفاع النات اإلمجايل احمللي التركي ليبلغ  750مليار دوالر عدام 1001
مقابل  150مليار عام 1001.
 .1زيادة حصة الفرد من النات اإلمجايل احمللي لتصدل إىل  10آالف دوالر
عام  1001مقابل  1100عام 1000.
 .4زيادة قيمة الصادرات اليت وصلت إىل  115مليدار دوالر عدام 1011
مقابل  11مليار عام .)1(1001
وعلى الصعيد السياسي ،شهدت الساحة السياسية التركية منذ العدام 1001
استقرا ًرًا سياسيًّا كبريًا؛ األمر الذي انعكس إجيابًا على معدا النمو االقتصادي؛ إذ
احتلت تركيا املرتبة الثالثة عامليًّا يف هذا اجملاا بعد الصني واهلند ،كما كدان هدذا
املعدا هو األعلى يف اإلطار األوروبدي(.)2
ومبراجعة األهداف بعيدة املدى لالستراتيجية االقتصادية يف تركيدا نالحدظ
سعي الدولة التركية إىل أن يكون اقتصادها من بني أكرب عشر اقتصادات عامليًّا بعد
أن قفز ترتيبها من املرتبة  16عام  1001إىل املرتبة  16عام .1010

()1
()2

“Turkish Exporters Assembly”, 8 February 2012.
http://www.tim.org.tr/en/news-recent-news-exporting-exotic-edi

أوزتورك ،إبراهيم ،التحنيوالت االقتصنيادية التركينية بني عنيامي ،0228-0220
ص .49
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ث لثا  :مالمح االستراتيجية اال ت

دية حتى ى م :1713

ميكن أن نلخ أبرز مالم االستراتيجية املستقبلية على النحو اآليت(:)1
 حتقيق نات إمجايل حملي مقداره  1تريليون دوالر عام  ،1014ورفعه إىل 1تريليون دوالر حبلوا عام .1011
 رفع قيمة الصادرات التركية من  100مليار دوالر عدام  1011إىل 500مليار عام .1011
 رفع حصة الفرد من النات احمللي اإلمجايل مدن  10آالف دوالر عدام 1011إىل  15ألف دوالر عام .1011
 رفع حجم التجارة اخلارجية من حوايل  100مليار دوالر عام  1011إىل 1تريليون عام .1011
 رفع معدا التوظيف إىل  ،%10وخفض نسبة البطالة إىل  %5حبلوا عام.1011
 السعي الحتالا املركز األوا عامليًّا يف السياحة العالجية. السعي إىل زيادة عدد اجلامعات إىل  150جامعة. السعي إىل بناً عالقات تكامل أمين واقتصادي مع كافة دوا اجلوار. التوجه حنو زيادة عدد سنوات التعليم اإللزامي مدن  1أعدوام إىل 11عامًًا.
 إنشاً ثالث حمطات نووية بطاقة إمجالية تصدل إىل حدوايل  15ألدفميجاوات عام .1011
 ربط كافة احملافظات التركية باخلطوط اجلوية. االنضمام بصورة رمسية وكاملة إىل االحتاد األوروبدي عام .1011ومع أن تركيا قطعت شوطًا كبريًا يف تطدوير األداً االقتصدادي يف الدبالد
والسعي لتوسيع رقعة االستثمارات األجنبية ال يزاا هناك بعض الثغرات اليت تدؤثِّر

()1

رضا ،علي" ،هدف تركيا  :1011ما بني آماا املستقبل وحتديات احلاضدر" ،ساسنية
بوس  11 ،مارس/آذار ( ،1015تاريخ الدخوا 16 :سبتمرب/أيلوا :)1015
http://www.sasapost.com/opinion/the-goal-of-turkey-in-2023
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سلبيًّا على عجلة االقتصاد خاصة فيما يتعلق باالستثمارات األجنبية ،منها(:)1
 قصور النظام الضريبدي عن حتقيق األهداف املنشودة. وجود أنشطة اقتصادية غري مسجلة تقدر مبليارات الدوالرات. قصور التشريعات املتعلقة حبماية حقوق امللكية الفكرية. استحواذ اهليئات الوقفية واخلريية على جدزً معتدرب مدن النشداطاالقتصادي ،وهي يف عملها غري خاضعة لألنظمة الضريبية.
 التهر الضريبدي؛ إذ بلغ  %61خالا العام  1001بزيادة مقدارها 11نقطة عن العام .1007
 الفساد :ال تزاا تركيا حتتلُّ ترتيبًًا مرتفعًًا بني الدوا عالية الفساد ،وفقتقارير منظمة الشفافية الدولية حوا مدركات الفساد(.)2
 مؤشرات احلرية االقتصادية :نالحظ أن النسبة العامة جململ املؤشدراتالعشر املعتمدة للتقييم بلغت  %63,84عام  ،1010مث ارتفعدت هدذه
النسبة إىل  %64,2عام  ،1011وهذا يدا علدى حتسدن نسبددي يف
مستوى احلرية االقتصادية ،وحتتل تركيا املرتبة  67من بني  179دولة.
وحسب هذه املؤشرات ،فإن تركيا تتمتع بدرجة معقولة من احلرية االقتصدادية،
على املستوى العاملي ،وعلى املستوى اإلقليمي حتتل تركيا املرتبة  7من بني  17دولة يف
منطقة مشاا إفريقيا والشرق األوسط ،وعند مراجعة مؤشرات احلرية االقتصادية جند أن
أفضلها يف تركيا هو مؤشر حرية التجارة ،ويعود ذلك إىل سعي تركيدا إىل االلتدزام
( )
باملعايري األوروبية لتحرير التجارة  ، 3وقد بلغت نسبة حرية التجارة يف تركيدا %85,4
عام  ،1011يليه مؤشر حرية اإلنفاق احلكومي ،الذي بلغت نسبته  %78,2عام ،1011
وال تزاا الضرائب تُشكِّل نسبة معتربة من النات اإلمجايل احمللي التركي.
()1
()2
()3

Turkish ustrialists’s and Businessmen’s Association, “Investment Environment
in Turkey Foreign Direct Investments”, (Investors Advisory Council Meeting,
Istanbul, 15 March 2004), p. 5-8.
Transparency International, “Corruption perceptionsindex 2011”, (Berlin,
germany, 2011), p. 4.
Hriatage Foundation, “Index of Economic Freedom, Economic Freedom
Score” in partnership with Wall street journal, Washington 2015, p. 437-438.
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وبتتبع مؤشرات االقتصاد التركي ،هناك(:)1
 .1ازدياد مطَّرد يف معدا دخل الفرد ،وحجم التجارة اخلارجية ،ونسدبة
التعليم.
 .1تضاعُف حجم االستثمارات األجنبية املباشرة عام  1007أكثر من مثاين
مرات بالنسبة لعام  ،1001إال أن هذا املؤشر شهد حالة من التذبذ ما
بني عامي  1010-1001ورغم ذلك ظلت قيمه مرتفعة مقارنة مع عدام
.1001
 .1ارتفاع نسبة البطالة؛ وهذا أمر سلبدي.
 .4اخنفاض حجم النفقات الدفاعية نسبة إىل النات اإلمجايل احمللي.
 .5عمل املؤشرات يدا على أن االقتصاد التركي ينمو بصورة متسدارعة
ومبعدالت جيدة ،وإذا أخذنا بعني االعتبار تراجع النمو السكاين بصورة
ملموسة فإن ذلك سينعكس بصورة إجيابية على الوضدع االقتصدادي
للبالد(.)2
ده:

ابع  :المو ع اإل ليمي لتروي في الج نأ اال ت
را
لتحديد املوقع اإلقليمي لتركيا يف اجلانب االقتصادي البد من مقارنتها بالدوا
املهمة يف الشرق األوسط ،خاصة مصر والسعودية وإيران ،وعند إجراً هذه املقارنة
نالحظ من خالا املؤشرات االقتصادية أن تركيا هي األفضل يف معظم املؤشرات،
واجلدوا اآليت يبني بعض هذه املؤشرات يف عام .1010
()1

()2

A Central Bank of the Republic of Turkey, “Balance of Payments Report”,
2010-2011.
b- Republic of Turkey Prime Ministry, State Planning Organization, “Strategic
Plan 2023”, (Visited on 20 July 2012):
http://www2.dpt.gov.tr/konj/DPT_Tanitim/index1.html
Economy Watch, “Turkey Economic Statistics and Indicators”, (Visited on 28
September 2015):
http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Turkey/year-2010
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جدوم ر م ()1

يبيي المؤة ار اال ت

الدولة

السعودية
مصر
إيران
تركيا
العراق
سوريا

الناتج
اإلمجايل
احمللي
باملليار
دوالر

معدل
النمو

()1
دية لتروي مق رنة مع دوم ةرق عوسطية ملمة

تسبة
قيمة
قيمة
النسبة املئوية
مستخدمي
للدين العام الصادرات الواردات
تسبة
اإلتترت إىل
باملليار
باملليار
التضخم من الناتج
عدد
دوالر
اإلمجايل احمللي دوالر
السكان

571

%3,7

%5,35

%7,7

180,5

86,61

%1181

571

%5,1

%11,97

%74,2

19

43,9

%1181

357,2

%1,02

%12,5

%12,04

78,7

58,9

%1181

715

%9,2

%8,6

%41,6

150

100

%4580

82,15

%0,8

%6

%10,37

37,9

35,77

%181

59,33

%3,2

%6,3

%16,57

12,8

13,6

%189

وبالنظر إىل اجلدوا السابق ،نالحظ أن تركيا حتتل املرتبة األوىل بدني هدذه
الدوا من حيث حجم النات اإلمجايل احمللي ،كما أهنا األعلى من حيدث معددا
النمو احلقيقي ،كما أهنا حتتل املرتبة الثالثة من حيث اخنفاض نسبة التضخم ،إال أن
نسبة الدَّْين إىل النات اإلمجايل احمللي أكثر ارتفاعًا منه يف مجيع الدوا ما عدا مصر،
وهذه إشارة سلبية ،لكن االجتاه العام جلميع املؤشرات مييل لصاحل تركيا.
وإذا رغبنا يف ترتيب تركيا قياسًا للدوا املذكورة يف اجلدوا السدابق تبعًًدا
للمؤشرات األكثر أمهية سنجد أهنا حتتل املرتبة األوىل يف حجدم الندات احمللدي
وكذلك يف معدا النمو االقتصادي وحجدم الصدادرات والدواردات ونسدبة
مستخدمي اإلنترنت يف حني أهنا حتتل املرتبة الثانية يف حجم الدَّْين العام والرابعة يف
حجم التضخم .ومبالحظة عمل املؤشرات األساسية سنجد أن تركيا حتتل املرتبدة
األوىل يف  5من بني سبعة مؤشرات متت اإلشارة إليها.
()1

Economy Watch, “Turkey Economic Statistics and Indicators”, (Visited on 28
September 2015):
http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/Turkey/year-2010
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الفصل الثالث
النظام السياسي
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عند مناقشتنا ملوضوع الثقافة السياسية للدولة التركية املعاصرة ،وجددنا أن
جذور تلك الثقافة ترجع إىل أواخر العهد العثماين ،وخاصة الفترة اليت عُرفت بفترة
التنظيمات أو اإلصالحات ،وتتشعب هذه الثقافة ضمن اجتاهات ثالثة ،هي:
 .1االجتاه الديين الذي كان يدعو إىل اإلبقاء على اخلالفة ،وتعيزييز وةدة
الشعوب اإلسالمية حت لوائها :وكان هذا االجتاه يعزو ضعف الدولة
واحندارها إىل االبتعاد عن تعاليم الدين ،وانتشر هذا التيار بني العامََّّدة،
وعلماً الدين ،وأصحا الطرق الصوفية ،وتُشدكِّل األحدزا ذات
اجلذور اإلسالمية امتدادًا هلذا االجتاه.
 .0االجتاه القومي التركي (الطوراين) :وكان هذا االجتاه يدعو إىل ضدمِّ
الشعو التركية يف آسيا الوسطى يف دولة موحدة؛ باعتبارها الدوطن
األصلي هلم ،وتعد األحزا القومية القائمة حاليًا يف تركيا امتدادًا هلدذا
االجتاه.
 .1االجتاه الثالث أخذ على عاتقه تأسيس دولة تركية يف األناضوا فقدط،
والقطيعة التامة مع العهد السابق ،وتأثر هدذا االجتداه بأفكدار الثدورة
البلشفية ،خاصة فيما يتعلق بالقطيعة مع الدِّين ،وتدزعَّم هدذا االجتداه
مصطفى كماا الذي متكَّن من حتقيق أهدافه بعد حدر االسدتقالا،
وتوقيع معاهدة لوزان مع احللفاً ،وقد تُوِّج جناح كماا بدإعالن قيدام
النظام اجلمهوري بتاريخ  19أكتوبر/تشرين األوا  ،1911كمدا أُُنشد
حز الشعب اجلمهوري واألحزا اليسارية األخرى على هذه األسس.
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وقد أدَّت الظروف الداخلية واخلارجية يف تركيا احلديثة إىل صدعود االجتداه
الثالث؛ مستندًا إىل شرعية حر االستقالا اليت خاضها رموز هذا التيار يف أعقا
احلر العاملية األوىل ضد احللفاً الذين احتلُّوا كثريًا مدن األراضدي التركيدة يف
األناضوا ،ومتكَّن هذا التيار من السيطرة على اجليش؛ حيث إن جُلَّ رموزه مدن
العسكريني ،وأخذ على عاتقه السعي إىل إعادة صياغة شدكل وهويدة الدولدة
والشعب ،وحدَّد األسس اليت أراد العمل على ضوئها ،واليت تتمثل يف :االسدتقالا
ضمن حدود األناضوا وبعض املناطق اجملاورة له ،واحلداثة يف كافة عاالت احليداة
مبا فيها الدولة واجملتمع ،وعلمانية الشعب والدولة وقطع الصلة بكل ما هو ديين ،مث
تأسيس اقتصاد يقوم على التصنيع يف املقام األوا كمدا هدي احلداا يف الددوا
األوروبية املتقدمة(.)1
وباإلضافة إىل كل ذلك ،جند أن هناك قوى موجودة يف السداحة التركيدة
تشكَّلت من أفكار متمازجة من الثقافات السياسية الرئيسدة :القوميدة والدينيدة
واليسارية ،وبطبيعة احلاا فإن النظام السياسي يف دولةٍ ما البد وأن يعكس الثقافدة
أو الثقافات السياسية للمجتمع بكل ما حتمله من مقاربات وتباينات أيضًًدا ،إال أن
خريطة القوى السياسية اليت يفرزها الواقع السياسي متكِّن قوة معينة مدن صدياغة
النظام السياسي وفق ثقافتها السياسية ورؤيتها الفكرية مع أخدذ كدل األفكدار
األخرى بعني االعتبار .ويف احلالة التركية مت بناً النظام السياسي التركي وفقًًا لرؤية
مصطفى كماا ورفاقه من أصحا الفكر اليساري إال أننا جند مثة تأثرًا باألفكدار
األخرى خاصة القومية ،وهذا واض من فرض اللغة التركية لغة رمسية على مجيدع
مكونات اجملتمع يف الدولة الناشئة رغم وجود نسبة معتربة من غري األتراك يف هدذا
اجملتمع ،كما أن الكماليني تأثروا ببعض األفكار الليربالية ،مثل :انتخدا اجمللدس
الوطين الكبري.

()1

روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،ص .10
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املبحث األول

الرسمية

المؤسس

إن حتوا الدولة التركية احلديثة من النظام اإلسالمي ،الذي ورثته من الدولدة
العثمانية ،إىل النظام اجلمهوري العلماين مرتبط بصورة كبرية بشدخ مصدطفى
كماا مؤسِّس اجلمهورية التركية ،إال أن كثريًًا من الباحثني يُجمعون على أن هذا
التحوا مبين على أرضية اإلصالحات اليت بدأت بالظهور منذ القرن السابع عشر،
كما أشرنا يف الفصوا السابقة ،وبالتايل مل تكن العلمانية يف تركيا وليدة اللحظدة،
كما مل تكن من اختراع مصطفى كماا ،لكنها تبلورت بشكلها الندهائي علدى
عهده ،وترتبط زمنيًّا مبرحلة التنظيمات أو اإلصالحات(.)1
وقد صاغ الكماليون مفهومًًا جديدًًا للعلمانية ال ينطوي على فصل شؤون الدين
عن شؤون الدنيا وحسب ،كما هي العلمانية الغربية ،ولكندهم أرادوا إلغداً التددين
باعتباره قوة مؤثرة يف حياة اجملتمع ،وملا كانت العلمانية يف تركيا مفروضة على الشعب
بالقوة واإلكراه وليست نابعة من إرادة هذا الشعب كان البد للكماليني مدن إجيداد
مؤسسات تروِّج للعلمانية وتقوم حبمايتها واستمرار فرضها بكل أشكاا القوة الناعمدة
واخلشنة على حدٍّ سواً ،ومن أبرز املؤسسات احلامية للعلمانية يف البالد(:)2
 .1املؤسسة العسكرية :يعترب اجليش التركي منذ قيام اجلمهورية حامي قيم
اجلمهورية العلمانية والوصي األمني على االلتزام مبقتضياهتا .وقد تدخل
اجليش مرات عدة يف احلياة السياسية عرب انقالبات عسكرية عديدة.
()1
()2

نور الدين ،تركيا :اجلمهورية احلائرة ،ص .15
شعبان ،فكري" ،نشأة العلمانية وقواها يف تركيا" ،اجليزيرة ت  11 ،أكتدوبر/تشدرين
األوا :1006
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2883aed0-ddb7-4bd5-9bfc-2210d59cf7ea
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 .0املؤسسات اإلعالمية :أخذت املؤسسات اإلعالميدة علدى عاتقهدا
مسؤولية حتريض اجليش ضد احلكومات كما حدث يف العدام ،1997
عندما هامجت وسائل اإلعالم حكومة جنم الدين أربكان لتأليب الشعب
ضدها ،ومن مث قبوا االنقال عليها الحقًًا.
 .3مجعية رجال األعمال والصناعي األتراك "توسياد" :تضم هذه اجلمعية
أكثر رجاا األعماا األتراك ثروة ،وتُعد من املؤسسات البدارزة الديت
تعمل على محاية العلمانية بغرض محاية املصاحل االقتصادية ملنتسبيها.
 .4املؤسسة القضائية :رغم النصوص الصرحية يف الدستور والقوانني علدى
استقاللية القضاً وحياديته فإن املؤسسات القضدائية علدى اخدتالف
مستوياهتا احنازت صراحة إىل صف العلمانية خاصة يف املسدائل الديت
كانت تعد هتديدًا لتلك العلمانية؛ ففي عام  1001حرَّك االدعاً العدام
التركي دعوى قضائية ضد حز العدالة والتنمية احلاكم اهتدم فيهدا
احلز مبمارسة أنشطة مناهضة للعلمانية ،إال أن احملكمة مل حتل احلز
نظرًًا لتصويت  6من أعضائها ضد قرار احلل مقابل  5صوَّتوا لصداحله،
بفارق صوتٍ واحد ،لكن احملكمة غرَّمت احلز على اخللفيدة ذاهتدا
 %50من خمصصاته املالية(.)1
عواال :وضع الدستور التروي:

كان النظام السياسي يف العهد العثماين يقوم على قاعديت اخلالفة والسدلطنة،
وكان السلطان يتمتع بسلطة مطلقة؛ مرجعيتها الشريعة اإلسالمية ،وكدان التدزام
السلطان بتطبيق األحكام الشرعية على الرعية يعد مصدرًا لشدرعية وجدوده يف
احلكم ،ومل يوضع أي نظام دستوري إال يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين ،الذي
شكَّل جلنة إلعداد دستور للدولة برئاسة الصدر األعظم مدحت باشا .ونُشر هدذا
()1

ياشا ،إمساعيل" ،مالبسات قرار احملكمدة الدسدتورية يف تركيدا" ،اجليزينيرة تني ،
 7أغسطس/آ ( ،1001تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1011
http://www.aljazeera.net/analysis/pages/7a15e0cd-27dd-4781-90df-80a74747cdd8
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الدستور حتت عنوان "قانون أساس" يف  11ديسمرب/كانون األوا  ،1176وقد كان
ال و119
مُستمدًّا من الدستور البلجيكي ،ومن الدستور الروسي ،وتضمَّن  11فصد ً
مادة ،ونَ َّ هذا الدستور على تأسيس علس للنوا وآخر للشيوخ ،وأقدرَّ بدأن
اإلسالم هو دين الدولة ،لكن مل تُ ْكَتب له احلياة إال أقل من عام؛ فقد جُمِّ َد العمل
به مدة تزيد على ثالثني عامًًا إىل أن أُعيد العمل به مبرسوم مدن السدلطان يف 11
يوليو/متوز .)1(1901
ويف عام  ،1911وأثناً حر االستقالا ،وُضع دستور جديدد يف تركيدا،
وكان من أبرز حماوره :إعالن مبدأ السيادة الوطنية ،وتأسيس اجلمعيدة الوطنيدة
التركية؛ اليت عُرفت فيما بعد باجمللس الوطين التركي الكبري ،واعتربت هذه اجلمعية
املمثل احلقيقي الوحيد لألمة ،خاصة يف ظل رضوخ السلطان ملطالدب احللفداً،
وتوقيعه معاهدة سيفر ،وكان هذا الدستور يقوم على أساس نظام حكومة اجلمعية
كما هي احلاا يف الدستور السويسري؛ حيث تناط كافدة السدلطات باجلمعيدة
الوطنية أو الربملان(.)2
ني  :دستور الجملورية التروية:
ث ا
كان الدستور التركي الذي أُعلن بعد قيام اجلمهورية يستند إىل دستور حر
االستقالا عرب إجراً تعديالت عليه؛ هتدف يف املقام األوا إىل التخل من كدل
بقايا العهد السابق ،باإلضافة إىل السعي احلثيث لتعزيز النظام العلماين يف الدبالد،
كما سبقت اإلشارة ،وكان أوا دستور يف العهد اجلمهوري قد أُعلدن يف العدام
 ،1914وقد حافظ هذا الدستور على األطر األساسية اليت وردت يف دستور عدام
 ،1911خاصة فيما يتعلق مببدأ السيادة الوطنية ،كما أكد الدستور على أن اجمللس
()1

شقري ،شفيق" ،النظام التركي" ،اجليزيرة ت  10 ،مارس/آذار ( ،1004تاريخ الددخوا:
 11سبتمرب/أيلوا :)1015
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/A0D5ED37-DADA-49CA-A1262662A02334FB

()2

عثمان ،حسني ،النظم السياسية( ،منشورات احللبدي احلقوقية ،بريوت ،)1006 ،ط ،1
ص .41
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الوطين التركي الكبري هو املمثل الوحيد لألمة ،وعلى استمرار النظدام الربملداين،
واستقالا القضاً.
ومع أن هذا الدستور نَ َّ على أن دين الدولة هو اإلسالم ،إال أنه أكَّد علدى
عدم مسؤولية الدولة عن محاية الدِّين ،ومراقبة تنفيذ تعاليمه كما كدان يف العهدد
العثماين ،على اعتبار أن هذا األمر ذايت وشخصي ،ويف عام  1917أعلن املؤمتر العام
حلز الشعب اجلمهوري أن نظام البالد هو نظام وطين شعبدي علماين ،ويف عام
 1917مت إلغاً الن الدستوري الذي يقوا بأن دين الدولة هو اإلسالم ،واستُبدا
به ن ٌّ يقوا بأن الدولة التركية دولة علمانية .ونظرًا لسيطرة مصدطفى كمداا
ومؤيديه على اجمللس الوطين الكبري ،فقد عزَّز دستور  1914حكم احلز الواحد،
وهو حز كماا ،حز الشعب اجلمهوري الذي استمر حىت عدام  ،1945ويف
عام  1961مت وضع دستور جديد للبالد على إثر االنقال العسكري الذي حدث
عام  ،1960واستند هذا الدستور بصورة أساسية إىل دستور عدام  ،1914إال أنده
جاً بتأسيس غرفة برملانية ثانية ،هي علس الشيوخ ،كما أضاف كلمة اجتماعيدة
إىل وصف الدولة ،التركية ،ولعل يف ذلك تعبريًا عن صعود التيارات اليسدارية يف
عقد الستينات من القرن العشرين على املستوى الددويل ،ورواج فكدرة الدولدة
االجتماعية ،كما أتاح هذا الدستور التعددية احلزبية يف البالد ،واصطل البداحثون
على تسمية تلك املرحلة السياسية يف تركيا باجلمهورية الثانية(.)1
ال بني السلطات الثالث ،وأسََّّدس ألوا
ال كام ً
كما تضمن هذا الدستور فص ً
()2
مرة علسًا أعلى للقضاة واملدعني العامني واستحدث حمكمدة دسدتورية  .أمََّّدا
الدستور املعموا به حاليًا يف تركيا فهو دستور عام  ،1911الذي مت وضعه علدى
إثر االنقال العسكري الذي حدث عام  .1910وقد ضمن هذا الدستور التعددية
()1
()2

لنشوفسكي ،جورج ،الشرق األوسط يف الشؤون العاملية ،ترمجة :جعفر خياط( ،مكتبة
دار املتنبدي ،بغداد ،)1964 ،ج  ،1ص .46
شقري ،شفيق" ،النظام التركي" ،اجليزيرة ت  10 ،مارس/آذار ( ،1004تاريخ الددخوا:
 11سبتمرب/أيلوا :)1015
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/A0D5ED37-DADA-49CA-A1262662A02334FB
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احلزبية يف البالد ،وعزَّز من حرية التعبري ،إال أنه ظل متمسكًا باملبدادئ العلمانيدة
ملصطفى كماا ،ولكن هذا الدستور تضمن عقبات يف وجه التطور الدسدتوري يف
البالد حنو مزيد من الدميقراطية واالنفتاحية؛ وذلك بنصه صراحةً علدى أن املدواد
املتعلقة بشكل الدولة اجلمهوري ،ولغتها التركية ،وحالتها العلمانية ،غدري قابلدة
للنقاش أو التعديل( .)1وهذا ميثِّل تراجعًًا حقيقيًّا للوراً؛ إذ إن السدالطني ،وهدم
أصحا السلطة املطلقة ،الذين كانوا يطبقون الشريعة ،قبلوا أخريًا حبكم دستوري
للبالد ،ومل يُذكر يف الدستور العثماين األوا عام  1176أن أي ن غدري قابدل
للنقاش أو التعديل ،مبا يف ذلك ديانة الدولة ومرجعيتها الشرعية .ومن املالحظ أن
الدساتري التركية صيغت على وقع االنقالبات العسكرية ،وبالتايل كان للمؤسسدة
العسكرية اليد الطوىل يف صياغتها وحتديد أطرها العريضة.
ث لثا  :المؤسس

السي سية:

يعتمد الدستور التركي مبدأ فصل السلطات الثالث :التشدريعية ،والتنفيذيدة،
والقضائية ،وتتوزع هذه السلطات ضمن عدد من املؤسسات واألجهزة ،واليت تقدوم
مبجموعها بإدارة النظام السياسي للبالد ،وميكن توضي ذلك على النحو اآليت:
()2

ع -السلطة التةريعية

وتتكون من علس واحد هو اجلمعية الوطنية ،املعروفة باجمللس الوطين التركي
الكبري ،ويقوم هذا اجمللس بوظائفه مُستَِن ًدا إىل أحكام املادة السابعة من الدسدتور،
وصالحيات هذا اجمللس غري قابلة للتفويض ألية جهة أخرى مبقتضدى الدسدتور،
ويضم اجمللس الوطين التركي الكبري  550عضوًا يتم اختيارهم باالقتراع املباشر كل
()1

()2

شقري ،شفيق" ،النظام التركي" ،اجليزيرة ت  10 ،مارس/آذار ( ،1004تاريخ الددخوا:
 11سبتمرب/أيلوا :)1015
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/A0D5ED37-DADA-49CA-A1262662A02334FB
Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara, 1982),
p. 34-47.
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أربع سنوات ،وحيق لرئيس اجلمهورية يف حاالت خاصة إجراً هذه االنتخابدات
قبل انقضاً السنوات األربع ،ويتكون أعضاً اجمللس من احلدزبيني أو املسدتقلني،
ويتعني على احلز احلصوا على  %10من أصوات الناخبني لدخوا الربملان.
وبتحليل احلياة الربملانية يف تركيا يف سياقها التدارخيي ميكدن تقسديمها إىل
مرحلتني ،مها:
 .1مرةلة احليزب الواةد ( :)1949-1903جرت االنتخابات الربملانية يف هذه
الفترة  5مرات ،ومل تكن هناك تيارات سياسية تتنافس يف هذه االنتخابات
نظرًًا النضواً النخب السياسية حتت لواً حز الشعب اجلمهوري عندد
تأسيسه بعد حر االستقالا ،وقد مت حظر تأسيس األحزا منذ مطلدع
الثالثينات من القرن املاضي ،وفرض حز الشعب على اجملتمع والدولدة،
ومل تبدأ مالم املنافسة بني التيارات السياسية بصورة فعلية إال بعد التحوا
من نظام احلز الواحد إىل نظام التعددية احلزبية ،وميكن تسجيل عدد من
املالحظات على هذه املرحلة من احلياة الربملانية يف تركيا ،أبرزها:
 أُجريت أوا انتخابات يف العام  1911قبل قيام اجلمهورية التركية،وقد متت هذه االنتخابات وفق قانون االنتخابات العثماين ،الدذي
وُضع عام  ،1177وكان عدد النوا يوزَّع على أسداس نائدب
واحد لكل  10ألف شخ من الذكور الذين حيق هلم االنتخا .
 أُعطيت املرأة حق املشاركة يف االنتخابات ترشحًًا واقتراعًًدا ألوامرة عام  ،1915كما أُعطيت حق االنضمام للحز احلاكم(.)1
 ويف االنتخابات اليت جرت عام  1915مت انتخا  11امرأة لعضويةاجمللس الوطين التركي الكبري ،إال أن هذا العدد اخنفض إىل  14يف
العام  ،1919ومت رفع سنِّ الناخب من  11سنة إىل  11سنة يف هذه
الدورة (.)1944-1919
()1

Sezer, Ayten, TÜRKİYE’DEKİ İLK KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE
MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALARI, Hacettepe University, Academic Archive,
(Visited on: 28 September 2015):
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/kadin.htm
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 سُم لألقليات غري املسلمة بالترش لالنتخابات ألوا مرة عدام.1919
 ظلَّت االنتخابات تُجرى وفق القانون العثماين لعدام  1177إىل أنمت وضع قانون جديد عام .1941
 كانت السمة البارزة ملعظم الدورات االنتخابية هي احتفاظ عدددكبري من النوا مبقاعدهم؛ وذلك الرتباط أمر الترشدي بقدرار
احلز الوحيد ،وغيا املنافسة احلرة ويأس املعارضدني للنظدام
الكمايل من الوصوا إىل الربملان.
 كانت أقل نسبة مشاركة يف تاريخ االنتخابات التركية يف العدام1917؛ إذ مل تتجاوز هذه النسبة  ،%11وهذه املسألة مرتبطة أيضًا
هبيمنة احلز احلاكم (الشعب اجلمهوري) على تقد املرشدحني
املرتبطني به ،واختاذه إجراًات حتوا دون وصدوا معارضديه إىل
الربملان.
 مل يتمكن أي مرش مستقل من دخوا الربملان إال يف العام ،1915عندما فاز  11مرشحًًا مستقلًّا بعضوية اجمللدس الدوطين ،إال أن
املعارضة مل يكن هلا نصيب يف هذه املقاعد.
 يف العام  1919أُجريت أوا انتخابات بعد وفاة مصطفى كمدااباآلليات السابقة نفسها ،إال أن حز الشعب اجلمهدوري قددَّم
عددًا من املرشحني يف الدائرة نفسها خللق نوع من التنافسية بدني
أعضاً احلز ذاته(.)1
 .0مرةلة التعددية احليزبية ( :)0211-1946بدأت املنافسدة احلزبيدة يف
تركيا يف عام  1946عندما قام عدد من القادة السابقني حلز الشدعب
اجلمهوري ،من بينهم جالا بايار ،وعدنان مندريس ،بتأسيس احلدز
الدميقراطي ،الذي أصب منافسًا رئيسًا حلز الشعب اجلمهوري ،الذي
()1

اجلليلي ،طالا ،قراءة يف أفكار النخبة السياسية اإلسالمية( ،مركز الدراسات التركية
جامعة املوصل ،املوصل ،)1006 ،ص .41
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تفرَّد باحلكم طيلة الفترة السابقة دون منازع فكانت هذه االنتخابدات
بداية التحوا يف احلياة السياسية للبالد ،وهناية مرحلة احلز الواحد.
جرت االنتخابات العامة يف تركيا خالا الفتدرة ( 15 )1011-1950مدرة؛
ختلَّلتها تدخالت للجيش يف السلطة بصورة مباشرة عرب سلسلة مدن االنقالبدات
العسكرية؛ اليت كانت تقترن عادةً حبل األحزا والتضييق على احلريات املدنية.
ويف انتخابات  1001جتلَّى صعود التيار اإلسالمي بفدوز حدز العدالدة
والتنمية ،الذي أُسِّس عام  1000بعد حلِّ حز الفضيلة؛ فأنشأت عموعدة مدن
أعضائه حز السعادة ،وأسَّست عموعة أخرى حز العدالة والتنميدة بزعامدة
رجب طيب أردوغان ،الذي حصل على  %14,1من األصوات ،وشكَّل احلكومة
مبفرده مث تاله حز الشعب اجلمهوري ،الذي أخذ يتقدم أيضًًا وحصدل علدى
 %19,4من األصوات ،وشهدت هذه املرحلة خروج حز الوطن األم من الربملان
نظرًًا لعدم متكُّنه من ختطي حاجز  %10الالزم لدخوا الربملان.
ويف انتخابات عام  ،1007استطاع حز العدالة والتنمية تعزيدز موقعده يف
احلياة السياسية التركية ،حبصوله على  %46,6من األصوات ،وشدكَّل احلكومدة
مبفرده للمرة الثانية على التوايل ،كما حافظ حز الشعب اجلمهوري على املركز
الثاين وزاد حصته إىل  %10,9من األصوات ،بينما حلَّ حز العمل القومي ثالثًًدا
حبصوله على  %14,1من األصوات.
أمَّا االنتخابات اليت جرت عام 1011؛ فقد استمر حز العدالة والتنميدة يف
تقدمه ،وحصل على  %49,1من األصوات ،بينما حافظ حز الشعب اجلمهوري
على املركز الثاين حبصوله على  %16من األصوات ،وحافظ حز العمل القدومي
على املركز الثالث ،إال أن حصته من األصوات تراجعت إىل .)1(%11
جاًت نتائ االنتخابات الربملانية التركية اليت جرت يف السابع مدن شدهر
يونيو/حزيران  1015مغايرة ملا اعتادت عليه البالد منذ العام 1001؛ فحز العدالة
()1

Turkish Grand National Assembly, “Election Results from 1946 Until
Today”, (visited on 28/9/2015):
https://global.tbmm.gov.tr/docs/secim_sonuclari/secim3_en.pdf
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والتنمية الذي تقدم على مجيع األحزا اليت خاضت االنتخابات معه مل يعد بوسعه
تشكيل احلكومة التركية مبفرده مما اضطره للعمل على تشكيل حكومة ائتالفيدة أو
القبوا حبكومة أقلية تُشكِّلها بقية األحزا بالتفاهم معه لكن كل تلك اجلهدود مل
تفل مما ترتب علية اللجوً لالنتخابات املبكرة يف األوا من شهر نوفمرب/تشدرين
الثاين  1015كما أعلن عن ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(.)1
فقد خسر احلز حنو  %1من أصواته لصاحل حز الشدعو الددميقراطي
الكردي الذي جن بتخطي عتبة الد  %10ودخل الربملان على حسدا العدالدة
والتنمية كما يرى حملِِّّلون؛ فمعظم األكراد مبن فيهم اإلسالميون صوََّّتوا هذه املدرة
على أساس اهلوية خالفًًا ملا اعتادوا عليه خالا االنتخابات األربع املاضية (-1001
.)2()1011
كان احلز يسعى للحصوا على  167مقعدًًا إلقرار دستور جديد للبالد من
خالا الربملان لكنه مل حيرز العدد الالزم لطرحه الستفتاً شعبدي وهو  110مقعدًًا،
وقد شارك يف االنتخابات األخرية ما يقر من  50مليون ناخب ووصلت نسدبة
املشاركة باالنتخابات إىل حوايل  .%17وقد تشكََّّلت اخلارطة احلزبية فكريًًّّا حبسب
نتائ االنتخابات من أربعة اجتاهات على النحو اآليت:
هناك التيار اإلسالمي ومثََّّل هذا االجتاه حز العدالة والتنمية وحصل علدى
ال حبز الشعب
ممث ً
 %40.16من األصوات وله  151مقعدًًا ،مث هناك التيار العلماين َّ
()1

بدي بدي سي عربدي" ،أردوغان يعلن إجراً انتخابات برملانية مبكرة يف تركيدا"،
بنيي بنيي سي 11 ،أغسطس/آ ( ،1015تاريخ الدخوا 11 :سبتمرب/أيلوا )1015
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/08/150821_turkey_snap_elections

()2

احلاج ،سعيد" ،االنتخابات التركية :قراًة يف النتائ والسيناريوهات" ،اجليزيرة ت ،
يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 11 :سبتمرب/أيلوا :)1015

9

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/6/9/%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8
%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8
A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA
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اجلمهوري وحصل على  %14.96من األصوات وله  111مقعدًًا ،مث التيار القدومي
ال حبز احلركة القومية وحصل على  %16.19وله  10مقعدًًا ،يف حني شدكََّّل
ممثَّ ً
حز الشعو الدميقراطي إطارًًا لغالبية األكراد وحصل على  %11.11ولده 10
مقعدًًا.
()1

أ -السلطة التنفيلية

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس اجلمهورية وعلس الوزراً:
 1رئيس الجملورية

ميثِِّّل رأس الدولة التركية ،ويرمز إىل قيم اجلمهورية ووحدة الشعب التركدي،
وقبل التعديالت الدستورية عام  1007كان الرئيس يُنتخب من قبل اجمللس الوطين
الكبري كل سبع سنوات وبأغلبية ثلثي األعضاً ،ولوالية رئاسية واحدة ،ويكدون
املرش من بني أعضاً اجمللس ،أو ممن حيق هلم الترش له .ومبوجدب التعدديالت
الدستورية اليت جرت عام  1007أصب الرئيس يُنتخب باالقتراع املباشر من قِبدل
الشعب ،ومدة واليته ةس سنوات ،وجيوز انتخا الرئيس لفترتني رئاسيتني على
األكثر ،ويتعني على رئيس اجلمهورية التخلي عن عضوية حزبه فور توليه سدلطاته
الدستورية .وبالرغم من أن النظام السياسي التركي هو نظام برملاين إال أن رئديس
اجلمهورية يتمتع بصالحيات واسعة خاصة يف الشؤون الداخلية ،ومن أبرزها(:)2
 تكليف رئيس الوزراً بتشكيل احلكومة واملصادقة على تعيني الدوزراًالذين ينسب هبم.
 إرساا املبعوثني الدبلوماسيني األتراك إىل الدوا املختلفة وقبوا املبعوثنيالدبلوماسيني األجانب.
 املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية. رئاسة علس األمن القومي.()1
()2

Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara 1982),
p. 48-61.
Ibid. p. 48.
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ترؤس علس الوزراً يف حاالت خاصة حددها الدستور.
تعيني رئيس وأعضاً علس تفتيش الدولة.
اختيار رؤساً اجلامعات ،وأعضاً علس التعليم العايل.
مراقبة أداً أجهزة الدولة.
اختيار أعضاً احملاكم العليا.

 1مجلس الوكرات

يتم تكليف رئيس الوزراً من قِبل رئيس اجلمهورية ،وجرت العادة أن يكون
من الكتلة الربملانية صاحبة األغلبية يف اجمللس الوطين الكبري ،ويتم اختيار الوزراً من
النوا  ،أو من املواطنني األتراك الذين حيق هلم الترش للربملدان ،وحيدق لدرئيس
اجلمهورية إقالة الوزراً ،بناً على تنسيب رئيس الوزراً(.)1
()2

ج -السلطة القض ئية

تتكون السلطة القضائية يف تركيا من ثالثة أنواع من احملاكم ،هي:
 .1احملاكم العدلية.
 .1احملاكم اإلدارية.
 .1احملاكم اخلاصة.
وكان هنالك نوع رابع هو حماكم أمن الدولة ،إال أهنا حُلَّت إثدر تعدديالت
دستورية عام .1001
وهناك احملكمة الدستورية:
وتُعد احملكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية يف البالد ،وقدد مت اسدتحداثها
ألوا مرة يف دستور عام  ،1961والوظيفة األساسية هلذه احملكمة البَت يف دستورية
القوانني ،وهلذه احملكمة حق مقاضاة رئيس اجلمهورية وأعضاً احلكومة ،وأعضداً
احملاكم العليا ،والقضاة ومن يف حكمهم .واحملكمة الدستورية هي اجلهة املخوَّلدة
()1
()2

Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara 1982),
p. 48.
Ibid. p. 70-86.
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بالنظر يف قضايا حلِّ األحزا السياسية ،كما أن هلا احلق يف مراقبة الشؤون املالية
لألحزا  .وتعد احملكمة الدستورية إحدى املؤسسات اليت تتوىل محاية العلمانية يف
البالد ،وبالتايل فهي املسؤولة عن حلِّ كثري من األحزا السياسية بذريعة تبين تلك
اهليئات ألفكار دينية ،كما منعت هذه احملكمة العديد من الشخصيات السياسية من
ممارسة العمل السياسي .وتتكون هيئة احملكمة الدستورية من  15عضدوًا ،مندهم
11عضوًا أصالً ،و 4أعضاً احتياطيني(.)1
ابع  :مجلس األمي القومي:
را
وهو مؤسسة دستورية يرأسها رئيس اجلمهورية ،ويضدم هدذا اجمللدس يف
عضويته كلًّا من :رئيس الوزراً ،ورئيس هيئة األركان العامة ،ووزير اخلارجيدة،
ووزير الداخلية ،ووزير الدفاع ،وقادة القوات اجلوية والربية ،وقائد قوات الدَّ َرك.
وهذا اجمللس مسؤوا عن رسم السياسات األمنية ،واختاذ القرارات املتعلقدة هبدا،
وتنفيذها بعد تقييمها ومراجعتها من قبل احلكومة.
أُسِّس علس األمن القومي التركي يف أعقا االنقال العسكري عام ،1961
ونُ َّ عليه يف دستور عام  ،1911ونظرًًا لكون أغلب أعضاً هدذا اجمللدس مدن
العسكريني ميكننا أن نستنت الغاية األساسية من تأسيسه ،وهي إضفاً الشرعية على
التدخل املباشر للمؤسسة العسكرية يف شؤون احلكم ،عرب إجياد منفذ قانوين هلدذا
التدخل وكان هذا املنفذ تأسيس علس األمن القومي ،الذي يتمتع بنفدوذ واسدع
النطاق يف احلياة السياسية التركية(.)2
مس  :الجيش التروي:
ب ا
يعود دور اجليش التركي يف احلياة السياسية إىل حقدب ضداربة العمدق يف
التاريخ ،وذلك منذ عصر القبائل التركية نظرًا ألن الزعماً السياسيني واحلكدام،
()1
()2

Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara 1982), p. 73.

مصطفى ،عبد اجلبار ،اجلليلي ،طالا" ،املؤسسدة العسدكرية التركيدة :اخللفيدات
والتوقعات" ،أوراق تركية معاصرة( ،العدد  10 ،1/4سبتمرب/أيلوا  ،)1990ص .17
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كانوا بالضرورة من أصحا الكفاًة العسكرية ،ومن أهل القوة والفروسدية ،ويف
العصور املتقدمة لعب اجليش االنكشاري دورًا بارزًا يف احلياة السياسدية للدولدة
العثمانية ،خاصة إذا كان يف احلكم أحد السالطني الضعاف.
ويف التاريخ املعاصر للجمهورية التركية ،اكتسب اجليش التركي مكانة بدارزة يف
احلياة السياسية منذ عهد التأسيس نظرًا لتضافر عدد من العوامل; من أبرزهدا الددور
الذي اضطلع به اجليش التركي يف حر االستقالا ضد احللفاً ،وبعد قيام اجلمهورية
عمل مصطفى كماا على حتويل جلان املقاومة يف أحناً الدبالد ،وهدي ذات صدبغة
عسكرية ،إىل حز سياسي يهيمن على احلياة السياسية ،وكل مفاصل الدولة(.)1
كما تَعزَّز دور اجليش التركي يف الشؤون السياسية عرب التدخل املباشر بذريعة
محاية األمن الوطين ،وصيانة قيم اجلمهورية العلمانية من خدالا قيدام املؤسسدة
العسكرية بسلسلة من االنقالبات العسكرية ،كما أن الدساتري التركيدة وُضدعت
حتت مظلة تلك االنقالبات ،وإلضفاً الصفة القانونية على تدخل اجليش يف احلياة
السياسية مت تأسيس علس األمن القومي ،الذي يتكدون بصدورة أساسدية مدن
جنراالت اجليش(.)2
وتستند املؤسسة العسكرية التركية يف سلوكها السياسي إىل دعم من رجداا
األعماا احملسوبني على التيار العلماين بغرض محاية مصاحلهم ،باإلضافة إىل عددد
من وسائل اإلعالم اليت تتمتع بتأثري قوي داخل األوساط التركية املختلفدة ،وقدد
متكَّنت هذه الوسائل من حشد تأييد اجلماهري لالنقالبات العسكرية عرب محدالت
منظمة متهد لتلك االنقالبات ،ومن أبرز هذه احلمالت تلك الديت شُُدنَّت ضدد
حكومة جنم الدين أربكان قبيل اإلطاحة هبا بانقال عسكري عام .)3(1997
وقد شكَّلت هناية عقد التسعينات من القرن املاضي بداية حتوا بالنسبة لتأثري
اجليش يف احلياة السياسية ،خاصة يف أعقا ترشي تركيا رمسيًّا لعضوية االحتداد
()1
()2

اجلليلي ،قراءة يف أفكار النخبة السياسية اإلسالمية ،ص .44
حملي ،حسين" ،اجليش التركي ..احنياز مطلق للعلمانية" ،اجليزيرة ت  19 ،أغسطس/آ
:1007
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ccdb504b-3d05-43a9-8e3f-96f11befaec2

()3

هالا ،رضا ،السيف واهلالل ،ص .191
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األوروبدي يف قمة هلسنكي عام  ،1991مث جاً برنام اإلصدالح الددميقراطي،
الذي تضمَّن البدً بإصالحات قانونية ودستورية ،وكان اهلدف األساسدي هلدذا
الربنام هو احلد من دور اجليش يف احلياة السياسية ،وقد بدأ هذا الربنام يف عهد
حكومة بولنت أجاويد ،واستأنفته حكومة رجب طيدب أردوغدان األوىل عدام
 ،1001واستمرت فيه بعد ذلك.
ومن أبرز اإلصالحات اليت أُجنزت يف ظل حكومة العدالة والتنمية زيادة عدد
أعضاً علس األمن القومي إىل  9مدنيني مقابل  5عسكريني بعد أن كانت الغََلبدة
فيه للعسكريني على حسا املدنيني ،كما أن قرارات اجمللس أصبحت غري مُلزمدة
للحكومة وفقًا لإلصالحات اجلديدة ،وأصب علس األمن القومي مرتبطًا مباشدرة
برئيس الوزراً عرب تعيني أمني عام مدين له بد ًال من كونه عسكريًّا مرتبطًا برئاسدة
أركان اجليش ،كما خُفِّضت اجتماعات اجمللس من مرة يف الشهر إىل مدرة كدل
شهرين ،ومل يعد لرئاسة أركان اجليش أي دور يف عمل اجمللس ،ومل يكن علدس
األمن القومي مبفرده حمورًا للتعديالت الدستورية املتعلقة بدور املؤسسة العسدكرية
يف احلياة السياسية؛ بل تضمنت التعديالت الدستورية أيضًا من اجمللدس الدوطين
التركي الكبري واملؤسسات الدستورية األخرى صالحية مراقبة اجليش وحماسبته على
تصرفاته .ومما ساعد يف إجناح هذه التعديالت ختلي املؤسسات اإلعالمية الكدبرية
ورجاا األعماا عن دعم تدخل اجليش يف السياسة خاصة يف ظل حالة االسدتقرار
السياسي اليت تعيشها البالد منذ عام .)1(1001
النظ م السي سي:

دس  :بنية وىال
س ا
تتحدد طبيعة بنية النظام السياسي وكيفية التفاعل بني وحداته املختلفة بنداًا
على القواعد الدستورية والقانونية ،اليت تضبط هذه العالقة ،وحتدد وظيفدة كدل
وحدة أو مؤسسة ،وعالقتها بالوحدات واملؤسسات األخرى.
من خالا التحليل السابق نستطيع أن نلمس اخلصائ العامة لتركيبة النظدام
السياسي التركي على النحو اآليت:
()1

حملي" ،اجليش التركي ..احنياز مطلق للعلمانية" ،مرجع سابق.
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 .1رئيس اجلمهورية الذي يعد رأس الدولة التركية ،ويتمتع بصدالحيات
كبرية ،خاصة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية على الرغم من أن النظدام
الربملاين مل يُعطِ رئيس الدولة إال سلطات شكلية تشريفية؛ إذ تظل احلالة
التركية استثناً على هذه القاعدة؛ فقد جعل دستور  1911من مؤسسة
الرئاسة مركزًًا جديدًًا حلماية القيم العلمانية ،الديت متتدد إىل املؤسدس
مصطفى كماا ،إىل جانب املؤسسة العسدكرية ،واآللدة اإلعالميدة،
فالرئيس له عالقة مباشرة بالسلطة التشريعية من خالا امتالكده حدق
االعتراض على القوانني اليت تصدر عن اجمللس الوطين التركي الكدبري،
وردها إليه للنظر فيها مرة أخرى ،أو ما يُعرف بالسلطة السلبية ،مبعدىن
عدم اخنراط الرئيس يف العملية السياسية بصورة مباشرة ،ومن األمثلدة
على ذلك اعتراض الرئيس أمحد جندت سيزر علدى مشدروع قدانون
اإلدارة العامة ،الذي قدمه حز العدالة والتنمية عدام  ،1004وأقدره
الربملان ،وبقي املشروع عمدًا حىت الوقت احلاضر ،كما أن للرئيس احلق
يف إحالة تلك القوانني إىل احملكمة الدستورية للبت فيها ،كمدا أن لده
عالقة مباشرة بالسلطة التنفيذية من خالا تعديني رئديس الدوزراً،
واملصادقة على تعيني الوزراً وكذلك عرب صالحيته يف التعيينات الديت
متت اإلشارة إليها سابقًًا ،كما أن الرئيس على صلة مباشرة باملؤسسدة
العسكرية ،صاحبة النفوذ الكبري يف احلياة السياسية حىت عهد قريب عرب
ترؤسه علس األمن القومي الذي كانت تغلب على تشكيلته الصدبغة
العسكرية غري أن انتخا عبد اهلل جوا رئيسًًا للجمهورية عام ،1007
جعل حكومة العدالة والتنمية يف مأمن من القيود الديت قدد يشدكلها
الرئيس.
 .1متت شرعنة التدخل العسكري املباشر للجيش يف احلياة السياسية من خالا
تأسيس علس األمن القومي عام  1961على إثدر االنقدال العسدكري
األوا ،وتكرَّست سيطرة هذا اجمللس من خالا دستور عام  ،1911الدذي
رجَّ كفة العسكريني فيه؛ فبحسب دستور  1961يتدألَّف اجمللدس مدن
017

عسكريني ومدنيني ،مث جاً دستور عام  1911يف املادة  111ليزيدد عددد
العسكريني من خالا جعل قادة كافة أفرع القوات املسلحة أعضاً فيه(.)1
وأصبحت قرارات هذا اجمللس مُلزمة للحكومة بد ًال من كوهنا توصيات،
وهبذه احلالة تصب احلكومة حماطةً جبددارين صدلبني :األوا :رئديس
اجلمهورية ،وما يتمتع به من صالحيات تنفيذية يف الشؤون الداخليدة،
واجلدار اآلخر علس األمن القومي الذي يُملي على احلكومة السياسات
والقرارات.
 .1ناطت املادة السابعة من الدستور التركي السلطة التشدريعية بداجمللس
الوطين التركي الكبري ،الذي يتمتع بصالحيات سياسية كبرية ،خاصدة
وأنه منتخَب من قبل الشعب بصورة مناسبة ،وال يسدم لألحدزا
بدخوله إال إذا حصلت على  %10من أصوات الناخبني لضمان متثيليدة
هذا اجمللس ،وكانت كافة السلطات منوطة هبذا اجمللس قبدل إعدالن
اجلمهورية؛ إذ إن دستور عام  1910استُ ِمدَّ بصورة أساسية من الدستور
السويسري القائم على نظام حكومة اجلمعية ،وينطلق من قاعدة مسدو
الربملان على غريه من املؤسسات الدستورية ،ومع ذلك فقد ضيَّق دستور
عام  1911اخلناق على اجمللس فيما يتعلق بالقرارات السياسية الكدربى،
مثلَ :سنِّ دستور جديد للبالد ،وانتخا رئيس اجلمهورية ،والتعديالت
الدستورية؛ فقد اشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاً الربملدان يف مثدل
ال يف معظم األوقات ،نظ ًرًا
احلاالت املذكورة ،وهذا يكاد يكون مستحي ً
لصعوبة إحراز أيٍّ من األحزا السياسية ملثل هذه النسبة من مقاعدد
الربملان ،كما أن التباينات الفكرية والسياسية بني خمتلدف األحدزا
والتيارات السياسية حتوا دون حشد مثل هذه النسبة بسهولة ،إضدافة
إىل ما متت اإلشارة إليه من صالحية رئيس اجلمهورية يف االعتراض على
()1

Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, (Ankara, 1982),
p. 53.

ميكن الدخوا إىل كتيب الدستور التركي عرب الرابط اآليت:

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf.
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القوانني ،وردها للمجلس ،وإحالتها للمحكمة الدستورية ،وندلِّل على
هذه املسألة مبثالني :األوا :الصعوبة الكبرية اليت أحاطت بانتخا عبد
اهلل غوا ملوقع رئيس اجلمهورية ،فلم يُحسم هذا األمر إال بعد ثدالث
جوالت من التصويت وفق الدستور نظرًًا لعدم متكُّن حدز العدالدة
والتمنية احلاكم من حشد ثلثي أعضاً الربملان يف اجلولة األوىل ،واملثداا
الثاين هو عدم متكن احلز من مترير سلسلة من التعديالت الدسدتورية
عام  1010عرب اجمللس الوطين التركي الكبري؛ مما اضطر احلكومة لطرحها
إىل االستفتاً العام ،وتضمنت التعديالت انتخا الدرئيس بداالقتراع
املباشر من قبل الشعب ،بدا من انتخابه من قبل اجمللس الوطين.
 .4يعد علس الوزراً قمة اهلرم يف صنع القرار السياسي من خالا وضدع
السياسات واخلطط ،وصياغة مشاريع القوانني ،وعرضها على الربملدان
ملناقشتها وإقرارها ،إال أن هذه املؤسسة الدسدتورية بقيدت حبيسدة
سياسات علس األمن القومي ،اليت كانت حىت وقت قريدب ،ملزمدة
للحكومة يف كافة اجملاالت؛ األمر الذي جيعل من احلكومة أداة لتنفيدذ
مقررات هذا اجمللس وتوجيهاته ،ويبعدها عن دورها يف صدنع القدرار
السياسي على الصعيدين الداخلي واخلارجي .ومن املفارقات أن يكون
وزير الدفاع يف احلكومة التركية مرتبطًًا بقيادة أركان اجليش رغم أنده
عضو يف علس الوزراً ،كما أن احلكومة والربملان مل يكن هلما احلق يف
مراقبة املؤسسة العسكرية مما جيعلها بعيدة عن املساًلة ،كما أن املؤسسة
العسكرية اليت من املفترض أن تكون تابعة للحكومة عرب وزارة الدفاع،
تتمتع منذ عهد عصمت إينونو بإدارة ذاتية ،ومتويل ذايت عدرب مِلكيدة
العديد من املؤسسات االقتصادية الكبرية(.)1
 .5كما أن املؤسسات القضائية التركية بكافة مستوياهتا مل تكن بعيدة عن
التدخل املباشر للجيش عرب إدخاا أعضاً عسكريني يف اهليئات القضائية
()1

Akay, Hale, “Security Sector in Turkey: Questions, Problems, and Solutions”,
(Turkish Economic and Social Studies Foundation, Democratization Program,
February, 2010), p. 5.
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اليت تنظر يف مسائل األمن القومي ،ومكافحة ارهاةا  ،ا ةا أن
املؤسس القضائي تعد من املؤسسات احلامي لإلهث الك ايل ،وأشةاه
بعض التقاهير الصادهة عن االحتاد األوهوبةي إىل أن استقاللي القضاء
حىت عهد قريب اانت منقوص  ،وأنه ال ياا عرض لتدخل أصةحا
النفوذ ،خاص من العسكريني.
 .6بدأت ارصالحات القانوني والدستوهي اهلادف للحدِّ من تدخل اجليش
يف احلياة السياسي تؤيت أالها منذ مطلع األلفي الثالث  ،خاص على ضوء
ترشيح ترايا همسيًّا لعضوي االحتاد األوهوبةي عام .8991
 .7لعبت السلط القضائي دوهًا يف الساح السياسةي  ،خاصة امك ة
الدستوهي  ،اليت تعد سيفًا مسلطًا على األحاا اليت حتيد عةن اطة
العل اين ،واانت اذه امك منحازة إىل العل اني وقي هةا بصةوهة
مطلق .
ويعد صعود حا العدال والتن ي إىل سدَّة احلكم عام  2002نقطة حتةو
شامل يف مسرية الدول التراي يف اجملاالت ااف  ،سياسي ً واقتصادي ً واجت اعية ًً،
وقد ترجم اذا التحو عرب إصالحات دستوهي وقانوني متعددة اجلوانب ،ادفت
إىل النهوض بالواقع االقتصادي للبالد ،وإىل التخلص من سطوة اجليش على النظام
السياسي عرب تقليص عدد العسكريني يف جملس األمن القومي ،وجعل قراهاته غةري
ملام للحكوم  ،وقد اان أبرز تلك ارجنازات التعديالت الدستوهي املوسع  ،اليت
جرت عام  2080عرب استفتاء شعبةي اانت نتيجته لصاحل تلك التعديالت ،واليوم
تعكف حكوم العدال والتن ي على إعداد دستوه جديد للبالد يعاز الدميقراطية
ويع ل على حلِّ مشاال األقليات(.)1

()1

Bilgin, Fevzi, “Turkey’s Constitutional Moment”, Washington Review of
Turkish and Eurasian Affairs, (Visited on 27 February 2010):
www.thewashingtonreview.org/articles
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املبحث الثاني

النببة السي سية والمجتمع المدني في تروي
عواال :النببة التروية:

منذ أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر بدأ األتراك بالتأثر بأفكار
الثورة الفرنسية ،وبدأت مالم جديدة للنخبة التركية بالظهور منذ منتصدف القدرن
التاسع عشر ،وهذه النخبة اجلديدة ال تنتمي للعلماً ،وال للجيش ،كما كانت النخبدة
سابقًا ،ولكنها تتكون من الطال الذين أُوفِدوا يف بعثات علمية للخدارج ،خاصدة
فرنسا ،وكان املكون األبرز للنخبة اجلديددة يتمثدل يف الدبلوماسديني ومدوظفي
السفارات ،إضافة للمترمجني ،ومنذ مطلع القرن العشرين ،ومع ظهور الدولة التركيدة
احلديثة ،بدأت النخبة اجلديدة بالتبلور والوضوح ،وميكن تقسيم هذه النخبة على النحو
التايل(:)1
 .1النخبة العسكرية.
 .1النخبة البريوقراطية.
 .1النخبة اإلعالمية.
 .4النخبة القضائية.
وقد لعبت النخبة العسكرية منذ قيام اجلمهورية دورًا بارزًًا يف احلياة السياسية،
وحتوا القادة العسكريون والضباط الذين شاركوا يف حر االسدتقالا إىل خنبدة
سياسية مهيمنة.
()1

Guild, Ford,“WhoRules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles:
Functions and Social Backgrounds of Turkish Elites”, University of Surrey,
(Visited on 10 September 2012):
www.scribd.com/doc/14136475/The-Turkish-Power-Elite
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وبالرغم من سيطرة النخبة العسكرية على احلياة السياسية يف البالد ،فإن ذلك ال
ينفي وجود حركات مدنية ،إىل جانب تلك العسكرية ،خاصة أولئك الذين متكنوا من
احلصول على قدر من العلم واملعرفة يف اجلامعات الغربية ،وينتمون إىل تيارات فكريةة
متنوعة ،وهذا األمر جعل النخبة التركية تعاين شيئًًا من عدم االنسجام نتيجة االختالف
يف اخللفيات التعليمية والفكرية ،أمَّا الطبقة الرأمسالية الربجوازية باملفهوم احلديث والة
تشكِّل جز ًءًا مهمًّا من النخب يف خمتلف اجملتمعات ،فلم تكن موجودة يف تركيا بشكل
واضح بداية العهد اجلمهوري ،إال أهنا بدأت بالتبلور والوضوح تدرجييًّا إىل أن أخذت
دورها يف صفوف النخبة عند حتول النظام السياسي من نظام احلزب الواحد إىل نظةام
سياسي تعددي مطلع اخلمسينات من القرن العشرين(.)1
كما أن ظهور الطبقة الرأمسالية يف البالد ،قاد إىل ظهور طبقةة العمةال يف
اجملتمع التركي ،وقيام هذه الطبقة قاد بشةكل تلقةا ي إىل ظهةور النقابةات،
واالحتادات ،واجلمعيات ال تُعىن بشؤون العمال ،وال أخذت هي بدورها مكانًًا
يف النخبة السياسية نظرًًا ملا تلعبه تلك املنظمات مةن دور مةؤِّر يف القةرارات
السياسية ،وقد وصل عدد النقابات العمالية يف تركيا عام  0491إىل  37نقابةة ،مث
تضاعف إىل  974عام  ،0499وهذا األمر ترتب عليه خلق توازنات جديدة بة
القوى السياسية واالجتماعية يف البالد.
أمَّا املؤسسات اإلعالمية فقد شقَّت طريقها للظهور يف صفوف النخبة منةذ
مطلع اخلمسينات من القرن املاضي نتيجة للتطورات التكنولوجية ال شهدها العامل
واتساع مدى تأ ريها(.)2
ويشري بعض الدراسات إىل تشكُّل ما يعرف بنخبة السلطة يف اجملتمع التركي،
وهذه النخبة تتكون من جمموعة أشخاص يشغلون مواقع قياديةة يف عةدد مةن
()1
()2

Ali, Arslan, “The Turkish Power Elite”, International Journal of Human
Sciences, Volume 3, 24 February 2006), (Visited on 28 August 2012):
http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/14/26
Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles: Guild, Ford, “Who
and Social Backgrounds of Turkish Elites”, Universityof Surrey, Functions
(Visited on 10 September 2012):
www.scribd.com/doc/14136475/The-Turkish-Power-Elite
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املنظمات ،واهليئات ،واألشخاص الذين لديهم النفوذ األكرب يف هذه الفئة ،يشكِّلون
النخبة احلاكمة يف البالد ،وخنبة السلطة هؤالً هم أكثر الفئات قوة وغىن ،وهدم
الذين حيسمون القرارات النهائية يف الشؤون السياسية واالجتماعية واالقتصدادية،
وهم الذين حيددون األدوار اليت ينبغي أن يقوم هبا عامة أبناً الشعب ،ويرمسون هلم
مستقبلهم ،وهؤالً النخبة ميكنهم فرض أجنداهتم اخلاصة على اجملتمع ،رغم وجود
قوى معارضة ،ويصف أحد الباحثني هذه النخبة بأهنا متتلك قبضة حمكمدة علدى
السلطة عرب قرارات مؤسسية ،من خالا السيطرة على املوارد االجتماعية ممثَّلدة يف
املكانة والثروة ،واملقدرات الذاتية اليت تتجسد يف الوقدت والشخصدية والددافع
والقدرة على حتمل املسؤولية ،وبالتايل فهم حيددون طريق اجملتمع واجتاه سريه(.)1
ني  :الترويبة االجتم ىية للنببة التروية الح ومة:
ث ا
تتكون النخبة احلاكمة يف تركيا من فئات اجتماعيدة متماثلدة يف األصدوا
العائلية ،واحلالة التعليمية ،واالقتصادية ،واملهنية ،ويشتركون يف طبيعة منط املعيشة،
وتزداد قوة الروابط يف النخبة التركية كلما اقتربنا مدن قمدة اهلدرم السياسدي
واالجتماعي ،لتصب أكثر قوةً ومتاسكًًا وجتانسًًا يف قمة هرم السلطة.
وبدراسة عمل اجلوانب املتعلقة بالنخبة احلاكمة التركية نالحظ أن(:)2
 هناك مجلة من الصالت والروابط بني أعضاً النخبة احلاكمة التركية. وجود متاثل كبري يف نوع ومستويات التعليم هلذه النخبة. التشابه الكبري يف الظروف االجتماعية وانتساهبم إىل روابدط وأنديدةحصرية على هذه النخبة.
 التشابه الكبري يف منطية احلياة. امتالك خصائ اجتماعية وأكادميية مميزة ،مثدل :االنتمداً لألسدروالعائالت العريقة ونوعية التعليم.
()1

Ali, Arslan, “The Turkish Power Elite”, International Journal of Human
Sciences, Volume 3, 24 February 2006), (Visited on 28 August 2012):
http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/14/26
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 غيا واض للمساواة بني الذكور واإلناث من أبناً هؤالً النخبة. تدين مستوى متثيل املرأة يف هذه النخبة.()1
وفيما يتعلق بتوزيع الفئة السياسية التركية العليا حسب اجلنس يُالحَظ أن :
  %71من رؤساً اجلمهورية يف تركيا تتراوح أعمارهم بني ( )15-55سنة.  %11من الرؤساً تتراوح أعمارهم ما بني ( )54-40سنة ،وهي فئدةمنتصف العمر.
  %11من الذين شغلوا منصب رئيس اجمللس الوطين التركي الكبري هدممن فئة الشبا .
  %47من الذين شغلوا منصب رئيس اجمللس الوطين التركي الكبري هدممن فئة كبار السن و %41منهم من فئة منتصف العمر.
  %4,5فقط من رؤساً احلكومات التركية هم من فئة الشبا  ،و%54,5منهم من فئة منتصف العمر ،و %41منهم من فئة كبار السن.
  %71من الوزراً األتراك من فئة منتصف العمر ،و %14من فئة كبدارالسن ،و %14من فئة الشبا .
  %48,6من عمل الفئة القيادية العليا التركية هم من فئة كبار السدن،ومتوسط العمر العام يف هذه الفئة القيادية هو  54سنة.
ث لثا  :موون

القو في الس حة التروية:

يوجد يف كل البلدان النامية قطبان للقوة ،قطب داخلي وآخر خارجي ،يتمثَّل
القطب اخلارجي للقوة باملنظمات واملؤسسات الدوليدة ،والشدركات متعدددة
اجلنسيات ،واألجهزة االستخباراتية العاملية القوية ،أما القطب الداخلي فيتمثدل يف
عموعات النخب املختلفة يف اجملتمع.
ويف احلالة التركية ،فإن املؤسسات الدولية ،كالبنك وصندوق النقد الدوليني،
هلما تأثري يف صنع السياسات املالية واالقتصادية ،وعلى الصعيد الداخلي يوجد عدد

()1
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من اجلهات اليت هلا تأثري كبري يف صنع القدرار االجتمداعي والسياسدي ،إال أن
هذه اجلهات ختتلف يف حجم نفوذها ،ويف قدرهتا على التأثري ،ومن أبدرز تلدك
اجلهات:
 .1املؤسسة العسكرية :وقد استحوذت على دور كبري يف احلياة السياسدية
منذ قيام اجلمهورية وحىت الوقت احلاضر ،إال أن هذا الدور بدأ بالتقل
منذ مطلع األلفية الثالثة ضمن خطة ترمي للوصوا إىل املعايري األوروبية
يف هذا اجملاا(.)1
 .1الشركات الصناعية الكربى ممثلة يف املدديرين التنفيدذيني ،وعدالس
اإلدارات.
 .1كبار السياسيني والوزراً ورؤساً األحزا السياسية.
 .4رؤساً املؤسسات اإلعالمية املشهورة ،وكبار الصحفيني واإلعالميني.
 .5الطرق الصوفية :كان أصحا الطرق الصوفية املتنوعة من احلاضدرين
بقوة يف حر االستقالا حتت قيادة مصطفى كماا؛ األمر الذي دفدع
كماا لتخصي مقاعد للمريدين والشيوخ الصدوفيني يف أوا علدس
نوا تركي يف أنقرة عام  ،1910وقد متكن كثري من الطرق الصدوفية
يف تركيا من أن حيافظ على وجوده ،رغم كل اإلجراًات اليت قام هبدا
الكماليون لتصفية كل مظاهر التدين يف اجملتمع التركي ،ومن املعدروف
أن املتصوفة بشكل عام ليس لديهم ميوا للتدخل يف السياسدة ،وهدو
األمر الذي دفع املماليك لتنشيط تلك الطرق ،وبقيت ناشدطة حدىت
الوقت احلاضر ،إال أن بعض الطرق الصوفية هلا دور مدؤثر يف احليداة
السياسية التركية ،كالنقشبندية والقادرية .وتعد اجلماعدة النقشدبندية
املعروفة جبماعة إسكندر باشا ،هي األكثر تأثريًا يف احليداة السياسدية
التركية؛ إذ كان الشيخ كوتكو شيخ الطريقة النقشبندية يشجِّع تالميذه
على الوصوا إىل مراكز التأثري يف الدولة ،خاصة فيما يُعرف هبيئة الدولة
للتخطيط ،ويُعزى تأسيس تيار اإلسالم السياسي إىل هذه الطريقة مدن
()1

حملي" ،اجليش التركي ..احنياز مطلق للعلمانية" ،مرجع سابق.
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خالا أحد أفرادها وهو جنم الدين أربكان ،تلميذ كوتكو ،الذي أسَّس
أوا حز سياسي إسالمي عام  ،1970وهو حز النظام الدوطين ،مث
حز السالمة الوطنية ،مث حز الرفاه ،وأخ ًريًا حز السعادة(.)1
ابع  :النببة التروية الح ومة والتإثير المتب دم:
را
ذكرنا أن النخب العسكرية ،والسياسية ،ورجاا األعماا ،وكبار اإلعالميني،
يهيمنون على السلطة التنفيذية ،وهم الذين يُشكِّلون عتمعني النخبةَ احلاكمة الديت
تسيطر على السلطة ،وصنع القرار يف البالد ،وعادة ما حيدث تبدادا لدألدوار يف
النخبة احلاكمة ،خاصة عندما يتقاعد كبار ضباط اجليش ،وينتقلدون للعمدل يف
عالس إدارة املؤسسات االقتصادية الكبرية ،أو ينضدمون لألحدزا السياسدية
املختلفة ،كما أن بعض أفراد اجملتمع العاديني قد ينتقلون إىل صفِّ النخبدة نتيجدة
تلقيهم التعليم العايل ،أو وصوهلم من خالا عضوية األحزا إىل مواقدع قياديدة،
ولكن أكثر احلاالت شيوعًًا ،هي االنتقاا من املؤسسة العسكرية إىل املؤسسدات
واملواقع األخرى(.)2
كما أن كل فئة من فئات النخبة هلا دور تؤدِّيه بشكل تكاملي مدع الفئدات
األخرى؛ فاجليش مسؤوا عن توفري القوة ،ورجداا األعمداا واالقتصداديون
مسؤولون عن التمويل ،ورجاا السياسة مسؤولون عن تدأمني األدوات الالزمدة
إلدارة الدميقراطية ،وتوجيهها ملصلحة النخبة ،ووسائل اإلعالم مسؤولة عن حشد
اجلماهري وتعبئتها وراً النخبة ،وبالتايل كل فئات النخبة تعمل معًًا لتأمني مصاحلها
املشتركة(.)3

()1
()2

هالا ،السيف واهلالل ،ص .101

()3
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مس  :األحكاأ السي سية في تروي :
ب ا
ع -األحكاأ اليس رية
 1حكأ الةعأ الجملوره

أسَّسه مصطفى كماا يف عام  ،1911وكان زعيمه األوا ،وبعد وفاته عدام
 1911مت انتخا عصمت إينونو زعيمًا للحز  .مل يكن على الساحة السياسدية
سوى حز الشعب اجلمهوري حىت عام 1946؛ إذ انتقلدت تركيدا إىل نظدام
التعددية احلزبية ،ومت إجراً أوا انتخابات نيابية عامة يف تاريخ البالد ،وفاز احلز
بالسلطة بأغلبية ساحقة ولكن يف عام  1950خسر احلز االنتخابات أمام احلز
الدميقراطي الذي كان يتزعمه عدنان مندريس؛ فبقي يف املعارضدة حدىت .1960
وحز الشعب اجلمهوري هو حز يساري االجتاه ،ويُعترب يف الوقدت الدراهن
احلز املنافس الوحيد لإلسالميني ،يف ظل تراجع شعبية حز اليسار الدميقراطي
إىل جانب تشتت األحزا اليسارية األخرى.
 1حكأ اليس ر الديمقراطي

أُسِّس هذا احلز عام  1915بزعامة بولنت أجاويد ،وتُُعد أفكار هدذا احلدز
مزجيًا بني الدميقراطية االجتماعية ،واالشتراكية الدميقراطيدة ،والعلمانيدة ،والوطنيدة،
والعمل على إجياد عالقة بني القيم العاملية للتراث الثقايف الوطين واليساري؛ األمر الذي
جيعل أيديولوجيته حملية وليست أممية كباقي التيارات اليسارية ،باإلضافة إىل العمل على
جعل الدميقراطية االجتماعية املعاصرة متوافقة مع ظروف تركيا عرب توليفة جديدة مدن
املفاهيم ،مثل :الدميقراطية ،واالشتراكية ،واالستقالا الوطين ،والكمالية.
 3حكأ تروي الجديد

مت إنشاً حز تركيا اجلديدة عام  ،1001من قِبل النوا الذين انشدقوا عدن
حز اليسار الدميقراطي ،بزعامة إمساعيل جيم وزير اخلارجية السابق ،وحسام الددين
أوزكان نائب رئيس الوزراً والذراع اليمىن ألجاويد ،إضافة إىل كماا درويش وزيدر
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الشؤون االقتصادية السابق ،وسبعة وزراً آخرين ،وقد دعا هؤالً إىل التجديد داخدل
حز اليسار الدميقراطي ،وختلِّي أجاويد عن قيادة احلز  ،وعندما مل جيددوا أذانًًدا
صاغية قرروا االنفصاا وتشكيل حز يهدف إىل ضمِّ تركيا إىل االحتاد األوروبدي،
ونقل البالد إىل األمام اقتصاديًّا ،وتوسيع نطاق احلريات سياسيًّا وثقافيًّا.
أ -األحكاأ اليمينية
 1حكأ العمم القومي

بدأ هذا احلز نشاطه بقيادة أرسالن تركش عدام  ،1969وميثِِّّدل احلدز
الفكرة القومية التركية يف البالد .عارض حز العمل القومي بعض اإلصدالحات
الدستورية ،مثل :من احلقوق الثقافية لألكراد يف اإلعالم والتعليم ،كما عدارض
رفع عقوبة اإلعدام ،واالنصياع إىل االحتاد األوروبدي مهما كان الثمن(.)1
 1حكأ الوطي األم

َأسَّس هذا احلز تورغوت أوزاا يف  10مايو/أيار  ،1911ويعد حز الوطن
األم يف وسط اليمني ،وقد جن أيام ازدهاره بزعامة تورغوت أوزاا يف مجع فئدات
خمتلفة :ميينية ،ويسارية ،ومتدينة حتت مظلته ،ومتكَّن بذلك من كسدب شدعبية
واسعة ،لكنَّه فقد تلك الروح متامًا يف املرحلة الالحقة؛ األمر الذي تسبَّب بانفصاا
قادته البارزين عنه ،وانضمامهم إىل أحزا أخرى .حرص حز الوطن األم على
أن يبدو أكثر األحزا التركية رغبة يف االنضمام إىل االحتاد األوروبدي(.)2
 3حكأ الطريق القويم

أُسِّس حز الطريق القو يف شهر يونيو/حزيران عام  1911بزعامدة أمحدد
نصرت تونا ،وميثِّل وسط اليمني مع حز الوطن األم ،وقد تراجعت شعبية احلز
()1
()2

Sansal, burak, "Political Parties in Turkey", All about turkey, (Visited on 29
September 2015): http://www.allaboutturkey.com/parti.htm

صاحلة ،مسري" ،اخلارطة احلزبية التركية وموقفها من األزمة احلالية" ،الشرق األوسنيط،
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منذ أواخر التسعينات ،وتوزَّعت قاعدته الشعبية بني األحزا األخرى .وقد متكَّن
احلز من إيصاا أوا امرأة تركية إىل رئاسة الوزراً ،وهي تانسو تشيلر ،خدالا
الفترة املمتدة بني .1996-1991
ج -األحكاأ اإلسالمية
 1حكأ السع د

نت عن حلِّ حز الفضيلة اإلسالمي ،بقرار أصدرته حمكمة الدستور التركية
يف  11يونيو/حزيران  ،1001تأسيس حزبني :أحدمها حز العدالة والتنمية بزعامة
رجب طيب أردوغان ،واآلخر حز السعادة بزعامة رجائي قوطدان ،وال ميدانع
احلز االنضمام لالحتاد األوروبدي ،مع احلرص على توسيع احلريات الدميقراطية،
دون املساس باملبادئ اليت تقوم عليها اجلمهورية التركية(.)1
 1حكأ العدالة والتنمية

مت تشكيل حز العدالة والتنمية من قِبل النوا املنشقني عن حز الفضيلة
اإلسالمي ،الذي حُلَّ بقرار من احملكمة الدستورية التركية ،وانتُخب رجب طيدب
أردوغان ،عمدة إسطنبوا السابق وأحد القادة البدارزين يف احلركدة السياسدية
اإلسالمية يف تركيا ،أوا زعيم للحز  .ويُعد هذا احلز اجلناح اإلسالمي املعتدا
يف تركيا ،وحيرص على أال يستخدم الشعارات الدينيدة يف خطاباتده السياسدية،
ويؤكد أنه حيترم احلريات الدينية والفكرية ،ومنفت على العامل ويبين سياساته على
التسام واحلوار ،ويؤكد عدم معارضته للعلمانية واملبادئ الديت قامدت عليهدا
اجلمهورية التركية ،كما يؤيد انضمام تركيا إىل االحتاد األوروبدي.
 3حكأ االتح د الوبير

أُسِّس احلز عام  ،1991ويعد أحد أجنحة احلركة القومية املعتدلدة ،الديت
تتميز بوجهها اإلسالمي يف تركيا ،ويتوقع بعض احملللني السياسيني أن يكون حلز
()1

Sansal, burak, “Political Parties in Turkey”, All about turkey, (Visited on 29
September 2015): http://www.allaboutturkey.com/parti.htm

009

االحتاد الكبري دور مهم يف املستقبل ،لكنه مل يتمكن يف انتخابات عام  1011مدن
احلصوا على نسبة الد  %10الالزمة لدخوا الربملان.
د -األحكاأ ال غير

.1

حز الشبا  :مت تشكيله يف  10يوليو/متوز  1001بزعامة جيم أوزان ،وهو
رجل أعماا شا  ،ميتلك قنوات تليفزيونية وصحفًا وعالت .ويتميز احلز
بقياداته الشابة اليت تدعو إىل التجديد واإلصالح يف كافة اجملاالت يف تركيا.
احلز الليربايل الدميقراطي :تشكَّل يف  16يوليو/متوز  1994بزعامدة بسديم
تيبوك ،ويدعو احلز إىل توسيع نطاق احلريات الدميقراطية.
احلز الشيوعي التركي :أُعيد تشكيل هذا احلز عام  1001بعد حظره منذ
عشرينات القرن العشرين ،وقد خاض االنتخابات الربملانية ألوا مدرة عدام
.1011
حز الوطن :تشكَّل يف  14مارس/آذار  1001من قبل سعد الددين تنتدان،
وزير الداخلية األسبق ،بعد خالفه مع مسعود يلماز زعيم حز الوطن األم،
فاستقاا منه وشكَّل حز الوطن ،وينتمي تنتان إىل الفكرة الوطنية ولكدن
بصبغة إسالمية(.)1
حز العمل الشعبدي الدميقراطي :أُسِّس عام  1997بزعامة حممدد عبداس
أوغلو .ويهدف احلز إىل كسب تأييد األكراد يف تركيا ،ويدرى بعدض
املراقبني أن احلز هو امتداد سياسي حلز العماا الكردسدتاين .وقدد مت
تشكيل أحزا متعددة لألكراد ،إال أن احملكمة الدستورية التركيدة حلَّتدها
باعتبارها تشكِّل امتدادًا سياسيًّا حلز العماا الكردستاين ،وسجنت بعدض
أعضائها الذين كانوا نوابًا يف الربملان .وقد قامت األحزا اليسارية الكدربى
سابقًا بعقد ائتالف مع األحزا الكردية لكسب أصوات األكدراد؛ األمدر
الذي مكَّن املرشحني األكراد من دخوا الربملان.

()1

صاحلة ،مسري" ،اخلارطة احلزبية التركية وموقفها من األزمة احلالية" ،الشرق األوسط،
مايو/أيار .1007

.1
.1
.4

.5
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ويف االنتخابات اليت جرت عام  1011كانت اخلريطة احلزبية علدى النحدو
اآليت :حصل حز العدالة والتنمية على  117مقعدًا بنسبة  ،%49,91وحلَّ حز
الشعب اجلمهوري ثانيًا حبصوله على  115مقعدًا بنسبة  ،%15,91وحلَّت احلركة
القومية ثالثًًا حبصوهلا على  51مقع ًدا بنسبة  %11,99يف حني حصل املستقلون على
 15مقعدًا بنسبة .)1(%6,57
ويوجد يف تركيا عدد من األحزا أو املنظمات اليت تُصنَّف على أهندا غدري
مشروعة ،ومن أبرز تلك املنظمات(:)2
 حز العماا الكردستاين. حز اجلبهة الشعبية الثورية لتحرير تركيا. احلز الشيوعي املاوي. احلز الشيوعي التركي. احلز الشيوعي الكردستاين. اجلبهة اإلسالمية الشرقية العظمى. جيش القدس. حز التحرير. حرية كردستان. احلز اإلسالمي الكردستاين. احلركة اإلسالمية الكردستانية.س  :المجتمع المدني التروي:
سد ا
شهدت تركيا منذ أواخر القرن التاسع عشر ظهور كدثري مدن االحتدادات
العمالية ،واهليئات االجتماعية ،واملنظمات ،واجلمعيات السياسية ،كما أن الوقفيات
معروفة منذ زمن بعيد عرب التاريخ العثماين ،إال أن بداية العهد اجلمهوري شدهدت
()1

Sansal, burak, "Political Parties in Turkey", All about turkey, (Visited on 29
September 2015): http://www.allaboutturkey.com/parti.htm

()2

Ibid.
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انتكاسة كبرية للمجتمع املدين الناشيً نتيجة سيطرة الدولة على كل النشداطات
احلياتية ،ومل تَُت ْ الفرصة للمجتمع املدين للظهور عددًًا إال بعد مرحلدة التعدديدة
السياسية هناية األربعينات ومطلع اخلمسينات من القرن العشدرين .وقدد أثََّّدرت
االنقالبات العسكرية املتكررة بصورة مباشرة يف مؤسسات اجملتمع املدين ،لكندها
شهدت هنوضًًا جديدًًا بعد انتقاا احلكم إىل املدنيني عام  ،1911ضدمن الربندام
اإلصالحي الذي تبنَّاه تورغوت أوزاا ،كما شهد مطلع األلفية الثالثة منوًّا مطَّردًًا يف
عدد هذه املؤسسات ،وأعداد املنتسبني هلا(.)1
فقد ازداد عدد املنظمات غري احلكومية يف تركيا خالا السدنوات العشدر
األخرية ( )1011-1001بنسبة  ،%44فقد كان هنالك  60911منظمة غري حكومية
يف عام  ،1000فارتفع هذا العدد ليصل إىل  11110عام  ،1011ووصل عدد أعضاً
هذه املنظمات إىل حوايل  7,8ماليني عضو ،منهم  %15من الرجاا ،و %15مدن
النساً ،وكل هؤالً األعضاً ال يشكِّلون سوى  %10من سكان تركيا(.)2
لقد قادت زيادة الوعي اجلماهريي بأمهية اجملتمع املددين ،وانتشدار ثقافدة
الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل اإلصالحات القانونية والتشدريعية ،إىل
تزايد مؤسسات اجملتمع املدين ،ففي عام  1010وحده أُُنشدئت  1آالف مؤسسدة
عتمع مدين جديدة.
ومع ذلك ،ما زاا عدد مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيدا مقارندة بعددد
السكان أقل بكثري مما هو عليه يف دوا العامل ،وخاصة دوا االحتداد األوروبددي
ال يوجد يف أملانيا  2,1مليون منظمة عتمع مدين،
الذي تسعى تركيا لعضويته ،فمث ً
ويف فرنسا  1,47مليون منظمة ،بينما يف تركيا  ،11110كما أشرنا ،وتتركز هدذه
املنظمات يف املدن الكربى(.)3
وخالصة األمر بالنسبة للمجتمع املدين يف تركيا:
 يبدو عتمعًا ناهضًا ويتطور تدرجييًّا ،خاصة خالا السنوات العشر املاضية.()1
()2
()3

Bikmen, Filiz; Meydanoglu, Zeynep, “Civil Society in Turkey an Era of
Transition”, Country Report 2011, p. 35.
Ibid. p. 36.
Ibid. p. 37.
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 تتركز مؤسساته يف املدن ذات الوضع التنموي اجليد ،وتقدل يف تلدكاألقل حظًّا من التنمية؛ حيث توجد  %75من مؤسسات اجملتمع املددين
يف إسطنبوا وأنقرة وأزمري ،و %11يف مناطق وسط األناضوا ،و%4,5
فقط يف جنو شرق األناضوا ،و %15يف مرمرة وحدها.
 عدد املنظمات بالنسبة لعدد األفراد ال يزاا أقل مما هدو عليده يف دوااالحتاد األوروبدي بكثري.
 تتوزع مؤسسات اجملتمع املدين بني االجتاهدات القوميدة واليسداريةواإلسالمية ،إال أن صراعًًا كبريًًا يددور بدني املؤسسدات العلمانيدة
واإلسالمية.
المدنية:

بع  :الثق فة والحري
س ا
يشري بعض الدراسات إىل أن األمة التركية ال متتلك فلسفة قومية خاصة هبدا،
أو على األقل ال متتلك إطا ًرًا نظريًّا واضحًًا لفلسفتها يف احلياة ،ورمبا يرجع ذلدك
لطبيعة احلياة اليت عاشها الترك ،واليت كانت تنطوي على التنقل والترحاا بصدورة
شبه مستمرة ،فلم يُت هلم صياغة فكر فلسفي مييزهم عن غريهم ،وعلى العموم مل
يوجد أثر لكتابة تركية إال بالعثور على مسالت أورخان ،اليت تعد أبرز أثر تركدي
مكتو  ،ولكن يف معظم احلاالت كان اآلخرون هم من يكتب عدن األتدراك،
كالفرس ،واهلنود ،والصينيني .واملسالت األورخانية ال تُربز اجلانب الفلسفي لألمة
التركية ،بقدر ما تؤرِّخ لشخصيات بارزة ،لكن املسلَّم به لدى الباحثني واملؤرخني
أن الترك عرب تارخيهم الطويل تأثروا باحلضدارات األخدرى ،خاصدة احلضدارة
الفارسية ،واليت كانت معنية حبقوق اجلماعات وتُعلي من قيمة العدا (عند ملدوك
الساسانيني) :تقوا روائية تركية معروفة" :تفتقر تركيا القدمية ملبدادئ السياسدة
والنظريات واملُثل العليا والفلسفة واملبادئ الفكرية"(.)1
()1

Opperman, Serpil, “Postmodernism Gone Wild: Alev Alatl’s Schrödinger’s
Cat”, Çankaya UniversityJournal of Arts and Science, 6 December 2006,
p. 237.
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وتُعد مركزية الدولة من أبرز األفكار اليت قامت عليها الثقافة السياسية التركيدة
املعاصرة؛ بل تعد هذه املسألة امللم الرئيس يف تلك الثقافة ،وبالرغم مدن إعجدا
النخب السياسية التركية بالغر  ،إال أن هنالك تباينًًا كبريًًا بني فهم هذه النخب والفهم
الغربدي للدولة؛ ففي الوقت الذي ترى فيه التقاليد الغربية أن الدولة وليددة اجملتمدع
املدين ،ونتاج من نتاجاته ،تنظر النخبة التركية إىل الدولة باعتبارها كيانًا فوقيًّا ،يسدمو
على كل الكيانات ،مبا فيها اجملتمع املدين ذاته ،ولعل ذلك مدا يفسِِّّدر حمدوديدة دور
مؤسسات اجملتمع املدين يف بدايات العهد اجلمهوري .ومن مالم الثقافدة السياسدية
التركية املعاصرة إىل -عهد قريب -هيمنة جزً من النخبة السياسية على احلياة السياسية
عرب تقاليد بريوقراطية معقَّدة أعاقت التحوا الدميقراطي يف البالد مدة طويلة(.)1
وهناك جانب مهم يف الثقافة السياسية التركية ،وهو الدور الذي تتمتدع بده
املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية ،ناهيك عدن متتدع املؤسسدة العسدكرية
باستقاللية كبرية؛ األمر الذي عزَّز مكانتها يف البالد باعتبار أن اجلديش التركدي
ال يف خصوم العلمانية من جهة ،واحلركدات
حارس للدولة من العدو الداخلي ،ممث ً
الكردية االنفصالية من جهة أخرى ،ومن العدو اخلارجي ،وقد سوَّغ اجليش تدخله
املباشر يف احلياة السياسية بتلك احلراسة ،باإلضافة إىل التدخل غري املباشدر عدرب
النفوذ واهليمنة ،ومنذ قيام اجلمهورية التركية عام  1911شهدت احلياة السياسدية
التركية عداًا واضحًًا بني الدولة واجملتمع ،وحالة من انعدام الثقة ،انعكست عدرب
نظام بريوقراطي شديد التعقيد ،باإلضافة إىل تقييد احلريات العامة ،واحنسار تدأثري
اجملتمع املدين يف احلياة السياسية .ويعد التطرف العلماين ملمحًًا بارزًًا آخدر مدن
مالم الثقافة السياسية التركية ،وقد جتلَّى هذا التطرف يف أوض صوره يف مرحلة
اجلمهوريتني األوىل والثانية( ،مصطفى كماا ،عصمت إينونو) ،ويف هذه املرحلدة
هيمنت النخبة الكمالية على القرار السياسي يف البالد ،إال أن السدنوات العشدر
األخرية ،شهدت تراجعًًا ملموسًًا لدور املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية نتيجة
()1

Burak, Begum, “The Impact of Political Culture on Policy-Making Processes:
The Turkish Case”, 23 August 2011, (Visited on 25 July 2012):
http://thegwpost.com/2011/08/23/the-impact-of-political-culture-on-policymaking-processes-the-turkish-c
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للعديد من اإلصالحات القانونية والدستورية(.)1
وخالصة املسألة أن الثقافة السياسية التركية تتمثَّل يف تقاليدد دولدة قويدة،
واستخدام السلطة السياسية يف توجيه اجلماهري وضبط حركتها .وهدذه املسدألة
مالزمة للفكر الدوليت ،مث الدور السياسي البارز للنخبة العسكرية .وأخ ًريًا .ضعف
تأثري اجملتمع املدين يف احلياة السياسية .وبتتبع املكونات الرئيسة للثقافدة السياسدية
التركية ،ميكن فهم انعكاس تلك الثقافة يف السلوك السياسي للنخب التركية ،على
الصعيدين الداخلي واخلارجي ،فبالنظر إىل تقليد قوة الدولة لدى النخبة التركيدة،
ميكننا فهم تراجع دور اجملتمع املدين يف احلياة العامة(.)2
وكذلك ميكننا فهم سيطرة الدولة على مجيع النشاطات احليويدة يف الدبالد،
وغيا احلريات االقتصادية ،وضعف القطاع اخلاص منذ إعالن اجلمهورية حدىت
مطلع الثمانينات من القرن املاضي .وبالنظر إىل تقليد البريوقراطية املعقددة الدذي
يعتربه بعض الباحثني موروًثًا من املرحلة العثمانية ،ميكنندا فهدم بدطً التحدوا
الدميقراطي وضعف االستثمارات األجنبية يف البالد حىت عام  ،1001وكذلك ختلف
مؤسسات القطاع العام إىل ما قبل برندام أوزاا لإلصدالح .وبدالنظر إىل دور
املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية ،ميكننا فهدم التددخل املباشدر للجديش،
واستيالئه على السلطة عرب االنقالبات األربعة املعروفة ،ومواجهة احلركات الكردية
االنفصالية عسكريًّا ،هذا على الصعيد الداخلي ،أمَّا على صعيد العالقات اخلارجية
اليت غالبًًا ما كانت تُبىن على خلفية أمنية عسكرية ،وهذا ما يفسِّر طبيعة السياسات
اخلارجية اليت انتُهجت منذ العشرينات ،ومن أبرز تلك السياسات التقدار مدع
االحتاد السوفييت ساب ًقًا بعد حر االستقالا ،واالنغالق على الذات يف العشرينات
والثالثينات ،وعدم املشاركة العسكرية يف احلر العاملية الثانية ،مث االنضدمام إىل
حلف مشاا األطلسي يف اخلمسينات من القرن املاضي نتيجة تعاظم النفوذ السوفييت
()1

()2

Burak, Begum, “The Impact of Political Culture on Policy-Making Processes:
The Turkish Case”, 23 August 2011, (Visited on 25 July 2012):
http://thegwpost.com/2011/08/23/the-impact-of-political-culture-on-policymaking-processes-the-turkish-c
Ibid.
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يف آسيا الوسطى والقوقاز ،وبالنظر إىل التطرف العلماين ميكننا فهم حظر احلجا
وحل األحزا السياسية ذات التوجهات اإلسالمية بصورة متكررة(.)1
ويف اجلانب التشريعي ،فإن الدستور التركي يتحدث يف عدد من مواده وفصدوله
عن حرية تشكيل األحزا والنقابات وعضويتها ،وعن صون احلريات الفردية ،إال أن
هناك معوقات كبرية وقفت يف وجه احلريات املدنية والسياسية ،كمدا أن الدسدتور
التركي املعموا به حاليًا ،والذي وضعه اجليش عقب انقال عام  ،1910ينطوي على
كثري من التناقضات ،اليت من شأهنا تقييد احلريات العامة ،وهذا األمر مُجمَع عليه بدني
مكونات الطيف السياسي التركي ،وقد وصف املفوض األوروبدي حلقوق اإلنسدان
توماس هامربرج الدستور التركي بالقوا" :إن الدستور الذي وُُضع يف تركيدا عقدب
االنقال العسكري لعام  ،1910يتبىن مبدأ مركزية الدولة ،كما يتضمن العديدد مدن
االستثناًات املقيِِّّدة حلقوق اإلنسان ،واحلريات األساسية"(.)2
وقد نصت املادة الثانية من الدستور التركي على أن الدولة التركية هي دولدة
علمانية ،أمَّا املادة  14فقد نصَّت على حرية التدين ،واالعتقاد ،وممارسة الشدعائر
الدينية ،واملادة  10تن على مساواة األفراد أمام القانون ،بغضِّ النظر عن اللغة ،أو
العِرق ،أو اللون ،أو املعتقد الفلسفي ،أو الدِّين ،أو الطائفة ،إال أن هذه النصدوص
مقيدة بنصوص أخرى خاصة املادة  14اليت تقيِّد احلريات بذريعة هتديد الدميقراطية،
أو احلالة الوحدوية ،أو املبادئ العلمانية واجلمهورية.
نالحظ من النصوص املذكورة أن الدستور التركي املعموا به حاليًا يُقر مدن
حيث املبدأ احلريات السياسية ،لكنه ن َّ صراحة من جانب آخر علدى أن هدذه
احلريات مقيَّدة بضوابط ميكن للسلطة أن توظِّفها للنَّْيل من تلك احلريات ،وهذا ما
يتض من ن املادة  14اليت تقر أنه" :ال يُمارَس أي من احلقوق واحلريات الواردة
يف الدستور هبدف انتهاك سالمة الدولة واألمة ،أو أي جزً من أراضيها ،أو يهدد
وجود النظام الدميقراطي والعلماين للجمهورية التركية بذريعة حقوق اإلنسان"(.)3
()1
()2
()3

روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،ص .11-19
بوزرسالن ،محيد ،تركيا املعاصرة (دار الكلمة ،أبوظبدي ،)1009 ،ط  ،1ص .15
العالف ،إبراهيم ،تركيا املعاصرة (مطبعة جامعة املوصل ،املوصل ،)1917 ،ص .70
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وفيما يتعلق حبقوق األقليات يف تركيا فإن هلذه املسألة جانبني :األوا يتعلدق
باألقليات الدينية ،واآلخر يتعلق باألقليات العِرقية؛ فعلى الصعيد الديين ،أشدرنا إىل
أن الدستور يف املادة  14منه كفل حرية الدِّين واملعتقد للجميع ،باإلضافة إىل تدبين
الدولة منهجًًا علمانيًّا ال يرتبط بأيٍّ من األديان ،إال أن الدستور ال يتناوا مسدألة
األقليات بنصوص صرحية ،على اعتبار أهنم مواطنون ،بالرغم من اعتراف الدولة يف
اتفاقية لوزان باألقليات غري املسلمة ،من يهود ومسيحيني .وفيما يتعلق باألقليدات
العِرقية فإن الدولة التركية ال تعترف باألعراق األخرى ،وبالتايل فإن الدسدتور مل
يتطرق هلذه املسألة بأي شكل باعتبار أن اهلوية التركية هي هوية مجيع السدكان،
واللغة التركية هي اللغة الرمسية للبالد ،وكانت القوانني التركية متنع استخدام أيدة
لغة أخرى يف التعليم ،غري اللغة التركية ،ووضعت قوانني لتنظيم استخدام اللغدات
األجنبية يف التعليم ،ولكن ومنذ تويل حز العدالة والتنمية للحكدم عدام 1001
جرى بعض اإلصالحات القانونية تسم لألكراد باسدتخدام لغتدهم يف التعلديم
والتخاطب ،وتسم بالبث التليفزيوين واإلذاعي باللغة الكردية ،وهذا األمر كدان
حمظورًًا يف السابق.
وخبصوص املرأة ،فقد ن َّ الدستور التركي يف الفقرة الرابعة مدن املدادة 10
على أن" :للرجاا والنساً حقوقًًا متساوية ،وجيب على الدولة ضمان هذه املساواة
يف املمارسة العملية".
ومع أمهية كل ما سبق البد من اإلشارة إىل أن احلريات السياسية ،والثقافية،
واملدنية ،متصلة بالتحوالت العاملية يف هذا اجملداا كنتيجدة لثدورة املعلومدات
واالتصاالت ،اليت يشهدها العامل منذ أواخر القرن العشرين؛ األمر الدذي جعدل
اجملتمع املدين عرب مؤسساته املختلفة يتوىل مهمة التثقيف والتوعية والتعبئة السياسية
بعد أن كانت هذه العمليات حمتكَرة من قبل السلطة السياسية(.)1
وحىت نستطيع احلكم على حالة احلريات يف تركيا بصورة علمية يتوجب تتبع
اجتاهها األعظم من خالا الوقوف على املؤشرات املتعلقة هبا على النحو اآليت:
()1

عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .16
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ع -الحري

السي سية

بدأت تركيا مسرية االنفتاح الدميقراطي منذ العام  ،1946عندما أُجريت أوا
انتخابات تعددية يف عهد اجلمهورية وتعزَّز النه الدميقراطي يف البالد عرب حكومة
منبثقة عن أغلبية برملانية ،كما تعزَّز مبدأ احلوار بني مكونات الشعب التركي ،ومع
كل ذلك ظلَّت العلمانية تسيطر على املشهد السياسي التركي عدرب مؤسسدات
جتذَّرت من خالا دستور عام  ،1910وأبرز تلك املؤسسات احملكمة الدستورية اليت
حتظى بصالحيات واسعة يف احلياة السياسية ،من بينها حظر األحزا السياسدية،
ومنع العديد من الشخصيات التركية البارزة من ممارسة األنشطة السياسية ،ويبددو
أن هذه احملكمة أُعدَّت بعناية لالستغناً هبا عن االنقالبات العسكرية اليت قام هبدا
اجليش عدة مرات ،مما جعله صاحب الدور األكرب يف احلياة السياسية؛ ألن مبقدوره
أن يستويل على السلطة يف الوقت الذي يراه مناسبًا ،إضافة إىل وضع الدساتري اليت
حتدد مسار الدولة(.)1
ومع وجود احملكمة الدستورية مل تنته االنقالبات العسكرية؛ بدل اسدتطاع
اجليش اإلطاحة حبكومة حز الرفاه عام  ،1997وحماولة االنقال علدى حدز
العدالة والتنمية احلاكم عام  ،1001واليت مل يُكتب هلا النجاح ،وقد سبقت اإلشارة
إىل أن هنالك حالة من اإلمجاع يف األوساط السياسية التركية على ضرورة وضدع
دستور جديد للبالد؛ إذ مل يعد من املمكن القبوا ببقاً احملكمة الدستورية وصديةً
على احلياة السياسية ،أو استمرارها يف حتديد بقاً األحزا السياسية أو حظرهدا،
أو فرض غرامات عليها ،أو حرماهنا من الدعم الذي تقدمه الدولة حىت إن احلدز
سَلم من هذه اإلجراًات ،وقد سبق للمحكمة الدستورية التركية
احلاكم نفسه مل يَ ْ
أن حلَّت عددًًا من األحزا بذريعة خمالفتها للمبادئ العلمانية ،كحز الرفداه،
وحز الفضيلة ،وقد بلغ عدد األحزا اليت حلَّتها احملكمة الدستورية التركية 14
حزًبًا سياسيًّا تنتمي لالجتاهات اإلسالمية والقومية ،كما منعت احملكمة ذاهتا عدد ًدًا
من الشخصيات التركية من مزاولة النشاطات السياسية ،كما حدث مع جنم الدين
()1

حملي" ،اجليش التركي ..احنياز مطلق للعلمانية" ،مرجع سابق.
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أربكان ،أحد رموز اإلسالم السياسي يف تركيا ،كما وصل األمر يف هذه احملكمدة
إىل حدِّ التدخل يف احلرية الشخصية ،وحرية ارتداً اللباس ،فقامت حبظر احلجا ،
وألغت تعديالت دستورية تسم بارتدائه(.)1
ويف  11سبتمرب/أيلوا عام  1010جرى استفتاً على تعديالت دستورية مهمة
مقدَّمة من احلكومة ،وقد صوَّت  %51من األتراك لصاحل هذه التعديالت ،وبلغت
نسبة املشاركة يف االستفتاً  %17من عموع الذين حيق هلم التصويت(.)2
وتن التعديالت على تغيري بنية احملكمة الدستورية ،ورفع عدد أعضائها من
 11إىل  17عضوًا ،يعيِّن الربملان عددًًا منهم ،كما تن أيضًا على عددم أحقيدة
النائب العام برفع دعاوى قضائية حلظر األحزا السياسية إال مبوافقة الربملان ،وعند
حل أي حز سياسي فإن ذلك ال يؤثر على عضوية أعضائه يف الربملدان .كمدا
تسم التعديالت الدستورية مبحاكمة قادة انقال عدام  ،1910وقدد محلدت
التعديالت الدستورية مزيدًا من احلريات النقابية والتنظيميدة ،واحلدق يف تنظديم
اإلضرابات واالعتصامات للعماا واملوظفني ،وجاًت حبريات وحقدوق كدبرية
للمرأة والطفل واملعاقني(.)3
ويُالحَظ من اجلدوا اآليت حوا احلريات السياسية واملدنيدة يف تركيدا أن
مؤشرات احلرية تتحسن بشكل عام ،ويتعزز هدذا التحسدن مدع مزيدد مدن
اإلصالحات القانونية والدستورية.

()1

عرفة ،مجاا" ،تركيا" :االنقال الدستوري" بدالً من "االنقال العسكري" للدتخل
من اإلسالميني" ،املسلم 14 ،يونيو/حزيران ( ،1001تاريخ الدخوا 19 :سبتمرب/أيلدوا
:)1015
http://almoslim.net/node/94932

()2

زكريا ،أمحد" ،نظرة على استفتاً التعديل الدستوري التركي" ،إيالف 14 ،سبتمرب/أيلوا
( ،1010تاريخ الدخوا 19 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://elaph.com/Web/opinion/2010/9/598810.html

()3

"الدستور التركي"( ،تاريخ الدخوا 11 :يناير/كانون الثاين :)1011

http://www.byegm.gov.tr/mevzuat/anayasa/anayasa-ing.htm
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جدوم ر م ()3

يبيي مؤة ار الحري

املؤشر/السنة
احلريات السياسية
احلريات املدنية
التصنيف
أ -الحري

()1
السي سية والمدنية في تروي ()1711-1771
1771

1774

1711

4

1

1

5

4

1

حرية جزئية

حرية جزئية

حرية جزئية

اإلىالمية

شهدت تركيا تطورًا سريعًا يف اجملاا اإلعالمي منذ مطلع األلفيدة الثالثدة،
وعرفت الساحة اإلعالمية التعددية والتنوع الفكري ،ويصدر يف تركيا ما يزيد على
 1450صحيفة وعلة بني صحف قومية وأخرى إقليمية وحملية وعالت أسدبوعية
ودورية ،و 151قناة تليفزيونية بعضها يُبث على النطاق القومي ،وأخرى تُبث على
النطاق اإلقليمي واحمللي ،و 1090حمطة إذاعية قومية وإقليمية وحملية ،وقد برزت يف
الساحة اإلعالمية التركية عموعات إعالميةكربى ،يتبع كلًّا منها عدد من الصحف
واجملالت املتنوعة ،وحمطات اإلذاعة وقنوات التلفاز اخلاصة ،ووكداالت األنبداً،
ودور النشر(.)2
وحبسب املرجعية الفكرية ،فإن أربعة من تلك اجملموعات علمانيدة التوجده،
هي :عموعة دوغان ميديا ،وعموعة بيلغن ميديا ،وعموعة روملدي هولددنك،
وعموعة اقتصاد ميديا ،واثنتان إسالميتا التوجه ،مها :مؤسسة فضداً اإلعالميدة
التابعة للجماعة النورسية-جناح فت اهلل غولن ،وعموعة إخالص اليت متثِّل اجلماعة
النقشبندية .ومنذ مطلع تسعينات القرن العشرين شهدت الساحة اإلعالمية التركية
()1

Freedom House Institute, “State of Freedom in Turkey”, (Visited on 15 February
2012): https://freedomhouse.org/country/turkey

()2

“Media landscape:Turkey”, European Journalism Centre, (Visited on 15
January 2012): www.ejc.net/medialandscape/turkey

ويأخذ املؤشر األرقام من  7-1حبيث يدا الرقم  1على احلرية الكاملة ويدا الرقم  7على
عدم وجود احلرية.
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حًا بني املؤسسات اإلعالمية التركية العلمانية واإلسالمية ،كمدا دفدع
تنافسًًا واض ً
احلجم املتزايد للتعامالت التجارية يف القطاع اإلعالمي وارتفداع عائدداهتا مدن
اإلعالنات إىل زيادة االستثمار يف هذا القطاع من قبل الشركات الكربى ورجداا
األعماا ،وشهدت الفترة ذاهتا بروزًًا ملموسًًا ملؤسسات التيار اإلسالمي اإلعالمية
عرب امتالكها عددًا من قنوات التلفزة الفضائية ،وحمطات البث اإلذاعي ،باإلضدافة
إىل عموعة من الصحف واجملالت .وأصبحت (زمان) من بني أبرز ثالث صدحف
يف تركيا ،وارتفع معدا قراًة صحف التيار اإلسالمي يف الشارع التركي ،وحبلوا
العام  1006أصبحت املؤسسات اإلعالمية ذات التوجهات اإلسالمية حتتل املركدز
الثالث من حيث احلضور يف الساحة اإلعالمية ،بعد وسائل اإلعالم ذات التوجهات
اليمينية الليربالية ،ووسائل اإلعالم ذات التوجهات اليسارية ،وتعدد املؤسسدات
اإلعالمية اليمينية الليربالية إىل جانب تلك اليسارية هي املُدافِع عن العلمانية(.)1
وتعد حرية التعبري واإلعالم عنصرًًا حيويًّا يف أية دميقراطية حقيقية ،ويتعني علدى
الدوا صون هذه احلرية ،وضمان استمراريتها ،حىت يف أشد الظروف قسوة وصعوبة.
هلذا ،فإن حرية التعبري واإلعالم حتتل مكانة مرموقة ،كمؤشر على مدى التزام الددوا
بالنه الدميقراطي ،وهناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر يف هذه احلرية ،ومن أبرزها:
 1التةريع

الدستورية والق نونية

يعد الدستور التركي لعام  1911عقبة يف وجه حتسن حرية اإلعدالم يف تركيدا
لتضمنه العديد من القيود عليها ،واليت متت اإلشارة إليها عند احلديث عدن احلريدات
املدنية ،ومنذ العام  1001جرت عدة تعديالت دستورية وتشريعية انعكست إجيابًًا على
احلرية اإلعالمية يف البالد ،ومع ذلك ال تزاا يف تركيا تشريعات نافدذة حدىت هدذه
اللحظة ،هلا آثار سلبية على احلرية اإلعالمية ،خاصة القانون اجلنائي التركي ،وقدانون
مكافحة اإلرها  ،ومها السبب الرئيس لتحريك كثري من القضايا املرفوعة أمام القضاً
التركي من قِبل النيابة العامة ،واملدَّعني العامِّني ،واليت تتضمن هتمًًا بتحريض السدكان
()1
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على العداً أو الكراهية (املادة  116من القانون اجلنائي التركدي) ،أو إهاندة األمدة
التركية ،أو الدولة التركية ،أو اجلمعية الوطنية التركية الكربى ،أو حكومدة مجهوريدة
تركيا ،أو األجهزة القضائية للدولة( ،املادة  101من القانون اجلنائي التركي)(.)1
كما أن الفصل  1من القانون اجلنائي املتعلِّق بد "جرائم ضد الكرامة" ،وخباصدة
املادة  115املتعلقة بالتشهري ،تُستخدم أيضًًا ضد الصحفيني ،فقد حُكم على  11صحفيًّا
بالسجن لفترات خمتلفة ،إضافة إىل غرامات مالية كبرية يف عام  ،1010وهناك عدد آخر
ما زاا يواجه احملاكمة على اخللفية نفسها ،كما تستخدم املادة  114من القانون اجلنائي
التركي املتعلقة باملنظمات اإلجرامية اليت ختطط لإلطاحة بالنظام الدستوري يف مالحقة
الصحفيني ،باإلضافة إىل كثري من مواد وفقرات قانون مكافحة اإلرها .
 1اآللي

التنظيمية المتعلقة بوس ئم اإلىالم

ال تزاا عملية إنشاً حمطات اإلذاعة والتلفزة ختضع لكثري من القيدود ،الديت
يفرضها اجمللس األعلى لإلذاعة والتليفزيون ،كما ختضع حمطات اإلذاعة والتلفدزة
للرقابة من قبل اجمللس ،واليت يتوجب عليها االلتزام بعشرين مبدأً حتكدم عملدها،
ويترتب على عدم االلتزام هبا التعرض إلجراًات تأديبية ،كاإلنذارات ،والغرامات،
ووقف البث مؤقتًًا ،وقد يصل األمر إىل حدِّ سحب الترخي .
 3طبيعة النظ م القض ئي

يوجد العديد من املشكالت املزمنة اليت يعاين منها النظام القضائي يف تركيدا،
وتشمل عدم وجود تعريف واض لدى املؤسسة القضائية ملفهوم التحريض علدى
العنف ،واخللط الكبري بني النقد اإلجيابدي الذي خيدم املصلحة العامة والتحدريض
على العنف ،باإلضافة إىل كثري من االختالالت يف اإلجراًات القضائية ،مثل :طوا
فترة االحتجاز رهن التحقيق ،ومتديد مدة االعتقاا دون مربر(.)2
()1
()2
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 4سلوو

بعض الجل

المتنفل

هناك أفعاا من شأهنا النَّْيل من حرية اإلعالم تصدر عن جهات مؤثرة ،كتهديدد
الصحفيني ،أو مهامجة املؤسسات اإلعالمية واالعتداً عليها بسبب األنشطة الصحفية،
أو اآلراً يف املسائل املختلفة .ووصل األمر إىل حدِّ االغتياا ،كما يف حالدة هراندت
دينك ،رئيس حترير صحيفة أجوس ،يوم  19يناير/كانون الثاين  ،1007وكذلك قتدل
احملرر العام إلحدى الصحف احمللية ،غوين جيهان ،يدوم  11ديسدمرب/كدانون األوا
 1009على خلفية تناوله لعدد من قضايا الفساد اليت تطوا بعض املتنفذين.
 5الر بة ىلى اإل نترن

يتم حظر الوصوا إىل بعض مواقع اإلنترنت من قِبل املستخدمني األتراك مبوجب
قانون "تنظيم املطبوعات على شبكة اإلنترنت ،وقمدع اجلدرائم املرتكبدة بواسدطة
املطبوعات" ،واملعروف باسم "قانون اإلنترنت يف تركيا"؛ إذ مبوجب املادة  ،1الفقدرة
( )1من هذا القانون ،ميكن منع الوصوا إىل املواقع اليت تتضدمن التحدريض علدى
االنتحار ،واالستغالا اجلنسي ،واالعتداً على األطفاا ،وتيسري استخدام املخددرات،
ال عن اجلرائم ضد مؤسس اجلمهورية(.)1
والفحش ،والدعارة ،فض ً
كما تواجه وسائل اإلعالم الرئيسة يف تركيا مشاكل عدَّة ،منها :مِلكية وسدائل
اإلعالم من قِبل قوى اقتصادية مؤثِّرة ،واخلطا القومي املتشدد ،والرقابة الشديدة على
وسائل اإلعالم من طرف احلكومة ،واملؤسسة العسكرية ،والقضاً ،وتعود مِلكية %70
من وسائل اإلعالم التركية إىل مؤسسات إعالمية كبرية مرتبطة جبماعات اقتصدادية،
متارس نشاطات جتارية يف قطاعات غري إعالمية ،واهلدف من هذه املؤسسات اإلعالمية
هو تعزيز النشاطات االقتصادية األخرى ،وبناً شبكة من العالقدات مدع النخدب
العسكرية ،والبريوقراطية ،والسياسية حلماية مصاحلها التجارية ،وتُعد مدينتا إسدطنبوا
وأنقرة أهم املراكز اإلعالمية يف البالد ،واليت تضم مقرات الصحف وحمطات البث(.)2
()1
()2
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ولكي تكون الصورة أكثر وضوحًًا نورد اجلدوا اآليت:
جدوم ر م ()4
()1
يوضح مؤةر الحرية ال حفية في تروي وترتيبل الع لمي ()1711-1775

السنة

1775

1772

1770

1772

1770

1717

1711

مؤشر حرية الصحافة

15

15

11,15

11,75

11,15

49,15

59,15

الترتيب العاملي

91

91

101

101

111

111

141

من خالا اجلدوا السابق نالحظ التراجع املتواصل يف حرية الصحافة ،وفدق
املنظمات العاملية املتخصصة ،كما يتراجع معها ترتيب تركيدا العداملي يف حريدة
الصحافة.
غري أن احلكومة التركية ترى أن هناك صحفيني يستغلون احلريدة الصدحفية
لإلفالت من جرائم ذات طبيعة جنائية ال عالقة هلا بالعمل الصحفي ،ويروِّجدون
لألمر باعتباره مالحقة بسبب آرائهم السياسية ،أو خمالفتهم لرأي احلكومة يف بعض
القضايا ،على أمل التخل من العقوبات القانونية اليت تترتب عليهدا ،أو حتويدل
الرأي العام عنها ،وغالبًًا ما يتم هذا األمر مبساعدة من صحفيني آخرين يددافعون
عنهم؛ األمر الذي قاد إىل تشويه صورة تركيا يف هذا اجملاا ،وحصوهلا على رتبدة
متدنية يف احلرية اإلعالمية ،كما أن احلكومة التركية ليس بوسدعها التددخل يف
شؤون القضاً على قاعدة الفصل بني السلطات ،واحتدرام اسدتقاللية السدلطة
القضائية ،اليت تتحمل مبفردها مسؤولية األحكام اليت تصدر عنها(.)2
()1

"مؤشر احلريات الصحفية ( ،")1011-1005مراسلون بال ةدود( ،تاريخ الددخوا:
 10يناير/كانون الثاين :)1011
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html

()2

أيديز ،مسي " ،شيً عن حالة حرية الصحافة يف تركيا" 11 ،يوليو/متوز ( ،1011تداريخ
الدخوا 10 :يناير/كانون الثاين :)1011

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=somethingrotten-about-the-state-of-press-freedom-in-turkey-2011-03-07

014

وترى احلكومة التركية أهنا قطعت شوطًًا كبريًًا يف حتسني وضدع احلريدات
العامة يف البالد عرب سلسلة من التعديالت الدستورية واإلصالحات التشدريعية(،)1
كما ترى أن اجلهات اليت تدافع عن حقوق اإلنسان ،واحلريات اإلعالمية ،يتوجب
عليها أن متيز بني مالحقة الصحفيني على أساس قضايا مهنية ،وأخرى جنائية ،وال
يُقبل من هذه اجلهات املطالبة باإلفراج عن أشخاص متت إدانتهم جملدرد كدوهنم
صحفيني ،ومع ذلك فإن احلكومة التركية غري راضية عدن إسدراف القضداً يف
استخدام القانون اجلنائي ،وقانون مكافحة اإلرها ضد الصحفيني(.)2
ج -الحري

اال ت

دية

متت اإلشارة إىل أن هناك حتسًنا نسبيًّا يف مستوى احلريدات االقتصدادية يف
تركيا يف املباحث السابقة ،كما متت اإلشارة إىل أن تركيا احتلَّت املرتبة  67عامليًّا
يف احلرية االقتصادية عام  1011من بني  179دولة واملرتبة السابعة إقليميًّا من بدني
 17دولة يف الشرق األوسط ومشاا إفريقيا.

()1

أيديز ،مسي " ،شيً عن حالة حرية الصحافة يف تركيا " 11 ،يوليو/متوز ( ،1011تاريخ
الدخوا 10 :يناير/كانون الثاين :)1011
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=somethingrotten-about-the-state-of-press-freedom-in-turkey-2011-03-07

()2

رئاسة اجلمهورية التركية" ،املؤمتر الصحفي للسفري إبراهيم كالني املتحدث باسم رئاسة
اجلمهورية" 15 ،سبتمرب/أيلوا ( ،1015تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://www.tccb.gov.tr/ar/spokesperson/1697/35397/35397.html
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املبحث الثالث

توجل

الرعه الع م نحو النظ م السي سي

تتم معرفة توجهات الرأي العام يف بلدٍ ما من خالا استطالعات الدرأي الديت
تقيس مدى القبوا الشعبدي للقضايا اليت تعكس السياسات احلكوميدة يف اجلواندب
الداخلية واخلارجية؛ فعلى الصعيد الداخلي يُستشف املوقف الشعبدي من خالا معرفة
الرضا الشعبدي عن مستوى اخلدمات الصحية ،والتعليمية ،والقضدائية ،والتأميندات
االجتماعية ،وهذه القضايا عتمعةً تعكس الرضا الشعبدي عن احلكومة ،وأحيانًًا يعبََّّدر
عن هذه القضايا عتمِعة يف استطالعات الرأي العام باسم الشعور بالسعادة.
عواال :الرض الةعبي ىي الحوومة:

تشري املسوح اليت أجراها املعهد التركي لإلحصاًات حوا الرضا الشعبددي
والشعور بالسعادة إىل النتائ التالية(:)1
جدوم ر م ()5
يبيي مستوف السع د ( )%في المجتمع التروي 1711-1773

احلالة/السنة

1773

1774

1775

1772

1770

1772

1770

1717

1711

59,6

51

57,6

57,1

60,1

55,1

54,1

61,1

61,1

غري راض

7,1

1181

11,1

11,9

11

11,9

14,6

10,7

9,9

ال أعرف

11,1

19,9

19,5

10,1

11,1

10,1

11,1

11,1

11

راض

()1

Turkish Statistical Institute, “life satisfaction Survey 2011”, (Turkstat, Ankara
9 March 2012), Press Release, no10770, p. 120.
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كما أن هناك جانبًا مهمًّا ميكن الوقوف عليه وهو مددى الثقدة الشدعبية
باملؤسسات املهمة يف تركيا ،وتشري استطالعات الرأي يف هذا اجلانب إىل النتدائ
اآلتية(:)1
جدوم ر م ()2

يوضح مستوف الثقة الةعبية بمؤسس

املؤسسة/السنة
احلكومة (علس الوزراً)
املؤسسة العسكرية (اجليش)

تسبة الثقة

تروية ملمة 1711-1777

1777

تسبة الثقة

%19

%61

%90

%19

1711

ومبراجعة اجلدولني السابقني نتوصل إىل األمور التالية:
 ارتفاع مستوى الشعور بالسعادة عام  1011عمَّا كان عليه عدام 1001مع أن هذا املستوى كان متذبذبًا بني العامني املدذكورين ،ويف عدام
 1011أصبحت تركيا ضمن الدوا اخلمس األكثر سعادة وفق مسدوح
عاملية متخصصة هبذه املسألة(.)2
 تتأثر درجة الرضا عن األداً احلكومي والشعور بالسدعادة باألوضداعاالقتصادية يف البالد ،لذا نالحظ تدين مؤشر الرضا يف عدام  1009إىل
أدىن مستوى خالا كامل املدة نتيجة تعرض البالد لألزمة املالية العاملية.
 تراجع مستوى الثقة باملؤسسة العسكرية خالا األعوام العشرة األخرية،ويرى حملِّلون أن هذا التراجع ناجم عن التددخل املفدرِط للمؤسسدة
العسكرية يف شؤون احلكم ،وتورط عدد من ضباط اجليش يف حماولدة
انقالبية فاشلة ضد حز العدالة والتنمية عام .1001
()1

()2

Çaha, Ömer, “What do Opinion Polls Tell us About Turkey”, Turkish review,
5 October 2011, (Visited on 1 February 2012):
http://www.turkishreview.org/surveys/what-do-opinion-polls-tell-us-aboutturkey_540625

رايت ،جون" ،تصري صحفي لوكالة األنباً رويترز" 1 ،فرباير/شباط ( ،1011تداريخ
الدخوا 1 :أغسطس/آ :)1011

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAE81Q0B420120210
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 تزايد مستوى الثقة الشعبية يف احلكومة بدرجة كبرية منذ وصوا حزالعدالة والتنمية للسلطة عام .1001
ولنا أن نعد نتائ االنتخابات اليت جرت يف شهر يونيو/حزيران من العدام 1011
استفتاً على الرضا الشعبدي عن احلكومة؛ إذ متكَّن حز العدالة والتنمية مدن رفدع
متثيله يف الربملان التركي من  %46إىل  ،%49,91وهذه النتيجة هلا داللة علدى القبدوا
مبختلف السياسات االقتصادية ،واالجتماعية ،والعالقات اخلارجية مع األخذ باالعتبار
أن حز العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا يفوز بأغلبية مقاعد الربملان للمرة الثالثة على
التوايل ،وهذا حيدث ألوا مرة يف تاريخ اجلمهورية التركية.
ني  :المة روة في االنتب ب :
ث ا
تعد تركيا الثانية بني دوا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اليت تعتمد النظدام
الدميقراطي يف احلكم من حيث نسبة املشاركة يف االنتخابات؛ فقد شارك األتدراك يف
االنتخابات الربملانية لعام  1011بنسبة  %14,04من عمل الناخبني ،ويف االنتخابدات
اليت جرت يف شهر يونيو/متوز  1015بلغت نسبة املشاركة حوايل  ،%17وتأيت تركيدا
يف املرتبة الثانية بعد بلجيكا اليت بلغت فيها نسبة مشداركة الشدعب يف االنتخابدات
 ،%17,1وتأيت السويد يف املرتبة الثالثة بنسبة مشاركة بلغدت  ،%11,6يف حدني أن
الشعب األمريكي احتلَّ املرتبة احلادية والثالثني بني دوا منظمة التعداون االقتصدادي
والتنمية البالغ عددها  11دولة؛ إذ شارك يف االنتخابات الرئاسية اليت جدرت يف 1011
يف الواليات املتحدة األمريكية  %51,6من الناخبني(.)1
وتعد نسبة املشاركة املرتفعة يف االنتخابات مؤشرًًا إجيابيًًّّا علدى التوجهدات
الشعبية حنو النظام السياسي؛ فارتفاع هذه النسبة يعطي مزيدًًا من القوة والقبدوا
للنتائ ويوسِِّّع قاعدهتا التمثيلية ،وجرت العادة يف بعض دوا املنطقة العربية مقاطعة
االنتخابات للتقليل من متثيليتها والضغط على النظام السياسي عرب هذا اإلجدراً،
()1

"تركيا ثاين دوا العامل الدميقراطية من حيث املشاركة االنتخابيدة" ،تنيرك بنير ،
يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015

7

http://turkpress.co/node/8206
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كما أن ارتفاع النسبة قد يشري إىل حدََّّة االستقطا بني الفرقاً السياسدني وقدد
يعكس قلق الناخبني على املستقبل(.)1
وقد أوض خرباً سياسيون أن زيادة مشاركة الشعب التركي يف االنتخابات
من شأهنا زيادة أصوات حز العدالة والتنمية يف حني أن هذا لن يكدون لصداحل
األحزا الصغرية ،مثل :حز الشعو الدميقراطي الكردي؛ إذ إن زيادة نسدبة
متكِّنه من اجتياز العتبة االنتخابية البالغة .%10
املشاركة لن ِّ
وتشري بيانات املعهد الدويل لدراسات الدميقراطية إىل أن نسبة املشداركة يف
االنتخابات تراجعت نسبيًّا خالا العقد األوا من األلفية الثالثة علدى املسدتوى
العاملي ،ورغم ذلك فإن نسبة املشاركة يف تركيا تزايدت بشكل عام خالا الفتدرة
ذاهتا ،وتعد نسبة املشاركني يف االقتراع إىل عدد املسجلني فعليًًّّدا يف تركيدا مدن
النسب املرتفعة يف العامل ،ولتوضي هذه املسألة نورد اجلدولني التاليني(:)2
جدوم ر م ()0

يوضح نسبة المقترىيي لى ىدد المسجليي في االنتب ب

البرلم نية

1711-1001

()1

()2

السنة

تسبة املقترع إىل عدد املسجل ()%

2011

17,00

2007

14,16

2002

76,94

1999

17,09

1995

15,10

1991

11,91

املريغين ،إهلامي" ،قراًة رقمية سريعة يف نتائ االنتخابات التركية" ،احلوار املتمنيدن،
العدد  10 ،4111يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=471642
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Voter Turnout
Data for Turke”, (Visited on 5 March 2012):
http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=223
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جدوم ر م ()2

يبيي نسبة المة رويي في االنتب ب مي ىدد المسجليي في تروي ،
()1
ودوم عبرف في الفتر الممتد بيي 1711-1003

الدولة
تركيا
إيران
مصر
كندا
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
فرنسا
سويسرا

معدل تسبة املشاركة يف االتتخابات يف الفترة
ب 1711-1003
%15,91
%61,64
%41
%61,5
%56,17
%64,49
%64,19
%44,74

من خالا اجلدولني السابقني ميكن مالحظة ما يلي:
 تزايد نسبة املشاركة يف االنتخابات التركية ،يف الوقت الذي تراجعدتفيه نسبة املشاركة الشعبية يف االنتخابات عامليًّا.
 تفوق النسبة العامة للمشاركة يف االنتخابات التركية على النسبة العامدة يفكثري من الدوا الدميقراطية العريقة ذات التاريخ الطويل يف االنتخابات.
 نسبة املشاركة يف االنتخابات التركية هي األعلى يف حميطها اإلقليمي. ميكن ربط ارتفاع نسبة املشاركة الشعبية يف االنتخابات السياسية حبالةاالستقطا السياسي احلادة ،اليت تشهدها الساحة التركية يف أوقدات
االنتخابات بني التيارات الفكرية والسياسية املختلفة ،خاصة بني التيدار
العلماين والتيار اإلسالمي.
()1

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Voter
Turnout Data for Turke”, (Visited on 5 March 2012):
http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=223
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املبحث الرابع

آلية

نع القرار

ينبع القرار السياسي يف تركيا من تفاعل عدد من اجلوانب اليت ُتشكِّل معًًا املشهد
السياسي ،وسنتحدث يف هذا املبحث عن بعض املسائل املتعلقة بصنع القرار بشدكل
عام ،مث نعود للحديث عن صنع القرار مرة أخرى أثناً حديثنا عن السياسة اخلارجيدة
يف املباحث القادمة ،وميكن توضي بعض جوانب صنع القرار على النحو اآليت:
عواال :الج نأ الدستوره والق نوني والمؤسسي:

ويتمثَّل هذا اجلانب باجمللس الوطين التركدي الكدبري ،ورئديس اجلمهوريدة،
واحلكومة ،فبالرغم من كون النظام السياسي التركي نظامًًا برملانيًّا ،فإن الرئيس يتمتدع
بصالحيات واسعة مبا فيها االعتراض على القوانني اليت يُصدرها اجمللس الوطين التركي
الكبري ،واقتراح التعديالت الدستورية ،وطرحها لالستفتاً العام ،كما حيدق للدرئيس
إحالة القوانني املختلَف عليها مع الربملان للمحكمدة الدسدتورية للبدتِّ يف مددى
دستوريتها ،كما يتمتع الرئيس بصالحيات تعيني عدد كبري من كبدار املدوظفني يف
الدولة مباشرة ،كما متت اإلشارة لذلك عند احلديث عن النظام السياسدي ،كمدا أن
الربملان هو اجلهة املخولة بالتشريع والرقابة على احلكومة ،وميلك حقَّ سحب الثقة منها
أو من أحد وزرائها ،حسب مقتضيات الدستور التركي ،وبذلك تظهر آليات ضدبط
عمل اجلهات املختلفة يف النظام السياسي ،فالربملان يضبط عمل احلكومدة ،والدرئيس
يضبط عمل الربملان ،واحملكمة الدستورية تضبط عمل كافة تلك اجلهات(.)1
()1

خوري ،أرنست" ،تركيا حكومة بستة رؤوس" ،صحيفة األخبار ،العددد
يوليو/متوز .1011
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15 ،1461

الةب ية:

ني  :العال
ث ا
وندلِّل على هذه املسألة بقراًة سريعة لبعض مكونات احلكومة التركية الديت
شُكِّلت على إثر االنتخابات التشريعية اليت جرت صيف عام  ،1011واليت حتمدل
الرقم  61يف ترتيب احلكومات التركية ،فقد جاًت تشكيلة هذه احلكومدة مدن
شخصيات مقرَّبة من رئيس الوزراً رجب طيب أردوغان ،ووصف بعض احملللدني
األتراك وزراً هذه احلكومة بأهنم األصدقاً الشخصيون لرئيس احلكومدة ،كمدا
وصف بعضهم اآلخر هذه احلكومة بأهنا فريق عمل الفرد الواحد ،كما شدهدت
هذه احلكومة إلغاً بعض احلقائب ،وإقصاً بعض الوزراً السابقني على خلفيدات
خمتلفة من بينها العالقات الشخصية؛ فقد استُبعد وزير الدفاع السدابق ،وجددي
غونوا ،من التشكيلة احلكومية اجلديدة على خلفية ما كشفته وثائق (ويكيليكس)
عن كراهيته لوزير اخلارجية أمحد داوود أوغلو ،وحلَّ مكانه عصمت يلماز ،كما
استُبعد النائب السابق لرئيس الوزراً ،كميل جيجيك ،وانتُخب رئيسًًا للمجلدس
الوطين التركي الكبري(.)1
ث لثا  :تإثير متب دم بيي عطراف ب رج مؤسس

الدولة الرسمية:

ختضع عملية صنع القرار السياسي لتأثري تفاعالت متنوعة إجيابية وسلبية بدني
قوى وأطراف خارج اإلطار املؤسسي للنظام السياسي ،وقد متت اإلشارة إىل عدة
جهات تؤثِّر يف صنع القرار السياسي التركدي ،مندها :املؤسسدة العسدكرية،
واملؤسسات االقتصادية ،واإلعالمية ،والطرق الصوفية ،وميكننا أن نضيف إىل تلك
اجلهات املؤسسات اخلريية والتطوعية(.)2
كما أن األقليات والطوائف داخل اجملتمع التركي تلعب دورًًا مهمًّا يف صدنع
ال يراعي حساسية املسألة الكرديدة عندد اختداذ
القرار؛ فصانع القرار التركي مث ً
()1
()2

خوري ،أرنست" ،تركيا حكومة بستة رؤوس" ،صحيفة األخبار ،العددد
يوليو/متوز .1011
عبد اجمليد ،سعد" ،مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيا" ،جملة املنار اجلديد ،العددد ،49
شتاً  ،1010يناير/كانون الثاين  ،1010ص .15
15 ،1461
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القرارات ،كما تُراعى حساسية القوميني األتراك عند احلديث يف القضايا املتعلقدة
باألكراد واألرمن ،كما أن هناك طوائف متنفِّذة يف الدولة التركية ،خاصة الطائفة
اليهودية اليت تتمتع بعالقة متينة وتارخيية مع القوى العلمانية منذ العهد العثمداين،
ولعبت دو ًرًا بار ًزًا يف التخل من بقايا اإلرث العثماين عرب دعمها ملصطفى كماا
ووقوفها إىل جانبه(.)1
إذن ،ختضع عملية صنع القرار السياسي يف تركيا لعددة حسدابات مهمدة
ومؤثرة ،أبرزها:
 .1املرجعية الفكرية :فقد قادت احلوارات اليت دارت بني األطياف التركية
املختلفة إىل التوصل لتوليفة يف صناعة القرارات تراعي التدوازن بدني
األفكار اإلسالمية والعلمانية والقومية على قاعدة دميقراطية.
 .1املصاحل االقتصادية :وذلك من خالا املواًمة بدني املطالدب الشدعبية
وإمكانات الدولة االقتصادية.
 .1أخْذ التركيبة السكانية املتنوعة عرقيًّا وإثنيًّا يف حسابات صانع القدرار
السياسي التركي ،خاصة وأن هذه التعددية عابرة للحدود اإلقليمية.
 .4مراعاة الظروف اجليوسياسية واجليوستراتيجية عند صنع القرار ،خاصة
أن هذه الظروف متتاز باحلركية وعدم الثبات.
 .5مراعاة ردود األفعاا الدولية ،خاصة من ِقِبل الواليات املتحدة واالحتاد
األوروبدي ،وكذلك اإلقليمية يف عملية صنع القرار السياسي.
وسنقوم بتوضي آلية صنع القرار اخلارجي عند احلديث عن السياسة اخلارجية
يف البا الثاين من هذه الدراسة.

()1

السبعاوي ،عوين عبد الرمحن" ،األقليات والطوائدف يف تركيدا" ،اجليزينيرة تني ،
 1نوفمرب/تشرين الثاين :1006
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/54a01615-6ad5-4bdd-aa75-8e94fb8e48a6
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املبحث اخلامس

االتج ه

الوبرف للنظ م السي سي التروي

يقودنا تتبع االجتاه العام لتركيبة النظام السياسي التركي املعاصر وتطدوره إىل
أنه يسري باجتاه عدد من اخليارات فيما يتعلق ببنيته ،وهذه اخليارات تتمثل فيما يلي:
عواال :تبني دستور جديد للبالد:

متت اإلشارة إىل أن هناك حالة من االتفاق لدى كافة القوى السياسية التركية
على ضرورة وضع دستور جديد للبالد ،خاصة وأن التعديالت اليت طرأت علدى
الدستور املعموا به حالًيًا ،والذي وُضع على إثر االنقال العسكري عدام ،1911
مل تفل يف التخل من السلبيات اليت ينطوي عليها ،وقد برز هذا األمر يف احلملة
االنتخابية ملعظم األحزا اليت خاضت انتخابات عام .)1(1011

ني  :التحوم نحو النظ م الرئ سي بدم النظ م البرلم ني:
ث ا
ميثِّل هذا االجتاه حز العدالة والتنمية ضمن مسعى لتطوير البنية السياسدية
ملؤسسات الدولة التركية باعتبار أن النظام الربملاين حرم الدبالد مدن االسدتقرار
السياسي مدة طويلة ،وأعاق اإلصالحات السياسية ،أمَّا النظام الرئاسدي املنشدود
فيؤمِّن سيطرة قوة سياسية معينة ضمن أغلبية معتربة يف كل دورة انتخابية؛ األمدر
الذي يتي لتلك القوة املسيطرة تطبيق برناعها السياسي دون عقبات ،ويؤيد هذه
()1

Taspiner, Omer, “Third One is the Charm: Will AKP's Victory Finally Lead to
(Visited ,0211 a New Constitution in Turkey?”, The Brookings Institution
on 12 April 2012):
http://www.brookings.edu/papers/2011/0616_turkey_taspinar.aspx
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الفكرة حز السالم والدميقراطية املرتبط باألكراد ،بينما يعارضها حزبا الشدعب
اجلمهوري واحلركة القومية(.)1
ث لثا  :ضبط ىمم المحومة الدستورية:

تضمنت التعديالت الدستورية تغيريات مهمة يف بِنية احملكمدة الدسدتورية،
وزيادة عدد أعضائها من  11إىل  17عضوًا ،يعيِّن عددًا منهم الربملان ،كما نصََّّدت
على عدم أحقية النائب العام بتحريك دعاوى قضائية حلظر األحزا السياسية إال
مبوافقة الربملان(.)2

ابع  :تبليص النظ م السي سي مي الليمنة العسورية:
را
بدأت محلة اإلصالحات اليت أُطلق عليها :اإلصالحات الدميقراطية بالتعدديالت
الدستورية والتشريعية اليت هتدف إىل ختلي املؤسسات السياسية من هيمنة املؤسسدة
العسكرية ،ووجدت احلكومات التركية يف املعايري األوروبية الديت اعتُُدربت شدروطًًا
النضمام تركيا لالحتاد األوروبدي فرصة مثينة إلدخاا العديد من التعدديالت علدى
الدستور املعموا به يف البالد منذ العام  ،1911وقد متكَّنت حكومة العدالة والتنمية من
إجناز تعديالت دستورية جوهرية أهنت عقودًًا طويلة من تغوا العسكر على الساسدة،
ومبوجب هذه التعديالت أصب عدد أعضاً علس األمن القومي  9مدنيني مقابدل 5
عسكريني ،وأصبحت قرارات اجمللس غري ملزمة للحكومة ،وأصدب األمدني العدام
للمجلس مدنيًّا مرتب ًطًا برئيس الوزراً ،ومل تعد رئاسة األركان متلك أية سدلطة علدى
اجمللس ،ومبوجب هذه التعديالت وُضعت تصرفات اجليش املختلفة حتت رقابة الربملان،
واقترنت هذه التعديالت بتخلي القوى التقليدية املمثَّلة برجاا األعماا واملؤسسدات
اإلعالمية عن دعم املؤسسة العسكرية(.)3
()1

حممود ،رستم" ،دستور جديد لتركيا :إمكانيات التغري" ،املركيز العربنينيي لألانيا
ودراسة السياسات 1 ،يونيو/حزيران :1011
http://www.dohainstitute.org/release/41b7e698-4775-4fd1-bdf0-edc02eb3d074

()2
()3

"املرجع السابق".
حملي" ،اجليش التركي ..احنياز مطلق للعلمانية" ،مرجع سابق.
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مس  :ضعف المع رضة التروية وتراجع عدائل السي سي:
ب ا
تعيش األحزا التركية بشكل عام منذ هناية التسعينات من القرن املاضي حالة
من التراجع واالضطرا يف األداً ،والسياسات والدربام  ،حدىت إن أحدد هدذه
األحزا مل يتمكَّن من إحراز فوز قوي ميكِّنه من تشكيل احلكومة مبفرده؛ مما جعل
احلكومات تُشكَّل بصورة ائتالفية منذ منتصف التسعينات من القرن املاضي ،وظلَّت
احلكومات التركية أسرية التجاذبات احلزبية حىت عام  ،1001عندما أُقصدي مجيدع
األحزا التركية املعروفة يف الساحة السياسية عن السلطة لصاحل حز جديد ناش
هو حز العدالة والتنمية ،الذي استطاع تعزيز مكانته يف الساحة السياسية عرب فوزه
بأغلبية مرحية مكَّنته من تشكيل احلكومة مبفرده ثالث مرات متوالية ،كان آخرهدا
هناية العام  1011على إثر فوز احلز حبوايل  %50من أصوات النداخبني األتدراك،
وبعد أن أصبحت كل األحزا التقليدية التركية يف املعارضة وصلت قيادات تلدك
األحزا إىل االقتناع بضرورة إعادة صياغة براعها وترتيب أمورها الداخليدة كدي
تتمكن من العودة للمنافسة بقوة يف الساحة السياسية ،لكن التجربة أثبتدت عددم
فاعلية اإلجراًات اليت اختذهتا تلك األحزا  ،وعدم جدواها ،وندلِّل علدى ذلدك
حبدثني بارزين شهدهتما الساحة التركية خالا عامي  ،1011-1010ومها :االستفتاً
على التعديالت الدستورية املقترحة من حز العدالة والتنمية احلاكم يف العام ،1010
واالنتخابات الربملانية هناية العام  ،1011فقد بيََّّن هذان احلددثان إخفداق أحدزا
املعارضة يف التعايف مما تعانيه من تراجع وانكفاً على صعيد األداً السياسي.
ففي االستفتاً على التعديالت الدستورية ،مل تستطع املعارضة إقناع األتدراك
بتبين وجهة نظرها الرافضة لتلك التعديالت ،وكانت النتيجة موافقدة  %51مدن
الناخبني عليها ،مما عزَّز موقف احلز احلاكم يف وجه املعارضة ،ويف االنتخابدات
الربملانية اليت جرت يف تركيا يف شهر يونيو/حزيران من العام  ،1011استحوذ حز
العدالة والتنمية على أكثر من  %50من أصوات الناخبني ،وتراجعت حصة حدز
احلركة القومية يف الربملان من  70مقعدًا يف انتخابات العام  1007إىل  51مقعددًا،
وزادت حصة حز الشعب اجلمهوري مبقدار  17مقعدًًا عن االنتخابات السابقة.
وكذلك ازدادت مقاعد املستقلني األكراد مبقدار  16مقعدًًا ،إال أن ذلك ال يعبِِّّدر
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عن تطور ملموس يف أداً املعارضة السياسي ،لكن هذه الزيادة ترتبت على إجدراً
تعديالت على التشريعات االنتخابية ،متثَّلت يف زيادة عدد الناخبني واملرشدحني،
وختفيض سِنِّ االنتخا  ،والترشي  ،وإعادة توزيع بعض الدوائر االنتخابية ،والدليل
على ذلك هو الفارق الكبري بني ما حصل عليه حز الشعب اجلمهوري ،وهدو
 %16من أصوات الناخبني ،وما حصل عليه حز العدالة والتنمية الفدائز وهدو
 %50,1من أصوات الداخل و %61من أصوت املقيمني يف اخلارج ،ومل يفلد 17
حزبًا سياسيًّا يف الوصوا إىل  %10من األصوات الالزمة لدخوا الربملان ،وقد فقد
حز الشعب اجلمهوري بعض معاقله التقليدية كأنطاليا ،ومرسني ،وهاتاي لصاحل
حز العدالة والتنمية(.)1
ويعود إخفاق أحزا املعارضة يف انتخابات  1011إىل أسبا عديدة ،أمهها:
 .1التمترس وراً أفكار تقليدية ،وااللتصاق باملؤسسة العسكرية ،والسدعي
إلسقاط احلز احلاكم دون وضع برام عملية للنهوض بالبالد.
 .1استشراً الفساد داخل صف املعارضة ،وتورط عدد مدن رموزهدا يف
فضائ جنسية وأخالقية قادت إىل استقاالت عديدة ،أربكدت تلدك
األحزا خالا االستعداد لالنتخابات.
 .1مل تقم أحزا املعارضة بطرح برام جديدة لتحسني أدائها ،واكتفدت
قيادهتا بالتصرحيات الصحفية ،واخلطب دون القيام خبطوات عملية هبذا
الصدد.
دس  :تمويي الةب أ:
س ا
يشكِِّّل الشبا نسبة  %16,6من إمجاا سكان تركيا ،وبلغ عددد الشدبا
األتراك الشبا حوايل  11مليونًًا و 591ألفًًا و 641نسمة ،عام  1011منهم %51.1
من الذكور ،و %41,9من اإلناث.
()1

عبد الفتاح ،بشري" ،االنتخابات الربملانية وأزمة املعارضة التركية" ،اجليزيرة ت ( ،تاريخ
الدخوا 19 :يناير/كانون الثاين :)1011
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C237827-8145-47E0-BCB6-A316E845805B.htm
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وقد بلغت نسبة الشبا يف تركيا  ،%15,1عام  ،1915بينما ارتفعت هدذه
النسبة إىل حنو  %10ما بني عام  1910وعام  ،1000مث عادت بعد ذلك للتراجدع
واالخنفاض.
ويشري املعهد التركي لإلحصاًات إىل أن نسبة الشبا بني السكان آخذة يف
التناق ؛ مما يعين أن نسبة الشيخوخة تزيد ،مشريًًا إىل أن النتدائ واإلحصداًات
احلالية تُُقدِِّّر أن نسبة عدد السكان الشبا خالا عدام  1011قدد تتراجدع إىل
 ،%15,1وستنخفض تدرجييًًّّا إىل  %11,7مع حلوا عام  ،1050وستنخفض بشكل
حادٍّ إىل ما دون  %10,1يف عام .1075
وصلت نسبة البطالة بني الشبا دون سِِنِّ الد  15يف تركيا إىل مستوى أقل
من معدا االحتاد األوروبدي ،وعلى الرغم من مرور سبع سنوات علدى األزمدة
العاملية اليت بدأت عام  1001وأثََّّرت على العامل برمته ،فإن مشكلة البطالة الشدابة
يف أغلب الدوا األوروبية ما زالت مستمرة.
ووفقًًا ملعطيات املكتب اإلحصائي األوروبدي (يوروستات) فإن البطالة بني
الشبا يف االحتاد األوروبدي عام  1001كانت  ،%15,9وارتفعدت إىل %11.1
عام  .1014أمََّّا نسبة البطالة بني الشبا يف تركيا فكانت  %11عدام  .1014ويف
العام  1996مت تأسيس منظمة شبابية غري رحبية ،وهي مجعية الشبا للوطن ،للعناية
بالشبا واالهتمام هبم وتأهيلهم وقامت بتأسيس مراكز شبابية وعالس ومبادرات
لتمكني الشبا من خالا مشاريع نشر الوعي وبناً القدرات عرب الدبالد ،كمدا
قامت بتنظيم العديد من مشاريع متكني الشبا بشراكة مع عاملني يف القطاعدات
العامة واخلاصة واملدنية على املستوى الوطين.
وجرى تطبيق مشروع متكني الشبا للحكومة اإللكترونية يف تركيا بالشدراكة
مع برنام األمم املتحدة اإلمنائي ،ويرى بعض الباحثني أن متكني الشبا وتأهيلهم يف
عاا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ينعكس بشكل عام على احلالة الدميقراطيدة يف
البالد؛ إذ ميكن لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ووسائل اإلعالم احلديثة أن تدوفر
اتصا ًال باجتاهني .وهذا يعين أن اجلمهور ال يستطيع الوصوا إىل املعلومدات بشدكل
أفضل فقط ،وإمنا هو قادر كذلك على املسامهة يف توفري املعلومدات وتبادهلدا مدع
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اآلخرين ،وهذا يعزز التواصل بني املواطنني وممثليهم املنتخبني ،ويتي هلم التعدبري عدن
وجهات نظرهم يف احلياة العامة؛ مما يؤدي إىل مستوى أعلى من املشاركة السياسية.
ويتبنََّّى حز العدالة والتنمية يف لوائحه الداخلية سياسات يرى أهندا متكِِّّدن
الشبا من أعضائه؛ إذ تن على عدم ترش شخ للربملان أو شدغل منصدب
وزاري ألكثر من ثالث مرات ،وقد شكََّّل الشبا  %11من تشكيلة آخر حكومة
تركية ترأََّّسها رجب طيب أردوغان قبل توليه رئاسة اجلمهورية ،بواقع  1وزراً من
أصل  15وزيرًًا مقابل  %10من كبار السن ،و %41من فئة متوسطي العمر ،كمدا
ضمت احلكومة التركية وزيرة واحدة.
المجلس الوطني التروي الوبير:

بع  :اتج ه
س ا
منذ العام  1911وحىت عام  1995ظلَّت األحزا اليمينية هتيمن على املشهد
االنتخابدي يف تركيا ،ومنذ العام  1995بدأ تيار اإلسالم السياسي بالصعود عد ًدًا
بعد تعرضه للتراجع نتيجة التضييق على رموزه ومنعهم من العمل السياسي ،وحلِّ
األحزا اليت كان يؤسسها هذا التيار ،مث خَ َفت هذا الصعود مؤقتًًا بعدد حظدر
حز الرفاه ،واالنقال على حكومة جنم الدين أربكان عدام  ،1997ويف هدذه
الفترة تقدمت األحزا اليسارية حىت عام  1001عندما صعد التيار اإلسالمي عدَّ ًدًا
عرب حز العدالة والتنمية ،الذي ما زاا مهيمنًًا على املشهد االنتخابدي التركدي
حىت اآلن ،بعد أن عزَّز هذه اهليمنة يف انتخابات منتصف العام  ،1011وال يوجدد
أي مؤشر على إمكانية تراجع هذا احلز يف الوقت الراهن ،أو إمكانية خروجده
من السلطة حىت عام .)1(1010
هذا باإلضافة إىل إمكانية تزايد صعود تيار اإلسالم السياسي ،سدواً أكدان
ذلك من خالا حز العدالة والتنمية احلاكم ،أم من خالا أحزا إسالمية أخرى
موجودة على الساحة السياسية التركية(.)2
()1
()2

American National Intelligence Council, “Global Trends 2025: A Transformed
World Formed”, November 2008, p. 8.
Oppenheimer, Michael, Turkey 2020, (Center of Global Affairs, New York
university, Spring 2011), p. 51.
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وخالصة األمر ،أن النظام السياسي يتسم بعدد من السمات بعضها إجيابدي
وآخر سلبدي ،وميكن إجيازها على النحو اآليت:
ع -السم

اإليج بية

 التطور املستمر خاصة منذ العام  1001عرب إصالحات دسدتورية وتشدريعيةمتوالية.
 التكيف مع الواقع السياسي يف البالد والدذي تَمثََّّدل يف هيمندة املؤسسدةالعسكرية ،والقوى العلمانية على مفاصل الدولة ،إىل أن كُفَّت يد املؤسسدة
العسكرية عرب التعديالت الدستورية اليت أُُجريت عام  ،1010وتراجعت حدَّة
التطرف العلماين أمام الواقع اجلديد ،وكذلك التكيف مع األزمات والظروف
الصعبة ،مثل :األزمة املالية العاملية عام  ،1001وكذلك تصداعد العمليدات
العسكرية حلز العماا الكردستاين بني احلني واآلخر.
 رضا شعبدي معقوا مت التعبري عنه يف أكثر من موقف ،خاصة يف استفتاً عام 1010واالنتخابات التشريعية عام .1011
أ -السم

-

السلبية

التدين النسبدي ملستوى احلريات السياسية واإلعالمية نظرًًا للقيود اليت حيملها
الدستور التركي احلايل.
ما زاا معدَّا الفساد مرتف ًعًا نسبيًّا رغم جهود احلكومة للحدِّ منه.
تدين مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية.
عدم التوصل إىل تسويات مُرضية مع األقليات العِرقية يف البالد.
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الباب الثاني
املكانة اإلقليمية لرتكيا،
املؤشرات ،واالجتاهات
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الفصل األول
السياسة اخلارجية
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منذ قيام اجلمهورية التركية عام  1911بزعامة مصطفى كماا انتهجت البالد
سياسة خارجية اتسمت باالنغالق على الذات بداية األمر ،وكانت هذه السياسدة
تستند إىل الشعار الذي رفعه كماا "سالم يف الوطن سالم يف العامل" ،وظلَّ الدور
التركي يف القضايا اإلقليمية والدولية هامشيًّا نتيجة توجه اهتمام النخبة احلاكمة يف
ذلك الوقت حنو بناً الدولة الناشئة ،وإعادة صياغة عتمعها على أسس جديددة،
وبقيت هذه السياسة متبعة يف تركيا حىت احلر العاملية الثانية عام  ،1945والديت
تعد هنايتها نقطة حتوا جذرية يف السياسة اخلارجية التركية(.)1
وميكن توصيف البيئة السياسية الدولية لتركيا يف مرحلة ما بعد احلر العاملية
الثانية على النحو اآليت:
 قطيعة شبه تامة مع احمليط اإلقليمي العربدي واإلسالمي ،وهذه املسدألةمرتبطة بالثقافة السياسية للنخبة اليت كانت حتكم تركيا يف ذلك احلني،
واليت ترى يف تركيا جزًااا من الغر .
 حالة من االستقطا الدويل نامجة عن بروز قطبني كدبريين يف النظدامالدويل كنتيجة للحر  ،مها :الواليات املتحددة األمريكيدة ،واالحتداد
السوفييت السابق ،والدوا اليت تدور يف فََلك كل منهما ،وإزاً هذا الوضع
القائم كان على األتراك أن خيتاروا اجلانب الذي ينحازون إليه ،وملا كان
النزوع اجليوستراتيجي لألتراك منذ فجر التاريخ مييل حنو الغر  ،وتركُّز
األعداً التارخييني هلم يف الشرق (الروس ،والصينيني ،والفُُدرس) ،احنداز
()1

روبنس ،تركيا والشرق األوسط ،ص .11
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األتراك للمعسكر الغربدي ،هذا باإلضافة إىل خشية تركيا من التوسدع
السوفييت الذي وصل يف عهد ستالني إىل حماولة السيطرة الكاملدة علدى
منطقة املضايق ،وهو األمر الذي أسهم يف تفجر احلدر البداردة بدني
الشرق والغر  ،ومل يكن احنياز تركيا للمعسكر الغربدي حالة نظريدة،
بل انعكس فعليًّا يف السلوك السياسي للدولة التركية ،وقد تُُدوِّج هدذا
االحنياز بانضمام تركيا إىل حلف مشاا األطلسي عدام  ،1951وكدذلك
االخنراط يف عضوية كثري من املؤسسات الغربية ،كالسدوق األوروبيدة
املشتركة ،واالحتاد اجلمركي األوروبدي ،وظلَّت تركيا خطَّ املواجهدة
األوا للكتلة الغربية مع االحتاد السوفييت حىت سقوطه مطلع التسدعينات
من القرن العشرين ،وما ترتب على ذلك من قيام نظام عداملي أحدادي
القطبية .وقد كان اهنيار االحتاد السوفييت نقطة حتوا جديدة يف السياسدة
اخلارجية التركية نظرًًا للتحوالت الكربى اليت ترتبت عليده يف النظدامني
اإلقليمي والدويل على حدٍّ سواً ،واستمر التصاق تركيا بالقطب العداملي
الواحد املتمثل يف الواليات املتحدة األمريكية ،فلم يفقد احلليف التركدي
أمهيته للغر بعد هناية احلر الباردة ،كما كان متوقعًًدا ،إال أن طبيعدة
الظروف املستجدة يف حميط تركيا اإلقليمي والعامل رمسدت يف عملدها
مالم دور جديد هلا ،ومن أبرز تلك املالم (:)1
 .1استقالا كثري من الدوا اليت تنتمي عرقيًّا لألتراك إثدر تفكُُّّدك
االحتاد السوفييت.
 .1تزايد النشاط املسل حلز العماا الكردستاين ،بدعم مدن دوا
إقليمية وعرب أراضيها.
 .1صعود التيار السياسي اإلسالمي عددَّدًًا يف السداحة السياسدية
التركية ،واحتدام الصراع بني اإلسالميني والعلمانيني.
()1

نور الدين" ،السياسة اخلارجية :أسس ومرتكزات" ،يف حممد عبد العاطي (حمرِِّّر) ،تركيا
ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار العربية
للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط  ،1ص .115
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لقد شكَّلت التطورات السابقة باإلضافة إىل تراكمات أخرى حالة من إعادة
احلسابات يف السياسة اخلارجية التركية إزاً حميطها اإلقليمي ،ومدن بدني تلدك
التراكمات:
 أزمة الطاقة النامجة عن ارتفاع أسعار النفط عامليًّا ،والديت زادت مدناألعباً االقتصادية على تركيا.
 االحنياز الغربدي املطلق لليونان ضد تركيا إبَّان األزمة القربصية ،وفرضحظر على توريد األسلحة هلا.
 إقامة منطقة عازلة يف مشاا العراق يف أعقا حر اخللي الثانية؛ األمرالذي عزَّز من النزعة االنفصالية لدى األكراد.
 الصمت الغربدي إزاً أحداث البلقان مطلع التسدعينات مدن القدرناملاضي.
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املبحث األول

مؤسس

و واىد السي سة الب رجية التروية

سيتم تناوا السياسة اخلارجية التركية من خالا احملاور اآلتية:
عواال :مؤسس

نع القرار الب رجي:

تُ ْر َسم السياسة اخلارجية يف تركيا من خالا علس الوزراً ،وعلدس األمدن
القومي ،ووزارة اخلارجية ،ويُعد صنع السياسة اخلارجية من أبرز مهام احلكومدة
ال تركية ،كما ميكن لرئيس اجلمهورية أن يلعب دورًًا يف السياسة اخلارجيدة عدرب
ترؤسه جمللس األمن القومي ،واحلكومة أيضًًا يف حاالت معينة ،إال أن علس األمن
القومي الذي كان يهيمن عليه اجلنراالت -حىت وقت قريب -ظلَّ صاحب اليدد
الطُّوىل يف صنع السياسة اخلارجية لتركيا عرب استراتيجية تُراجَع كل ةس سنوات
عُرفت يف األوساط التركية بالدستور السري ،أو الكتا األمحر ،وعادة ما تشمل
هذه الوثيقة أعداً تركيا وأصدقاًها ،وكانت هذه الوثيقة قبل التعديالت الدستورية
اليت جرت عام  ،1010مُ ْل ِزمة للحكومة ،ويتم متابعة تنفيذها يف االجتماع الشهري
للمجلس ،باإلضافة إىل متابعة علس الدولة لإلشراف والرقابة.
إال أن احلكومة التركية ،وبعد حتجيم علس األمن القدومي التركدي عدرب
التعديالت الدستورية ،وتغليب املدنيني يف عضويته ،وجعْل قراراته غري ملزمة هلدا،
عادت لتأخذ زمام املبادرة يف هذا اجملاا ،خاصة أن الدستور التركي يعطي علدس
الوزراً صالحية إصدار قرارات هلا قوة القانون عرب تفويضها مدن الربملدان ،دون
حتديد عاا معني هلذه القرارات؛ وهذا يعطي احلكومة هامشًًا كبريًًا للحركة ،كما
أن احلكومة هي صاحبة سلطة تنظيمية فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية واملالية ،مبا
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يف ذلك الرسوم اجلمركية ،والضرائب املرتبطة بالتجارة اخلارجية ،وهذه تشدكِّل
جزًااا كبريًًا من السياسة اخلارجية والعالقات الدولية لتركيا(.)1
وباالطالع على األُطر القانونية والدستورية لصنع القرار يف تركيدا ،ميكدن
توصيف آلية صنع القرار اخلارجي على النحو التايل:
أو ًال :حتتاج عملية صنع القرار اخلارجي إىل مُ ْدخالت يدتم جتميعهدا عدرب
السفارات والبعثات الدبلوماسية ،واألعماا االستخبارية ،كما تشمل املددخالت
أيضًًا االحتياجات واملصاحل املرتبطة بالدولة وعتمع األعماا ،اليت تصل إىل احلكومة
على شكل مطالب ،أو توصيات ،أو رمبا ضغوط(.)2
ثانيًًا :تُدرس املدخالت من قبل اجلهات املختصة ذات العالقدة ،وأبرزهدا:
وزارة اخلارجية ،ومكتب رئيس الوزراً الذي يضم اخلرباً واملستشارين ومساعدي
رئيس الوزراً ،ويتم اختاذ القرارات املرتبطة هبا مع األخذ بعني االعتبار توصديات
علس األمن القومي ،ورئاسة املخابرات العامة ،وكما أشرنا فإن علس الوزراً لديه
هامش كبري للمناورة يف هذا الصدد ،وميثِّل اجلزًَ األهمَّ يف عمليدة صدنع القدرار
اخلارجي عرب إصدار قرارات هلا قوة القانون بتفويض من الربملان ،ويف حاا احتاج
األمر إىل اتفاقية دولية البد للربملان من املصادقة عليها ،وعندما تكدون احلكومدة
منبثقة من كتلة برملانية واحدة كبرية تكون عملية التفويض مدن قِبدل الربملدان
للحكومة سهلة وميسرة ،لكن إذا كانت احلكومة ائتالفية تكون أكثر صعوبة.
ثالثًًا :املخرجات ،وتكون هذه املخرجات املتعلقة بالقرار السياسي اخلدارجي
على شكل إجراًات ،أو مقررات ،أو سياسات ،يتم تنفيذها من قِبدل األجهدزة
البريوقراطية احلكومية ،خاصة يف وزارة اخلارجية وكوادرها ،باإلضافة إىل أية جهة
حكومية أخرى صاحبة اختصاص.
رابعًًا :التغذية الراجعة ،وهي املعلومات املستقاة مدن امليددان عدن جناعدة
السياسات واملقررات اليت يتم تنفيذها والسلبيات واإلجيابيات اليت تُلمََدس أثنداً
()1
()2

معوض ،جالا ،صناعة القرار يف تركيا والعالقات العربية التركية (مركز دراسدات
الوحدة العربية ،بريوت ،)1991 ،ط ،1ص .11
"املصدر السابق".
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التنفيذ ،وعادة ما تأيت هذه التغذية من األجهزة البريوقراطية احلكوميدة ،يف وزارة
اخلارجية ،أو من الدوائر األخرى املختصة ،وكذلك عرب املعلومات االستخبارية.
ني  :البطوط االستراتيجية للسي سة الب رجية:
ث ا
مل يتضمن الدستور التركي أية أطر صرحية حتدد التوجهات اخلارجية للسياسة
التركية ،إال أن هناك بعض املؤشرات الضمنية اليت تشي هبا املادة  1حوا االلتدزام
باملبادئ الكمالية اليت اعتُربت أيديولوجية الدولة التركية احلديثة منذ نشأهتا ،ومدن
أبرز مبادئها :علمنة الدولة واجملتمع ،وتعظيم مكانة اجليش باعتباره حاميًًدا هلدذه
املبادئ ،اليت اصطل األتراك على تسميتها مبادئ اجلمهورية ،كما حددت املدادة
 90من الدستور بعض آليات صناعة القرار اخلارجي ،واليت اشدترطت تصدديق
الربملان التركي على املعاهدات الدولية ،وألزمت احلكومة بإعالم الربملان باالتفاقيات
الدولية ذات الطابع االقتصادي ،واليت تقل مدهتا عن عام ،كما تناولت املادة 167
املسائل املتعلقة بالتجارة اخلارجية( ،)1إال أن اإلطار الذي ظل يوجِّه بوصلة السياسة
اخلارجية التركية هو علس األمن القومي عرب ما يُسمَّى بالكتا األمحر أو الدستور
السري؛ الذي يُعاد فيه النظر كل ةسة أعوام ،ويتم من خالله حتديد أصدقاً تركيا
وأعدائها القائمني واملتوقعني ،وعلى أساسه تُ ْر َسم اخلطوط االستراتيجية للسياسدة
اخلارجية(.)2
ظلت السياسة اخلارجية التركية منذ تأسيس اجلمهورية وحىت احلر العامليدة
الثانية تتمحور حوا مجلة من املفاهيم ،أبرزها :الوضع الراهن (غيدا التخطديط
االستراتيجي) ،واحلياد ،والتغريب ،واحلفاظ على الوضع القائم (غيدا الدربام
()1

()2

رئاسة الوزراً التركية" ،املديرية العامة للصحافة والنشر واإلعالم"( ،تاريخ الددخوا:
 11يونيو/حزيران :)1011
http://www.byegm.gov.tr/mevzuat/anayasa/anayasa-ing.htm
Bozkurt, Abdullah “Is Israel a National Security Threat for Turkey?”, Today
Zaman Newspaper, 24 August 2010, (Visited on 30 December 2011):
http://www.todayszaman.com/columnist/abdullah-bozkurt/is-israel-a-nationalsecurity-threat-for-turkey_219832.html
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التطويرية) ،وكانت السياسة اخلارجية يف تلك املرحلة تقوم على مبدأيي :اوو
هو احلفاظ على النظام القائم واحلأود القائمة ،والثاين بناء السياسة اخلارجية على
يساس التوجُّه حنو الغرب ،وقأ تأثَّرت السياسة اخلارجية التركية وقتئذ جبملة مد:
()1
العوامل الظرفية والبنيوية ،م :يمهها
 التجربة التارخيية للأولة العثمانية فكانت اجلهدود مكرسدة للقطيعدةالكاملة مع تلك التجربة والتخلص م :آثارها.
 الثورة القومية الكمالية. انعأام الثقة باحمليط الأويل صاحب اوطماع التارخيية يف تركيا.ومنذ احلرب العاملية الثانية وحىت هناية احلرب الباردة ،ظلَّت تركيدا مرتبطدة
بالغرب حاملة للمشاريع الغربية يف حميطها اإلقليمي ،وقأ انعكس ذلك يف السلوك
السياسي للأولة التركية ،والذي تبلور يف مجلة م :املواقف ،م :يبرزها اعتدرا
تركيا بإسرائيل عام  ،9191وإقامة عالقات طبيعية معها وصلت حدأ التحدالف
االستراتيجي بينهما ،وانضمام تركيا إىل حلدف ادا اوطلسدي عدام ،9191
وتصويت تركيا يف اومم املتحأة ضأ استقال اجلزائر مطلع الستينات م :القدر
العشري.)2(:
وبعأ هناية احلرب الباردة ظل صانع القرار السياسي اخلارجي التركي مرتبطًًا
ذهنيًّا بإرث املرحلة السابقة عرب التصر كجزء م :املنظومة الغربية ،إال ي حجم
التغريات يف الساحتني اإلقليمية والأولية جعل تركيا يف بيئة سياسية دوليدة مليئدة
بالتغريات العميقة واملتسارعة؛ اومر الذي كشف ع :غياب االستعأاد الذهين لأى
صُناع القرار السياسي اخلارجي التركي هلدذ املرحلدة ،وافتقدارهم إىل ر يدة
استراتيجية ملواجهة التطورات السياسية واومنية على حدأودهم ،ويف مقأمتدها
يزمات البوسنة وكوسوفا ،واحلرب بني يذربيجا وجورجيا على إقليم نداغورنو
كارباخ.
()1
()2

Aktas, Gulbahar yelken, Turkish Foreign Policy: New Concepts and
Reflections, p. 9.

اااا ا،
االلسطانيةي
الدراساتاا اااااا ا
سياري ،صربي" ،تركيا والشرق اووسط يف التسعينات" ،اا ااا
(العأد  ،3صيف  ،)9111ص .11
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كما كشفت كل تلك األحداث عن عدم توفر البنيدة التحتيدة ،والقاعددة
املعلوماتية لدى الدولة التركية ملواجهة مثل هذه األحداث واملستجدات املتسارعة،
فكان البد من إعادة التفكري مبوقع تركيا الددويل واإلقليمدي وفدق املعطيدات
املستجدة(.)1
وقد تزامنت املتغريات اإلقليمية والدولية بعد هناية احلر الباردة مدع جتددد
اجلدا يف الساحة الداخلية التركية بني التيارات الفكرية املختلفة حوا اهلوية الديت
ينبغي للبالد أن تتبناها ،وكذلك احتدام املواجهة بني العلمدانيني واإلسدالميني يف
أواخر التسعينات من القرن العشرين(.)2
ومع أن تركيا استمرت يف حتالفها مع الواليات املتحدة على الصعيد الدويل،
ومع إسرائيل على الصعيد اإلقليمي طواا تسعينات القرن العشرين ،إال أن هدذه
الفترة شهدت عددًًا من األحداث اليت شكَّلت بداية حتوا يف السياسدة اخلارجيدة
التركية ،ومن أهم تلك األحداث:
 صراع البوسنة واهلرسك وكوسوفا الذي خلَّف تصداعدًًا يف الشدعورالديين والقومي لدى الشارع التركي نتيجة هتاون الغر يف معاجلة هذه
القضايا.
 إنشاً منطقة احلظر يف مشاا العراق على خلفية احتالله للكويت عدام1990؛ مما شجَّع حز العماا الكردستاين على التمركز يف هذه املنطقة
وشَنِّ هجمات ضد اجليش التركي عربها ،وهتديدد األمدن القدومي
التركي ،وقد وضعت هذه اخلطوة عالمات استفهام كثرية وكدبرية يف
ذهن الساسة والعسكريني األتراك حوا حقيقدة خمططدات الغدر
للمنطقة.
ومنذ مطلع األلفية الثالثة شهدت البيئة الدولية واإلقليمية سلسلة جديدة مدن
األحداث اليت شكَّلت حمفزًًا جديدًًا للتحوا يف السياسة اخلارجية التركية ،ومن بني
تلك األحداث:
()1
()2

أوغلو ،العمق االستراتيجي ،ص .71
"املصدر السابق" ،ص .96-95
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 تفجريات سبتمرب/أيلوا  1001اليت شهدهتا الواليات املتحدة األمريكية،وأفرزت نظرة عدائية لدى األمريكان والغر جتاه العامل اإلسالمي ،وال
ميكن إغفاا حقيقة كون تركيا جزًااا من هذا العامل(.)1
 صعود التيار السياسي اإلسالمي التركي عدَّدًًا إثر فوز حز العدالدةوالتنمية يف االنتخابات عام .1001
 احتالا العراق عام  1001وتدمريه كدولة مركزية يف اإلقليم ،وهذه هياملرة األوىل اليت تُدمَّر فيها دولة مركزية منذ هناية احلر العاملية األوىل،
وقد ولََّّدت هذه القضية خشية لدى الساسة والعسكريني األتراك مدن
تعرض تركيا ألمر مماثل ،باإلضافة ملا أفرزه هذا االحتالا من حتوا إقليم
كردستان العراق من وحدة إدارية إىل إقليم فيددرايل يتمتدع مبعظدم
امتيازات الدولة ويف ذلك هتديد لوحدة األراضي التركية.
لقد كان صعود حز العدالة والتنمية التركي إىل سُدَّة احلكم عدام ،1001
وتشكيله للحكومة منفردًًا ،احلدث األبرز بني تلك األحداث يف إعدادة صدياغة
السياسة اخلارجية لتركيا ضمن عملية إصالح شاملة تضمنت سلسلة من التعديالت
الدستورية والقانونية ،مصحوبة بتحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية ،ضدمن
رؤية حمددة هتدف إىل إعادة صياغة اخليارات التركية على الصدعيدين الدداخلي
واخلارجي ،يف البُعدين اإلقليمي والدويل ،ومل يقتصر ما محله وصوا حز العدالة
والتنمية إىل السلطة على تغيري السياسات املرحلية قصرية املدى ،لكنده امتدد إىل
منطلقات وأهداف السياسة اخلارجية التركية ،وكذلك طبيعة الدور الذي جيب أن
تضطلع به البالد إقليميًّا ودوليًّا(.)2
وميكن حتديد اخلطوط االستراتيجية للسياسة اخلارجية التركية اجلديدة علدى
النحو اآليت(:)3
()1
()2
()3

Aktas, Gulbahar yelken, Turkish Foreign Policy: New Concepts and
Reflections, p. 22.

نور الدين ،السياسة اخلارجية :أسس ومرتكيزات ،ص .116
أوغلو ،العمق االستراتيجي ،ص .611 -611
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املوازنة بني املتطلبات األمنية واحلريات :ألن توفري األمن دون حريدات
يتحوَّا إىل استبداد ،كما أن تأمني احلريدات دون أمدن يتحدوا إىل
فوضى ،وقد شهد العامل حتو ًال كبريًًا يف هذا الصددد بعدد أحدداث
سبتمرب/أيلوا؛ إذ أصب العامل األمين هو احملدد األبرز لسياسات القوى
العاملية الكربى ،ويف مقدمتها الواليات املتحدة ،إال أن تركيا متكَّنت من
إحداث كثري من اإلصالحات السياسية مع احملافظة علدى االعتبدارات
األمنية.
العمل على حلِّ املشكالت القائمة بني تركيا والدوا اجملاورة هلا ،أو ما
بات يُعرف يف األدبيات السياسية التركية بتصفري املشكالت ،ويف حاا
متكنت تركيا من حتقيق هذه الغاية ،فإن الصورة النمطية اليت تكوََّّندت
لدى كثري من دوا العامل باعتبارها دولة حماطة باملشكالت سوف تتغري؛
مما سيعطي الدبلوماسية التركية زةًًا كبريًًا ومساحة كدبرية للتحدرك
واملناورة.
انتهاج سياسة خارجية ذات أبعاد وسبل متعدددة :ويف هدذه احلالدة
سيصب مبقدور تركيا املسامهة يف حلِّ املشدكالت دوليًًّّدا وإقليميًًّّدا،
واملبادرة يف اقتراح احللوا هلا ،وبالتايل لعب دور متوازن بعيددًًا عدن
االستقطا حنو أي طرف.
إعادة رسم الدور الدويل لتركيا وفق رؤية جديدة :ويف هذا اإلطار تريد
تركيا التحوا من دولة طرفية شكَّلت عرب عقود ماضية جسدرًًا بدني
خمتلف احملاور الدولية ،إىل دولة مركزية على األقل يف حميطها اإلقليمي.
حتويل السياسة اخلارجية التركية وأدواهتا الدبلوماسية من حالة اجلمدود
والكمون إىل حالة من احلركة املستمرة والنشاط من خالا التواصل مع
مجيع القوى العاملية املؤثِّرة.
الدبلوماسية املنسجمة :وتتضمن هذه االسدتراتيجية االنفتداح علدى
املنظمات الدولية واإلقليمية من خالا استضافة املؤمترات واالجتماعات
املتعلقة هبذه املنظمات على مستويات خمتلفة؛ فمنذ العام  1001نشطت
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الدبلوماسية التركية يف هذا اجلانب ،واستضافت العديد من املنتدديات
الدولية واالجتماعات اإلقليمية ،مثل :قمة املؤمتر اإلسالمي ،وقمة الناتو.
ويف إطار استعداد تركيا إلحياً الذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية ،وضعت
احلكومة التركية رؤية جلملة من األهداف يف جوانب خمتلفة تسعى لبلوغهدا عدام
 ،1011ميكن أن نورد اجلانب اخلاص بالسياسة اخلارجية على النحو اآليت(:)1
 حتقيق كافة الشروط الالزمة لعضوية االحتاد األوروبدي ،واالنضمام إليهكعضو فاعل ومؤثر.
 استمرار العمل لتحقيق التكامل اإلقليمي من خالا تعزيز كافة أشكااالتعاون األمين واالقتصادي اإلقليمي يف املنطقة.
 السعي للعب دور مؤثر وفعاا يف حل النزاعات اإلقليمية. املشاركة الفعَّالة والقوية يف خمتلف احملافل العاملية. لعب دور حاسم يف املؤسسات الدولية ،والتحوا إىل واحد من أقدوىعشرة اقتصادات يف العامل.
بعد احلديث عن االستراتيجيات اجلديدة للسياسة اخلارجية التركية ،والوقوف
على األهداف اليت تسعى لتحقيقها خالا العقد القادم ،ميكن أن نالحظ اآليت:
 اعتماد السياسة اخلارجية التركية علدى دوافدع ذاتيدة بعيددة عدناالستقطابات واحملاور الدولية ،وهذه حالة جديدة مل تعهدها السياسدة
اخلارجية التركية منذ احلر العاملية الثانية.
 متسك تركيا باالنضمام لالحتاد األوروبدي ،وكذلك االنفتداح علدىحميطها شرق األوسطي ،وهذا مرتبط بالنزوع التارخيي للجيوستراتيجية
التركية حنو الغر واجلنو الغربدي ،وهي منداطق ذات خصدائ
حمددة تتالًم مع التوجهات السياسية التركية ،فهدي علدى الصدعيد
األوروبدي متثِّل قيم احلداثة والتطور ،وعلى الصعيد شرق األوسدطي
()1

"اهلدف عام  ،"1011بوابة ةيزب العدالة والتنمينية التركنيي( ،تداريخ الددخوا:
 1أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://ak-parti-arabic.blogspot.com/p/12.html
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تضم دو ًال إسالمية جتمعها بتركيا روابط ثقافية وتارخيية ،وهي من أغىن
ال دميغرافيًّا كبريًًا.
مناطق العامل يف الطاقة وتضم ثق ً
 متتاز تركيا بعالقات قوية ومتينة مع كافة األطراف الدولية واإلقليميدةالفاعلة ،وإن كانت بدرجات متفاوتة ،وهذا يسهِّل مهمتدها يف لعدب
دور حموري يف احمليط اإلقليمي.
 ال توجد حساسية من تعاظم الدور اإلقليمي لتركيا يف املنطقة نظرًًا لعدمرغبة تركيا يف منافسة أي طرف آخر ،أو العمل علدى إضدعافه عدرب
سياسة الرب للجميع ( ،)Win-Winكما أهنا منسجمة مذهبيًّا مع أغلب
دوا الشرق األوسط.
ث لثا  :محددا السي سة الب رجية:

تشمل احملددات عددًًا من الظروف والضوابط اليت تؤطِّر آليدات السياسدة
اخلارجية ،وتشكِّل قيودًًا على خيارات صانع القرار ال ميكنه جتاهلدها ،ومدن مث
تُحدث هذه احملددات رقابة ذاتية عنده أثناً حتديد البديل املناسب من بني البددائل
املتعددة ،وعند استعراض احلالة التركية ميكن حتديد هذه احملددات مبا يلي:
البعد السيوولوجي عو النفسي
ُ 1

ظلت السياسية اخلارجية التركية طيلة العقود الثمانية املاضية ختضدع للبُعدد
النفسي للنخبة احلاكمة ،القائم على اخلوف من اجملهوا ،ومعاداة اآلخرين بناً على
تصرفات أحادية ،كما أن صانع القرار اخلارجي يف تركيا مدفوع بإرث اخلسارات
الكبرية اليت تعرَّض هلا األتراك يف أواخر العهد العثماين ،وفقدانه الثقدة بإمكانيدة
قدرته على التأثري يف اخلارج بشكل عام ،واحمليط اإلقليمي بشكل خداص؛ األمدر
الذي وضع كثريًًا من احلواجز أمام العالقات اخلارجية التركية ،وجعلها منغلقة على
ذاهتا ،وصاحبة دور هامشي يف القضايا اإلقليمية والدولية(.)1

()1

أوغلو ،العمق االستراتيجي ،ص .79
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 1الثق فة السي سية والمرجعية األيديولوجية

سبقت اإلشارة إىل التيارات السياسية يف الساحة التركية ومرجعياهتدا الفكريدة
واأليديولوجية عند احلديث عن الثقافة السياسية ،وهذا التباين يف الثقافة السياسية خلق
حالة من التباين يف الصورة اليت يرمسها كل طرف للشكل الذي ينبغي أن تكون عليده
العالقات اخلارجية ،ويف أي اجتاه جيب أن تتسع هذه العالقات ومتتد ،ويرجدع هدذا
التباين إىل الصراع السياسي الذي نشأ أواخر العهد العثمداين بدني تيدار اجلامعدة
اإلسالمية ،واالحتاديني ،وجتدَّد هذا الصراع بعد قيام اجلمهورية بني التيار اإلسدالمي
الذي تعود جذوره الفكرية إىل اجلامعة اإلسالمية ،والتيارات العلمانيدة الديت تعدود
جذورها الفكرية إىل مجعية االحتاد والترقي .فاإلسالميون يرون أن تركيا جدزً مدن
العامل اإلسالمي ينبغي أن تكون متصلة معه ومرتبطة به ارتباطًًا عضويًّا ومصرييًّا ،أمََّّدا
العلمانيون فريون أن تركيا جزً من العامل الغربدي ،وجيب أن تتكامل مع الغدر يف
كل امليادين ،وملا كان العلمانيون هم املسيطرون على مقاليد األمور يف تركيدا مددة
طويلة توجهوا حنو الغر يف سياستهم اخلارجية ،حىت أصبحت تركيدا جدزًااا مدن
املنظومة الغربية ،ومع وصوا تورغوت أوزاا إىل احلكم يف أواخر الثمانينات من القرن
العشرين ،قدَّم مشروعه اإلصالحي الذي متت اإلشارة إليه سابقًًا ،وطرح أيضًًا فكدرة
العودة إىل اإلرث التارخيي والعمل على توظيفه لتحقيق املصاحل التركية عرب االنفتداح
على احمليط العربدي واإلسالمي ،وعُرفت هذه الفكرة باسم "العثمانية اجلديدة" إال أن
العديد من الظروف اليت مرَّت هبا تركيا حالت دون التحقيق الكامل هلذه الفكرة ،مدع
أن تلك املرحلة شهدت حتسنًًا يف العالقات العربية-التركية(.)1
ومع وصوا حز العدالة والتنمية إىل احلكم يف تركيا مندذ العدام ،1001
بدأت تركيا تنته سياسة تقوم على االنفتاح على كافة األقاليم احمليطة هبا ،ضمن
توازنات حتكمها املصلحة الوطنية التركية ،فانفتاح تركيا على حميطهدا العربددي
واإلسالمي مل يلغِ طموحها وسعيها لالنضمام إىل االحتاد األوروبدي ،والعالقدات
التركية مع إسرائيل مل متنعها من االنفتاح على حركة محاس وهكذا.
()1

أوغلو ،العمق االستراتيجي ،ص .447
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 .3الجانب االقتصادي

تعد املطالب الشعبية املستمرة بتحسني الظروف املعيشية واألحوال االقتصاايةة
ال ضاغطًًا على صانع القرار السياسي ،على الصعيدةن الداخلي واخلارجي؛ األمار
عام ً
الذي جعل العوامل االقتصايةة تسهم يف توجيه السياسة اخلارجية مناذ صصاالحا
تورغو أوزال االقتصايةة يف مثانينا القرن املاضي ،مث تزاةد هذا اإلسهام منذ العاام
 2002نظرًًا لكون االقتصاي صحدى آليا حتقيق أهداف السياسة اخلارجياة بوصاهه
ال من أشكال القوة الناعمة ،ونتيجة لتعاظم يور القطاا اخلاايف يف االقتصااي
شك ً
التركي حتوَّل جمتمع األعمال التركي صىل قوة حمركة للسياسة اخلارجية التركية اجلدةدة،
كما أصبحت تركيا أحد أهم البلدان املاحنة خالل العقد املاضي عرب توزةع مسااعدا
خارجية جتاوز قيمتها نصف مليار يوالر يف السنة ،قُدمت ألكثر من  00يولاة يف
البلقان وآسيا الوسطى والشرق األوسط ومشال صفرةقيا ومناطق أخرى(.)1
 .4التركيبة السكانية (اإلثنية)

ميتاز اجملتمع التركي بتركيبة صثنية فسيهسائية معقَّدة؛ األمر الذي ةدفع صاانع
القرار صىل صياغة عالقاته مع البلدان احمليطة بآلية تضمن املوازنة بني األمن الاوط
ووحدة أراضي الدولة وبني حقوق األقليا اإلثنية ،والوضع يف تركيا ةبدو أكثار
صعوبة نظرًًا المتداي األكراي عرب احلدوي يف سورةا والعراق وصةران ،ولعبت هاذ
املسألة يورًًا كبيًًرا يف صياغة العالقة بني تركيا وهذ الدول .فقد تدخلت عسكرةًّا
يف مشال العراق مرا متعدية ملالحقة عناصر حزب العمال الكريساتا ،،كماا
اضطربت العالقة بني سورةا وتركيا منذ هناةة التسعينا على خلهية اهتام تركياا
لسورةا بدعم حزب العمال الكريستا ،،وصةواء زعيمه عبد اهلل أوجالن ،كماا أن
مسألة اإلباية اجلماعية ضد األرمن اليت تُتَّ َهمُ الدولة العثمانية بارتكاهبا يف أواخار
عهدها ،ما زالت تلقي بظالهلا على عالقا تركيا اخلارجية خاصة ماع فرنساا
والوالةا املتحدة األمريكية.
()1

Atlı, Altay, “Businessmen and Turkey’s Foreign Policy”, (International Policy
and Leadership Institute, Policy Brief Series 2011 October 2011), p. 2.
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 .5المحدد الدولي واإلقليمي

يتمثل هذا اجلانب يف املواقف والسياسات واملصاحل املرتبطة بدول اإلقليي،
وبالدول الكربى صاحبة النفوذ وهذا يُملي على صانع القرار أخذ هذه املسيالل
بعني االعتبار خاصة وأن املصاحل والسياسات غالبًًا ما تكون متضادة وعليي أن
سن احلسابات إمَّا لتعظي ،املكاسب أو تقليل اخلسالر أو تفاديها إن أمكن.
حِ
يُ ْ
رابعا :المتغير األمني في السياسة الخارجية:

بُِنَيت السياسة اخلارجية التركية منذ البداية على أساس البُعد األمي ،وهيذا
واضح من السلوك السياسي للنخبة احلاكمة فبعد انسحاب اجليوش اليت احتليت
تركيا وانتصار األتراك يف حرب االستقالل بدأت السياسة اخلارجية التركية تتج
حنو االحتاد السوفييت ساب ًقًا وتتقارب مع ملواجهة التهديد الغربيي ولكين ميع
تعاظ ،النفوذ السوفييت يف آسيا الوسطى وامتداد أطماع إىل احليدود التركيية
ارتدَّت السياسة اخلارجية التركية حنو الغرب إىل أن أصبحت جزءًًا من املنظومية
األمنية الغربية بانضمامها إىل حلف مشال األطلسي عام  2591واسيتمرت هيذه
احلالة حىت هناية احلرب الباردة .ولكي يكون التحليل أكثر عمقًًا البد من اإلشارة
إىل أن السياسة اخلارجية الدولية يف تلك املرحلة كانت خاضيعة للبعيد األمي،
واصطبغت تلك املرحلة باألحالف العسكرية( )1كما استمرت السياسة اخلارجية
التركية خبضوعها للبُعد األم ،حىت هناية القرن العشرين لكن الدور التركيي قيد
تغيَّر يف أعقاب انتهاء احلرب الباردة من رأس حربة للغيرب يف وجي االحتياد
السوفييت إىل قيادة الشرق األوسط الكبري إىل جانب إسراليل وقد تذرَّع األتراك
يف هناية التسعينات بدع ،سوريا حلزب العمال الكردستاين لتهدييدها عسيكريا
وإضعافها إلفساح اجملال أمام املشروع اجلديد (الشرق األوسط الكبري)(.)2
()1
()2

دوريت جيمس بالتسغراف النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ترمجة :ولييد
عبد احلي (مكتبة شركة كاظمة للنشر والتوزيع الكويت  )2599ص .12
نور الدين حممد ،تركيا اجلمهورية احلائرة :مقاربة يف الدين والسياسة والعالقات اخلارجية
(مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والتوثيق بريوت  )2559ط  2ص .251
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لقد شهد الوقت احلاضر حتو ًال كبريًًا يف مفهوم األمن ،فلم يعد التقوقع حوا
مسألة األمن القومي أمرًًا ممكًنًا؛ ألن طبيعة األخطار اليت هتددد األمدن أصدبحت
عاملية ،وعابرة للحدود ،كاإلرها  ،وأسلحة الدمار الشامل ،واجلرميدة املنظمدة،
والقضايا املتعلقة بالبيئة ،وهذا يقتضي إعادة النظر يف معاجلة املسائل األمنية ،إذ إن
معاجلتها غري ممكنة ألي دولة مبفردها ،فالبد من التعاون العاملي ملواجهتدها عدرب
منظمات متخصصة(.)1
وكي نقف عند املمارسة الفعلية للسياسة اخلارجية التركيدة ،والتوجهدات
العامة هلا ،سنقوم بالتحليل ضمن مستويات ثالثة ،هي:
املستوى األوا :دوا اجلوار اليت ترتبط مع تركيا حبدود مشتركة.
املستوى الثاين :الدوا اإلقليمية ،اليت تشترك مع تركيا يف النطاق اجلغدرايف،
ويف التفاعل املشترك عرب التاريخ.
املستوى الثالث :اجملتمع الدويل ،ويقع هذا املستوى خارج املسدتويني األوا
والثاين ،ويضم الدوا واجلهات ذات التأثري على الصعيد الدويل.
ويتأثر كل مستوى من املستويات الثالثة باحلالة األمنية ضمن نطاقه ،كما أن
تفاعل تركيا مع هذه املستويات تأثر بصورة مباشرة باحلالة األمنية ،وتكيف مدع
املعطيات املوجودة يف كل مستوى ،وميكننا أن نبني تلك التفاعالت على النحدو
اآليت:
المستوف األوم :دوم الجوار

ظلَّ علس األمن القومي التركي عرب دستوره السري يصدنِّف معظدم دوا
اجلوار على أهنا أعداً؛ فقد وضع العراق وإيران وسوريا واليونان ضدمن دائدرة
األعداً ،وكلَّما توترت العالقة بني تركيا وبني أي من هذه الدوا ،كدان النفدوذ
السياسي للقوميني الكماليني والعلمانيني يتصاعد باإلضافة إىل تزايد نفوذ اجلديش
على الصعيدين الداخلي واخلارجي ،ولعل هذه املسدألة جعلدت اجلديش أكثدر
()1

بيليس ،جون ،ومسيث ،ستيف ،عوملة السياسة العاملية( ،مركز اخللي لألحبداث ،أبدو
ظبدي ،)1004 ،ص .650
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املؤسسات احترامًًا وثقةً لدى الشعب التركي حىت وقت قريب ،ويف ذلك دليدل
على دور الظروف اخلارجية يف حتديد االجتاه الفكري والسياسي ،الذي يددفع إىل
السلطة ،وبالتايل دور تلك الظروف يف رسم السياسة اخلارجية .ومن مث نستنت أنَّ
تراجع حدَّة التجاذبات بني تركيا وجرياهنا قلَّل من فرص التيدارات العلمانيدة يف
الصعود إىل سُدَّة احلكم عددًًا يف االنتخابات التركية ،اليت جرت خدالا الفتدرة
( ،)1011-1001كما تراجعت مكانة املؤسسة العسكرية شعبيًّا ،وبالتايل تراجدع
دور األيديولوجية الكمالية يف صنع القرار السياسي اخلارجي حلسدا املصداحل
الوطنية(.)1
المستوف الث ني :الدوم اإل ليمية

تنتمي تركيا ألكثر من إقليم فرعي ،واليت متثِّل نقاط جذ استراتيجي بالنسبة
هلا ،لكن التأثري األبرز على اجلانب األمين منذ هناية احلر البداردة تركََّّدز علدى
حدودها مع كلٍّ من سوريا والعراق مشا ًال ،واليونان غربًًا؛ فقد شهدت العالقدات
بني تلك الدوا وتركيا كثريًًا من التجاذبات ما بني العامني ( ،)1000-1990وأدت
هذه التجاذبات إىل صعود التيارات القومية الكمالية والعلمانية ،كما تعزَّز نفدوذ
اجليش .وقد شكَّل احتالا العراق عام  ،1001ومن إقليم كردستان العراق وضع
اإلقليم الفيدرايل هتديدًًا صرحيًا لألمن القومي التركي ولوحدة األراضي التركيدة -
كما سبقت اإلشارة -وساهم هذا االحتالا يف تعزيز دور إيران ،املنافِس التارخيي
لتركيا يف املنطقة ،خاصة يف ظل التحالف القائم بينها وبني سوريا وبعض الفصائل
الفلسطينية واللبنانية ،ومع وجود بعض اخلالفات بني تركيا وسوريا وإيران وحدىت
اليونان ،إال أن هناك ما هو مشترك بينها يتمثل يف اآليت:
 معارضة كلٍّ من تركيا وسوريا وإيران والعراق (إبَّان حكدم الدرئيسصدام حسني) قيام دولة كُردية مستقلة يف املنطقة.
()1

أوغلو ،أديب" ،املؤسسة العلمانية واإلسالم يف تركيا" ،يف حممد عبد العاطي (حمدرِِّّر)،
تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط  ،1ص .111
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 معارضة كلٍّ من سوريا وتركيا احتالاَ العراق. اشتراك تركيا واليونان يف عضوية حلف مشاا األطلسي. وجود تاريخ مشترك لكل من تركيا وإيران يف الدوا اليت استقلت عناالحتاد السوفييت.
أمَّا اجلوانب اخلالفية بني تركيا وعاهلا اإلقليمي فيمكن أن نذكر منها:
 مطالبة سوريا بإعادة لواً اإلسكندرونة من تركيا ،والذي اقتُطع مندهاعام  1917أيام االنتدا الفرنسي ،وال تزاا تعتربه سوريا أرضًًا حمتلةًً.
 مطالبة تركيا مبحافظة املوصل العراقية ،وتقوا إهنا من أراضيها ،كمداتطالب تركيا باعتبار مدينة كركوك العراقية مدينة خاصدة بتركمدان
العراق ،وتطالب بإجالً القوميات األخرى منها (العر  ،األكراد.)...
 اخلالفات بني سوريا والعراق وتركيا حوا مياه هنري دجلة والفرات. اخلالفات اليونانية التركية حوا جزيرة قربص ،وحوا احلدود وامليداهاإلقليمية.
 تأثر العالقات الدبلوماسية بني تركيا وإيران بسب حظر احلجدا يفتركيا.
 اهتام تركيا لسوريا بدعم حز العماا الكردستاين. اهتام كردستان العراقية بإيواً عناصر حدز العمداا الكردسدتاين،والسماح هلم بتنفيذ هجمات ضد تركيا عرب أراضي اإلقليم.
 التحالف التركي-اإلسرائيلي الذي يشكِّل هتديدًًا لكدلٍّ مدن سدورياوإيران.
 تدهور العالقات السورية-التركية منذ اندالع الثورة السورية عام 1011بسبب الدعم التركي للمعارضة السورية ،وإيوائهدا علدى أراضديها،
ومطالبتها الرئيس السوري بالتنحي عن السلطة.
إال أن االجتاه األعظم يف العالقة بني تركيا وحميطها اإلقليمي جتاوز مثل هدذه
اخلالفات حتت تأثري املصاحل املشتركة اليت حتتم التعاون .وقد تعدزَّزت العالقدات
التركية مع اجلريان منذ صعود حز العدالة والتنمية للسلطة عدام  ،1001وتبنِِّّدي
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احلز سياسات أكثر انفتاحًًا على احمليط اإلقليمي ،تقوم على تصفري املشكالت مع
ال عند مناقشة تفاعالت السياسدة
اآلخرين ،واحلديث عن هذا اجلانب سيأيت مفص ً
اخلارجية التركية.
المستوف الث لث :المجتمع الدولي

أدَّى تلكؤ االحتاد األوروبدي يف قبوا عضوية تركيا ،واحنياز الغر عمومًًدا
إىل جانب اليونان يف اخلالفات اليت تثور بينهما ،إىل توجه تركيا حندو الشدرق يف
العالقات اخلارجية؛ مما أثار قلق الغر  ،خاصة الواليدات املتحددة األمريكيدة،
باإلضافة لألوروبيني حوا التوجهات اجلديدة للسياسة اخلارجية التركية ،وربدط
البعض بني هذه السياسة اخلارجية واجلذور اإلسالمية حلز العدالة والتنمية ،إال أن
الساسة األتراك ال يتفقون مع هذا الطرح ،ويقولون إهنم منفتحون على اجلميدع يف
اجملتمع الدويل لتحقيق مصاحل تركيا الوطنية بعيدًًا عن أية أيديولوجيا ،وإهندم غدري
معنيني بأي خالف بني مكونات اجملتمع الدويل ،وال تعارض -حبسب مسدؤولني
أتراك -بني انفتاح تركيا على مجيع األضداد خلدمة املصاحل التركيدة ،فعالقتدهم
املميزة مع الواليات املتحدة ال تتناقض مع عالقتهم مع إيران وسوريا ،وعالقتدهم
بإسرائيل ال تتعارض مع عالقتهم حبركة محاس ،وهكذا فاملقيداس عنددهم هدو
املصلحة الوطنية لتركيا( .)1وحىت تستطيع تركيا هتيئة األرضية املناسدبة لتحقيدق
أهداف سياستها اخلارجية أعلنت اخلطوط العريضة الستراتيجيتها اجلديددة عدرب
وضع رؤية تركيا عام  ،1011واليت متت اإلشارة إليها ،ومن أبرز بنودها :حتقيدق
كافة الشروط الالزمة لعضوية االحتاد األوروبدي ،واملشاركة الفعَّالة والقويدة يف
خمتلف احملافل العاملية ،ولعب دور حاسم يف املؤسسات الدولية.

()1

كالني ،إبراهيم" ،السياسة اخلارجية التركية اجلديدة" ،النهار اللبناتية 17 ،أكتوبر/تشرين
األوا .1010
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املبحث الثاني

تف ىال السي سة الب رجية التروية
مع البيئة المح لية
متتلك تركيا حدو ًدًا برِّية مشتركة مع مثاين دوا ضدمن مسدافات طوليدة
متفاوتة ،كما أن البحار حتيط هبا من ثالث جهدات ،وهدذا يشدري إىل مددى
احلاجات األمنية والدفاعية الواجب توفريها من قِبل الدولة التركية لتأمني احلددود
الربية والبحرية البالغة حوايل  9700كم ،إال أن تعددد الددوا احمليطدة بتركيدا
واملشتركة معها يف احلدود خيلق العديد من الفدرص والتحدديات أمدام الدولدة
التركية(.)1
إن وجود مثل هذا العدد من الدوا املشتركة يف احلدود مع تركيا ميثل حتدديًا
أمنيًّا ودفاعيًّا أمامها ،كما أن عالقاهتا مع هذه الدوا قد تتعرض للخلدل نتيجدة
احتماا حدوث صراعات بني تلك الدوا اجملاورة هلا ،وقد تنعكس الصراعات يف
حاا اندالعها على األوضاع العامة يف البالد على خمتلف الصعد ،كما حدث أثناً
النزاع األرميين-اجلورجي حوا إقليم ناغورنو كارباخ ،باإلضدافة إىل اخلالفدات
احلدودية بني تركيا وبعض الدوا اجملاورة ،مثل :اخلالف بني تركيا وسوريا حدوا
لواً اإلسكندرونة ،واخلالفات التركية-اليونانية حوا قربص واملياه اإلقليمية ،إال أن
وجود مثل هذا العدد من الدوا اليت تشترك مع تركيا يف احلدود ،يعطدي فضداً
أرحب أمام النشاط الدبلوماسي واالقتصادي لتركيا ،ويعمِّق هامش املناورة هلا عرب
()1

Özey, Ramazan, “Turkey's Borders and Borde Disputes”, (T.R. Primeministry,
TICA, Turkish International Cooperation Agency, Aurasian Studies, AnkaraTurkey,18 Autum-Winter, 2000), p. 21-38.
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توظيف اخلالفات بني تلك الدوا ،كما ميكنها توظيف تباين مصاحل القوى الدولية
الكربى يف هذه املناطق ملصلحتها.
وميكن دراسة تفاعالت السياسة اخلارجية التركية مع الدوا اجملاورة هلا عدرب
التقسيم اآليت:
عواال :الدوم العربية:

ع -العراق

بدأت العالقات التركية-العراقية منذ استقالا العراق عدام  ،1911وكاندت
هذه العالقات بشكل عام ذات طابع ودِّي طيلة العهد امللكي يف العدراق (-1911
 ،)1951وقد اشتركت تركيا والعراق خالا تلك املرحلة يف حتالفدات ومواثيدق
إقليمية عديدة ،أبرزها :حلف سعد أباد عام  ،1917وحلف بغداد عام  ،1955ويف
أعقا االنقالبات العسكرية اليت حدثت يف تركيا والعراق يف الفترة 1960-1951
اختلَّت هذه العالقات مرحليًّا ،ويف أعقا االنقال العسكري األوا عام ،1960
تبنَّت تركيا سياسة خارجية جديدة ،وحتسنت العالقات العربية-التركيدة بشدكل
عام ،والعالقات التركية-العراقية بشكل خاص ،ومتخَّض التحسن يف العالقات بني
البلدين عن مدِّ خط أنابيب للنفط العراقي عرب األراضي التركية ،ابتداً مدن عدام
 ،1971والذي افتُت عام  ،1977وميتد من مدينة كركدوك العراقيدة إىل مديندة
يومورتاليك التركية ،إال أن ذلك ال يلغي حقيقة وجود بعض املسائل العالقة بدني
البلدين ،من أبرزها(:)1
 اخلالف على تقاسم املياه يف هنري دجلة والفرات ،خاصة يف أعقا بدًتركيا بتنفيذ املشروع الذي عُرف باسم مشدروع ( ،(GAPوالدذي
يهدف إىل حجز كميات هائلة من مياه هنري دجلة والفرات من خالا
إنشاً ما يزيد على عشرين سدًّا يف الشماا الشرقي لتركيا؛ األمر الذي
يقلِّل من تدفق املياه إىل العراق ،وهذا ما يعده العراق خطرًًا يهدد أمنه.
()1

Inanc, G. Turkish Diplomacy in Iraq 5177 -1999, (Cultural Center, Istanbul,
2008), p. 57.

081

 مطالبة تركيا بني احلني واآلخر مبدينة املوصل العراقية باعتبارها جزًااا منتركيا ،حسب وجهة نظر األتراك ،وكذلك مساعي األتراك جلعل مدينة
كركوك العراقية خاصة بالتركمان ،وإخراج بقية القوميات منها (وهذه
املسألة بالنسبة للعراق مسألة داخلية ،ال حيق لألتراك التدخل فيها).
 انطالق حز العماا الكردستاين مدن األراضدي العراقيدة (إقلديمكردستان) لتنفيذ عمليات ضد اجليش التركي.
ومنذ عام  1910عادت العالقات التركية-العراقية للتحسن عددًًا ،خاصدة يف
ظلِّ األنظمة العسكرية اليت كانت حتكم البلدين آنذاك ،ومدع انددالع احلدر
العراقية-اإليرانية يف تلك املرحلة ،استمرت العالقات يف التحسن ،ومع أن تركيدا
كانت رمسيًّا تقف على احلياد ،إال أهنا كانت تشكِّل املمر الرئيس للبضائع العراقية،
ومصد ًرًا مهمًّا لوارداته وتأمني السيولة الالزمة له ،كما ساعدت تركيا يف حتسدني
عالقات العراق مع الغر يف إطار دعم غربدي غري مباشر للعراق ،لكنها يف ذات
الوقت كانت تتمتع بعالقات جتارية قوية مع إيران(.)1
وكانت تركيا قد وقَّعت مع العراق ،مطلع الثمانينات من القرن العشدرين،
معاهدة التعاون وأمن احلدود ،واليت مكَّنت تركيا من مالحقة عناصر حز العماا
الكردستاين التركي عرب األراضي العراقية ،وقد مت ذلك عرب ما يزيد على  14عملية
نفَّذها اجليش التركي خالا الفترة .1000-1911
وقد شكَّل احتالا العراق للكويت ،عام  ،1990نقطة حتوا أخرى يف العالقات
التركية-العراقية؛ فقد مسحت تركيا باستخدام أراضيها لضر العراق ،وأسدهمت يف
تنفيذ منطقة حظر الطريان يف مشاله ،ويف تفعيل العقوبات االقتصادية اليت فرضتها األمم
املتحدة ضد العراق ،وجاًت هذه األحداث لتؤكد التزام تركيدا بكوهندا عضدوًًا يف
املنظومة األمنية الغربية ،وقد قُدِّرت خسائر تركيا جرَّاً التزامها بالعقوبات على العراق
خالا الفترة املمتدة بني  1000-1990حبوايل  40-10مليار دوالر.
ويف عام  1001رفض الربملان التركي مشروع قانون تقدمت بده احلكومدة
التركية ،يقضي بالسماح للقوات الغربية باستخدام األراضي التركية لشنِّ احلدر
()1

Inanc, G. Turkish Diplomacy in Iraq 5177 -1999, p. 59.
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على العراق ،ويف أعقا احتالا العراق من قِبل األمريكان أصب إقليم كردسدتان
العراقي يتمتع بوضع اإلقليم الفيدرايل؛ مما أتاح الفرصة حلز العماا الكردسدتاين
لالنطالق منه لتنفيذ عمليات ضد اجليش التركي.
ومنذ عام  1001تبنَّت احلكومة التركية استراتيجية جديدة حياا العراق مدن
أجل محاية مصاحلها احليوية هناك ،فالعراق شكَّل عرب التداريخ نقطدة للجدذ
االستراتيجي بالنسبة لألتراك ،فتوجهوا إليه ،فقامت حضارات تركية متعدددة يف
العراق ،كاحلثِّيني والسومريني ،قبل اإلسالم ويف أثناً اخلالفدة العباسدية ،تغلغدل
األتراك يف مفاصل الدولة أميا تغلغُل إىل أن سيطروا على شؤون اخلالفة ،كما عبََدر
األتراك أرض العراق للقضاً على الدولة البويهية يف إيران ،وكذلك لعب العدراق
دورًا مهمًّا يف حر األتراك العثمانيني مع الصفويني( ،)1لذلك ميكدن القدوا :إن
العراق شكَّل بؤرة للصراع بني الفرس والترك منذ فجر التداريخ حدىت الوقدت
احلاضر.
لقد تبلورت االستراتيجية اجلديدة يف العراق منذ عدام  1001علدى النحدو
اآليت(:)2
 .1التواصل مع كافة القوى السياسية العراقية خاصة العر السنَّة والشيعة
الرافضني لتقسيم العراق على اعتبار أن وحدة األراضي العراقية مصلحة
عليا بالنسبة لتركيا.
 .1االستمرار يف رفض تقسيم العراق مهما كانت الظروف والتنسيق مدع
الدوا صاحبة املصلحة يف ذلك خاصة سوريا وتركيا.
 .1تعزيز العالقات االقتصادية بني العراق وتركيا وكدذلك مدع إقلديم
كردستان العراق ،والسماح بتصدير النفط املنتَ من حقوا اإلقليم عرب
ميناً جيهان الكردي.
()1
()2

بروكلمان ،كارا ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ,ترمجة :نبيه أمني فارس ،منري البعلبكدي
(دار العلم للماليني ،بريوت ،)1961 ،ط  ،5ص .114-159
ÖZCAN, Mesut, "Turkish Foreign Policy Towards Iraq in 2009", Center for
strategic research, Autumn-Winter 2010, (visited on 2/10/2015):
http://sam.gov.tr/turkish-foreign-policy-towards-iraq-in-2009
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 .4حث العر السنَّة على املشداركة يف العمليدة السياسدية وخدوض
االنتخابات ،وقد متكَّن األتراك من إقناع كثري مدن القدوى السدنِّية
بذلك.
 .5املشاركة يف عملية إعادة إعمار العراق ،ملا يف ذلك من مردود اقتصادي
على الشركات التركية.
 .6مطالبة احلكومة املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان باملسداعدة
على منع حز العماا الكردستاين من استخدام األراضدي العراقيدة
لضر املصاحل التركية.
 .7رفض العنف الطائفي وحث األطراف العراقية علدى نبدذ الطائفيدة
وتأسيس نظام سياسي يقوم على حقوق املواطنة لكافة العراقيني.
وظلت العالقات تسري ضمن هذا اإلطار حىت مطلع العام 1011؛ إذ شدهدت
العالقات بني البلدين أزمة نتيجة مطالبة رئيس الوزراً التركدي ،رجدب طيدب
أردوغان ،حلكومة نور املالكي يف العراق عدم إقصاً العر السنَّة؛ األمدر الدذي
ال يف شؤون بالده ،باإلضافة إىل تباين املواقف بني اجلانبني مدن
اعتربه املالكي تدخ ً
الثورة السورية.
أ -سوري

كانت العالقات التركية-السورية منذ استقالا سوريا عام  1946حىت هنايدة
القرن العشرين غري ودِّية ،بل كانت عالقات متأزمة وعدائية نظرًًا لوجود مجلة من
العوامل ،أمهها(:)1
 احلالة العدائية اليت خلَّفتها فترة حكم االحتاديني أواخر العهد العثمداين،واليت اقترنت بقمع القوميني العر والتنكيل هبم خاصة يف سوريا على
يد مجاا باشا.
 ضم تركيا ملساحة كبرية من األراضي السدورية ويف مقدمتدها لدواًاإلسكندرونة عام  1917مبساعدة االحتالا الفرنسي.
()1

فيليب ،تركيا والشرق األوسط ،ص .67-65
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 انضمام تركيا إىل حلف مشاا األطلسي عام  ،1951مث حلف بغداد عام ،1955وكالمها مرتبط باملنظومة الرأمسالية الغربية يف حني كانت سوريا
صاحبة توجه اشتراكي يساري.
 اخلالفات حوا مياه هنر الفرات ،خاصة عندما قامت تركيا بإنشاً عددكبري من السدود على النهر داخل أراضيها مما قلَّل من تدفقده داخدل
األراضي السورية ،ورفض تركيا اعتبار هنر الفرات هنرًا دوليًّا ،وكذلك
قيام تركيا بسحب كامل مياه هنر اخلابور ،وتوقُّف تدفقده إىل سدوريا
هنائيًّا.
 اهتام تركيا لسوريا بدعم حز العماا الكردستاين التركي االنفصدايل،وإيواً زعيم احلز عبد اهلل أوجالن.
 التوجس التركي من عالقات التعاون بني سوريا وكدلٍّ مدن اليوندانوقربص اليونانية.
ونظرًًا لتطور التعاون العسكري التركي-اإلسرائيلي أواخر التسعينات دخلت
العالقات التركية-السورية مرحلة حرجة ملا حيمله هذا التعاون من خطر على األمن
السوري عرب الضغط عليها استراتيجيًّا ،وهذا أمر يشكِّل خطرًًا كبريًًا على األمدن
القومي العربدي برمته.
وقد وصل التوتر يف العالقات السورية-التركية ذروته عام  ،1991وكاد األمر
يصل إىل املواجهة املسلحة بني اجلانبني ،إال أن تدخل القوى اإلقليميدة والدوليدة
املؤثرة ساعد على احتواً هذا التوتر وحاا دون تفاقمه(.)1
ومنذ هناية األزمة اليت وقعت عام  1991بني تركيا وسدوريا بدرزت رغبدة
اجلانبني للبدً يف حوار يفضي إىل إقامة عالقات طبيعية مستقرة بينهما ،وبدأ هدذا
احلوار فعليًّا مبعاجلة القضايا األمنية ،مث امتد ليشمل اجلوانب االقتصادية والسياسية،
فتم التوقيع على عدد من االتفاقيات يف خمتلف اجملاالت ،وقد نُفِّذ معظدم تلدك
االتفاقيات يف ذلك الوقت.
()1

معوض ،جدالا ،صنيناعة القنيرار يف تركينيا والعالقنيات العربينية-التركينية،
ص .111
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ويُعد فوز حز العدالة والتنمية يف االنتخابات اليت جرت يف تركيدا عدام
 1001نقطة حتوا جديدة يف العالقات التركية-السورية؛ إذ انتدهجت احلكومدة
التركية استراتيجية جديدة للتعامل مع اجلانب السوري منذ ذلك احلني ،ومن أبرز
جوانب تلك االستراتيجية(:)1
 .1جعل احلدود السورية التركية مركزًًا للتعاون والتفاهم عرب إقامة مشاريع
تنموية مشتركة.
 .1تراجع تركيا عن املسامهة يف عزا سوريا وحماصرهتا وفق رؤية الدرئيس
األمريكي السابق جورج بوش االبن.
 .1الوساطة بني احلكومة السورية واحلكومات األوروبية.
 .4رعاية املفاوضات غري املباشرة بني السوريني واإلسرائيليني.
()2
وقد متخضت التفامهات التركية-السورية عن مجلة من النتائ اإلجيابية ،أمهها :
 نزع األلغام اليت كانت مزروعة على جانبدي احلدود بني البلدين. توقيع البلدين على اتفاقية للتجارة احلرة. زيادة كمية املياه املتدفقة عرب هنر الفرات إىل األراضي السورية. املوافقة على مرور خط أنابيب الغاز من أذربيجدان إىل سدوريا عدرباألراضي التركية.
 إلغاً تأشريات الدخوا بني البلدين منذ العام .1010 التوقيع على اتفاقية إلقامة منطقة للتجارة احلرة بني تركيا وكدلٍّ مدنسوريا واألردن ولبنان.
وظلَّت العالقات التركية-السورية تسري على هذا النحو حىت اندالع الثدورة
السورية يف مارس/آذار 1011؛ إذ دخلت مرحلة جديدة من التوتر واالضدطرا
()1

العودات ،حسني" ،العالقات السورية-التركية :املاضي واحلاضر" ،جملة البيان اإلماراتية،
 7يونيو/حزيران ( ،1011تاريخ الدخوا 10 :مارس/آذار :)1011
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-05-07-1.1434227

()2

كوش ،عمر" ،العالقات السورية-التركية من التأزم إىل التعداون" ،اجليزينيرة تني ،
 11نوفمرب/تشرين الثاين ( ،1009تاريخ الدخوا 10 :مارس/آذار :)1011

http://aljazeera.net/analysis/pages/c8cd9c2f-5736-4bde-a9a8-0b3bb4a5ea90
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نتيجة موقف تركيا الداعم للثورة السورية واحتضاهنا جزًااا من املعارضة السدورية
على أراضيها ،وفرضها عقوبات اقتصادية على نظام بشدار األسدد ،ومطالبدة
املسؤولني األتراك له بالتنحي عن السلطة.
وميكن إرجاع التحوا املفاج يف السياسة اخلارجية التركية جتداه سدوريا
لألسبا اآلتية(:)1
 احلرج الذي ميكن أن يتعرض له حز العدالة والتنمية احلاكم يف حااوقوفه إىل جانب النظام السوري ،أو سكوته عن تصرفاته ضد الثدورة،
كون احلز يكتسب شرعيته من نظام دميقراطي ،فال يُقبدل منده أن
يدعم نظامًا غري دميقراطي ،أو أن يسكت عن تصدرفاته إزاً خصدومه
املطالبني باحلرية والدميقراطية.
 وصوا احلكومة التركية إىل قناعة حبتمية سقوط النظام احلاكم يف سورياعلى ضوً ما حدث يف بلدان عربية أخرى ،لذا فدإن تدأمني املصداحل
احليوية لتركيا يف سوريا يف مرحلة ما بعد األسد يكمن يف بناً عالقات
جيدة مع املناوئني له.
 تبديد املخاوف الغربية من تطور العالقات التركية-اإليرانية عرب مساندةاملوقف الغربدي ،واالبتعاد عن املوقف اإليراين املنحاز للنظام السوري.
ني  :ىال
ث ا

تروي مع الدوم اآلسيوية المج ور لل :

ع -يراي

اتسمت العالقات بني الفُرس والترك عرب التاريخ بكوهنا عالقات صراعية ،إال
أن هذه العالقات حنت منحى تعاونيًّا بعد أفوا اإلمرباطورية العثمانية ،اليت ظلََّّدت
خط ًرًا يُحدق بالفرس قرونًًا عديدة ،فمنذ قيام اجلمهوريدة التركيدة عدام ،1911
()1

أيو  ،حممد" ،معادلة الثورات العربية ...هل ختلت تركيا عن احلياد؟" 1 ،يوليو/متدوز
 ،1011قنطرة للحوار مع العامل اإلسالمي 1 ،يوليو/متوز ( ،1011تداريخ الددخوا1 :
أغسطس/آ :)1011
http://ar.qantara.de/c20223i0p320/index.htm

086

شهدت العالقات التركية-اإليرانية تطورًًا مستمرًّا ،وتعاونًًا غري مسبوق على كافة
الصعد واملستويات ،وميكن إرجاع هذا التطور إىل عدة عوامل ،أمهها(:)1
 .1انتهاً عهد اإلمرباطورية اليت عدَّها اإليرانيون خطرًًا تارخييًّا عليهم عددة
قرون.
 .1إعجا شاه إيران ،رضا هبلوي ،بنه مصطفى كماا بدالتحوا حندو
العلمانية ،واللحاق بالركب الغربدي باسم التحديث.
 .1شعور اجلانبني باخلطر الذي شكَّله االحتاد السوفييت على كليهما.
كانت مسألة األمن حاضرةً بقوة يف تشكيل العالقات التركية-اإليرانية ،ويتض
ذلك من اخنراط اجلانبني التركي واإليراين يف حتالفات وتكتالت إقليميدة ذات طدابع
عسكري يف املقام األوا ،فقد انضمت كل من تركيا وإيران إىل حلف سعد أبداد ،مث
حلف بغداد ،وكذلك منظمة امليثاق املركزي ( ،)CENTOويف اجلانب االقتصدادي
أسهم اجلانبان يف تأسيس منظمة التعاون اإلقليمي للتنمية ( )RCDعام .1964
وصلت العالقات التركية-اإليرانية إىل ذروة حتسنها يف الفترة الواقعة ما بدني
العامني  1951و ،1979وشهدت هذه الفترة مزيدًًا من التعاون بدني اجلدانبني يف
اجلوانب االقتصادية واالستخباراتية والعسكرية ،إال أن زخم هذه العالقات تراجع
كث ًريًا إبَّان قيام الثورة اإليرانية عام  ،1979وتُوِّج هذا التراجع باهنيار منظمة امليثاق
املركزي ،ومع اشتعاا احلر العراقية-اإليرانية ،عام  ،1911عاد الزخم للعالقات
عدَّدًًا وشكَّلت تركيا متنفَّسًًا لتسويق املنتجات اإليرانية ،خاصة يف ظدل وجدود
احلصار العربدي الغربدي عليها ،ومع هناية احلر عام  ،1911فترت هذه العالقة
نتيجة لتضافر مجلة من األسبا  ،من بينها(:)2
()1

()2

أوغور ،حقي" ،تركيا وإيران البعد عن حافة الصدام" ،يف حممد عبد العاطي (حمدرر)،
تركيا حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الددار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ص .117
عز العر  ،حممد" ،العالقات التركية-اإليرانية :الدوافع واملندافع" ،مركنييز األهنيرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية( ،العدد  ،51أكتوبر/تشرين األوا ( ،)1004تاريخ
الدخوا 5 :أغسطس/آ :(1011
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C1RN49.HTM
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 .1تراجع أمهية تركيا بالنسبة إليران -مرحليًّا -مع توقف احلر  ،واحنسار
احلصار العربدي.
 .1تطور العالقات العسكرية بني تركيا وإسرائيل؛ وهو ما عدَّتده إيدران
هتديدًًا ألمنها القومي.
 .1متابعة تركيا لشؤون األقلية التركية (األذرية) يف إيران؛ وهو ما تعدده
ال يف شؤوهنا الداخلية.
إيران تدخ ً
 .4التنافس التركي-اإليراين يف القوقاز ،خاصة يف أعقا اهنيدار االحتداد
السوفييت ،واستقالا كثري من اجلمهوريات اليت كانت تابعة له ،والديت
ترتبط بعالقات تارخيية وثقافية مع كلٍّ من تركيا وإيران.
مث عادت العالقات التركية-اإليرانية للتحسن مع تشدكيل حدز الرفداه
بزعامة جنم الدين أربكان حلكومة ائتالفية ،مع حز الطريق القو عدام ،1995
والذي وقَّع مع اجلانب اإليراين اتفاقًًا لتزويد تركيا بدالنفط والغداز ،إال أن هدذا
االتفاق مل يُنفَّذ بضغط من املؤسسة العسكرية والقوى العلمانية بذريعة أنه ال خيدم
املصاحل التركية ،ويف أعقا االنقال العسكري الذي وقع عام  1997يف تركيدا
وأسفر عن إسقاط احلكومة االئتالفية ،وحلِّ حز الرفداه ،تدوترت العالقدات
التركية-اإليرانية نتيجة اهتامات وجهها بعض األوساط التركية للحكومة اإليرانية،
منها(:)1
 دعم حز الرفاه لتمكينة من تشكيل حكومة تطبِّق الشريعة اإلسالميةعلى غرار النموذج اإليراين.
 دعم حز العماا الكردستاين التركي االنفصايل. إدخاا عناصر من فيلق القدس اإليراين إىل األراضدي التركيدة لددعماحلركات اإلسالمية املتطرفة ،وزعزعة األمن يف تركيا.
أسهمت الظروف الدولية السائدة بعد أحداث سبتمرب/أيلوا  1001يف حتسن
العالقات التركية-اإليرانية ،ومن بني تلك الظروف(:)2
()1
()2

أوغور ،تركيا وإيران :البُعد عن ةافة الصدام ،ص .119
"املصدر السابق" ،ص .110
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 االنفتاح الكبري من قِبل الواليات املتحدة األمريكية على أكراد العدراق،لضمان مساندهتم ألي عمل عسكري أمريكي حمتمل ضد العراق ،وهذا
األمر أثار حساسية اجلانب التركي نتيجة املخاوف من قيام دولة كردية
مشاا العراق؛ مما دفع األتراك للتقدم باجتاه إيران اليت هلا حساسية مشاهبة
إزاً هذه املسألة.
 التنسيق العسكري بني اجلانبني التركي واإليراين حياا تصاعد عملياتاحلركات الكردية االنفصالية ضد البلدين انطالقًًا من مشداا العدراق،
ووصل األمر إىل تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد األكراد.
 صعود تيار اإلسالم السياسي عددًًا يف تركيا إثر فوز حدز العدالدةوالتنمية يف االنتخابات عام  1001وتشكيله للحكومة التركية.
ومع أن حز العدالة والتنمية يستند إىل خلفية إسالمية ،إال أنده ينطلدق يف
سياسته اخلارجية من منطلقات براغماتية ،ميكن حتديدها مدع اجلاندب اإليدراين
باجلوانب التالية:
 تُشكِّل إيران بالنسبة لتركيا معربًًا يربطها جبنو آسيا ووسطها. تأمني الطاقة اليت تعترب إيران مصدرًًا بارزًًا هلا. التعاون األمين املتصل باملسألة الكردية.أمَّا منطلقات اجلانب اإليراين يف سياسته جتاه تركيا:
 تُعد تركيا بالنسبة إليران البوابةَ اليت تربطها بالغر . تركيا شريك جتاري مهم بالنسبة إليران ،ومييل امليزان التجداري بدنيالبلدين لصاحل إيران بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
 التوافق التركي-اإليراين على ضرورة احملافظة على وحددة األراضديالعراقية ،وضرورة تسريع انسحا القوات األمريكية والغربية منه.
 االرتياح اإليراين ملنع تركيا القوات األمريكية من استخدام أراضيها عام ،1001وكذلك االرتياح للمواقف التركية أثناً حر لبنان عام ،1006
وحر غزة عام  ،1001وحادثة منتدى دافوس عام  ،1009واليت سنأيت
على تفاصيلها يف املباحث القادمة.
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 موقف تركيا املتوازن حياا امللف النووي اإليراين ،فبالرغم مدن عددمقبوا تركيا بتحوا إيران إىل قوة نووية يف املنطقة نظرًًا ملا يترتب علدى
ذلك من إقحام لإلقليم برمته يف أتون سباق التسل  ،إال أهنا ترى أن من
حق إيران استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية بإشراف الوكالدة
الدولية.
ومع كل التفاعالت اإلجيابية بني تركيا وإيران ،إال أن هناك قضايا قد تكدون
هلا انعكاسات سلبية على العالقات بينهما(:)1
 ختوف تركيا من وجود جانب عسكري للربنام النووي اإليراين. انزعاج اإليرانيني من تزايد احلضور التركي يف آسيا الوسطى ،باإلضافةإىل كلٍّ من جورجيا وأذربيجان.
 تباين مصاحل الطرفني يف العراق. تنامي التيار القومي التركي الداعي إىل إقامدة العدامل التركدي مدناألدرياتيكي إىل سور الصني ،وتنامي هذا الطموح بعد سقوط االحتداد
السوفييت.
 االستياً اإليراين من قبوا تركيا بنصب صورايخ الددرع الصداروخيالغربدي على أراضيها ،وهذا بنظر اإليرانيني هتديدد لألمدن القدومي
اإليراين.
 تباين املواقف بني الطرفني حياا الثورة السورية ،فدإيران وقفدت إىلجانب النظام السوري ،يف حني وقفت تركيدا إىل جاندب املعارضدة
السورية.
لكن وجود هذه التباينات بني الطرفني ال مينع من وجدود عداالت كدبرية
للتعاون بني البلدين ،وهذه اجملاالت كفيلة بأن ال تؤدي إىل الصدام واملواجهدة يف
املدى املنظور ،وضمن املعطيات القائمة ،والظروف الدولية واإلقليمية الراهنة(.)2
()1
()2

Yesilada, Birol; Efird, Brian; Noordiik, Peter, “European Uonion Could Effect
Studies Review, Vol 8, 4 December Global Power Transition”, International
2006), p. 607-622.
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أ -عرميني

كانت تركيا من أوائل الدوا اليت اعترفت باسدتقالا أرمينيدا عدام
كبادرة حُسن نيَّة ،وقد مت ذلك االعتراف دون أية شروط مسبقة مدن اجلاندب
التركي ،وقد أُتبعت خطوة االعتراف مببادرة تركية أخرى عدرب دعدوة أرمينيدا
للمشاركة يف مؤمتر التعاون االقتصادي للدوا املطلَّة على البحر األسود بالرغم من
أن أرمينيا غري مطلَّة عليه ،ولئن اعترفت تركيا رمسيًًّّا باستقالا أرمينيا ،فإهنا مل تقم
معها عالقات دبلوماسية حىت اآلن نتيجة لعدة أسبا  ،أبرزها(:)1
 .1طلب اجلانب األرميين اعترافًًا من اجلانب التركي مبا يُسدمِّيه األرمدن:
إبادة مجاعية ،يقولون إهنم تعرضوا هلا على أيدي األتراك ما بني عدامي
 1915و ،1911ونَ َّ الدستور األرميين نصًّا صرحيًًا يف مقدمته على دعم
كل جهد لالعتراف باإلبادة اجلماعية دوليًّا؛ األمر الذي يرفضه اجلانب
التركي.
 .1عدم اعتراف األرمن باالتفاقيات الدولية لترسيم احلدود الديت وقعدت
أوائل العشرينات من القرن العشرين ،ومطالبتهم بأراض داخل احلددود
التركية احلالية ،وقد نصت املادة الثالثة عشرة من الدستور األرميين على
اعتبار جبل أرارات الواقع ضمن احلدود التركية احلاليدة جدزًااا مدن
أراضيها ،وتشترط تركيا اعتراف أرمينيًّا بتلك االتفاقيات إلقامة عالقات
دبلوماسية مع أرمينيا.
 .1تفجر النزاع بني أرمينيا وأذربيجان عام  1991على إقلديم نداغورنو
كارباخ الذي ما زاا حمتلًّا من قبل أرمينيا ،حىت اآلن وتشترط تركيدا
حتقيق تسوية مرضية يف هذه املسألة ،إلقامة عالقات مع أرمينيا.
ومنذ احتالا القوات األرمينية لإلقليم الذي تُشكِّل مساحته حوايل  %10من
األراضي األذرية ،دخلت العالقات بني أرمينيا وتركيا حالة من اجلمود ،وفرضدت
تركيا حظرًًا على أرمينيا عرب إغالق احلدود بشكل شبه كامل معها.
1991

()1

Özbay, Fatih, “Turkey-Armenia relations”, Şartepe, Hacer, Translator, (Wise
Men Center for Strategic Studies, Report No 25, İstanbul, 2011), p. 5-20.
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ويف عام  1995حصل بعض التقار بني تركيا وأرمينيا ،وأدَّى هذا التقار
إىل ختفيف شروط من تأشريات دخوا األرمن إىل تركيا ،ومس لبعض الطدائرات
املستأجرة بالتنقل بني تركيا وأرمينيا يف أيام حمددة من األسبوع ،كما مسحت تركيا
للعمالة األرمينية بدخوا خمتلف املناطق التركية ،إال أن وصوا روبرت كوتشاريان
إىل احلكم يف أرمينيا ،عام  ،1991وتَّر العالقات عددًًا نظدرًًا الحدتالا مسدألة
االعتراف الدويل باإلبادة اجلماعية ألولوية السياسة اخلارجية األرمينية( .)1وظلََّّدت
العالقات التركية-األرمينية تتراوح ما بني التوتر والتحسن البسيط حىت عام ،1007
عندما دخل اجلانبان يف حمادثات استضافتها سويسدرا اسدتمرت عدامني ،ويف 6
سبتمرب/أيلوا  ،1001وجَّه رئيس أرمينيا ،سريج ساركسديان ،دعدوة للدرئيس
التركي ،عبد اهلل غوا ،لزيارة العاصمة األرمينية ،يرفان ،ملشاهدة مباراة يف كدرة
القدم بني املنتخبني التركي واألرميين ،يف إطار تصفيات كأس أوروبا لكرة القددم،
وقد لبَّى الرئيس التركي هذه الدعوة ،مث وجَّه دعوة مماثلة للرئيس األرميين حلضور
مباراة أخرى بني املنتخبني يف 14يناير/كانون الثاين  1009يف أنقدرة ،وقدد لبََّّدى
ضًا (دبلوماسية كرة القدم)(.)2
الرئيس األرمين هذه الدعوة أي ً
ويُرجع بعض الباحثني سبب تردد أرمينيا يف اختاذ خطوات إجيابية حنو تركيدا
إىل الدور الذي يلعبه األرمن املقيمون يف املهجر ،الذين يُطلق عليهم (الدياسدبورا
األرمينية)؛ حيث يتمتعون بتأثري سياسي كبري داخل أرمينيا.
وميكن مالحظة أن أرمينيا تتصرف بدوافع غري براغماتية فيما يتعلق بالعالقات
مع تركيا؛ ألهنا هي اخلاسر األكرب من عدم قيام عالقات طبيعية مع تركيا بدالنظر
إىل مجلة من األسبا  ،من بينها(:)3
()1

()2
()3

حممد ،مسعود" ،صفحة جديدة يف العالقات األرمينية-التركية" ،احلوار املتمدن( ،العدد
 1 ،1615مايو/أيار ( ،)1009تاريخ الدخوا 11 :مارس/آذار :)1011
" املرجع السابق".

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=170418

Bosbotinis, James, Ghaplanyan, Irina,“The Economic and Social Implications
of Reopening the Armenian Turkish Border, (The Implications for the South
Caucasus, Turkey and Europe), p. 152.
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 .1تراجع النات اإلمجايل احمللي األرميين نتيجة احلصار املفروض عليها مدن
اجلانب التركي وإغالق احلدود.
 .1ارتفاع تكلفة النقل الذي أدَّى إىل تراجع التبادا التجاري بني أرمينيدا
والعامل اخلارجي ،خاصة االحتاد األوروبدي ،الدذي ميثِِّّدل الشدريك
التجاري األوا بالنسبة ألرمينيا.
 .1حرمان أرمينيا من زيادة صادراهتا حبوايل  100مليون دوالر سنويًّا نتيجة
استمرار تركيا يف إغالق احلدود.
 .4حرمان أرمينيا من زيادة منوها االقتصادي حبوايل  %10عن واقعه احلايل
نتيجة استمرار توتر العالقات مع تركيا حسب تقديرات البنك الدويل.
ويف  11أغسطس/آ  ،1009متكَّن اجلانبان :التركي واألرميين مدن إجنداز
بروتوكولني :األوا يتعلق بتحسني العالقات وتطويرها ،والثداين يتعلدق بإقامدة
العالقات الدبلوماسية بني الطرفني ،ومت توقيع الربوتوكولني يف  10سبتمرب/أيلدوا
 1009يف مدينة زيورخ السويسرية.
وبالرغم من توقيع هذين الربوتوكولني فإن التطبيع الفعلي للعالقات مل يبددأ
بعد ،وبقي أمر هذين الربوتوكولني معلقًًا يف برملاين البلدين ومل يُبََدتَّ يف شدأهنما
حىت الوقت الراهن ،ومبراجعة عمل األوضاع القائمة بني البلدين ،ميكدن تعليدل
التلكؤ يف هذا األمر جبملة من العوامل بالنسبة لكال اجلانبني على النحو اآليت(:)1
عواال :فيم يتعلق ب لج نأ التروي:

 حتفُّظ األحزا املعارِضة الرئيسة يف تركيا على توقيع الربوتوكولني ،خاصدةحز احلركة القومية ،وحز الشعب اجلمهوري ،باإلضافة إىل صعوبة إقناع
نوا احلز احلاكم نفسه بتمرير املصادقة عليهما يف الربملان دون إحراز أي
تقدم ملموس يف النزاع األرميين-األذربيجاين القائم منذ عام .1991
()1

موسى ،حممود" ،السياسة التركية جتاه أرمينيا وأذربيجان حسابات الرب واخلسدارة"،
األهرام 1 ،أكتوبر/تشرين األوا ( ،1010تاريخ الدخوا 11 :مارس/آذار :)1011
http://democracy.ahramdigital.org.eg/articaldetails.aspx?Serial=362589&part=2
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 حتفُّظ أذربيجان (املنتمية للقومية التركية) على توقيع الربوتوكولني دون حتقيقحلٍّ عادا للنزاع بينها وبني أرمينيا؛ إذ يُشكِّل احلصار التركي ألرمينيا الورقة
األقوى يف هذه املسألة.
ني  :فيم يتعلق ب لج نأ األرميني:
ث ا

 اعتراض القوى السياسية البارزة يف أرمينيا على توقيدع الربوتوكدولني ،دوناعتراف مسبق من قبل تركيا خبصوص اإلبادة اليت يدَّعيها األرمدن خاصدة
حز االحتاد الثوري الذي انسحب من االئتالف احلاكم على إثر التوقيدع
عليهما.
 موقف األرمن الذين يعيشون يف املهجر (الدياسبورا) والذين اعتربوا ما تضمَّنهأحد الربوتوكولني من إنشاً جلنة للبحث يف حقيقة الدعاوى األرمينية بشأن
اإلبادة تناز ًال عانيًّا عن حقوق الشعب األرميين.

ج -علربيج ي

منذ أواخر الثمانينات من القرن العشرين ومع ظهور بوادر اهنيدار االحتداد
السوفييت ،رفع كل من القادة األتراك واألذريني شعا ًرًا يعبِّر عن العالقدة بيندهما،
وهو" :الترك واألذريون شعب واحد يف دولتني" ،وقد أسهمت تركيدا يف رعايدة
احلركات القومية اليت ظهرت يف أذربيجان للمطالبة باالسدتقالا ،ومدع إعدالن
استقالا أذربيجان كانت تركيا أوا دولة تعترف رمسيًّا هبا ،ومع اندالع احلدر
األرمينية األذرية عام  1991حوا إقليم ناغورنو كارباخ ،وقفت تركيا إىل جاندب
أذربيجان ،وفرضت حصارًًا على أرمينيا ،وأغلقت حدودها معها ،وربطت تطبيدع
العالقات بتحقيق تقدم يف ملف النزاع مع أذربيجان.
وتوسعت العالقات التركية-األذرية لتشمل اجلوانب العسكرية واالستخباراتية
واالقتصادية ،وقد أدَّى النشاط االقتصادي بني أذربيجان وتركيا إىل منفعة متبادلدة
للطرفني ،وخالا السنوات العشر األخرية ،قفز حجم التبادا التجاري بني البلدين
ما يقر من أربع مرات ،وبلغ  9,4مليارات دوالر يف هناية عام  ،1010كما ارتفع
مؤشر التكامل بينهما ،وهذا يدا على أن العالقدات االقتصدادية بدني تركيدا
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وأذربيجان تتجه حنو التكامل بد ًال من التنافس( ،)1ووصلت االستثمارات التركيدة
يف أذربيجان إىل حوايل  6مليارات دوالر ،ووصلت االستثمارات األذرية يف تركيا
إىل حوايل  4مليارات دوالر ،وبلغ حجم الواردات األذرية من تركيا حدوايل 7,7
مليارات دوالر عام  .1010وتعترب تركيا الشريك الثاين ألذربيجان بعد روسيا ،وقد
تراجع التبادا التجاري بني تركيا وأذربيجان عام  1010مقارنة بالعام  1009حبوايل
 ،%7ويُعد النِّفط والغاز واملنتجات الزراعية والسجاد أهم الواردات التركية مدن
( )
أذربيجان  ، 2وقد ارتفع مؤشر التكامل االقتصادي بني تركيا وأذربيجان من 0,13
يف  1000حىت  0,17يف عام  ،1007وتشري الدالئل السدابقة إىل إمكانيدة التنبدؤ
باستقراً منو العالقات التجارية بني تركيا وأذربيجان ،وزيادة يف قيمة التداوا وفقًا
لسرعة التنمية االقتصادية يف كال البلدين ،وقدرة كلٍّ من أذربيجان وتركيا علدى
تعزيز إمكاناهتما االقتصادية وتطوير العالقات التجارية ،وهو ما يعين أن أذربيجان
سوف حتافظ على وضع الشريك االقتصادي األكرب لتركيا يف جنو القوقداز يف
املستقبل ،إضافة إىل كوهنا سوقًًا مهمة بالنسبة لتركيا منذ االستقالا.
توترت العالقات التركية-األذرية بعض الشديً عنددما وقَّعدت تركيدا
بروتوكولني لتطبيع العالقات مع أرمينيا ،وإقامة عالقات دبلوماسية معها برعايدة
سويسرية ،إال أن حتفُّظ أذربيجان على هذين الربوتوكولني وعدم تصديق الربملدان
التركي عليهما حاا دون تنفيذمها ،وقد عاد املسؤولون األتراك الشدتراط حدلِّ
النزاع مع أذربيجان لتطبيع العالقات مع أرمينيا ،ويف أعقا هذا التدوتر لوَّحدت
أذربيجان بإمكانية مراجعة اتفاقية الغاز مع تركيا ورفع األسدعار ،إال أن زيدارة
رئيس الوزراً التركي رجب طيب أردوغان إىل العاصمة األذرية ،باكو ،قلَّلت من
املخاوف األذرية ،وعلى العموم فإن طبيعة العالقات التركية-األرمينية تسدتند إىل
()1

()2

Gasimli, Vusal, “Azerbaijani-Turkish Economic Cooperation: Win-Win
Situation”, (International relations studies platform for Turkey, 27 february
2012), (Visited onMarch 2012):
http://www.anatoliadaily.com/irst/index.php/main-subjects/ca
The World Bank, “Azerbaijan-Agricultural Markets Study: Realizing
Azerbaijan's Comparative Advantages in Agriculture”, (The World Bank,
2005), p. 20.
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روابط ثقافية وقومية إىل جانب املصاحل االقتصادية املتشابكة ،ممدا يعدزِّز قوهتدا
ومتانتها(.)1
د -جورجي

اعترفت تركيا رمسيَّا باستقالا جورجيا عام  ،1991وقد مت التوقيدع علدى
بروتوكوا إلقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدين وفتحت تركيا قنصلية عامة يف
باتومي ،كما فتحت جورجيا قنصليتني يف تركيا إحدامها يف إسطنبوا واألخرى يف
طرابزون ،وقد مت توقيع بروتوكوا يف مايو/أيار  1011يسم بانتقاا األفراد بدني
البلدين باستخدام البطاقة الشخصية بدا التأشرية يف حاا إقراره يف برملاين البلدين.
وباإلضافة إىل العالقات الثنائية بني تركيا وجورجيا ،هناك عالقات تعاون تتم بني
البلدين يف إطار إقليمي ،مثل :خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهدان ،وخدط
باكو-تبليسي-أرضروم ،وخط أنابيب الغاز الطبيعي ،وكذلك السكك احلديديدة
باكو-تبليسي-كارس ،وميكن حتديد منطلقات السياسدة اخلارجيدة التركيدة يف
جورجيا مبا يلي(:)2
 .1مطالبة تركيا باحملافظة على وحدة جورجيا وسالمة أراضيها ،والعمدل
على حلِّ مشكلة احلركات االنفصالية اليت ظهرت يف جورجيدا بعيدد
االستقالا ضمن احلدود املعترف هبا دوليًّا.
 .1العمل مع احلكومة اجلورجية إلعادة املواطنني األتراك املسخيت الدذين
هُجِّروا من جورجيا على يد السوفيت عام .1944
 .1االستفادة من الروابط الثقافية واجلغرافية بني البلدين يف تعزيز الشدراكة
االقتصادية بني الطرفني.
()1

()2

كانبوالت ،حسن" ،حنو حقبة جديدة يف العالقات التركيدة-األذربيجانيدة" ،زمنيان
التركية 17 ،أغسطس/آ ( ،1011تاريخ الدخوا 17 :مارس/آذار :)1011
http://www.todayszaman.com/columnist-254100-toward-a-new-era-in-turkishazerbaijani-relations.html
Republic of Turkey, “Relations between Turkey and Georgia”, (Visited on 17
March 2012):
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-georgia.en.mfa.
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ويف عام  ،1007وقَّع الطرفان اتفاقية للتجارة احلرة بينهما ،وتعد تركيا شريك
جورجيا التجاري األكرب ،وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بني البلددين  1,1مليدار
دوالر يف عام  ،1010ويُشكِّل هذا الرقم ما نسبته  %16,5من إمجدايل التجدارة
اخلارجية جلورجيا ،وباإلضافة إىل ذلك ،جتاوزت قيمة األعماا الديت يقدوم هبدا
املقاولون األتراك يف جورجيا  1مليار دوالر ،كما منحت جورجيا الكدثري مدن
الشركات التركية عا ًال للعمل يف قطاع توليد الكهرباً ،وبناً حمطات التوليد ،كما
وصل إمجايل االستثمارات التركية يف جورجيا بني عدامي  1997و 1010حدوايل
 0,61مليار دوالر(.)1
ومع أن الطابع العام للعالقات التركية-اجلورجية يتسم باهلدوً واالسدتقرار،
إال أن هناك مجلة من القضايا اخلالفية بني الطرفني ،من أبرزها(:)2
 .1رفض تركيا للعملية العسكرية اجلورجية يف أوسيتيا اجلنوبية عام .1001
 .1العالقات التجارية التركية-األخبازية ،خاصة وأن تركيا تضدم حدوايل
 100قرية يف عشرين حمافظة سكاهنا من األخباز الذين هاجروا إىل تركيا
يف القرن التاسع عشر ،وهؤالً السكان لديهم العديد من املؤسسات اليت
ال مؤثرًًا يف السياسة اخلارجية التركية يف هذا اجملاا ،ومن بني
تشكِّل عام ً
تلك املؤسسات احتاد مجعيات األخباز ،واحتاد اجلمعيات القوقازية العاملة
يفسر االنفتاح التركي على أخبازيا مدع اعترافهدا
يف تركيا ،وهذا ما ِّ
بوحدة األراضي اجلورجية ،ومن املسائل األخرى اليت ال تنداا رضدا
اجلانب اجلورجي ،الزيارات اليت يقوم هبا بعض املسؤولني األتدراك إىل
أخبازيا بني احلني واآلخر.
 .1مشكلة األتراك املسخيت ،اليت متت اإلشارة إليها ،وهدؤالً الدذين مت
ترحيلهم قسرًًا بصورة مجاعية من جورجيا إىل آسديا الوسدطى عدام
()1
()2

Republic of Turkey, “Relations between Turkey and Georgia”, (Visited on 17
March 2012):
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-georgia.en.mfa
Tumanov, Valery, “Turkey and Georgia, the Partnership is Disputable”,
Military Review, (Visited on 10 February 2012):
http://www.peacekeeper.ru/en/?module=news&action=view&id=14169
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 ،1944كما طُرد بعضهم مرة أخرى عدام  1919مدن كازاخسدتان
وأوزباكستان نتيجة أعماا عنف عِرقية ،وقد تعهَّدت جورجيدا عدام
 1999عندما انضمت إىل علس أوروبا بتشريع قانون يسدم بعدودة
املسخيت إىل جورجيا خالا سنتني ( ،)1001-1999وضمان عدودهتم
خالا عشر سنوات ،إال أن جورجيا تلكَّأت يف تنفيذ هذا التعهد ،فلدم
يُنجز القانون إال يف عام  ،1007ومل تُوضع آلية لضمان عودهتم ،وهدذا
األمر يُقابَل بعدم ارتياح تركي.
 .4اعتزام تركيا حتويل عرى هنر كورا ،والتخطيط لبناً حمطة لتوليد الطاقة
الكهرومائية عليه ،وهذا األمر مرفوض من اجلانب اجلورجي.
وعلى العموم ،ال ميكن جلورجيا التخلي عن عالقاهتا مع تركيا اليت مل تعترف
بانفصاا كلٍّ من أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا حىت اآلن ،وال تزاا تركيدا متمسدكة
بوحدة األراضي اجلورجية ،كما أن تركيا كانت من أكرب الدوا املاحنة جلورجيدا
ملساعدهتا على جتاوز العملية العسكرية الروسية ،اليت شُنَّت عليهدا إثدر تدخلدها
العسكري ضد أوسيتيا اجلنوبية.
هـ  -العال

التروية-الروسية

شكَّل اهنيار االحتاد السوفييت أواخر القرن العشرين نقطة حتوا يف العالقدات
التركية-الروسية ،فالطبيعة التارخيية هلذه العالقات هي العدائية ،خاصدة يف ظدل
االحتا د السوفييت السابق ،وقد كان اخلطر السوفييت على تركيا من أقوى الدوافع هلا
لالنضمام إىل حلف مشاا األطلسي عام  ،1951وخاصة بعد أن تبلدور الوضدع
الدويل لالحتاد السوفييت وكتلته الشرقية بوصفه القطب املقابدل للغدر بقيدادة
الواليات املتحدة األمريكية كنتيجة من نتائ انتهاً احلر العاملية الثانية .ويعدود
حتسن العالقات التركية-الروسية إىل مجلة من العوامل ،منها(:)1
()1

Markedonov, Sergey, Ulchenko, Natalya, “Turkey and Russia: An Evolving
Relationship”, Carnegie Endowment For International Peace, 19 August
2011, (Visited on 5 February 2012):
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolving-relationship
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 .1انتهاً احلر الباردة وسقوط االحتاد السوفييت.
ال عن احنسار
 .1فقدان روسيا االحتادية جزًااا كبريًًا من نفوذها العاملي؛ فض ً
تأثريها يف حميطها اإلقليمي نتيجة استقالا معظم اجلمهوريدات الديت
كانت تُشكِّل االحتاد السوفييت ،وبالتايل أصبحت روسيا بوضعها اجلديد
أقل خطرًًا على املصاحل التركية.
 .1حتسن مستوى الثقة بني الطرفني بصورة ملموسة ،واطمئنان روسيا إىل
استقاللية القرار السياسي التركي ،وقد تعزَّزت هذه الطمأنينة عام 1001
عندما رفض الربملان التركي السماح للقدوات األمريكيدة باسدتخدام
األراضي التركية لشَنِّ عمليات عسكرية ضد العراق ،وهدذه سدابقة
تارخيية يف العالقة بينهما.
 .4التشابه يف بعض جوانب الثقافة السياسية لدى الطرفني واليت تستند إىل
تقاليد دولة قوية.
يف عام  ،1001أصبحت روسيا شريكًًا جتاريًّا بارزًا لتركيا ،وقد بلغ حجدم
التبادا التجاري بينهما حوايل  16,07مليار دوالر عام  ،1010وهنداك طمدوح
مشترك بني البلدين لرفع هذه القيمة لتصل إىل  100مليار دوالر يف املستقبل(.)1
ومع التطور امللموس يف العالقات التركية-الروسية ،إال أن هناك العديد مدن
القضايا اخلالفية بني البلدين ،من أبرزها:
 قضايا القوقاز :فروسيا وقفت إىل جانب أرمينيا ،ودخلدت معهدا يفشراكة استراتيجية وصلت حدَّ وضع قوات عسكرية روسية يف أرمينيا،
أمَّا تركيا فقد وقفت إىل جانب أذربيجان وقدَّمت هلا الدعم يف مجيدع
اجملاالت ،مبا يف ذلك اجلانب العسكري ،ومتيل إىل حلِّ النزاع لصداحل
أرمينيا ،وفيما يتعلق بقضية أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا فإن تركيا تقف إىل
جانب وحدة األراضي اجلورجية ،ومل تعتدرف باسدتقالا أيٍّ مدن
Markedonov, Sergey, Ulchenko, Natalya, “Turkey and Russia: An Evolving
()1
Relationship”, Carnegie Endowment For International Peace, 19 August
on 5 February 2012): 2011, (Visited
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolving-relationship
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اإلقليمني ،وتريد تركيا إحالا السالم يف جنو القوقاز مدن خدالا
التدويل ،بينما تريد روسيا االنفراد بأي حل لألزمة.
تضرر املصاحل الروسية جرَّاً مدِّ أنابيب لنقل النفط والغاز عرب األراضي
التركية حنو الغر  ،مثل :خطوط( :باكو-نوفور-سيسك)( ،بداكو-
تبليسي-جيهان) ،ومشروع خطوط األنابيب (نابكو).
حتفُّظ تركيا على مبيعات األسلحة الروسية يف حميطها اإلقليمي خاصدة
لقربص اليونانية.
العالقة مع إيران :فتركيا تنظر إىل العالقة بني روسيا وإيران باعتبارها حماولة
خللق ثقل مواز للنفوذ التركي يف آسيا الوسطى والقوقاز ،وكانت روسديا
تنظر بقلق إىل سرعة تطور العالقات التركية-اإليرانية منذ عام .1001
االرتيا الروسي من تزايد الطموحات التركية للعب دور مركدزي يف
حميطها اإلقليمي.

ث لثا  :العال
ع -العال

التروية مع الدوم األوروبية المج ور :
التروية-اليون نية

منذ استقالا اليونان عن الدولة العثمانية وقعت بني اجلانبني أربدع حدرو
كربى ،وهي احلر التركية-اليونانية  ،1197وحدر البلقدان األوىل (-1911
 ،)1911واحلر العاملية األوىل ( ،)1911-1914واحلدر اليونانيدة-التركيدة
(.)1()1911-1919
وقد مرَّت العالقات التركية-اليونانية بعدد من احملطات البارزة ،نذكر منها:
 تطبيع العالقات بني اجلانبني عام  ،1910والتوقيع علدى اتفاقيدة هبدذاالشأن.
 انضمام كلٍّ من تركيا واليونان إىل حلف مشداا األطلسدي عدام 1951وتشكيل البلدان حلف البلقان اجلديد ملواجهة اخلطر السوفييت عام .1954
()1

Tsila, Loucas, “Greek-Turkish Relations in the Post-Cold War Era”,
International Law Journal, Vol 20, Issue 5, 1996, p. 1589-1605.
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 قيام القوات التركية باجتياح جزيرة قربص املتنازع عليها بني اجلدانبنيعام  ،1974وال تزاا هذه القوات موجودة هناك حىت الوقت احلاضر.
 ضلوع مسؤولني يونان بنقل زعيم حز العماا الكردستاين االنفصايلمن سوريا إىل مقر السفارة اليونانية يف العاصمة الكينية نريوبدي عدام
.1999
وقد كان عام  1999نقطة حتوا يف تاريخ العالقات التركية-اليونانية ،وقدد
أسهم يف هذا التحسن ما عُرف بدبلوماسية الزالزا ،املتمثِّلة مبساعدة كل طدرف
لآلخر يف أعماا اإلغاثة ملنكوبدي الزلزاليْن املدمِّريْن يف كلٍّ من إسطنبوا وأثيندا،
ومع انعقاد لقاً هلسنكي لقادة االحتاد األوروبدي يف ديسمرب/كانون األوا مدن
العام نفسه ،رفعت اليونان حتفظاهتا على انضمام تركيا لالحتاد األوروبددي؛ ممدا
ساعد على ترشي تركيا رمسيًّا لعضوية االحتاد ،واندرج هذا املوقف يف إطار تفكري
جديد لدى الطرفني لرسم العالقة بينهما على أساس حتقيق املكاسدب للجميدع،
وتبادا املنفعة ،وقد حقَّقت تركيا عددًًا من املكاسدب نتيجدة هلدذه السياسدة،
أبرزها(:)1
 .1اعتبار تركيا دولة مرشحة لعضوية االحتداد األوروبددي بعدد زواا
االعتراضات اليونانية.
 .1االستفادة من شروط عضوية االحتاد األوروبدي يف إحداث إصالحات
سياسية واقتصادية حتد من دور اجليش يف احلياة السياسية ،وتُعدزِّز دور
القطاع اخلاص يف االقتصاد.
 .1خفض النفقات الدفاعية نتيجة االتفاق على مبدأ تسوية النزاعات مدع
اجلريان عرب احلوار والوسائل السلمية.
 .4االستفادة من األمواا املخصصة لتماسك االحتاد األوروبدي عرب برام
خمصصة هلذا الغرض.
()1

Gundogdu, Ayten, “Identities in Question: Greek-Turkish Relations in a Period
of Transformation?(1)”, Middle East Review of International Affairs, Vol 5,
No 1, March 2001, p. 106-117.
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بلغت التدفقات املالية القادمة من اليونان إىل تركيا حويل  6مليدارات دوالر
بني عامي  1004و 1001وتُشكِّل ما نسبته  %10من إمجايل االستثمارات األجنبية
املباشرة القادمة إىل تركيا ،وقد شهدت العالقات التجارية بني تركيا واليونان زيادة
ملموسة خالا الفترة املمتدة بني 1001-1000؛ ففي العدام  1000بلدغ حجدم
التجارة بني البلدين  161مليون دوالر ،ويف هناية عام  1001ارتفع إمجايل التجدارة
إىل ما يزيد على  3,5مليارات دوالر إال أن هذا الرقم تراجع عدام  1009إىل 1,7
مليار دوالر بسبب األزمة املالية العاملية ،وخالا الفتدرة ذاهتدا ( )1001-1000مت
التوقيع على  11اتفاقية وبروتوكو ًال للتعاون يف عاالت :النقل ،والتعليم ،والطاقدة،
والبيئة ،من أجل ختفيف حدَّة األزمة االقتصادية اليونانية ،وزيادة السياحة ،والتعاون
يف عاا األعماا ،كما مت إجناز مشروع الربط بني تركيا واليونان وإيطاليا ضدمن
نطاق أوسع يف حلقة جنو شرق أوروبا للطاقة ،كما ازداد عدد السياح اليونانيني
القادمني إىل تركيا ليصل إىل حوايل  570ألف سائ يف هناية عام .)1(1001
نق ط البالف بيي تروي واليون ي
 1البالف

الحدودية المتعلقة ببحر يجه والمج م الجوه والجرف الق ره

ويعود هذا اخلالف إىل عدم جناح املعاهدات واالتفاقات اليت تناولت احلدود
املائية يف إرضاً الطرفني ،وظلَّ هذا األمر يثري اخلالفات السياسية والقانونية رغدم
دخوهلما يف العديد من األحالف الدولية كحلف مشاا األطلسي وحلف البلقدان،
ومن أبرز تلك االتفاقيات واملعاهدات :معاهدة لوزان عام  ،1911واالتفاق الدذي
وُقِّع بني إيطاليا وتركيا ،والذي يتعلق مبجموعة من اجلدزر الديت تُسدمَّى جبدزر
الدوديكانيز يف عام  ،1911واتفاق القانون البحري الذي ند َّ علدى أن امليداه
ال ،وهذا القانون صدر عام  .1911وعندما صادق
اإلقليمية ألية دولة عرضها  11مي ً
()1

Kutlay, Mustafa; Catalano, Arianna, “Making Deals Instead of Wars: New
Turkey's Approach for Greece in the Doldrums”, International Strategic
Research Organisation, (Visited on 20 March 2012):
http://www.usak.org.tr/EN/makale.asp?id=1486
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الربملان اليوناين على القانون البحري وسعت اليونان إىل تطبيقه يف حبر إجيه ،ثارت
التحفظات التركية على اعتبار أن حبر إجيه ميثِّل حالة استثنائية ،وأن القانون البحري
ال ينطبق عليها ،ويف حاا تطبيقه سيتحوَّا هذا البحر إىل حبر يوناين داخلي ،وكاد
اخلالف حوا هذه املسألة يتحوَّا إىل صدام عسكري بني الطرفني عام .)1(1996
ويلحق بقضية املياه اإلقليمية مسألة أخرى هي اجملداا اجلدوي ،واجلدرف
القاري ،وهذه القضية حمكومة باتفاقية شيكاغو املوقَّعة عام  ،1954ويف حاا تطبيق
هذه االتفاقية يف حبر إجيه ،فإن اجملاا اجلوي لتركيا فوق حبر إجيه سينحسر.
ومن القضايا اخلالفية أيضًًا مسألة االستفادة من الثروات املوجودة يف جزر حبر
إجيه ،والتنقيب عن النفط فيها ،وقد نصَّت اتفاقية سويسرا اليت وُقِّعت عدام 1976
على وقف التنقيب عن النفط يف جزر حبر إجيه ،إال أن اليونان عادت للتنقيب فيها
عد ًدًا؛ األمر الذي وتَّر العالقات مع تركيا ،باإلضافة إىل ذلك حتت تركيا على قيام
اليونان بإنشاً قواعد عسكرية يف جزر الدوديكانيز وعددها  11جزيرة ،يف حدني
تتهم اليونان تركيا بتجهيز مطار جزيرة غوكجيه ليناسب هبوط الطائرات القاذفدة
يف اجلزيرة الواقعة يف مشاا حبر إجيه ،وهذه السلوكات من قبل الطدرفني ختدالف
االتفاقية املوقَّعة يف باريس عام  1947والقاضية حبظر استخدام هذه اجلزر ألغراض
عسكرية ،وكذلك حظر تسليحها.
 1ال راع العر ي في البلق ي

يف أعقا تفكك االحتاد السوفييت ،اهنار االحتاد اليوغساليف ،وترتَّب على هذا
االهنيار حالة حممومة من االستقطا العِرقي ،اقترنت حبالة من صدام املصاحل بدني
طرفني :الطرف األوا يضم تركيا واملسلمني يف كلٍّ مدن كوسدوفو ،وألبانيدا،
وكرواتيا ،والبوسنة واهلرسك ،ومقدونيا ،باإلضافة إىل البلغاريني ذوي األصدوا
التركية ،والطرف اآلخر يضم روسيا ،وصربيا ،وبلغاريا ،واليونان ،وتزامن ذلك مع
بعض اإلجراًات اليونانية ضد مسلمي تراقيا الغربية ذوي األصوا التركية والدذين
()1

ديل ،خورشيد ،تركيا وقضايا السياسة اخلارجية( ،احتاد الكَُّتا العدر  ،دمشدق،
 ،)1999ص .17
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يُقدَّر عددهم يف ذلك الوقت حبوايل  110ألفًًا ،ومن بني تلك اإلجراًات ،حسدب
املصادر التركية(:)1
 العمل على تغيري مالم اهلوية التركية واإلسالمية هلؤالً املواطنني عدربالتهجري القسري هلم من أراضيهم وإجبارهم على تغيري أمسائهم.
 التضييق على احلريات ومنع انتخا الزعماً الدينيني هلم. منعهم من إقامة املؤسسات التعليمية اخلاصة هبم. التضييق على حقهم بالتملك والتصرف باألمالك.إال أن اليونان ال تُقر هبذه االهتامات التركية ،وتقوا إهندا تتعامدل معهدم
كمواطنني عاديني دون متييز .وميكن توصيف الوضع القائم بني تركيدا واليوندان
خبصوص البلقان بأنه تنافس على عاا جيوسياسي آخذ يف التشكل مندذ اهنيدار
االحتاد السوفييت والكتلة االشتراكية املرتبطة به.
 3البالف حوم جكير برص

خضعت جزيرة قربص حلكم اإلمرباطورية العثمانية منذ عام  ،1517مث انتقلت
السيادة عليها إىل بريطانيا مبوجب اتفاق عُقد بينها وبني الدولدة العثمانيدة عدام
 ،1171مث أُجربت تركيا على التخلي عن كامل حقوقها يف اجلزيرة عرب معاهدديت
سيفر ولوزان عامي  1910و 1911حتت ضغط احللفاً ،ويشكِّل اليوندانيون مدا
نسبته  %10من السكان مقابل  %10من األتراك.
وقد تفجَّر الصراع على اجلزيرة بعد استقالهلا عن بريطانيا عام  ،1960وظلدت
مثار خالف يف العالقات الثنائية بني تركيا واليونان ،وتطور املوقف بصدورة كدبرية
نتيجة حدوث انقال عسكري يف اجلزً اجلنوبدي من اجلزيرة عام  1974بدعم مدن
احلكومة اليونانية ،مث الدعوة إىل الوحدة بني قربص واليونان؛ األمر الذي أثار حفيظدة
األتراك مما دفع اجليش التركي إىل اجتياح اجلزيرة يف العام نفسه ،وال يزاا حنو أربعدني
ألف جندي تركي يرابطون يف اجلزً الشمايل منها حىت الوقت احلاضر .ويف عام 1911
أعلن القبارصة األتراك عن قيام مجهورية مشاا قربص التركية ،وقد أصدر علس األمدن
()1

ديل ،تركيا وقضايا السياسة اخلارجية ،ص .19
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الدويل قرارًًا حيمل الرقم  541يعترب اجلمهورية الناشئة غري شرعية ومل يعتدرف هبدذه
اجلمهورية سوى تركيا ،وتُقدَّر املساحة اليت يسيطر عليها األتراك يف قدربص حبدوايل
 %11من مساحة اجلزيرة وتضم حوايل  %70من املوارد الطبيعية فيها(.)1
وقد حدث العديد من التطورات السلبية يف امللف القربصي مندذ العدام ،1004
منها:
 قبوا ترشي قربص لعضوية االحتاد األوروبدي ،ويف حاا قبوا قربصكعضو كامل يف االحتاد وعدم قبوا تركيا فسيعين ذلك صدمة كدبرية
لتركيا ،وترجي لكفة اليونان؛ األمر الذي دفدع تركيدا إىل إعدالن
االندماج االقتصادي بينها وبني مشاا قربص ،ورمبا يكون ذلك خطدوة
حنو االندماج الكامل بني تركيا ومشاا قربص وذلك جينِّب تركيا مطالب
االحتاد األوروبدي بسحب قواهتا من هناك.
 حصوا قربص اليونانية على صواريخ روسدية مدن طدراز إس 100أرض/جو ،واليت تعارض تركيا نشرها يف اجلزيرة ،وتعترب ذلك خطد ًرًا
مباشرًًا عليها ،وأهنا مستعدة ملنع نشر هذه الصدورايخ ولدو بعمليدة
عسكرية ضد جنو قربص.
وتُعد املشكلة القربصية من أعقد املشاكل اليت حتوا دون تطدور العالقدات
التركية-اليونانية بشكل ملموس ،كما أهنا تشكِّل اخلطر األكرب على هذه العالقدة،
وهي معرَّضة للتأزم يف أية حلظة(.)2
أ -العال

التروية-البلغ رية

دخلت بلغاريا حتت احلكم العثماين عام  ،1196وبقيت كذلك مدة أربعمائة
سنة ،وقد حصلت بلغاريا على استقالا شكلي عام  1171على إثر توقف احلر
الروسية-العثمانية وتوقيع اتفاقية "سان ستيفانو" ،إال أهنا ظلَّت من الناحية العمليدة
حتت السيطرة العثمانية حىت عام .1901
()1
()2

ديل ،تركيا وقضايا السياسة اخلارجية ،ص .10
"املصدر السابق" ،ص .11
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وينظر البلغاريون لألتراك نظرة عدائية ألسبا عدَّة ،أمهها(:)1
 .1خضوع بلغاريا لسيطرة العثمانيني مدة طويلة من الزمن.
 .1عدم التزام الدولة العثمانية باتفاقية "سان ستيفانو" إال شكليًّا.
 .1االختالف الثقايف والديين بني اجلانبني.
 .4دعم تركيا لألقلية التركية يف بلغاريا.
وعلى الرغم من أن العالقات بني تركيا وبلغاريا شهدت فترات متقاطعة من
التقار  ،فإن الطابع العام الذي اتسمت به هو العدائية ،وتصاعدت هذه العدائيدة
يف عهد الرئيس البلغاري جفكوف ( ،)1919-1910والذي عُ ِرف بعدائه الشدديد
لألتراك ،وانعكس ذلك يف املعاملة السيئة اليت تعرض هلا املواطنون البلغار من أصل
تركي؛ مما أسفر عن فرار مئات اآلالف منهم إىل تركيدا ،ويف عدام  1911وقََّّدع
اجلانبان بروتوكو ًال للصداقة والتقار  ،وكان التوقيع على الربوتوكوا من اجلانب
البلغاري بغرض ختفيف االنتقادات الدولية جرَّاً سياسته العِرقية جتاه األتراك؛ لذلك
ال ،وتوترت العالقات عددًًا ،وأعلنت تركيدا أهندا
فإن هذا االتفاق مل يصمد طوي ً
ستدافع عن األقلية التركية يف بلغاريا ،إال أن اإلطاحة جبفكوف عام  1990وحتسن
معاملة األقلية التركية أدى إىل ختفيف الوضع املتأزم يف العالقدات الثنائيدة بدني
البلدين ،وأسهمت تصرحيات رئيس الوزراً البلغاري ،مالدينوف ،الذي تعهَّد فيها
باحترام األقلية التركية املسلمة يف بلغاريا يف هتدئة العالقات بدني اجلدانبني ،إال أن
اجلانب التركي تعامل بتأنٍّ مع هذه التصرحيات ،ومل يتسرع يف احلكم عليها ليدتم
التأكد من مصداقية هذه التغريات يف املوقف البلغاري.
أمَّا سبب التحوا يف املوقف البلغاري من تركيا فيمكن تعليله مبا يلي(:)2
 .1سعي بلغاريا للدخوا يف عضوية املؤسسات الغربية على إثر اهنيار الكتلة
االشتراكية ،وهذا األمر يتطلب حتسني العالقات مع الدوا اجملاورة هلدا
ومن بينها تركيا.
()1
()2

Kibaroglu, M. Turkey’s Neighborhood, (Turkish Foreign Policy Institute,
Ankara, 2001), p. 23.
Ibid, p. 24.
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 .1الرغبة يف احلصوا على الدعم التركي من أجل االنضدمام إىل حلدف
مشاا األطلسي.
 .1التخوف من استثارة اجليش التركي نتيجة أعماا العنف اليت تعرض هلا
املواطنون البلغار من أصل تركي.
 .4السعي لتحسني األوضاع االقتصادية املتردية يف البالد ،واليت تعمَّقدت
نتيجة هجرة مئات اآلالف من املواطنني البلغار ذوي األصوا التركيدة
إىل تركيا بسبب أعماا العنف؛ وذلك عرب الدخوا يف شراكة اقتصادية
مع تركيا بوصفها دولة عاورة.
وقد تطورت العالقات التركية-البلغارية بصورة متسارعة وكبرية حىت وصلت
عام  1991إىل درجة التعاون األمين واملناورات املشتركة ،ومت التوقيع على ما سُمِّي
بربنام العمل التركي-البلغاري للتعاون األمين ،وزاد التحسن يف العالقدات مدع
ال يف مجيع
انتقاا بلغاريا إىل الدميقراطية واقتصاد السوق احلر ،وحقَّقت تقدمًا شام ً
اجملاالت ،وقد مت ترتيب األطر الالزمة لتطوير العالقات ،وقد أيَّدت تركيا فكدرة
إدماج بلغاريا يف األطر األوروبية واألطلسية(.)1
ويف عام  1010كانت تركيا من بني الشركاً التجداريني السدتة األوائدل
لبلغاريا؛ إذ بلغ حجم التبادا التجاري بينهما  1,8مليار يورو عام  ،1009وارتفدع
هذا الرقم ليصل إىل  2,4مليار يورو عام  .1010وقد بلغت االستثمارات التركيدة
يف بلغاريا حوايل مليار دوالر ،ويوجد يف بلغاريا اثنان من البنوك التركية ،باإلضافة
إىل حوايل  1500شركة تعمل يف عاا البناً ،يُقدَّر رأمساهلدا حبدوايل  1,2مليدار
دوالر(.)2
وتنتشر االستثمارات التركية يف مجيع أحناً بلغاريا ،وتغطي عاالت األعمداا
املصرفية وصناعة الزجاج واخلدمات الفندقية ،والسدياحة ،والغدزا والنسدي ،
()1
()2

انضمت بلغاريا إىل حلف مشاا األطلسي عام  ،1004وأصبحت عضوًًا كامل العضدوية
يف االحتاد األوروبدي عام .1007

The Turkish Foreign Ministry, “Relations between Turkey and Bulgaria”,
(Visited on 30 March 2012):
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa
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والصناعات الكيماوية وقطع غيار السيارات الكهربائية ،والدورق ،واأللومنيدوم،
وإنتاج اخلشب املضغوط ،والسكر ،واالتصاالت ،واملالبس اجلداهزة .وقدد أدَّى
إعفاً تركيا للمواطنني البلغار من تأشرية الدخوا إىل أراضيها منذ عدام  1001إىل
زيادة كبرية يف عدد القادمني منهم إىل تركيا ،واحتلَّت تركيا املرتبدة األوىل بدني
البلدان اليت متت زيارهتا من قِبل املواطنني البلغار ألغراض سياحية يف عدام ،1010
فقد بلغ عدد القادمني من بلغاريا إىل تركيا حوايل  1,1مليون ،بينمدا مل يتجداوز
عدد األتراك الذين زاروا بلغاريا  15ألف شخ ؛ إذ تشدترط بلغاريدا حصدوا
املواطنني األتراك على تأشرية لدخوا أراضيها(.)1
ج -العال

التروية-الروم نية

شهدت العالقات التركية-الرومانية تطورًًا كبريًًا منذ سقوط النظدام الشديوعي
هناك بزعامة نيكوالي تشاوتشسكو عام 1919؛ فرومانيا تقع على الطرق اليت تدربط
تركيا مع مشاا وشرق أوروبا مما جعلها أكرب شريك جتاري لرومانيا يف منطقة البلقدان
والشرق األوسط؛ فقد بلغ حجم التجارة بني تركيا ورومانيا يف عام  1006حدوايل 5
مليارات دوالر ،ويف عام  1007بلغ حجم صادرات تركيا إىل رومانيا حدوايل 1.95
مليار دوالر ،وحجم واردات تركيا منها  2,56مليار دوالر(.)2
وقد وصل عموع االستثمارات التركية يف رومانيا عام  1011حدوايل 5,5
مليارات دوالر ،كما وصل عدد الشركات التركية العاملة يف رومانيا إىل حوايل 6
آالف شركة ،تتراوح ما بني صغرية ومتوسطة وكبرية ،تعمل يف عاالت اخلدمات
املصرفية ،واإللكترونيات ،والبناً ،واملواد الغذائيدة ،والبنيدة التحتيدة للطدرق،
والسياحة ،واخلدمات الفندقية ،واملراكز التجارية(.)3
()1

The Turkish Foreign Ministry, “Relations between Turkey and Bulgaria”,
(Visited on 30 March 2012):
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa

()2

FITA, “Turkey Introduction”, (Visited on 25 March 2012):
http://fita.org/countries/turkey.html
Solendil, Omar, an Interview with Business Arena magazine, 21 November
2011, p. 52.

()3

118

وتؤيد رومانيا بقوة انضمام تركيا إىل االحتاد األوروبدي ،وتعلِّق أمهية كبرية
على التعاون معها يف إطار حلف مشاا األطلسي ،ويف التنسيق اإلقليمدي بيندهما
لتحقيق السالم واألمن واالستقرار يف منطقة البحر األسود والشدرق األوسدط،
وكذلك تعزيز التنمية واالستقرار ،ومتثِّل هذه القضايا أولوية لكل مدن رومانيدا
وتركيا ،ويف عام  1010وصلت التبادالت الثنائية  4,3مليارات يورو ،ويُعد تواجد
عتمع األعماا التركي يف رومانيا ،وعتمع األعماا الروماين يف تركيدا ،ديناميدة
مهمة يف توسيع العالقات االقتصادية بني البلدين.
()1
ويطم اجلانبان :التركي والبلغاري إىل تعزيز التعاون االقتصادي من خالا :
 مشاركة الشركات الرومانية املتخصصة يف املشاريع االقتصادية املختلفةيف تركيا يف قطاع الطاقة ،والنفط ،وقطاع الغاز الطبيعي ،وبناً أنابيب
نقل النفط والغاز الطبيعي ،والبنية التحتية.
 مشاركة الشركات التركية يف رأس املداا املسدتثمَر يف الصدناعاتالتحويلية يف رومانيا ،مثل :الصناعات الكيماوية ،والطاقدة ،والدنفط،
والغاز ،وقطاع الصناعات الدوائية ،وبنداً صدناعة اآلالت ،والبنيدة
التحتية ،واملنسوجات.
 تنمية التعاون بني رومانيا وتركيا يف قطداع تكنولوجيدا املعلومداتومكونات الكمبيوتر ،واالتصاالت السلكية والالسلكية ،ويف عداالت
متعددة من صناعة التكنولوجيا العالية.
 تشجيع التعاون بني رومانيا والشركات التركية يف أسواق ثالثة ،مبدا يفذلك حتقيق للمشاريع الصناعية يف بلدان حبر قزوين.
د -العال

التروية-اإلسرائيلية

كانت تركيا أوا دولة إسالمية تعترف بإسرائيل عام  ،1949أي :بعد إعالن
قيامها بأقل من عام ،وتُوِّج هذا االعتراف بإقامة عالقات دبلوماسية كاملدة بدني
()1

The Turkish Foreign Ministry, “Relations between Turkey and Romania”,
(Visited on 2 October 2015):
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اجلانبني عام  ،1951ومع أن االحتفاظ بالعالقات التركية-اإلسرائيلية ظدلَّ مدن
س ْر علدى
ثوابت السياسة اخلارجية التركية طيلة الثمانني عامًًا املاضية ،إال أهنا مل تَ ِ
نفس الوترية؛ إذ مرت مبراحل خمتلفة من املدِّ واجلزر ،وميكن توضي املراحل الديت
مرت هبا العالقات التركية-اإلسرائيلية وفق التقسيم الزمين اآليت:
 1الفتر بيي  1040و1020

تُعد العالقات التركية-اإلسرائيلية يف هذه املرحلة عالقدات مميدزة؛ اتسدمت
بالعمق والدفً ،وتزامن ذلك مع عالقات فاترة بني تركيا والدوا العربية بشدكل
عام ،ومع ذلك اضطُرَّت احلكومة التركية عام  1956إىل سحب سفريها مدن تدل
أبيب ،وختفيض مستوى العالقات مع إسرائيل ،إبَّان العدوان الثالثي علدى مصدر،
وذلك حتت ضغط الشارع التركي الرافض للعددوان ،إال أن هدذا القدرار جداً
المتصاص الضغط الشعبدي ،ويُستدا على ذلك بعدم إدانة احلكومة التركية أيًّا من
الدوا املشارِكة يف العدوان (بريطانيا ،فرنسا ،إسرائيل) ،لكن هذا املوقدف مل يغدري
السمة البارزة للعالقات ،وهي القوة والدفً؛ فتركيا كانت تنطلق يف سياستها شرق
األوسطية باعتبارها جزًاا من املنظومة األمنية الغربية ،خاصة بعد انضدمامها رمسيًًّّدا
حللف مشاا األطلسي عام  ،1951وقد انعكس ذلك يف السلوك السياسي التركي من
خالا العديد من املواقف ،من أبرزها :مسارعة تركيا لالعتراف بإسرائيل ،وكدذلك
تصويتها يف األمم املتحدة ضد مشروع قرار يعطي الشعب اجلزائري احلق يف تقريدر
املصري واالستقالا عن املستعمر الفرنسي عام 1957م( .)1ومنذ منتصدف سدتينات
القرن العشرين ،بدأت تظهر بعض املؤشرات البسيطة على تغري يف املوقف التركدي
جتاه العر  ،لكن دون املساس بالعالقات التركية-اإلسرائيلية ،ويرتبط هذا التحدوا
يف املوقف التركي بعدد من العوامل ،منها(:)2
 حاجة تركيا إىل الدعم العربدي خبصوص املسألة القربصية ،خاصدة يفظل االحنياز الغربدي الواض إىل جانب اليونان ،وعلى ضوً تصدويت
()1
()2
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كافة الدوا العربية األعضاً يف األمم املتحدة لصاحل القرار الذي تبنَّتده
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  17ديسمرب/كانون األوا  ،1965والذي
ين على عدم أحقية تركيا يف التدخل يف الشؤون القربصية.
 صعود حز العدالة التركي إىل السلطة بزعامة سليمان دميرييل الذي أبدىنوعًًا من االهتمام بتحسني عالقات تركيا مع الدوا العربية واإلسالمية.
 1الفتر بيي  1020و1001

شهدت هذه املرحلة العديد من التطورات اليت دفعت تركيا إىل تبين سياسات
متيل إىل التوازن بني العر وإسرائيل ،وتراجعت حدَّة العداً التركي للعر بشكل
نسبدي ،وتُعد حر يونيو/حزيران عام  1967نقطة حتوا مهمة يف املوقف التركي
حياا القضايا العربية بشكل عام ،والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،ومع أن تركيا
مل حتمِّل إسرائيل مسؤولية هذه احلر  ،إال أهنا دعت إىل تنفيذ القرارات الدوليدة
املتعلقة هبذه املسألة خاصة القرار  141الصادر عن األمدم املتحددة بتداريخ 11
نوفمرب/تشرين الثاين .1967
ويف مطلع الثمانينات من القرن العشرين شهدت العالقات التركية-اإلسدرائيلية
تراجعًًا ومجودًًا نتيجة لنقاش داخلي جرى يف أوساط النخبة احلاكمة التركيدة ،علدى
ضوً االنقال العسكري الذي حدث يف تلك الفترة؛ إذ أبدى فريق تصورًًا يقوم على
قطع العالقات مع إسرائيل بشكل كامل والتوجه حنو الدوا العربية ،وفريق آخدر رأى
ضرورة تقلي هذه العالقات إىل احلدود الدنيا ،يف حني رأى فريق ثالدث ضدرورة
احلفاظ على قوة العالقات التركية-اإلسرائيلية يف مواجهة اخلطر املشدترك املتمثِِّّدل يف
الدوا العربية ،وقد كان وزير اخلارجية ،إيلتري تركمان ،يف ذلك احلني مع فكرة القطع
الكلي للعالقات ،وعندما رفض علس األمن القومي هذا التوجه باإلمجداع اسدتطاع
ال
إقناع الرئيس كنعان ايفرين بتقلي العالقات إىل احلدِّ األدىن ،وقدد مت ذلدك فعد ً
واستمر هذا الوضع حىت عام 1991م عندما رفعت تركيا مستوى عالقاهتا مع إسرائيل
على إثر انعقاد مؤمتر مدريد للسالم مبشاركة دوا املواجهة العربية(.)1
()1
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كان انعقاد مؤمتر مدريد للسالم ،خريف عام  ،1991نقطة حتوا جديددة يف
العالقات التركية-اإلسرائيلة؛ فتركيا اليت أخذت تلتفت للحساسدية العربيدة إزاً
عالقتها املميزة بإسرائيل منذ منتصف الستينات من القرن املاضي ،وجدت فرصدة
تارخيية لالندفاع باجتاه تطوير عالقاهتا مع إسرائيل عددًًا ،خاصة وأن سوريا الديت
كانت من أكثر الدوا العربية تشددًًا جتاه إسرائيل قد شاركت يف املؤمتر ،ونتيجدة
هلذا الوضع اجلديد يف بنية العالقات الدولية يف منطقة الشرق األوسط ،باإلضافة إىل
ما ترتب على التدخل العراقي يف الكويت من تداعيات يف هذا الشدأن ،شدهدت
العالقات التركية-اإلسرائيلية نقلة نوعية يف خمتلف اجملاالت االقتصادية والسياسدية
والعسكرية واألمنية ،وكان من أبرز نتائ هذا التطور يف العالقات توقيدع اتفداق
سري للتعاون األمين عام  1994أثناً زيارة رئيسة الوزراً التركية ،تانسو تشديلر،
إلسرائيل ،كما مت االتفاق على برنام للتعاون االقتصادي يف خمتلف اجملاالت ،ويف
عام  1996تطور التعاون األمين بني اجلانبني إىل حتالف عسدكري اسدتراتيجي يف
وجه األعداً املشتركني (سوريا ،العراق ،إيران) ،وخاصة سوريا على إثدر تعثدر
املفاوضات على املسار السوري-اإلسدرائيلي( ،)1وتصداعد عمليدات املقاومدة
الفلسطينية الرافضة ملؤمتر مدريد واتفاقات أوسلو؛ حيث اهتمت إسرائيل سدوريا
وإيران بالوقوف وراًها ودعمها ،باإلضافة إىل اخلالف التركي-السدوري حدوا
املياه ،واالهتامات التركية لسوريا بدعم حز العماا الكردستاين ،وقد كاد األمدر
يصل إىل حدِّ املواجهة العسكرية بني سوريا وتركيا املدعومة من جانب إسرائيل يف
هذا اجملاا عام .1991
وكانت تركيا هتدف إىل حتقيق مجلة من األهداف عرب عالقاهتا املميدزة مدع
إسرائيل ،من أمهها(:)2
 تقوية املوقف العسكري واالستراتيجي لتركيا يف مواجهدة خصدومهااملشتركني مع إسرائيل (سوريا ،إيران ،العراق).
()1
()2
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 االستفادة من اخلربات اإلسرائيلية يف عاا التقنيات العسكرية والقدراتالتدريبية باإلضافة إىل سهولة احلصوا على األسلحة وقطع الغيار الالزمة
للجيش التركي منها.
 توظيف التعاون التركي-اإلسرائيلي كأداة للضغط على كدلٍّ مدن سدورياوإيران ،فسوريا ختتلف مع تركيا حوا قضايا احلدود واملياه ،وإيران متهمدة
من قبل تركيا بدعم احلركات األصولية التركية ،وحز العماا الكردستاين.
 توظيف العالقات اجليدة مع إسرائيل يف االستفادة من دعم اللوبدديالصهيوين للمصاحل التركية يف مواجهة اللوبيني اليوناين واألرميين.
 العمل على االستفادة من رأس املاا اليهودي العاملي ،خاصة يف الوالياتاملتحدة عرب استثمار بعضه يف تركيا.
 توظيف التيار العلماين التركي للعالقات مع إسرائيل ،خاصة يف اجلانبالعسكري حملاصرة تيار اإلسالم السياسي الصاعد بقوة مندذ منتصدف
التسعينات.
أمَّا إسرائيل فكانت هتدف من بناً عالقات متينة مع تركيا لتحقيق مجلة مدن
األهداف ،منها(:)1
 استثمار العالقات اجليدة مع تركيا يف حماولة إحداث اختراق ميكِّنها منإقامة عالقات طبيعية مع دوا إسالمية أخرى عرب البوابة التركية ،خاصة
يف ظل تعثُّر السالم مع العر .
 تقوية الوضع االستراتيجي والعسكري إلسرائيل يف مواجهة كدلٍّ مدنسوريا وإيران والعراق ،وحركات املقاومة يف فلسطني ولبنان.
 تأمني احتياجات إسرائيل من املياه وذلك باحلصوا عليها من تركيا. السعي للوصوا إىل اجلمهوريات املستقلة عن االحتاد السدوفييت عدربتركيا ،والقيام مبشاريع استثمارية مشتركة.
 تعد تركيا سوًقًا كبرية لتسويق املنتجات اإلسرائيلية نظرًًا ملا حتويه مدنكتلة بشرية كبرية.
()1
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 4الفتر بيي  1771و1711

تراجعت املصاحل املشتركة بني تركيا وإسرائيل منذ صعود حدز العدالدة
والتنمية إىل احلكم يف أواخر العام 1001؛ فقد كان العداً املشدترك بدني تركيدا
وإسرائيل لكلٍّ من سوريا وإيران أبرز تلك املصاحل ،إال أن العالقدات التركيدة-
السورية أخذت يف التطور منذ العام  ،1001وجن اجلانبان يف التفاهم على كثري من
القضايا اخلالفية بينهما ،وكذلك العالقات التركية-اإليرانية تطورت يف الفترة ذاهتا،
وتركيا ال تعترب املشروع النووي اإليراين خطرًًا عليها كما هي احلاا يف إسدرائيل؛
بل إن تركيا ترى أن من حق إيران وباقي دوا املنطقة استخدام الطاقدة النوويدة
لألغراض السلمية ،وهذه الفكرة ال حتظى برضا اإلسرائيليني ،ومل يبقَ من اجلوانب
املشتركة بني إسرائيل وتركيا سوى التوجه الغربدي لكدلٍّ مندهما ،والتزامهمدا
مبكافحة اإلرها إىل جانب احلاجة التركية اليت ال تزاا قائمة للتدزود بأسدلحة
ومعدات إسرائيلية ،إال أن تركيا بدأت بتنويع مصادر التسلي  ،وكدذلك بددأت
بتطوير صناعاهتا العسكرية منذ العام  ،1001وقد استُهلت هدذه املرحلدة مدن
العالقات التركية-اإلسرائيلية حبالة من الفتور نتيجة عدد من العوامل ،من بينها(:)1
 تقل املصاحل املشتركة بني تركيا وإسرائيل ،خاصدة يف ظدل تطدورالعالقات التركية مع كلٍّ من سوريا وإيران.
 عدم ارتياح إسرائيل لصعود حز العدالة والتنمية إىل سُدَّة احلكدم يفتركيا بسبب اجلذور اإلسالمية للحز باإلضافة إىل القلق من تصرحيات
بعض املسؤولني األتراك اليت فيها نربة عدائية ،مثل :تصرحيات رئديس
الوزراً السابق ،رجب طيب أردوغان ،اليت قاا فيها :إن إسرائيل هدي
دولة إرها .
 تراجع دور اجليش يف احلياة السياسية التركية ،فقدد كاندت املؤسسدةالعسكرية التركية إحدى القوى الدافعة القوية لتمتني العالقات مع إسرائيل.
()1

ليندنشتراوس ،غاليا ،فرضيات جديدة يف سياسة تركيا اخلارجية واألمنية واتعكاسات
ذلك على إسرائيل ،ترمجة :يوسف غنيم( ،مركز أحباث األمن القومي ،جامعدة تدل
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إال أن تركيا تعاملت بصورة إجيابية مع االنسحا اإلسرائيلي من قطاع غزة
عام  ،1005وقام عدد من املسؤولني األتراك بزيارة إسرائيل على إثر االنسدحا ،
ونظرًًا لعدم رغبة حز العدالة والتنمية يف مناكفة اجليش بشأن العالقدات مدع
إسرائيل فقد حافظ احلز على مستوى عاا من العالقات؛ مما يضمن لتركيا لعب
دور الوساطة بني خمتلف الدوا يف املنطقة خاصة بني إسرائيل والدوا العربية ،وهو
ال يف رعاية املفاوضات غري املباشرة بني سوريا وإسدرائيل يف مرحلدة
ما حدث فع ً
الحقة(.)1
وتعرضت العالقات التركية-اإلسرائيلية إىل انتكاسدة علدى إثدر احلدر
اإلسرائيلية على لبنان عام  ،1006مث النتكاسة أخرى على إثر احلر اإلسدرائيلية
على قطاع غزة أواخر العام  1001ومطلع العام  .1009وقد وجَّه رئيس الدوزراً
التركي ،رجب طيب أردوغان ،انتقادات حادَّة إلسرائيل خالا حرهبا على غدزة،
وكذلك يف أعقاهبا ،كما وجَّه انتقادات الذعة لرئيس إسرائيل شديمون برييدس
خالا انعقاد مؤمتر دافوس االقتصادي على اخللفية ذاهتا(.)2
هذا على الصعيد الرمسي ،أمَّا على الصعيد الشعبدي فقد خرجت املظاهرات
يف املدن التركية مطالبةً بإهناً العالقات األمنية والتجاريدة مدع إسدرائيل ،إال أن
احلكومة التركية مل تُقدِم على هذه اخلطوة حىت حتافظ على إمكانية لعدب دور يف
هذه املسألة وغريها من قضايا الشرق األوسط ،وقد منعت تركيا مشاركة إسرائيل
يف املناورات العسكرية اليت قام هبا حلف مشاا األطلسي يف تركيا عام  1009نتيجة
التوتر يف العالقات بني اجلانبني(.)3
ويف أواخر عام  1009جرى اجتماع بني الرئيس التركي ،عبدد اهلل غدوا،
والرئيس اإلسرائيلي ،مشعون برييس ،وجاً هذا االجتماع بعد مضي شدهر علدى
زيارة قام هبا وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي إىل تركيا هبدف تقليل األضرار اليت
()1
()2
()3
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أصابت العالقات بني اجلانبني ،إال أن هذه الزيارة مل تُتبع بأية زيارة ألي مسدؤوا
تركي إىل إسرائيل.
ويف عام  ،1010تعرضت العالقات التركية-اإلسرائيلية ألزمة جديدة جنمدت
عن قيام نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي ،داين أيالون ،باستدعاً السفري التركدي،
ال يسدلِّط
وتوجيه عبارات توبيخية لتركيا على خلفية بثِّ التلفزة التركية مسلسد ً
الضوً على بعض ممارسات املوساد اإلسرائيلي؛ األمر الذي اعتربته تركيدا خمالفًًدا
لألعراف الدبلوماسية ،وهدَّدت بسحب سفريها ما مل تعتذر إسرائيل عدن هدذا
رمسيا لتركيا ،وقد قبلت تركيا هذا االعتدذار
املوقف ،وقد قدَّمت إسرائيل اعتذارًًا ًّ
()1
الذي تلته زيارة لوزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إىل أنقرة .
ويشري قبوا تركيا لالعتذار اإلسرائيلي إىل عدم رغبتها يف قطدع العالقدات
معها ،وجاً تصري وزير اخلارجية التركي ،أمحد داود أوغلو ،ليؤكد على هدذه
الفكرة عندما قاا :إن "انتقاد السياسات اإلسرائيلية ال يعين قطع العالقات معها"،
كما يشري اعتذار إسرائيل إىل شعورها بأن ميزان القوة مييل لصاحل تركيا ،وجاًت
تصرحيات وزير اخلارجية اإلسرائيلي ،أفيغدور ليربمان ،تؤيد هذا االستنتاج عنددما
أشار إىل أن طريقة التعامل مع السفري التركي كانت خاطئة(.)2
ويف شهر مايو/أيار  ،1010تعرَّضت العالقات التركية-اإلسرائيلية إىل أزمدة
جديدة بسبب اهلجوم اإلسرائيلي على أسطوا احلرية ،وقتل تسعة من الناشدطني
األتراك الذين كانوا على منت السفينة التركية مرمرة؛ مما دفع تركيا إىل قطع عالقتها
الدبلوماسية مع إسرائيل ومطالبة تركيا باعتذار إسرائيلي عدن اهلجدوم ،ودفدع
تعويضات ألسر الضحايا ،وتشكيل جلنة حتقيق دولية؛ األمر الذي رفضته إسرائيل،
وازداد األمر تعقيدًًا يف أعقا صدور تقرير (بلمار) عن األمدم املتحددة حدوا
احلادث ،والذي اعترب حصار غزة مربَّ ًرًا( ،)3وكذلك إعالن حكومة بنيامني نتنياهو
()1
()2
()3

ليندنشتراوس ،فرضيات جديدة يف سياسة تركيا اخلارجية واألمنية ،ص .11
"املصدر السابق" ،ص .11
اللباد ،مصطفى" ،السياسات اإلقليمية حلز العدالة والتنمية" :خلفيات أيديولوجية أم
مصاحل وطنية؟" ،جملة شرق تامه( ،العدد ،7يناير/كانون الثاين  ،)1011ص .51
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عن رفضها القاطع لفكرة االعتذار لتركيا ،وبالرغم من توتر العالقات السياسية بني
تركيا وإسرائيل فإن العالقات االقتصادية مل تتأثر كث ًريًا؛ إذ مل تُ ْل َغ صفقة أُبرمدت
سابقًًا بني اجلانبني تقضي بأن تبيع إسرائيل لتركيا طائرات بدون طيار تبلغ قيمتدها
حوايل  100مليون دوالر ،وقد قام وفد عسكري تركي بزيارة إسدرائيل بغدرض
التدر على استخدم هذه الطائرات ،ومل يطرأ أي تغيري على جوانب العالقدات
االقتصادية والتجارية يف اجلوانب املدنية واليت قُدِّرت قيمتها حبدوايل  1مليدارات
دوالر هناية العام  ،1010وازدادت الصادرات اإلسرائيلية إىل تركيدا بنسدبة %41
خالا عام  ،1011ووصلت قيمتها اإلمجالية  1,15مليار دوالر ،كمدا ارتفعدت
الصادرات التركية إىل إسرائيل يف الفترة ذاهتا بنسبة  %10ليبلغ حجمها اإلمجدايل
حوايل  1مليار دوالر ،ويصل حجم التبادا التجاري بني تركيدا وإسدرائيل إىل 4
مليارات دوالر مطلع العام احلايل  ،1011وعلى الرغم من األزمات الدبلوماسدية
املتكررة بني تركيا وإسرائيل بسبب احلر على غزة ،واهلجوم على السفينة مرمرة،
فإن االنعكاسات السلبية هلذه األزمات احنسرت فقط يف اجلواندب الدبلوماسدية
واألمنية والعسكرية ،دون إحداث أي تأثري يُذكر على اجلوانب االقتصادية(.)1
تفسير التحوال في العال

التروية-اإلسرائيلية

تتباين وجهات النظر بني الباحثني حوا قدراًة التحدوالت يف العالقدات
التركية-اإلسرائيلية ،وغالبًًا ما تربط التطورات اليت طرأت على هدذه العالقدات
بالقضايا اآلتية:
 .1املوقف التركي املنتقد إلسرائيل على خلفية حرهبا على لبنان عام ،1006
وعلى قطاع غزة يف هناية عام  1001ومطلع .1009
 .1املوقف الذي حدث يف دافوس بني رئيس الوزراً التركي رجب طيدب
أردوغان ،ورئيس إسرائيل مشعون برييس بُعيد توقف احلر على غزة.
 .1تعرض السفري التركي يف إسرائيل لإلهانة من قِبل نائب وزير اخلارجيدة
اإلسرائيلي.
()1

ليندنشتراوس ،فرضيات جديدة يف سياسة تركيا اخلارجية واألمنية ،ص .17
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 .4االعتداً اإلسرائيلي على أسطوا احلرية املتوجِّه إىل قطاع غزة ،وقتدل
عدد من الناشطني األتراك على منت السفينة التركية مرمرة.
كما أن البعض يربط توتر العالقات التركية-اإلسرائيلية بصعود حز العدالة
والتنمية ذي املرجعية الدينية إىل السلطة يف تركيا عام  ،1001وأن احلز ميثِّل التيار
السياسي اإلسالمي القريب من احلركات املعادية إلسرائيل كحركة محاس ،ويستند
هذا الرأي إىل فرضية مفادها :أن حز العدالة والتنمية أخذ يتصرف مع إسدرائيل
على خلفية أيديولوجية إال أن بقاً املصاحل التجارية واالقتصدادية بدني الطدرفني
يدحض هذه الفرضية ،فالتوتر يف العالقات السياسية مل ينعكس علدى العالقدات
االقتصادية وارتفع حجم التبادا التجاري بني اجلانبني عدام  1011ليصدل إىل 4
مليارات دوالر بزيادة مقدارها  %17مقارنة بعام .)1(1010
ومما الشك فيه أن األحدث اليت ذكرناها أثَّرت على العالقة بني الطرفني بشدكل
كبري ،لكن ال ميكن أن جنعلها سببًًا للتحوا الذي أصا هذه العالقات والذي أخدذ
يقودها من حالة التحالف االستراتيجي إىل حالة من اجلمود والقطيعة علدى األقدل يف
اجلوانب السياسية والعسكرية .لكن تلك األحداث تشي بتبلور حالدة مدن التبداين
البنيوي يف التعاطي مع قضايا السياسة اخلارجية للطرفني ،ومرد هذا التباين إىل التغديري
الذي أصا النخبة احلاكمة يف تركيا بعد فوز العدالة والتنمية ،فهؤالً احلكام احلاليون
لتركيا ال ينتمون إىل املؤسسة العسكرية ،وال ينطلقون يف سياسدتهم اخلارجيدة مدن
منطلقات أمنية حبتة كما كانت عليه احلاا يف السابق ،فسيطرة العقلية األمنيدة علدى
النخبة التركية احلاكمة قبل مرحلة العدالة والتنمية هي املسؤولة عن التقار التركدي-
اإلسرائيلي؛ ألن هذه املنهجية يف بناً العالقات اخلارجية كانت هي العامل املشترك بني
اجلانبني طيلة العقود الستني املاضية ،وتَغير هذه املنهجية لدى أحد الطرفني أحدث هذا
التحوا الذي طفا إىل السط يف صورة عدد من األزمات واليت أشرنا إليها(.)2
()1

عودة ،وديع" ،تركيا وإسرائيل :ازدهار التجارة مع تردي السياسة" ،اجليزينيرة تني ،
 11مايو/أيار ( ،1011تاريخ الدخوا 11 :أغسطس/آ :)1011
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/b71e5eb5-5726-4beb-80ab-68a9416a9ae2

()2

عبد القادر ،نزار" ،العالقات التركية-اإلسرائيلية بني التحالف االستراتيجي والقطيعة"،
جملة اجليش اللبناين ،العدد ( ،115تاريخ الدخوا 11 :أغسطس/آ :)1011

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26143
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ومن جانب آخر ،أدَّى غزو األمريكيني للعراق واحتالله عام  1001إىل حتوا
كبري يف البيئة االستراتيجية اليت قادت إىل حالة التحالف بني تركيا وإسرائيل مندذ
توقيع االتفاق األمين بينهما عام .1995
وهناك جانب آخر أسهم يف إحداث التحوا يف العالقات التركية-اإلسرائيلية
واملتمثِّل يف تباين املصاحل واختالف الرؤى إزاً القضايا اإلقليمية:
 رأت إسرائيل يف احتالا العراق فرصة تارخيية جيب أن تقود إىل تقسيمهأو على األقل إىل قيام دولة كردية موالية هلا يف مشاله ،وهذا األمر يشكِّل
خطرًا على األمن القومي التركي؛ مما دفع تركيا للتقار مع كلٍّ مدن
سوريا وإيران على قاعدة وحدة األراضي العراقية وعدم قيدام دولدة
كردية ،وهذه اخلطوة ال حتظى برضا إلسرائيل.
 ترى تركيا ضرورة االنفتاح على كافة الدوا واألطدراف يف احملديطاإلقليمي ،وتعزيز التعاون معها يف اجلواندب االقتصدادية والسياسدية
املختلفة لكن إسرائيل لديها تصور يقوم على التحالف األمين مع بعدض
اجلهات كالنظام املصري السابق ،وحكومات تركيا ما قبدل العدالدة
والتنمية ،وإقصاً وهتميش جهات أخرى كسوريا وإيران.
وخالصة املسألة أن التحوا الذي أصا العالقات التركية هو حصيلة تغدري
بنيوي يف أسلو التعامل مع القضايا اخلارجية ،وأن األزمات اليت حدثت ليسدت
السبب يف التحوا ولكنها انعكاس لده ،كمدا أن التحدوا ال يتعلدق بدالفكر
واأليديولوجيا بقدر ما يرتبط بتباين املواقف وتضار املصاحل.
الع مة للبيئة المح لية

ابع  :االتج ه
را
من خالا استعراضنا السابق لعالقات تركيا مع البيئة احملاذية هلدا ،ميكدن أن
حندِّد عددًًا من اخلصائ اليت تتصف هبا تلك البيئة على النحو اآليت:
ال تظنيرًًا لعنيدة اعتبنيارات،
أ -قبول تسبنيي للعب تركيا دو ًرًا إقليميًّا فاع ً
منها:
 املشترك التارخيي واحلضاري لتركيا وحميطها اإلقليمي ،فتركيدا تتمتدعبروابط تارخيية ولغوية ودينية وعِرقية مع معظم دوا البيئة احملاذية هلا.
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-

-

-

امتالك تركيا القتصاد قوي حيتل املرتبة السادسة عشرة عامليًّا ،وتسدعى
ألن يكون ضمن املراتب العشر األوىل حبلوا عام  ،1011كما متتلدك
قوة عسكرية كبرية؛ إذ حتتل املرتبة الثانية يف حلف مشاا األطلسي بعدد
الواليات املتحدة من حيث احلجم.
تعزيز النشاط السياسي يف البيئة احملاذية من خالا حدراك دبلوماسدي
واسع النطاق حنو الشرق األوسط ،والبلقان ،والقوقاز ،والبحر املتوسط،
وحبر إجيه ،واخلروج من دائرة ردود األفعاا إىل دائرة صناعة األحداث
وتوجيهها عرب املبادرة بطرح احللوا للمشكالت العالقة بينها وبني دوا
اجلوار (تصفري املشكالت).
استخدام القوة الناعمة كمحرك أساسي يف السياسة اخلارجية.
عدم السعي إلضعاف القوى الفاعلة األخرى يف البيئة احملاذيدة ،مثدل:
روسيا وإيران ،عرب تعزيز التعاون والتركيز على ما هو مشدترك قددر
اإلمكان.
استبعاد العامل األيدديولوجي ،والتركيدز علدى املصداحل الوطنيدة
(الرباغماتية).
املوازنة بني التناقضات القائمة يف البيئة احملاذية عدرب التعامدل حبياديدة
إزاً اخلالفات البينية كتلك اليت بدني أرمينيدا وأذربيجدان ،وبدني
العر وإسرائيل ،وبني إيران وإسدرائيل ،ومدن منظدور املصدلحة
الوطنية.

ب -تعيزييز مكاتة تركيا كممر آمن للطاقة من الشرق (آسيا الوسطى والقوقاز) إىل الغرب
(أوروبا) ،وقد بدأ ذلك فعليًّا من خالا مدِّ خط أنابيب :بداكو-تبليسدي-

جيهان ،لنقل البتروا من آسيا الوسطى مدرورًًا باألراضدي اجلورجيدة إىل
أوروبا عرب تركيا ،ويعد هذا املشروع خطوة أوىل جلعْل تركيا جس ًرًا للطاقدة
بني الشرق والغر  ،كما أن هذا املشدروع يعدزِّز األمهيدة اجليوسياسدية
واجليوستراتيجية لتركيا ،ويعطيها أمهية كبرية يف بناً االستقرار السياسدي يف
الدوا املشتركة فيه.
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ج -احلاجة إىل التعاون االقتصادي عرب البيئة احملاذية:
وقد تعزَّز ذلك عرب توقيع اتفاقيات للتجارة احلرة بني تركيا والدوا احمليطدة
هبا ،واالستثمارات املتبادلة مع احمليط اإلقليمي ،كما تعزَّز التعاون عرب تأطري احمليط
اإلقليمي ضمن عدد من املؤسسات; مثل :توسيع منظمة التعاون االقتصادي لتضم
دوا آسيا الوسطى ،وأفغانستان وتأسيس منظمة التعاون االقتصدادي يف البحدر
األسود ،وكذلك تطوير منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وتغيري امسها إىل منظمة التعداون
اإلسالمي ،واالنضمام كعضو مراقب يف جامعة الدوا العربية.
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املبحث الثالث

تروي والبيئة اإل ليمية
البيئة اإلقليمية لدولةٍ ما هي النطاقات اجلغرافية اليت ترتبط معها تلك الدولدة
بروابط وخصائ اجتماعية وثقافية وتارخيية( .)1وتعد مناطق آسديا الوسدطى،
والقوقاز ،والبلقان ،والبالد العربية ،املكونات األساسية لبيئة تركيا اإلقليمية نظد ًرًا
للتفاعالت التارخيية والروابط الثقافية اليت تربط تركيا هبذه املناطق ،باإلضدافة إىل
التقار اجلغرايف والترابط االقتصادي.
وسينصب احلديث يف هذا املبحث على البيئة اإلقليمية غري اجملاورة لتركيدا،
بعد أن تناولنا بصورة مفصلة اجلوار التركي يف املبحث السابق ،وميكن مالحظدة
آثار التفاعالت التركية مع بيئتها اإلقليمية خارج إطار اجلوار ضمن األبعاد اآلتية:
 .1الصراع العريب-الصهيوين.
 .1الصراع يف القوقاز.
 .1الصراع يف البلقان.
 .4التأثري يف السياسات الدولية املتعلقة باألقاليم الفرعية اليت تنتمدي هلدا
تركيا.
 .5التوازنات املذهبية.
عواال :آسي الوسطى:
ترتَّب على اهنيار االحتاد السوفييت بداية تسعينات القرن العشرين تغريات بنيوية
كبرية يف البيئة اإلقليمية لتركيا؛ إذ استقلت سِت مجهوريات إسدالمية يف آسديا
()1

عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .65
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الوسطى تربطها بتركيا روابط قومية ودينية وتارخيية؛ مما جعل هذه اجلمهوريدات
تُشكِّل مع تركيا ما ميكن تسميته بالعامل التركي ،الدذي شدكَّل نقطدة جدذ
جيواقتصادية وجيوثقافية وجيوسياسية بالنسبة لتركيا ،ونظرًًا ملا تتمتع بده هدذه
اجلمهوريات من موارد اقتصادية ضخمة سعت تركيا إىل تأطري عالقاهتدا بتلدك
الدوا املستقلة حديثًًا عرب التخطيط لتأسيس منظمة اقتصادية ذات بُعدد قدومي؛
فاقترحت إقامة علس العامل التركي أو جامعة الدوا التركية(.)1
ع -مراحم العال

التروية بجملوري

آسي الوسطى

هناك أربع من مجهوريات آسيا الوسطى اخلمس اليت استقلَّت يف أعقا اهنيار
االحتاد السوفييت ،باإلضافة إىل أذربيجان القوقازية ،تشترك مع تركيدا يف القوميدة
واللغة ،وهي :قرغيزستان وتركمانستان وأوزباكستان وكازاخستان ،وميكن تقسيم
العالقات بني تركيا وهذه اجلمهوريات ضمن املراحل اآلتية:
 1مرحلة االندف ع ()1003-1001

امتازت هذه املرحلة باالندفاع التركي غري املنضبط حنو هذه اجلمهوريات يف
ظلِّ غيا االحتاد السوفييت ،الذي شكَّل عاز ًال قسريًّا بني تركيا وعاملها التركدي،
باإلضافة إىل املنافسة اإليرانية للدور التركي يف هذه املنطقة؛ وذلك الرتباط إيدران
برابطة مذهبية مع أذربيجان (القوقازية) ،وقومية لغوية مع طاجيكستان.
وقد متثَّل هذا االندفاع مبسارعة تركيا يف تقد مساعدات مالية هلذه الددوا
على شكل قروض وَ ِهبات ،باإلضافة إىل النشاط الالفت يف السياسة اخلارجية حنو
هذه الدوا ،ومنذ العام  1991أخذت تركيا تُطوِّر البُعد املؤسسايت يف عالقاهتا مدع
دوا آسيا الوسطى من خالا إنشاً عدد من املؤسسات ،وكذلك الدعوة لعقدد
مؤمتر للدوا الناطقة بالتركية.
()2
وأبرز مسات هذه املرحلة يتمثل يف :
()1
()2

“Turkey in Post-Soviet Central Asia”, (Royal Institute of International Affairs,
London, 1995), p. 80.
“Turkeys Relations with the Transcaucasus and the Central Asian Republics”,
(Perceptions, Ankara, Vol.1, no.1,March-May 1996), p. 128.
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 مسارعة تركيا لالعتراف رمسيًّا هبذه الدوا. سعي تركيا لتقد نفسها كنموذج للدولة الليربالية احلداثية اليت ميكدنهلذه الدوا املستقلة حديثًًا أن حتذو حدذوها للدتخل مدن اإلرث
االشتراكي السابق.
 قيام السياسة التركية يف آسيا الوسطى على العاطفدة والعشدوائية وعددمالتخطيط يف تلك املرحلة ،ويُستدا على ذلك بأن تركيا تفاجأت باهنيدار
االحتاد السوفييت رغم أن هناك مؤشرات كانت تدا علدى ذلدك مندذ
منتصف الثمانينات ،فلم تضع خططًا اسدتراتيجية ملرحلدة االهنيدار ،ويف
أعقا حتقق االهنيار وظهور دوا العامل التركي عددَّدًًا تعهددت تركيدا
مبساعدة تلك الدوا على حتديث بنيتها التحتية املتآكلة وتقد الدعم املايل
هلا ،لكنَّ الساسة األتراك استفاقوا على التكاليف الباهظة لتلك التعهددات،
وكانت نتيجة ذلك عدم قدرة احلكومة التركية على الوفاً بتعهداهتا للدوا
املستقلة؛ مما أحدث حالة من خيبة األمل لدى هذه الدوا(.)1
 1مرحلة الوىي واليقظة ()1005-1003

كان النشغاا روسيا يف ترتيب أوضاعها الداخلية بعد اهنيار االحتاد السوفييت
دور واض يف التمدد التركي يف دوا آسيا الوسطى على أسدس قوميدة ،إال أن
روسيا أخذت تنتقد هذا التمدد التركي بعد أن بدأت أوضاعها متيل إىل االستقرار،
وأمام هذا األمر بدأت تركيا تعي حقيقة الوضع يف آسيا الوسطى ،وأهنا لن تستطيع
معاجلة اإلشكاليات اليت تعاين منها اجلمهوريات املستقلة حديثًًا مبفردها ،وأهندا ال
تريد أن تدخل يف صدام على املصاحل مع دولة كربى مثل روسيا ،وقدد اتسدمت
هذه املرحلة بالسمات التالية(:)2
()1
()2

أكشي ،حمرم" ،يف آسيا الوسطى والقوقاز تأمني جلسور الطاقة" ،يف حممد عبد العداطي
(حمرِِّّر) تركيا حتديات الداخل ورهاتات اخلارج ،ص .196

Winrow,Gareth M, “Turkey and the newly independent states of central Asia
and the Transcaucasus”, Meria, Middle East Review Of International
Affairs, (Vol 1, No2, July 1997), (Visited on 12 April 2012):
http://meria.idc.ac.il/journal/1997/issue2/jv1n2a5.html
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عجز تركيا عن الوفاً بالوعود املالية اليت قطعتها جلمهوريات آسيا الوسطى.
انزعاج روسيا وقلقها حياا الدور التركي يف آسيا الوسدطى ،والدذي
اعتربته هتديدًًا ملصاحلها ،واختراقًًا ملناطق نفوذها التقليدية.
عدم جناح املشاريع اليت تبنَّتها تركيا يف مجهوريات آسيا الوسطى ،مثدل
تفعيل مؤمتر الدوا الناطقة بالتركية.
شعور القيادات السياسية يف دوا آسيا الوسطى باإلحباط ،جدرَّاً مدا
اعتربوه ختلي تركيا عن أذربيجان يف صراعها مع أرمينيا علدى إقلديم
ناغورنو كارباخ ،وعدم قدرهتا على الوفاً بوعودها املالية هلذه الدوا.

 3مرحلة ىبور الط ة ()1777-1005

ال عن منطقة
تعد مجهوريات آسيا الوسطى ودوا حوض حبر قزوين خيارًًا بدي ً
الشرق األوسط نظرًًا لكوهنا أكثر استقرارًًا ،والمتالكها احتياطيًًّّدا معقدو ًال مدن
الطاقة ،ولقرهبا النسبدي من أوروبا ،وملا كانت تركيا تشكِّل حلقة وصدل بدني
أوروبا وآسيا الوسطى ،فقد سعت لتكون نقطة آمنة لعبور الطاقة من آسيا الوسطى
وأذربيجان حنو أوروبا ،وقد شرعت تركيا فعليًّا بلعب هذا الدور عرب تأسيس خط
أنابيب النفط املعروف خبط باكو-تبليسي-جيهان كخطوة أوىل يف هذا االجتداه،
والذي استمر العمل به ما بني العامني  1991و 1006بطدوا يصدل إىل حدوايل
1710كم بطاقة نقل تصل إىل حوايل مليون برميل يوميًّا.
إال أن الدور التركي يف آسيا الوسطى تراجع بسبب الظدروف االقتصدادية
واالضطرابات السياسية اليت عصفت بتركيا ما بني عامي  1001و.1001
ومتتاز هذه املرحلة بالسمات التالية:
 التركيز على املصاحل االقتصادية بد ًال من الروابط القومية. احملافظة على العالقات الثقافية واالجتماعية عرب مؤسسات متخصصدةأنشأهتا احلكومة التركية للقيام بأنشطة ثقافية واجتماعية واقتصدادية يف
دوا آسيا الوسطى ،ومن أبرز تلك املؤسسات :مؤسسة تيكا (،)Tika
ومنظمة كاي اإلقليمية (.)KEI
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 4مرحلة االستقرار والتع وي  1773حتى الو

الح ضر

كان لصعود حز العدالة والتنمية إىل السلطة هناية العام  1001أثر بدارز يف
إعادة صياغة العالقات التركية اإلقليمية على أسس جديدة ،وقد استفادت حكومة
العدالة والتنمية من التجار التركية السابقة اليت مل يُكتب هلا النجاح املنشدود يف
آسيا الوسطى ،فبنت هذه العالقات على قاعدة التعاون مع القوة املؤثِّرة الكبرية يف
هذه املنطقة وهي روسيا ،وجعلها شريكًًا يف االستراتيجية التركية آلسيا الوسدطى
والقوقاز ،كما ختلت السياسة التركية اجلديدة عن البُعد القومي املتمثِّل يف السدعي
إىل توحيد العامل التركي (من األدرياتيكي إىل سور الصني)(.)1
أ -ال عوب

التي تعوق الدور التروي في آسي الوسطى

مل تتمكن تركيا من حتقيق أهدافها يف آسيا الوسطى بشكل كامل نظرًًا لوجدود
صعوبات داخلية وخارجية متعددة األبعاد ميكن توضيحها على النحو اآليت(:)2
 1ىلى ال عيد الدابلي

 اصطدام الطموحات التركية مبحدودية قدراهتا يف اجملاالت التكنولوجيةوالعلمية واملعرفية الالزمة لتلبية احتياجات دوا هذه املنطقة ،باإلضدافة
إىل حمدودية القدرات املالية.
 ارتباط تفكري النخب السياسية التركية بربط تركيا باملنظومدة الغربيدةاألوروبية؛ مما جيعل التفكري بالنطاقات اجلغرافية األخرى هامشيًّا.
 انطالق الساسة األتراك يف عالقتهم بدوا آسيا الوسطى مدن منظدورقومي طوراين؛ مما أوجد حالة من اخلشية لدى مجهوريات آسيا الوسطى
من أن تلعب تركيا دورًًا مركزيًّا مرتبطًًا به على غرار الدور السدوفييت
السابق.
()1
()2

Aras, Bulant, “Turkish Policy Toward Central Asia”, Todays Zman, 15 April
2008, (Visited on 12 April 2012):
http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&l
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 1ىلى ال عيد الب رجي
ع -تض د الم لح التروية مع الم لح الروسية

هناك قضايا خالفية تارخيية متعددة بني تركيا وروسيا ،فروسيا لعبدت دو ًرًا
بارزًًا يف تفكيك الدولة العثمانية ،وهي صاحبة أطماع سياسية يف األراضي التركية،
خاصة يف البحر األسود ومنطقة املضايق ،وكان علس األمن القومي التركي يضدع
روسيا على رأس قائمة أعداً تركيا حىت وقت قريب ،بيد أن تركيدا ظلََّّدت رأس
احلربة الغربية يف مواجهة مدِّ االحتاد السوفييت حىت سقوطه مطلع التسدعينات ،وال
تزاا تركيا عضوًا مهمًّا يف حلف مشاا األطلسدي اخلصدم التدارخيي للدروس
والسوفيت ،وقد استطاعت روسيا تشكيل حمور يضم إىل جانبها إيدران وصدربيا
وبلغاريا واليونان ،ويغلب على هذا احملور الطابع النصراين األرثوذكسدي -عددا
إيران -ملواجهة البُعد اإلسالمي يف عالقات تركيا مع دوا آسيا الوسطى والبلقان،
ولعرقلة الدور التركي يف هذه املناطق؛ لذلك يعد احملدد الروسي بكافة أبعاده العقبة
الكربى يف وجه النفوذ التركي يف آسيا الوسطى ،فروسيا ال تزاا تتمتع بقوة هائلة
رغم اهنيار االحتاد السوفييت ،وبنفوذ كبري يف مجهوريات آسيا الوسطى ،وعملدت
على مأسسة هذا النفوذ عرب تأسيس كومنولث يضم معظم اجلمهوريات السوفيتية
السابقة ،وهبدف حتجيم أي دور إقليمي حمتمل لتركيا أو إيران ،كما أن هناك سعيًًا
روسيًّا لتحجيم احللم التركي بالتحوا إىل نقطة عبور للطاقة حنو أوروبا عرب إعاقدة
مدِّ خطوط الطاقة عرب األراضي التركية وحماولة إجياد مسارات بديلة هلدا خدارج
األراضي التركية؛ ألن مرور هذه اخلطوط عرب األراضي التركية يعزِّز من مكانتدها
اجليوسياسية على حسا املكانة الروسية ،كما أن روسيا تقف إىل جانب أرمينيدا
يف مواجهة التحالف التركي-األذربيجاين يف الصراع القوقازي.
أ -التن فس التروي-اإليراني في آسي الوسطى

يسعى كل من إيران وتركيا إىل مدِّ نفوذمها إىل هذه اجلمهوريات عرب صالت
لغوية وتارخيية ومذهبية ،كما أن إيران تسعى للعب دور إقليمي حموري ضمن البيئة
اإلقليمية ذاهتا اليت تنتمي إليها تركيا ،وترغب إيران يف التعاون مع مجهوريات آسيا
118

الوسطى يف اجملاالت العسكرية ،كما تسعى إىل إنشاً سوق مشتركة معها ،ويتزامن
هذا مع السعي اإليراين للعب دور فاعل ونشط يف منطقة حبر قزوين ،ومدن أبدرز
اخلطوات العملية اليت قامت هبا إيران لتعزيز دورها يف مجهوريات آسيا الوسطى مد
خط للسكك احلديدية عام  ،1996كما أنشأت منظمدة اللغدة الفارسدية مدع
طاجيكستان(.)1
كما أن هناك صراعًًا تارخييًّا بني الفُرس والترك ،وحساسية مذهبية ،وكدث ًريًا
من القضايا اخلالفية بني تركيا وإيران ،كما أن إيران قلقة من الدور التركي نظد ًرًا
للقبوا النسبدي األمريكي/األورويب/اإلسرائيلي لدور تركي (وظيفدي) يف هدذه
املنطقة ،وعدم قبوهلا بدور إيراين مماثل ،كما أن تعاظم الدور التركدي يف آسديا
الوسطى قد يولِّد نزعة انفصالية عند اإليرانيني من أصوا أذربيجانيدة للمطالبدة
باالنفصاا عن إيران ،وتُقدَّر نسبة اإليرانيني من أصوا أذربيجانية حبوايل  %15من
سكان إيران ،ويزيد عددهم على  10ماليني(.)2
وبالرغم من وجود األبعاد الصراعية للتنافس التركدي-اإليدراين يف آسديا
الوسطى ،إال أن هناك مصاحل مشتركة حتتم على اجلانبني التحوا إىل التعداون يف
ال يف ظل تبين تركيا لسياسة تصفري
خمتلف اجلوانب ،وهو األمر الذي بدأ حيدث فع ً
املشكالت ،واالبتعاد عن العمل على إضعاف اآلخرين يف ظل حكومدة العدالدة
والتنمية.
ج القيود الغربية

تقوم النظرة الغربية -ممثََّّلة يف الواليات املتحدة واالحتاد األوروبدي وإسرائيل-
إىل الدور التركي على أنه دور وظيفي يكمن يف مواجهة الدور اإليراين ،وكدذلك
الدور الروسي حفاظًًا على املصاحل احليوية هلذه القوى الغربية ،لكن ال توجد أية رغبة
لدى الغر بأن تلعب تركيا دورًًا إقليميًّا حموريًّا مؤثرًًا ،وتعد ذلدك خطدرًًا علدى
مصاحلها احليوية؛ ألن لعب تركيا ملثل هذا الدور سيقود يف هناية املطاف إىل ختلدي
()1
()2

Hunter, Shireen,“Iran’s Pragmatic Regional Polic”, International Affairs,
(Vol 56, Issue 2, 2003), p. 8-10.
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تركيا تدرجييًّا عن ارتباطها بالغر  ،ورسم سياساهتا االستراتيجية على التوجه حندو
العُمق احلضاري اإلسالمي وممارسة دور قيادي فيه ،وهذا يعين اختالا كافة موازين
القوة ،واهنيار خريطة توزيع املصاحل الدولية واإلقليمية(.)1
ني  :اإل ليم العربي:
ث ا
يشتمل اإلقليم العربدي على مجيع الدوا العربية مع أن هناك تفاوتًًا يف األمهية
لتلك الدوا بالنسبة لتركيا ،فقد تناولنا العالقات السورية-التركيدة والعالقدات
العراقية-التركية يف املبحث األوا عند احلديث عن تفاعالت السياسدة اخلارجيدة
التركية مع بيئتها احملاذية ،لكن البد من اإلشارة إىل التفاعالت التركيدة مدع دوا
اخللي العربدي وكذلك الرؤية املصرية للدور التركي ،والرؤية التركيدة للددور
املصري يف احمليط اإلقليمي نظرًًا ألمهية هذا اجلانب ،خاصة يف ظل املتغريات الديت
شهدهتا الساحة التركية خالا األعوام العشرة املاضية على الصدعيدين الدداخلي
واخلارجي ،واليت جعلت العالقات العربية-التركية تدخل يف حالة مدن التطدور
املطَّرد؛ فعلى الصعيد الداخلي شكَّل صعود حز العدالة والتنمية إىل سُدَّة احلكم
على إثر االنتخابات اليت جرت أواخر العام  1001رافعة قوية لتطدوير العالقدات
العربية-التركية ضمن سياسة تبنَّاها احلز للنهوض بالعالقات اخلارجية التركيدة،
أبرزها سياسة تصفري املشكالت ،خاصة مع دوا اجلوار ،وانعكس ذلك على عمل
العالقات التركية اخلارجية ،ومن ضمنها العالقات العربية-التركية(.)2
وعلى الصعيد اخلارجي شكَّل تعثر انضمام تركيا إىل االحتاد األوروبدي دافعًًا
آخر لتطوير عالقات تركيا مبحيطها اإلقليمي شرق األوسطي ،كمدا أن تصدعيد
تركيا للهجتها يف وجه التصرفات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسدطيين ،وموقفهدا
الرافض حلصار غزة وإرساا أسطوا احلرية لكسر هذا احلصار ،عزَّز املكانة التركية
()1
()2
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آراس ،بولنت ،احلمد ،جواد ،أبو احلسن ،خالد ،مسرية ،صربي ،وآخدرون ،التحنيول
التركي جتاه املنطقة العربية (مركز دراسات الشرق األوسط ،عمدان ،)1011 ،ط ،1
ص .11
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يف الشارع العربدي؛ فقد أشار استطالع للرأي العام العربدي حوا طبيعة نظدرة
العر إىل تركيا ،أجرته مؤسسة الدراسات االقتصادية واالجتماعية التركية ما بني
 19أكتوبر/تشرين األوا و 15ديسمرب/كانون األوا من العدام  1011يف الدبالد
العربية ،إىل أن  %71من العينة اليت مشلها االستطالع ينظدرون إىل تركيدا نظدرة
إجيابية ،كما أن  %75يرون أن تركيا جيب أن تلعب دور الوسديط يف الصدراع
العريب-اإلسرائيلي ،يف حني يرى  %70أن دور تركيا أصب أكثر فاعلية يف املنطقة
أكثر من السنوات القليلة املاضية(.)1
وعند مقارنة طبيعة العالقات التركية-العربية بعالقات تركيا بددوا آسديا
الوسطى ،نرى أن العالقات التركية-العربية ذات طبيعة ثنائية ما عدا دوا علدس
التعاون اخلليجي ،اليت وقَّعت عتمعة على مذكرة تفاهم مع تركيدا متهيددًًا لبددً
عالقات تعاون استراتيجية يف خمتلف اجملاالت ،يف حني أن العالقات التركيدة مدع
دوا آسيا الوسطى متيل للجماعية واملؤسساتية.
ع -دوافع تروي لتطوير ىال تل بدوم البليج العربية

تتمثل الدوافع التركية لتطوير عالقاهتا بدوا اخللي العربية مبا يلي(:)2
 حاجة تركيا لتأمني الطلب احمللي املتزايد من املشتقات النفطية؛ حيدثتستورد ما يزيد على  %90منها من اخلارج ،وتستحوذ منطقة اخللدي
العربدي على حنو  %60من احتياطي الدنفط العداملي ،و %11مدن
االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي ،كما تستحوذ دوا اخللي على ما
يزيد على  %11من حجم اإلنتاج العاملي اليومي من النفط ،وحندو %1
من اإلنتاج اليومي العاملي من الغاز.
 الرغبة يف استقطا االستثمارات اخلليجية إىل تركيا ،وكذلك متكدنيالشركات التركية من بعض الفرص االستثمارية يف دوا اخللي العربية.

()1
()2

عالم ،مصطفى" ،التقار التركدي-اخلليجدي :الددوافع واحملفدزات" ،األهنيرام،
 1أكتوبر/تشرين األوا ( ،1010تاريخ الدخوا 10 :إبريل/نيسان :)1011
"املرجع السابق".

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362588
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 إجياد أسواق جديدة للمنتجات التركية ،خاصة منتجات صفائ الزجاجواإلمسنت ومواد البناً ،واملالبس اجلاهزة.
 الرغبة التركية يف لعب دور أمين يف اخللي ؛ إذ ترى تركيدا أن اآلليدةاملثلى لتحقيق األمن يف منطقة اخللي تكمن يف بنداً تدوازن إقليمدي
مبساعدة القوى الكربى.
وقد انضمت دوا اخللي العربدي إىل مبادرة إسطنبوا اليت طرحها حلدف
الناتو عام  ،1004وتتضمن هذه املبادرة تصور احللف وتركيا حلفظ األمن يف منطقة
اخللي العربدي يف إطار مشروع الشرق األوسط الكبري ،وجوهر هدذه املبدادرة
يتمثل يف عقد اتفاقيات ثنائية بني احللف والدوا اخلليجية الست لتحقيق مجلة من
األهداف املعلنة ،أبرزها :مكافحة اإلرها ومنع انتشار أسلحة الدمار الشدامل،
وقد وقَّعت أربع دوا خليجية على االنضمام للمبادرة ،إال أن السعودية وعُمان مل
تنضم بعد ،رغم إقرارمها بوجود جوانب إجيابية فيها ،كما أن املبادرة تتضدمن يف
مراحلها الالحقة دعوة كافة دوا الشرق األوسط اليت ترغب بالتعاون مع احللدف
يف هذا اجملاا(.)1
أ -عسب أ االنفت ح البليجي ىلى تروي

هنالك مجلة من األسبا جعلت دوا اخللي العربدي أكثر قبدو ًال لددور
تركي متنام على الساحة اإلقليمية ،من أبرزها(:)2
 حالة الفراغ اليت خلَّفها احتالا العراق عام  ،1001وسدقوط نظامدهالسياسي؛ مما أحدث اختال ًال يف التوازنات اإلقليمية يصب لصاحل النفوذ
اإليراين؛ مما جعل دوا اخللي تعزِّز عالقتها بتركيا لتحجديم الصدعود
اإليراين وإحداث توازن معه.
()1

منظمة حلف مشاا األطلسي" ،الوصدوا إىل منطقدة الشدرق األوسدط الكدبري"،
 11نوفمرب/تشرين الثاين ( ،1011تاريخ الدخوا 16 :مارس/آذار :)1011
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm

()2

احلاروين ،علي ،العالقات اخلليجية-التركية ب دواعي التوثيق ومعوقات التفعينيل،
(مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم ،أبو ظبدي ،)1009 ،ص .110
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 حالة النمو االقتصادي اليت شهدهتا تركيا منذ العام 1001؛ ممدا جعدلالبيئة االستثمارية يف تركيا جاذبة للمستثمرين اخلليجيني.
 احلاجة اخلليجية لتأمني حاجاهتا الغذائية من املنتجدات التركيدة ذاتالفائض اإلنتاجي الكبري.
ويعد العام  1001نقطة حتوا بارزة يف العالقات التركية-اخلليجية نتيجة توقيع
اجلانبني مذكرة تفاهم للشراكة االستراتيجية على هامش اجتماع وزراً خارجيدة
دوا علس التعاون اخلليجي يف دورته  101الذي عُقد مبدينة جدة السدعودية()1؛
فقد ارتفع حجم التبادا التجاري بني تركيا ودوا علس التعاون اخلليجي من 1,5
مليار دوالر عام  1001إىل  12,5مليارًا عام  ،1011وقد ارتفع هذا الدرقم إىل 10
مليار دوالر هناية العام .)2(1011
ج -انعو س

السي سة الب رجية الجديد لتروي ىلى العال

التروية-العربية

شهدت العالقات العربية-التركية تطورًًا ملموسًًا على خمتلف الصعد السياسية
واالقتصادية والثقافية والعسكرية منذ العام  1001نتيجة تبين حكومة حز العدالة
والتنمية آلليات جديدة يف سياستها اخلارجية وعالقاهتا الدولية ،ورغم أن العالقات
التركية-العربية هي عالقات ثنائية بينها وبني كل دولة على حِ َدة ،إال أننا نستطيع
تلمس تأثري السياسة التركية اجلديدة على العالقات العربية-التركية علدى النحدو
التايل(:)3
()1

"توقيع مذكرة تفاهم متهد لعالقات استراتيجية خليجيدة-تركيدة" ،اجليزينيرة تني ،
 1سبتمرب/أيلوا ( ،1001تاريخ الدخوا 10 :إبريل/نيسان :)1011
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9DE477-ED2F-4C6F-A7CA-F7FBA184
CDE.2htm

()2

احتاد غرف علس التعاون اخلليجي" ،منتدى األعماا اخلليجي-التركي األوا  7-5فرباير/شباط
 ،"1011بوابة اخلليج االقتصادية( ،تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Niceeee/My%20Documents/Downloads

()3

إيشلر ،أمر اهلل " ،مغزى التحوالت يف تركيا ومستقبل العالقات العربية-التركية" ،مركيز
دراسات الشرق األوسط 5 ،ينداير/كدانون الثداين ( ،)1011تداريخ الددخوا:
 11إبريل/شباط :)1011

http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html
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 1ىلى ال عيد السي سي

تزايدت الزيارات الرمسية املتبادلة بني املسؤولني العر واألتراك علدى خمتلدف
املستويات القيادية ،وحصلت تركيا على صفة عضو مراقب يف جامعة الدوا العربيدة،
كما أن الدوا العربية دعمت ترشي التركي أكمل الدين إحسان أوغلو ملنصب األمني
العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي (التعاون اإلسالمي حاليًًا) ،كما أسهمت تركيا يف حدلِّ
بعض اخلالفات العربية الداخلية يف كلٍّ من لبنان وفلسطني والعدراق ،ولعبدت دور
الوسيط يف املفاوضات غري املباشرة بني سوريا وإسرائيل عام  ،1001ومت توقيع العديدد
من مذكرات التفاهم والربوتوكوالت واالتفاقيات بني تركيا والبالد العربية ،ومت تشكيل
اجمللس األعلى للتعاون االستراتيجي بني تركيا والعراق وبني تركيا وسوريا ،كما أُلغيت
تأشريات الدخوا بني تركيا وكلٍّ من العراق وسوريا وليبيا واألردن ولبنان.
 1ىلى ال عيد اال ت

ده

مت توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني تركيا وكلٍّ من مصر ،واألردن ،واملغدر ،
والسلطة الفلسطينية ،وسوريا ،وتونس ،كما مت توقيدع اتفاقيدة مندع االزدواج
الضريبدي بني تركيا وكلٍّ من األردن ،والسعودية ،وتونس ،واإلمارات العربيدة
املتحدة ،واجلزائر ،والكويت ،والسودان ،وسوريا ،واملغر  ،ولبنان ،والبحدرين،
وقطر ،وكذلك مت توقيع اتفاقية تشجيع االستثمارات املتبادلة بني كلٍّ من تركيدا،
ومصر ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،واملغر  ،وقطر ،وسوريا ،وتونس ،واجلزائر،
والبحرين ،وعُمان ،والسعودية ،والسودان ،واليمن ،واإلمارات العربية املتحددة.
ويف عام  1005مت تأسيس املنتدى االقتصادي التركي-العربدي ،والدذي ينعقدد
سنويًّا لتطوير التعاون االقتصادي العريب-التركي ،وقد ارتفع حجم التبادا التجاري
بني تركيا والبالد العربية من  6,6مليارات دوالر عام  1001إىل  11مليدار دوالر
هناية العام  ،1011ومن املتوقع أن يرتفع إىل  100مليار دوالر حبلوا لعام .)1(1016
()1

أرغون ،هناد" ،كلمة يف افتتاح املؤمتر العريب-التركي للتعاون الصناعي يف إسدطنبوا"،
صحيفة اجلمهورية التركية 6 ،ديسمرب/كانون األوا ( ،1011تداريخ الددخوا19 :
يونيو/حزيران :)1011
http://en.cumhuriyet.com/?hn=298430
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 3ىلى ال عيد الثق في

ازدادت يف السنوات األخرية العالقات الثقافية بشكل كبري بني تركيا والبالد
العربية ،وذلك بتنظيم االجتماعات واحلفالت والعروض الفنية وإقامة املعارض ،وما
شابه ذلك من األنشطة الثقافية ،كما انطلقت يف العام  1010قناة "التركية" الديت
تبث براعها بالعربية ،باإلضافة إىل االهتمام املتزايد لدى املؤسسدات األكادمييدة
التركية الرمسية والشعبية باللغة العربية وتعليمها.
د -التف ىم التروي مع اإل ليم العربي

ميكن مناقشة طبيعة التفاعالت التركية مع اإلقليم العربدي بصدورة أكثدر
ال من خالا بيان عالقته بالقضايا املهمة بالنسبة للعر على النحو اآليت:
تفصي ً
 -القضية الفلسطينية

حمددات املوقف التركي من القضية الفلسطينية(:)1
 .1السعي التركي املستمر لالندماج ضمن املنظومة الغربيدة علدى كافدة
الصعد ،ومبا أن إسرائيل متثِّل رأس احلربة هلذه املنظومة يف املنطقة ،رأت
تركيا أن متتني عالقاهتا مع إسرائيل منطلق لتعزيز ترابطها مع الغدر ؛
لذلك سارعت باالعتراف هبا عام  ،1949وتوقيع اتفاقية أمنية معها عام
 1951وإقامة عالقات دبلوماسية كاملة عام  ،1951ومن ثَمَّ انضدمت
تركيا إىل حلف مشاا األطلسي يف العام ذاته.
 .1احملدِّد األمين :فعندما تساند إسرائيل املواقف التركية تأخذ العالقة بُعد ًدًا
تعاونيًّا ودًِّيًا؛ فقد وقَّعت تركيا عام  1951اتفاقًًا أمنيًّا مع إسرائيل مقابل
احلصوا على معلومات استخباراتية حوا األنشطة اليونانية يف البحدر
املتوسط ،وعن املنظمات االنفصالية األرمنية والكردية ،وعندما يكدون
املوقف اإلسرائيلي مضادًّا لألمن القومي التركي ،تأخذ العالقات بُعد ًدًا

()1

الباسل ،رجب" ،دور ترك يا يف القضية الفلسطينية خالا فترة حكم حدز العدالدة
والتنمية  ،"1010-1001ورقة قُ ِّدمت إىل املؤمتر العريب-التركي للعلوم االجتماعينية،
(أنقرة 11-10 ،ديسمرب/كانون األوا ،)1010 ،ص .15
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تنافريًّا تباعديًّا؛ فقد تسبَّب موقف إسرائيل املساند لليونان يف القضدية
القربصية يف توتري العالقة بني الطرفني؛ مما حدا بتركيا لرفض العددوان
اإلسرائيلي على الدبالد العربيدة عدام  ،1967ومطالبتدها إسدرائيل
باالنسحا إىل حدود ما قبل احلر  ،ودعتها إىل تطبيق قرارات علس
األمن املتعلقة بالصراع العربدي-الصهيوين ،كما رفضت قرار إسرائيل
بضم القدس عام  ،1967إال أهنا مل تقبل بقرار منظمة املؤمتر اإلسدالمي
القاضي بقطع العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل على إثر إحراق أحدد
املتطرفني اليهود للمسجد األقصى عام .1969
 .1القوة السياسية احلاكمة :فإذا كان احلز أو االئتالف احلاكم ينتمي إىل
التيارات العلمانية املرتبطة باملؤسسة العسكرية تكون العالقات التركية-
اإلسرائيلية ،غالًبًا ،أكثر قوة ومتانة منها يف حالدة وجدود حدز أو
ائتالف حاكم قريب من التيار اإلسالمي ،ومع ذلك فإن مجيع القدوى
والتيارات السياسية حتاوا املوازنة بني ما هو قومي وما هو ديين وما هو
علماين نظرًًا للحضور املؤثِّر جلميع هذه القوى يف الشدارع التركدي،
فمهما كانت طبيعة اجلهة احلاكمة فإهنا ال تستطيع قطع العالقات مدع
إسرائيل نظرًًا العتبارات كثرية داخلية وخارجية ،كما ال ميكن ألية قوة
سياسية جتاهل احلقوق الفلسطينية والعربية العتبارات مماثلة.
 .4طبيعة الظروف اإلقليمية والدولية :فقد شهد الددور التركدي حتدو ًال
ملموسًًا يف املرحلة اليت تلت احلر الباردة نظرًًا الخدتالف الظدروف
السياسية الدولية ،وما ترتب على اهنيار االحتاد السوفييت والقوى املرتبطة
به ،وحتوا النظام العاملي من الثنائية القطبية إىل األحادية القطبية املهيمِنة،
مث تراجع دور القُطب العاملي الواحد نظرًًا الخنراطه يف حرو مكلِّفدة،
وعلى عكس املتوقع ،فقد تزايدت األمهية االستراتيجية لتركيدا ،فبعدد
زواا اخلطر السوفييت ظلت تركيا تتمتع بأمهية كبرية بالنسبة للواليدات
املتحدة خاصة يف املشاريع اليت طرحها الرئيس األمريكي جورج دبليدو
بوش ،ومن أبرزها مشروع الشرق األوسط الكبري عام  ،1004والدذي
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أراد بوش من خالله طرح تركيا كنموذج دميقراطي إسالمي معتدا يف
مواجهة إيران والقوى املرتبطة هبا.
ويف ظل حكم حز العدالة والتنمية ،فقد مَرَّ املوقف التركدي مبدرحلتني:
األوىل متتد من عام  1001إىل العام  ،1001والثانية من عام  1001حدىت الوقدت
الراهن ،ففي املرحلة األوىل بقيت تركيا متمسكة مبوقفها املنطلق مدن االعتدراف
بالدولة الفلسطينية ،وكذلك االستمرار يف رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية ،كما
تصاعد الرفض التركي للحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ،ويف أعقا فوز حركة
محاس يف االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام  1006متت دعوة رئديس املكتدب
السياسي للحركة خالد مشعل لزيارة تركيا ،والتقى هناك باملسؤولني األتراك ،وقد
علَّق الرئيس التركي عبد اهلل غوا على هذه الزيارة بأهنا تأيت يف إطار الرغبة التركية
يف لعب دور بارز يف الشرق األوسط(.)1
ويف املرحلة الثانية ازداد املوقف التركي حدَّةً نتيجة وقوع عدد من األحداث
البارزة ،وهي احلر اإلسرائيلية على قطاع غزة هناية العام  1001ومطلدع العدام
 ،1009واليت وصفها رئيس الوزراً التركي رجب طيب أردوغان بأهندا عددوان
سافر ،مث هناك املساجلة اليت جرت بني رئيس الوزراً التركدي رجدب طيدب
أردوغان والرئيس اإلسرائيلي مشعون برييس يف جلسة خُصِّصت ملناقشدة تبعدات
احلر على غزة يف منتدى دافوس االقتصادي هناية يناير/كدانون الثداين ،1009
عندما قاا أردوغان خماطبًًا برييس" :أشعر باألسف أن يصفِّق الناس ملا تقولده؛ ألن
عددًا كبريًا من الناس قد قُتلوا ،وأعتقد أنه من اخلطأ وغري اإلنسداين أن نصدفق
لعملية أسفرت عن مثل هذه النتائ " ،مث انسحب من اجللسة اعتراضًا على عددم
إعطائه وقتًا كافيًا ومساويًا لبرييس .أمَّا احلدث الثالث فهو اهلجوم اإلسرائيلي على
سفن أسطوا احلرية املتجهة لكسر احلصار على قطاع غزة ،والذي أسفر عن مقتل
تسعة متضامنني أتراك كانوا على منت السفينة مرمرة ،وقد حتدث أردوغان عن هذا
اهلجوم أمام الربملان التركي ،ووصفه بأنه إرها دولة ،وأكد يف ذات السدياق أن
تركيا لن تدير ظهرها لغزة أو للشعب الفلسطيين ،ومل تكتف احلكومدة التركيدة
()1
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بالتصرحيات ،بل قامت باختاذ عدد من اإلجراًات العقابية ضد إسرائيل ،منها(:)1
 استدعاً السفري التركي لدى إسرائيل. إلغاً املناورات العسكرية املشتركة. عقد جلسة طارئة جمللس حلف مشاا األطلسي. الطلب من علس األمن الدويل عقد جلسة طارئة لبحث اهلجوم. إعادة املنتخب الوطين التركي من إسرائيل ،وإلغاً كافة املباريات الديتكان من املقرر إجراؤها هناك.
 مقاطعة تركيا ملؤمتر دوا منظمة التعاون االقتصادي والتنميدة ،الدذيدعت إليه إسرائيل ،وبررت تركيا هذه املقاطعة بأهنا جاًت لالحتجاج
على عقد هذا املؤمتر يف مدينة القدس.
وال تزاا العالقات التركية-اإلسرائيلية متوترة حىت هذه اللحظة على خلفيدة
العدوان على أسطوا احلرية ،وقد أشرنا عند احلديث عن العالقدات التركيدة-
اإلسرائيلية إىل ارتفاع حجم التبادا التجاري بني تركيا وإسرائيل مدن  1مليدار
دوالر عام  1010إىل حوايل  4مليارات دوالر مطلع العام  ،1011كما أشدرنا إىل
جتميد شبه كامل لالتفاقيات األمنية والعسكرية.
 -احتالم العراق والمسإلة الوردية

سبقت اإلشارة إىل أن العالقات التركية-العراقية كانت مميزة طيلدة احلدر
العراقية-اإليرانية ،وظلَّ هذا الوضع إىل أن وقعت أزمة اخللي األوىل النامجة عدن
دخوا القوات العراقية للكويت عام  ،1990فقد تدهورت العالقدات العراقيدة-
التركية بشكل كبري نتيجة انضمام تركيا إىل التحالف الدويل الذي قادته الواليات
املتحدة األمريكية ،فأيدت تركيا العقوبات االقتصادية ،ومسحت باستخدام أراضيها
للقيام بعمليات عسكرية ضد العراق ،وقد حلقت بتركيا خسائر اقتصادية كدبرية
جرَّاً موقفها املؤيد للعقوبات ،ومل تتلقَّ تركيا أي تعويضات من جانب الواليدات
املتحدة كما كان مفترضًًا مما أحدث خالفًًا بني اجلانبني يف العام  1001حني طلبت
()1
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الواليات املتحدة من تركيا السماح باستخدام أراضيها عدددًًا للقيدام بأعمداا
عسكرية ضد العراق ،إال أن القلق من قيام دولة كُردية مشاا العراق جعل كلًّا من
احلكومة واجليش غري متحمسني للطلب األمريكي ،ودخلت احلكومة التركيدة يف
مناقشات مع اإلدارة األمريكية حوا املقابل الذي سيعود على تركيا إذا مسحدت
باستخدام أراضيها ،لكن يبدو أن العروض األمريكية مل تكن مغرية بالنسبة لألتراك؛
مما جعل احلكومة التركية حتيل األمر إىل الربملان التركي بعد أن أجَّلت ذلك عددة
مرات ،فجاً قرار الربملان التركي يف  1مارس/آذار  1001بعددم املوافقدة علدى
استخدام األراضي التركية لضر العراق.
ويُعد هذا املوقف مؤشرًًا على استقاللية القرار التركي ،وانطالقه من املصداحل
الوطنية التركية ،ومل تكتفِ تركيا هبذا القرار ،بل سعت احلكومة التركية للحيلولة
دون وقوع احلر عرب الدعوة إىل سلسلة من اللقاًات للدوا اإلقليميدة احمليطدة
بالعراق ،وهي :إيران والسعودية وسوريا واألردن باإلضافة إىل مصر ،ومتخَّض عن
هذه اللقاًات ما عُرف باسم إعالن إسطنبوا لوقف احلر  ،وبالرغم مدن عددم
جناح املسعى التركي لوقف احلر  ،إال أن هذا املوقف أبرز املسعى التركي للعدب
دور الدولة املركز يف حميطها اإلقليمي ،وقد ترتَّب على املوقف التركي من غدزو
العراق تراجع يف العالقات التركية-األمريكية تكرَّس خالا املرحلدة األوىل مدن
احتالا العراق ،ونتيجة لغيا الدور العربدي بشكل شبه تام عن الساحة العراقية
خالا االحتالا ،تعزَّز النفوذ اإليراين يف العراق على حسا العدر واألتدراك.
وكما كانت تتحسب تركيا ،وجد حز العماا الكردستاين فرصة لالنطالق من
مشاا العراق للقيام بعمليات عسكرية داخل األراضي التركيدة ،ونتيجدة لدذلك
شعرت تركيا بضرورة العودة عدَّدًًا إىل الساحة العراقية لتأمني مصداحلها احليويدة
املتمثلة يف محاية حدودها اجلنوبية والطاقة ومحاية األقلية التركمانيدة يف العدراق،
ومواجهة النفوذ اإليراين املتصاعد.
وأمام هذه املعطيات كان على احلكومة التركية أن تتبنَّى سياسة جديدة جتداه
العراق فأرسلت مدربني وخرباً عسكريني للمشاركة يف تأهيل اجليش والشدرطة
العراقيني عام  ،1006وهو ما أعاد بعض الدفً للعالقات التركية-األمريكية ،كما
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تواصلت احلكومة التركية مع كافة املكونات العراقية السياسية والطائفية ،وعملت
على احتواً األكراد واستيعاهبم ،السيما عرب اسدتثمار مليدارات الددوالرات يف
كردستان العراق متخطية بذلك القضايا األمنية والعسكرية مما جعل اإلقليم يعتمدد
على تركيا يف تنميته االقتصادية ،وتعد تركيا باإلضافة إىل ذلك معدرب كردسدتان
العراق إىل دوا العامل خاصة يف ظل تردي الظروف األمنية والسياسية واالقتصادية
اليت يعيشها العراق(.)1
 -سوري

سبق لنا احلديث عن العالقات التركية-السورية يف معرض حديثنا عن تفاعل
تركيا مع البيئة اجملاورة ،وقد خلصنا إىل أن هذه العالقات امتدازت باالضدطرا
والتوتر نتيجة تراكم عدد من القضايا اخلالفية أمها املياه واحلدود واملسألة الكرديدة
إال أن الظروف املستجدة على الساحتني الدولية واإلقليمية دفعدت البلددين إىل
تطوير عالقاهتما.
وكانت األحداث اليت تشهدها سوريا منذ مطلع العام  1011نقطدة حتدوا
جديدة يف مسار العالقات بني اجلانبني؛ فاحلكومة التركية كانت تريدد توظيدف
عالقاهتا بالنظام السوري من أجل إحداث تغري يف بنية النظام يسدتوعب املطالدب
الشعبية والقوى املعارضة وحيفظ ماً وجه النظام ،يف حني كان النظدام السدوري
يأمل يف وقوف األتراك إىل جانبه بصورة مطلقة والتغاضي عن اخليار األمين الدذي
انتهجه يف مواجهة االحتجاجات الشعبية حتت ضغط املصاحل االقتصادية حسدب
تقدير النظام السوري؛ األمر الذي أوصل العالقات بني اجلانبني إىل حدِّ القطيعدة؛
فالنظام السوري مل يصغِ للنصائ التركية مما أحدث حتو ًال يف املوقف التركي جتسد
يف استنكار التعامل األمين مع االحتجاجات ،ومطالبة الرئيس السوري بالتنحي بعد
أن فقد الساسة األتراك األمل يف حلٍّ سياسي لألزمة السورية .واستضافت تركيدا
عددًا من فصائل املعارضة السورية ،ومؤمتر أصدقاً سوريا عام  ،1011مما اسدتثار
()1

شيحة ،عماد" ،تركيا والشرق األوسط :دور إقليمي متجدد" ،قضنيايا اسنيتراتيجية،
(املركز العربدي للدراسات االستراتيجية ،العدد  ،71مارس/آذار  ،)1010ص .65-60
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حنق النظام السوري ،ودفعه إىل طرد السفري التركي من دمشق على إثر العقوبات
اليت فرضتها تركيا ضد النظام ،وازدادت العالقات السورية التركية توترًًا يف أعقا
إسقاط اجليش السوري النظامي لطائرة تركية مقاتلة قر احلدود الدوليدة بدني
البلدين(.)1
-م ر

منذ عام  ،1001بدأت العالقات املصرية-التركية تشهد نقلة جديددة وغدري
مسبوقة منذ تأسيس الدولة التركية احلديثة عام  ،1911وارتبط ذلك باملنطلقدات
اجلديدة للسياسة اخلارجية اليت تبنَّاها حز العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا مندذ
ذلك احلني ،وكان توقيع اتفاقية حترير التجارة عام  1005نقطة حتدوا تارخييدة يف
عالقات البلدين ،واليت تعزَّزت بشكل أكرب على إثر زيارة الرئيس حسين مبدارك
ألنقرة عام  ،1007واتفاقه مع املسؤولني األتراك على الشروع يف حوار استراتيجي،
يركز على اجلوانب األمنية واالقتصادية ،ومل تدخل مصدر سدابقًًا يف أي حدوار
استراتيجي إال مع الواليات املتحدة(.)2
ووفقًا لتقارير وزارة الصناعة املصرية فإن حجم التبادا التجاري بني البلددين
بلغ  1مليارات دوالر يف عام  ،1010مقابدل  2,3مليدار دوالر يف عدام ،1001
باإلضافة إىل زيادة حجم التبادا التجاري خالا األشهر السبعة األوىل مدن عدام
 1011بنحو  %16خالا نفس الفترة من عام  ،1010كذلك زادت قيمة الصادرات
املصرية إىل تركيا بنسبة  %51خالا نفس الفترة .وقد بلغ حجدم االسدتثمارات
()1

()2

باكري ،علي حسني" ،حمددات املوقف التركي من األزمة السدورية :األبعداد اآلنيدة
واالنعكاسات املستقبلية" ،املركيز العربنينيي لألانيا ودراسنية السياسنيات19( ،
يونيو/حزيران ( ،)1011تاريخ الدخوا 6 :أغسطس/آ :)1011
http://www.dohainstitute.org/release/ad520e80-abe5-4247-bd8d-deede0fa7413
Glogowska, Justyna, “Future Perspectives of Turkey-Egypt Relation”, Wise
Men Center for strategic studies, (Visited on 30 April 2012):
http://www.bilgesam.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id
=430:future-perspectives-of-turkey-egypt-relations&catid=77:ortadogu-analizler
&Itemid=147
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التركية يف مصر  1.5مليار دوالر(.)1
وفيما يتعلق باملوقف املصري من تعاظم الدور التركي يف املنطقة ،فإن مصر مل
تعد تنظر له حبساسية كما كانت احلاا يف السابق ،وتغريت نظرة مصر إىل الددور
التركي باعتباره منافسًا هلا ،وأصبحت إمكانية احلوار بينهما متاحة حوا خمتلدف
القضايا وأنه باإلمكان لعب دور تكاملي بني البلدين ،خاصة يف ظل تنامي الددور
اإليراين عقب االحتالا األمريكي للعراق ،وسقوط نظامه السياسي ،باإلضدافة إىل
قبوا الغر واألمريكان وحىت إسرائيل بدور تركي مرسدوم وحمددد يف املنطقدة
ملواجهة النفوذ اإليراين(.)2
 -الثو ار العربية

جاًت الثورات العربية مطلع العام  1011لتحمل يف طياهتا مجلة من التحديات
والفرص أمام الساسة األتراك ،ومن أبرز الفرص اليت استفادت منها تركيا(:)3
 زيادة املكانة اإلقليمية لتركيا عرب التصرحيات واملواقف التركيدة الديتحظيت بقبوا يف الشارع العربدي ،وعدم ممانعة من القدوى الدوليدة
املؤثِّرة خاصة الغربية اليت تقبل بدور تركي حمدد للحيلولة دون استثمار
إيران هلذه الثورات لزيادة نفوذها.
()1

الصاوي ،عبد احلافظ" ،مستقبل العالقات االقتصادية املصرية-التركية" ،اجليزيرة تني ،
 11يوليو/متوز ( ،1011تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/7/28/%D9%85%D8%B3%D8%
AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8
%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%
D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%
84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

()2

()3

اللباد ،مصطفى" ،تركيا والدوا العربية :شروط التعاون املثمر يف جتربة اإلسدالميني يف
تركيا" ،مركيز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية ،يناير/كانون الثاين ،1011
ص .17
السرجاين ،خالد" ،تركيا والثورات العربية" ،البيان اإلماراتية 10 ،يوليو/متدوز ،1011
(تاريخ الدخوا 1 :يونيو/حزيران :)1011

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-07-30-1.1479819
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 حماولة إبراز تركيا لذاهتا كنموذج دميقراطي يُحتذَى يف مرحلة ما بعددالثورات العربية.
أمَّا التحديات اليت فرضتها هذه الثورات على تركيا فتمثل أبرزها يف:
 خطر امتداد التأثريات الطائفية والعِرقية للثورات العربية إىل تركيدا ذاتالتركيبة السكانية املتعددة ،واملمتدة إقليميًّا ،خاصة من سوريا اجملاورة.
 تأثُّر بعض املصاحل االقتصادية التركية جرَّاً األحداث يف سوريا. حتدي قيام حتالف شيعي إيراين-سوري-عراقي ،يقلِّل من النفوذ التركييف املنطقة.
 حتدي عودة دور ريادي إقليمي ملصر يف مرحلة ما بعد الثدورة علدىحسا الدور التركي.
 تضار املصاحل التركية مع مصاحل بعض القوى الدوليدة الكدربى يفاملنطقة خاصة ،روسيا والصني.
ث لثا  :الدوم الوبرف في البيئة اإل ليمية لتروي
ع -روسي

أصبحت روسيا بعد سقوط االحتاد السوفييت ذات خطر أقل على أمن تركيدا
ومصاحلها احليوية ،ومل تعد الدولتان متجاورتني بصورة مباشرة بعد أن أصدبحت
اجلمهوريات السوفيتية السابقة دو ًال مستقلةًً ،ورغم وجود قضدايا خالفيدة بدني
اجلانبني ،وخصوصًًا فيما يتعلق بالصراع يف القوقاز وآسيا الوسطى ،فإن عالقتهما
الثنائية أخذت يف الصعود منذ مطلع تسعينات القرن العشدرين ،وحدىت الوقدت
الراهن ،واتسعت الشراكة التجارية بينهما لتصب روسيا يف العام  1001أحد أهدم
ةسة شركاً جتاريني لتركيا .وقد انعكس صعود العالقدات بدني اجلدانبني يف
تصرحيات املسؤولني بالبلدين وعرب التبادا احلثيث للزيارات الرمسية بينهما ،فقدد
ذكر صاحل كابوسوز ،رئيس عموعة الصداقة الربملانية الدوليدة التركيدة ،أثنداً
التحضري لزيارة رئيس الوزراً التركي ،رجب طيب أردوغان ،إىل روسيا ،يف شهر
مارس/آذار من العام  ،1011أن اجلانبني التركي والروسي قد حقَّقا مستوى متقدمًًا
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من الثقة السياسية على حنو غري مسبوق يف تاريخ العالقات بينهما(.)1
وبلغ حجم التبادا التجاري الروسي-التركي حوايل  14مليدار دوالر عدام
 ،1001مث ارتفع إىل  40مليار دوالر عام  ،1011ويسعى اجلانبان إىل رفع هذا الرقم
إىل  100مليار دوالر حبلوا العام  ،1016وقد قام رئيس الوزراً الروسي ،فالدميدري
بوتني ،بزيارة إىل أنقرة يف العام  1009مت خالهلا التوقيع على العديد من االتفاقيات
والربوتوكوالت ،كما قام الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بزيارة مماثلة إىل تركيا
عام  1010ومت االتفاق على إلغاً تأشريات الدخوا بينهما ،والتوقيع على اتفاقيدة
إلنشاً حمطة لتوليد الطاقة النووية تُقدَّر قيمتها بنحو  10مليار دوالر ،وهي األوىل
من نوعها يف تركيا( ،)2وبتحليل مسار العالقات التركية-الروسية يف مرحلة ما بعد
احلر الباردة ،يُُالحََظ أهنا حتتوي على جوانب صراعية فيمدا يتعلدق بالقضدايا
اخلالفية اليت أشرنا إليها ،كما أهنا حتتوي على جوانب تعاونية ،خاصة يف القضدايا
االقتصادية ،فخالفًًا للعالقات اجليوسياسية اليت تأخذ طابعًًا تنافسيًًا عدرب مسدارها
التارخيي ،فإن العالقات االقتصادية بني تركيا وروسيا تعد أداة مهمة مدن أدوات
السياسة الروسية جتاه تركيا يف تلطيف العالقات السياسية بدني البلددين نظد ًرًا
النطوائها على طبيعة تعاونية(.)3
وتنطلق تركيا يف سياستها االقتصادية مع روسيا بصورة أساسية من رغبتها يف
توظيف موقعها اجلغرايف بني آسيا وأوروبا لتجعل من ذاهتا مَعربًًا للطاقة من روسيا
والقوقاز وحوض حبر قزوين والدوا العربية حنو أوروبا ،كما أن العالقات التركية-
الروسية تتضار أحيانًًا مع املصاحل األوروبية ،كما تتضار العالقات التركيدة-
()1

Markedonov,Sergy, Ulchenko, Natalya, “Turkey and Russia: An Evolving
Relationship”, Carnegie Endowment for International Peace, 19 August
2011, (Visited on 3 May 2012):
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolving-relationship

(Ibid. )2
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolving-relationship
(Turkish Russian Relations, “A Rapprochement with Global Importance”, New )3
York Turkish Club, Turkish Classes in NY, 10 March 2011, (Visited on 4
May 2012):
www.nycturkishclub.com/blog/&usg=ALkJrhidWCbtnLSx9Qh2_Fs0HSRhmlG9Lg
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األوروبية هي األخرى مع املصاحل الروسية؛ مما يعطي تركيا فرصًًدا للمنداورة يف
عالقاهتا مع كلٍّ من روسيا وأوروبا ،مستغلة التناقضات بينها ،ومنذ تسلُّم حدز
العدالة والتنمية للسلطة يف تركيا ،عام  ،1001أصبحت السياسة اخلارجية لتركيدا
أكثر استقاللية وأكثر توازنًًا من ذي قبل؛ فالعالقات مدع االحتداد األوروبددي
والواليات املتحدة مل متنع تركيا من التفاعل إجيابًًا مع اجلزً الشرقي مدن العدامل،
وكان هلذه السياسة أثر ملموس يف حتسن العالقات مع روسيا(.)1
أ -ال يي

تُعد الصني منذ فجر التاريخ نقطة جذ استراتيجي للترك ،كما أن تركيدا
احلالية ومناطق آسيا الوسطى تعد أيضًًا نقطة جذ استراتيجي للصني ،وكثريًًا مدا
خضعت الصني أو أجزاً منها حلكم القبائل التركية وكثريًًا ما خضع الترك حلكدم
أباطرة الصني ،ويقوا املؤرخون :إن سور الصني بُين يف املقام األوا للوقدوف يف
وجه زحف القبائل التركية القادمة من الشماا الغربدي( ،)2ولعل هدذا األمدر مل
يغب عن عقلية صانع القرار السياسي يف كال البلدين ،ومن هنا ميكن تفسري الشعار
الذي رُفع أثناً حكم الرئيس تورغوت أوزاا "من األدرياتيكي إىل سور الصدني".
وقد مرَّت العالقات التركية-الصينية منذ العام  1911وحىت الوقت احلايل مبراحدل
خمتلفة من التقدم والتراجع ،غري أن التطورات األبرز يف هذه العالقات جداًت يف
الفترة  ،1009-1996ويف هذه املرحلة جرى كثري من األحداث واملستجدات اليت
تصب يف مصلحة الصني ،ومن أمهها(:)3
 .1صعود االقتصاد الصيين بقوة؛ مما منحها تأثريًًا عامليًّا أسدهم يف غدضِّ
طرف القوى الدولية املؤثرة عن املمارسات الصينية جتاه اإليغور.
()1
()2
()3

Gurtuna, Anil, “Turkish-Russian Relation in The post of Soviet ERA from
confliction to Cooperation”, (Unpublished Master Thesis, Middle East
Technical University, Ankara, 2006), p. 76.

بروديل ،فرناند ،تاريخ وقواعد احلضارات ،ترمجة :حسني شريف( ،اهليئة املصرية العامة
للكتا  ،القاهرة ،)1999 ،ط  ،1ص .119
باكري ،علي حسني" ،تركيا والصني أبعاد التأسيس للتعاون االستراتيجي" ،جملة مدارات
استراتيجية( ،العددان  1-7يناير/كانون الثاين وأبريل/نيسان  ،)1011ص .196-191
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 .1متكن الصني بعد أحداث سبتمرب/أيلوا عام  1001من تسويق ممارسدتها
ضد األقلية اإليغورية بأهنا تأيت يف سياق احلملة العاملية على اإلرهدا ،
واهتمت اجلماعات اإلسالمية اإليغورية بالتسلل إىل أفغانسدتان لتلقدي
تدريبات على يد طالبان ،مث العودة لتنفيذ عمليات ضدها.
 .1ميل امليزان التجاري بني تركيا والصني لصاحل الصني؛ مما دفع تركيا إىل
إخراج كثري من املؤسسات الشعبية الداعمة لإليغور من أراضديها إىل
دوا أخرى بسبب حاجتها الستقطا االستثمارات الصدينية إليهدا،
وتقلي الفرق يف امليزان التجاري .وقد تأثَّرت العالقدات التركيدة-
الصينية عددًًا عام  1009نتيجة االضطرابات اليت حدثت يف "شينجيانغ"
(تركستان الشرقية) ،وأدَّت إىل مقتل قرابة  600من اإليغور ،وسدقوط
آالف اجلرحى منهم؛ مما دفع احلكومة التركيدة إىل انتقداد الصدني،
ووصف ما فعلته السلطات الصينية يف "شينجيانغ" بأنه انتهاك للحقوق
االقتصادية والثقافية لإليغور ،وترهيب وقمع وتطهري عِرقدي ضددهم،
لكن هذا املوقف على ما يبدو جاً السدتيعا ردَّة الفعدل الغاضدبة
للشعب التركي إزاً هذه األحداث(.)1
ويف مطلع شهر أكتوبر/تشرين األوا عام  ،1010قام رئيس الوزراً الصديين
بزيارة إىل تركيا لتحسني العالقات بني البلدين ،وقد صدر عن اجلانبني بيان مشترك
يؤكد على ضرورة بناً عالقات استراتيجية قوية بينهما ،وقد سبقت هذه الزيدارة
مشاركة سالح اجلو الصيين يف مناورات عسكرية يف تركيا ،ومنذ ذلدك احلدني
بدأت العالقات تأخذ اجتاهًًا تعاونيًّا ،ويتجلى هذا االجتاه عرب التوقيع على العديدد
من االتفاقيات الرامية إىل زيادة حجم التبادا التجاري بينهما إىل  100مليار دوالر
عام  ،1010وقد وصل حجم التبادا التجاري بينهما إىل حوايل  17مليدار دوالر
عام .1011
()1

املدين ،عبد اهلل" ،طفرة يف العالقات الصينية-التركية" ،أخبار عاملية عنين تركسنيتان
الشرقية 11 ،يناير/كانون الثاين ( ،1011تاريخ الدخوا 5 :مايو/أيار :)1011
http://www.turkistanweb.com/?p=2075
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ومع أن العالقات الرمسية بني تركيا والصني تشهد حتسنًًا مطَّردًًا مندذ العدام
 1010إال أن نظرة األتراك إىل الصني ال تنسجم مع هذه التطورات ،فقدد أظهدر
مس للرأي العام التركي ،أُجري عام  1001حوا النظرة الشعبية التركية للصدني،
أن  %51من العينة تنظر نظرة سلبية إىل الصني ،مقابل  %10منها تنظدر بإجيابيدة،
ومع أن نسبة الذين ينظرون بسلبية حنو الصني تراجعت يف العدام  1010إىل ،%47
إال أن نسبة الذين ينظرون بإجيابية حنو الصني تراجعت أيضًًدا إىل  %11يف العدام
نفسه(.)1
وتسعى الصني إىل حتقيق عدد من األهداف من خالا تطوير عالقاهتدا مدع
تركيا ،أمهها:
 حتقيق االستقرار يف "شينجيانغ" عرب االستفادة مدن الدروابط الدينيدةوالعِرقية بني األتراك واإليغور نظرًًا لألمهية االقتصادية واجليوسدتراتيجية
هلذه املنطقة ،فهي تضم ثروات اقتصادية ضخمة باإلضدافة إىل كوهندا
مدخل الصني حنو وسط آسيا(.)2
 ضمان املصاحل الصينية يف آسيا الوسطى ،فتحسني العالقات التركيدة-الصينية يضمن املصاحل الصينية هناك ،خاصة يف حاا حدوث ترتيبدات
معينة بني تركيا وروسيا وإيران ،أمَّا توتر هذه العالقات فقدد يُقصدي
الصني من تلك التفامهات احملتملة مما ينعكس سلبًا على مصاحلها.
 السعي للحصوا على التأييد التركي للمواقف الصينية جتداه القضداياالدولية واإلقليمية ،ويف حاا حدوث هذا األمر فإنه سينعكس بصدورة
إجيابية على التأثري اإلقليمي والدويل لكال البلدين.
أمَّا تركيا ،فتسعى بدورها لتحقيق عدد من األهداف اليت ختصها عرب تطبيدع
العالقات مع الصني ،من أبرزها(:)3
()1
()2
()3

باكري" ،تركيا والصني :أبعاد التأسيس للتعاون االستراتيجي" ،ص .195
تضم منطقة تركستان الشرقية حوايل  %10من املناجم (الصينية) ،وحدوايل  %40مدن
احتياطات الصني من الفحم احلجري والغاز الطبيعي ،و %15من احتياطي النفط.
باكري" ،تركيا والصني :أبعاد التأسيس للتعاون االستراتيجي" ،ص .195
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 مساعدة اإليغور يف تركستان الشرقية وختفيف معاناهتم عرب تعزيز عالقداتالشراكة مع الصني ،خاصة يف ظل عدم قدرة تركيا على اختاذ أي موقدف
تصعيدي يف هذا اجملاا نتيجة وجود حالة مشاهبة بني تركيا واألكراد.
 ختفيف الضغوط الصينية اليت تعوق قيام تركيا بدور إقليمدي فاعدل يفحاا توتر العالقات بينهما.
 السعي التركي لتعزيز استقاللية القرار االقتصادي عرب استخدام العملدةالوطنية يف التعامالت التجارية بينها وبني عدد من الدوا املؤثِّرة إقليميًّا
ودوليًّا ،من بينها الصني وروسيا وإيران ،وهذا سيقود بدوره إىل حتقيق
اهلدف التركي باحتالا موقع ضمن أقوى عشرة اقتصادات يف العدامل
حبلوا الذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية عام .1011
ج -اللند

كانت اهلند حمط أنظار القبائل التركية القادمة من الشماا الغربددي مندذ
القدم ،وقد خضعت اهلند حلكم األتراك الغزنويني قرابة املئيت عام؛ مما أنت ثقافدة
مشتركة تتعلق باللغة والعادات والتقاليد والقيم املشتركة ،وكان أوا تبادا للبعثات
الدبلوماسية بني الدولة العثمانية وشبه القارة اهلندية ذات احلكم اإلسالمي يف ذلك
احلني يرجع إىل عام  ،1411واتسمت هذه العالقات باهلدوً واالستقرار حىت القرن
السادس عشر ،ويف أثناً حر االستقالا يف تركيا ( )1911-1919قام اهلنود مبد
يد العون للثوار األتراك عرب تقد مساعدات مالية للجيش التركي ،وإعادة إعمدار
مدينة أزمري التركية اليت تعرضت للدمار جرَّاً هجوم جيوش احللفاً على تركيدا،
كما أسَّس اهلنود أوا بنك جتاري يف تركيا(.)1
ويف أعقا استقالا اهلند ،عام  ،1947أُقيمت العالقات الدبلوماسية الكاملدة
بني البلدين عام  ،1941ويف مطلع اخلمسينات ظهر التباين يف املواقدف السياسدية
بينهما؛ ففي الوقت الذي انضمت فيه تركيا إىل حلف مشاا األطلسي شاركت اهلند
()1

الرمحن ،ذكر" ،التعاون التركي-اهلندي :آفاق واعدة" ،االحتاد 19 ،أكتوبر/تشرين األوا
( ،1011تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=62185
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يف تأسيس عموعة عدم االحنياز ،ويف أثناً احلر الصينية-اهلنديدة ،عدام ،1961
دعمت تركيا اهلند باألسلحة رغم حتفظات باكستان ،إال أن املوقف التركدي مدن
النزاع يف كشمري والذي يدعم املوقف الباكستاين انعكس سلبًًا على العالقات الثنائية
بني تركيا واهلند ،كما أن املوقف اهلندي الداعم لليونان يف األزمة القربصية أحددث
ال على العالقات الثنائية ،وجعلدها رهيندة بتطدورات امللفدني القربصدي
أثرًًا مماث ً
والكشمريي ،ومع وجود هذه التباينات ظلََّّت الزيارات املتبادلة بني مسؤويل البلدين
مستمرة منذ العام  1951وحىت الوقت احلاضر ،كما أهنما وقَّعا العديد من االتفاقيات
والتفامهات يف اجملاالت املختلفة ،خاصة االقتصادية ،ويسعى البلدان لتوقيدع اتفاقيدة
للتجارة احلرة بينهما منذ العام  ،1001إال أن التوقيع على هذه االتفاقية مل يتم بعد.
وقد ارتفع حجم التبادا التجاري بني اهلند وتركيا من  1.1مليار دوالر عام
 1009إىل حوايل  5مليارات دوالر عام .)1(1011
()2

عهمية اللند ب لنسبة لتروي

.1
.1
.1
.4

بروز اهلند كقوة صاعدة يف آسيا منذ هناية احلر الباردة.
حاجة تركيا لعالقات جيدة مع اهلند لتوسيع تواجدها يف جنو شرق آسيا.
االستفادة من اخلربات اهلندية يف عاا تكنولوجيا املعلومات والطاقة النووية.
احتواً اهلند على كتلة بشرية هائلة متثِّل سوقًًا واعدة للمنتجات التركية.
()3

عهمية تروي ب لنسبة لللند

 .1حاجة اهلند لعالقات جيدة مع تركيا لتدعيم عالقاهتا بدوا آسديا الوسدطى
والقوقاز لتأمني مصادر الطاقة الالزمة لدعم اقتصادها الصاعد.
()1

Kapila, Subhash, “Turkey-India Strategic Partnership: The Indian Imperatives”,
South Asia Analysis Group, 29 July 2008, (Visited on 5 May 2012):
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers28%5Cpaper2788

()2
()3

Ibid.

الرمحن ،ذكر" ،التعاون التركي-اهلندي :آفاق واعدة" ،االحتاد 19 ،أكتوبر/تشرين األوا
( ،1011تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=62185
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 .1تطوير العالقات االقتصادية بني اجلانبني يقلِّل من زخدم التأييدد التركدي
لباكستان خبصوص الصراع يف كشمري ،وقد جنحت اهلند وتركيا يف حتييدد
دور امللفني الكشمريي والقربصي يف صياغة العالقات بينهما منذ العام 1001.
 .1االستفادة من اخلربة التركية يف توظيف أدوات القوة الناعمدة يف عالقاهتدا
اإلقليمية والدولية.
البيئة اإل ليمية

ابع  :اتج ه
را
من خالا التحليل السابق ملعطيات البيئة اإلقليمية احمليطدة بتركيدا ميكدن
االستدالا على أهنا تشري إىل ما يلي:
 أن البيئتني :احملاذية واإلقليمية لتركيا تنطويان على مجلة من الفرص اليتتؤهلها للعب دور مركزي يف هذا اإلطار ،كما أهندا يف ذات الوقدت
تنطوي على مجلة من التحديات.
 تستطيع تركيا استغالا تضار املصاحل الدولية يف البيئة اجملاورة والبيئةاإلقليمية كوهنا تتمتع بعالقات متشعبة مع مجيع هذه األطدراف ،إال أن
الثورات العربية خاصة يف سوريا أثَّرت على الدور التركي نتيجة اشتداد
التناقضات الدولية جتاه هذه املسألة.
 تدا املؤشرات على أن العالقات التركية مدع دوا اجلدوار والددوااإلقليمية تتطور بصورة سريعة ومطَّردة عدا عالقاهتدا مدع إسدرائيل
وسوريا ،باإلضافة إىل فتور عالقاهتا مع إيران ،وبداية توتر مع العدراق
على خلفية قضية اهلامشي ،وقلق روسي حياا بعض املواقف التركية.
 تعزَّزت النظرة اإلجيابية لدى الشارع العربدي جتاه تركيا نتيجة تطدورمواقفها من القضية الفلسطينية ،اليت أصبحت أكثر توازنًًا من ذي قبل،
كذلك املوقف التركي املؤيد للثورات الشعبية يف البالد العربية.
 ثقة الدوا الكربى يف احمليط اإلقليمي لتركيا ،خاصة روسيا والصدني،أصبحت أكرب نتيجة استقاللية القرار السياسي اخلارجي التركدي مندذ
العام .1001
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 أن أي تراجع يف النفوذ األمريكي يف املنطقة نتيجدة األزمدات املاليدةاملتالحقة ،والتورط العسكري األمريكي يف مناطق متعددة من العدامل،
يتي فرصة مهمة أمام مزيد من النفوذ التركي باجتاه الدولة املركدز ،يف
ظل حساسية كثري من دوا اإلقليم من أي متدد للدور اإليراين.
 أن تركيا ستواصل السعي لتحقيق هدفها بأن تكون جسرًًا لعبور الطاقةمن آسيا إىل أوروبا ،مما يعزز املكانة اجليوسياسية هلا.
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املبحث الرابع

تروي والبيئة الدولية
تتشكَّل البيئة الدولية من عدد من املكونات ،وهي الدوا واملؤسسات الدولية
والرأي العام الدويل والقانون الدويل ،واليت تتأثر هبا الدولة وتؤثر فيها(.)1
وبعد أن تناولنا جزًااا من البيئة الدولية يف معرض مناقشة البيئة احملاذية ،والبيئة
اإلقليمية ،نرصد هنا املعامل البارزة للبيئة الدولية ،اليت تتألََّّف من الواليات املتحددة
األمريكية ،واالحتاد األوروبدي ،باإلضافة إىل الرأي العام الدويل.
ومع ما متثله عناصر البيئة الدولية من أمهية بالغة فيما خي السياسة اخلارجية،
البد من أخذ توجهات الرأي العام يف الشارع التركي خبصوص هذه السياسة بعني
االعتبار ،وهذا يتطلب االطِّالع على طبيعة تلك التوجهات ملعرفة الظروف احملليدة
اليت يتفاعل معها راسم السياسة اخلارجية التركي ،ومدى انسجام احلكومدة مدع
الرأي العام يف قضايا السياسة اخلارجية.
عواال :توجل

الرعه الع م التروي تج ه ض ي العال

التروية الدولية:

يبني اجلدوا اآليت توجهات الرأي العام التركي إزاً عدد من القضايا الدولية؛
وذلك عرب سلسلة من استطالعات الرأي اليت أُجريت يف تركيا خدالا شدهري
نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األوا من العام .)2(1010
عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .101

()1
(The Associated press GfkPoll: Turkey,(Gfk Public Affairs & Media 1 - December )2
11, 2010) (Visited on 6 May 2012):
http://surveys.ap.org/data%5CGfK%5CAP-GfK%20Poll%20Turkey%20
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يبيي توجل

جدوم ر م ()0

الرعه الع م التروي كات ىدد مي القض ي الدولية

املوضوع
انضمام تركيا لالحتاد األورويب
جيب أن تنضم
جيب أن ال تنضم
ال أعرف
رفض اإلجابة
استمرار تركيا يف حلدف مشداا
األطلسي
جيب أن تستمر
جيب أن ال تستمر
ال أعرف
رفض اإلجابة
العالقات التركية-اإلسرائيلية
جيب احلفاظ على العالقات
جيب قطع العالقات
ال أعرف
رفض اإلجابة
النظرة إىل الواليات املتحدة األمريكية
إجيابية قوية
إجيابية نسبية
سلبية قوية
سلبية نسبية

النسبة
املئوية%
50
16
11
1

املوضوع
احلر األمريكية على أفغانستان
خطأ
صوا
ال أعرف
رفض اإلجابة

النسبة
املئوية%
76
6
17
1

احلر األمريكية على العراق
51
15
11
1

11
51
11
1

خطأ
صوا
ال أعرف
رفض اإلجابة
امتالك إيران أسلحة نووية
متتلك
ال متتلك
ال أعرف
رفض اإلجابة

76
6
16
1

50
14
11
1

1
9
55
16

Topline%20final%20122310.pdf
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ويف استطالع للرأي العام التركي ،أجراه املعهد اجلمهوري الدويل حوا مجلة
من القضايا السياسية والدولية ،وُ ِجد أن(:)1
  %66من األتراك يرفضون تفاوض احلكومدة مدع حدز العمدااالكردستاين يف حني أن  %16منهم يقبلون ذلك.
 وفيما يتعلق باملقاطعة اليت تفرضها تركيا على قربص اجلنوبيدة ،يؤيدد %49من األتراك هذه املقاطعة ،يف حني يرفضها .%16
ومن خالا حتليل املعطيات الواردة يف اجلدوا أعاله ميكن تلخي النتدائ
كاآليت:
 .1االنضمام إىل االحتاد األوروبدي :إن نسبة التأييد الذي تتمتع به هدذه
الفكرة ( )%50لدى الرأي العام التركي تعد مرضية ،ومنسدجمة مدع
توجهات احلكومة التركية يف هذا اجملاا ،رغم أن نسبة الرفض ()%16
ليست بسيطة ،وهذا التباين غري الكبري يتي الفرصدة أمدام احلكومدة
التركية للمناورة يف هذا امللف ،حسب االجتاه الذي سيسري فيه خدالا
الفترة املقبلة.
 .1االستمرارية يف عضوية حلف مشاا األطلسي :جاًت نسدبة املؤيددين
لالستمرار يف عضويته تفوق بكثري نسبة الراغبني يف اخلروج منه ،وهذا
مرتبط بالشعور بالتهديد اخلارجي.
 .1هناك انسجام معقوا بني مواقف احلكومة التركية من بعض القضدايا،
مثل :املسألة القربصية ،واملشكلة الكُردية ،وهذا األمر يعطي احلكومدة
دفعة إجيابية يف هذه امللفات.
 .4ويشري استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة تساف ،أواخر العام ،1011
إىل أن  %65من األتراك يؤيدون السياسة اخلارجيدة حلدز العدالدة
والتنمية ،ويرون وجو استمرارها ،بينما يعارضها  ،%11وهذا يعدين
أيضًا أن نسبة كبرية من املعارضني حلز العدالدة والتنميدة ومبادئده
()1

International Republican Institute, “Turkish Public Opinion Survey”, (IRI, 18
December 2010- 4 January 2011), p. 37.
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يدعمون احلز يف سياساته اخلارجية ،ويرون أهنا قد أكسبت تركيدا
مكانة دولية وإقليمية(.)1
 .5إن النسبة العامة لتأييدد سياسدات احلكومدة التركيدة يف الشدؤون
الداخلية واخلارجية يصل إىل حوايل  ،%60وهذا األمر ينعكس إجيابًًدا
على االستقرار السياسي يف البالد ،الذي عرف مرحلدة مدن عددم
االستقرار منذ رحيل تورغدوت أوزاا ،وحدىت عدام  ،1001وهدذا
األمر ميكِّن احلكومة من توظيف القضايا اخلارجيدة لتعزيدز مكانتدها
الداخلية.
المتحد :

ني  :الوالي
ث ا
كان العتراف تركيا بإسرائيل عام  1949دور كبري يف بناً عالقات متينة مع
الواليات املتحدة ،خاصة وأهنا أوا دولة إسالمية تقوم هبذه اخلطوة ،ولعدل هدذا
املوقف سهَّل دخوا تركيا إىل املظلة األمنية الغربية من خالا عضوية حلف مشداا
األطلسي بقيادة الواليات املتحدة ،ومنذ ذلك احلني اندفعت العالقات التركيدة-
األمريكية لتصل إىل حدِّ التحالف االستراتيجي يف مرحلة الحقة ،وظلَّت تركيا متثِّل
رأس احلربة الغربية يف وجه اخلطر السوفييت طيلة احلر الباردة ،ومما عدزَّز أمهيدة
تركيا يف نظر الواليات املتحدة عدامالن مهمدان ،األوا :املوقدع اجليوسياسدي
واجليوستراتيجي لتركيا ،والثاين :قدرة النخبة احلاكمة التركية يف ذلك الوقت على
تقد تركيا بوصفها طرفًًا ميكن لألمريكان الوثوق به ،فدخلت تركيدا كشدريك
استراتيجي للواليات املتحدة ،حىت أصبحت عنصرًًا مهمًّا يف احلسابات األمريكيدة
والغربية .ومنذ هناية احلر الباردة دخلت العالقات األمريكية-التركيدة مرحلدة
جديدة ،عزَّزت من املكانة التركية لدى األمريكان نظرًًا لقيام تركيا بأدوار فاعلدة
تتماشى مع املخططات األمريكية عرب مشاركتها يف التحالف الدويل الذي أقامده
األمريكان ضد العراق مطلع التسعينات ،ومساحها للقوات األمريكيدة باسدتخدام
()1

عبد اجلليل ،طارق" ،تأثري الورقة اخلارجية على االنتخابات التركية" ،السياسة الدولية،
(العدد  ،115يوليو/متوز  ،)1011ص .11
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األراضي التركية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد العراق( .)1كما أسهمت تركيدا يف
تنفيذ منطقة حظر الطريان يف مشاا العراق ،وبالرغم من التوقعات اليت سدادت يف
أعقا اهنيار االحتاد السوفييت ،مل تتراجع املكانة التركية يف نظر الواليات املتحدة،
لكن التغريات اليت شهدها العامل بعامة ،والتغريات اليت حدثت يف الشرق األوسدط
ال جديدًًا لطبيعة الدور التركي ،ومدن أبدرز تلدك
خباصة ،محلت يف ثناياها شك ً
التطورات(:)2
 ظهور دوا جديدة عاورة لتركيا أو قريبة منها عقب تفكُُّّدك االحتدادالسوفييت ،وحاجة األمريكان ملد نفوذهم إليها باالستفادة من العالقدات
الثقافية والتارخيية بني هذه الدوا الناشئة وتركيا.
 تراجع الدور اإلقليمي للعراق بعد حدر اخللدي األوىل وحصدارهاقتصاديًّا.
 دخوا الصراع العريب-الصهيوين مرحلة جديدة بعدد مدؤمتر مدريددللسالم.
 أحداث احلادي عشر من سدبتمرب/أيلدوا  ،1001وإعدالن الدرئيساألمريكي جورج بوش احلر على اإلرها .
 تعاظم النفوذ اإلقليمي إليران منذ هناية احلر العراقية-اإليرانية. اندالع أحداث التطهري العِرقي يف البلقان. التحوا يف دور حلف مشاا األطلسي بعد هناية احلر الباردة.ويف مرحلة ما بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب/أيلوا عملت تركيا على
تعزيز دورها اجلديد يف االستراتيجية األمريكية من خالا(:)3
()1

()2

العناين ،خليل" ،تركيا والواليات املتحدة :مصاحل اسدتراتيجية متبادلدة" ،يف جتربنية
اإلسالمي يف تركيا ،مركيز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية( ،العددد 11
يناير/كانون الثاين  ،)1011ص .1
باسيك ،جوخان" ،الدويتو التركي-األمريكي يف الشرق األوسط" ،ترمجة :شيماً نعمدان،
مفكرة اإلسالم 5 ،أكتوبر/تشرين األوا ( ،1011تاريخ الدخوا 1 :مايو/أيار :)1011
http://www.islammemo.cc/Tkarer/Takrer-Motargam/2011/10/05/135260.html

()3

العناين" ،تركيا والواليات املتحدة :مصاحل استراتيجية متبادلة" ،ص .10
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 تفعيل إحدى مواد معاهدة الدفاع املربمة بني الدوا األعضاً يف حلدفالناتو ،واليت تُلزم هذه الدوا بتقد املساعدة ألي عضدو يف احللدف
يتعرض لعدوان خارجي.
 تسهيل مهمة القوات األمريكية عرب االنطالق من األراضدي التركيدة،وعاهلا اجلوي؛ األمر الذي أعطى للعالقات الثنائية دفعة قويدة ،وأكََّّدد
على التحالف االستراتيجي بينهما.
 املشاركة يف قوات حلف مشاا األطلسدي املوجدودة يف أفغانسدتان(أيساف) ،وذلك بإرساا قرابة  1100من جنودها الدذين مدا زالدوا
موجودين هناك ،للقيام مبهام تدريب القوات األفغانية.
وقد مرَّت العالقات التركية-األمريكية بتحوا كبري منذ العام  1001عنددما
رفض الربملان التركي السماح للقوات األمريكية باستخدام األراضي التركية لضر
العراق ،ولعل هذا احلدث ال ينفصل عن بقية التغريات اليت شهدهتا تركيدا مندذ
صعود حز العدالة والتنمية إىل السلطة ،وتبنِّيه منطلقدات جديددة للسياسدة
اخلارجية التركية ،واليت حتدثنا عنها يف بداية هذا الفصل ،ومؤدَّى هدذه السياسدة
اجلديدة يف نظر األتراك جيب أن يقود إىل استقاللية القرار السياسي الوطين انطالقًًا
من املصاحل الوطنية التركية ،وإهناً مرحلة التبعية لآلخرين.
ض ي تعور

.1
.1
.1
.4

فو العال

التروية-األميروية مي وجلة نظر تروية

االحنياز األمريكي لليونان ،وفرضها حظرًًا على توريد األسلحة لتركيا إبََّّدان
األزمة القربصية يف مطلع السبعينات.
املساندة األمريكية يف من إقليم كردستان العراق وضع اإلقليم الفيدرايل بعد
احتالا العراق وسقوط نظامه السياسي.
إصدار الكونغرس األمريكي قرارًًا يعد األحداث اليت جدرت بدني األتدراك
واألرمن عام  1915يف أواخر العهد العثماين أعماا إبادة مجاعية.
تدمري القوات األمريكية لقواعد مجاعة أنصار السنة يف مشاا العراق ،وعددم
قيامها بذات العمل ضد ميليشيات حز العماا الكردسدتاين املوجدودة يف
مناطق قريبة منها بذريعة وعورة املنطقة وصعوبة حتديد األهداف ،وهو مدا
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يشي بالرغبة األمريكية يف إبقاً ورقة األكراد واحدة مدن أدوات سياسدتها
اخلارجية جتاه تركيا ،يف حني بقي املوقف األمريكي املعلن من حز العمداا
الكردستاين باعتباره منظمة إرهابية.
ض ي تعور

فو العال

()1

التروية-األميروية مي وجلة نظر عميروية

 .1عدم مساح تركيا للقوات األمريكية باسدتخدام األراضدي التركيدة يف
غزوها للعراق عام .1001
 .1عدم اعتراف الواليات املتحدة باجلمهورية القربصية الشمالية.
 .1تطوير تركيا لعالقاهتا مع كلٍّ من سوريا (قبل الثورة) وإيران وروسديا
وحركة محاس.
 .4توتر العالقات التركية-اإلسرائيلية منذ حر غزة عام .1009
 .5التهديدات التركية بإغالق قاعدة إجنرليك اجلوية األمريكية.
وباملقابل ،يوجد هناك عدد من املسائل املشتركة بدني الطدرفني التركدي
واألمريكي ،أبرزها:
 يتفق اجلانبان يف االعتراف حبق إسرائيل يف احلياة بأمن وسالم يف حميطهااإلقليمي ،وضرورة حلِّ الصراع العريب-الصهيوين بالطرق السدلمية يف
ظل وجود اختالف يف الرؤيتني :األمريكية والتركية حدوا مرجعيدة
السالم؛ إذ ترى الواليات املتحدة أن املفاوضات هي اليت حتدد اإلطدار
العام للحل ،يف حني ترى تركيا أن احلل جيب أن ينبثق من القدرارات
الدولية املتصلة به ،وأن املفاوضات جيب أن تنصب على آليات تنفيدذ
تلك القرارات.
 تدعم الواليات املتحدة مطالب تركيا باالنضمام إىل عضدوية االحتداداألوروبدي ،وترى أن اإلبطاً يف ذلك يدفع تركيا إىل العُمق اإلسالمي،
وهو ما يتعارض مع مصاحلها ،لكن تركيا تدرى أن عضدوية االحتداد
()1

مرياا ،زيا ،س.باريس ،جوناثان" ،حتليل النشاط الزائد للسياسة اخلارجيدة التركيدة"،
مركيز اليزيتوتة للدراسات واالستشارات( ،العدد  ،60أكتوبر/تشرين األوا .)1010
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األوروبدي ال تعين االبتعاد عن العُمق اإلسالمي ،والتقار مع الغر
ال يعين االنسالخ من اهلوية الثقافية لتركيا.
 قناعة الواليات املتحدة وتركيا بضرورة لعب تركيا دورًًا ما فيما يتعلقبترتيب الوضع األفغاين يف مرحلة ما بعد االنسحا األمريكي.
ومع كل ما شهدته العالقات األمريكية-التركية من توترات طيلة والية بوش
االبن إال أن الواليات املتحدة ما زالت تعترب تركيا حلي ًفًا استراتيجيًّا مهمًّا ولديس
من السهل التخلي عنه ألسبا عدة ،أمهها(:)1
 .1تشكِّل تركيا (برأي األمريكان) منفذًًا للسياسة اخلارجية األمريكية جتاه
القوقاز والشرق األوسط.
 .1الدور احملوري الذي تضطلع به تركيا يف احملافظة على أمن الرقعة املمتدة
من وسط أوروبا إىل أطراف اهلند وروسيا ،ويف هذا تدأمني للمصداحل
احليوية ألمريكا يف هذه الرقعة.
 .1املوقع االستراتيجي لتركيا املطل على املمرات املالحية املهمة يف البحدر
ال يف
األسود وحبر القوقاز والبحر املتوسط ،باإلضافة إىل كوهنا ممرًّا بدي ً
حاا تعرض املالحة للخطر يف مناطق أخرى.
 .4جناح تركيا يف مسعاها لتصب نقطة التقاً خلطوط أنابيب النفط والغاز
من آسيا الوسطى ألوروبا عرب خط جيهان-باكو؛ مما يُضدعف الددور
الروسي يف هذا اجملاا ،وهذا أيضًًا حيوي للمصاحل األمريكيدة كونده
يقلِّ من األمهية اجليوسياسية واجليوستراتيجية لروسيا.
 .5الرغبة األمريكية بتقد تركيا كنموذج حيتذى به يف املنطقة ،بوصفها دولدة
دميقراطية تُزاوج بني القيم اإلسالمية املعتدلة ومبادئ العلمانية ،وذلدك يف
مواجهة النموذجني :الطالباين ،واإليراين الراديكاليني (برأي األمريكدان)،
وبالتايل فإن لعب تركيا لدور بارز يف املنطقة خيلق حالة من التدوازن بدني
النموذجني ،خاصة بعد احتالا العراق وتفكُّك بِنيته كدولة مركزية.
()1

فالجنان ،ستيفن" ،أولويات خاطئة :التقييمات التركية للقوة األمريكية" ،مركيز اليزيتوتة
للدراسات واالستشارات( ،العدد  ،)1011 ،69ص .10
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 .6السعي األمريكي لتوظيف العالقات االستراتيجية مع تركيا يف حتسدني
صورهتا يف العامل اإلسالمي.
ث لثا  :االتح د األوروبي:

منذ قيام اجلمهورية التركية عام  ،1911والنخبة التركيدة تسدعى للحداق
بالركب الغربدي يف مجيع اجملاالت ،وهو ما اصطُل على تسميته بالتغريدب ،ومل
ينفك األتراك يسريون على هذا الطريق لتكتمل هذه العملية بددخوا تركيدا إىل
النادي األوروبدي بعضوية كاملة ،وقد مرَّت العالقات التركية-األوروبية مبحطات
مهمة على هذا الطريق ،ومن أبرزها(:)1
 .1توقيع اتفاق أنقرة والذي يُطلق عليه اتفاق الشراكة عام  ،1961وقدد
وُضع قيد التنفيذ اعتبارًًا من العام  ،1964بعد مفاوضات طويلة وشاقة،
وتضمَّن هذا االتفاق ثالث مسائل ،هي :الوحدة اجلمركيدة ،وحريدة
انتقاا العمالة ،واملساعدات املالية ،ومت تقسيم هذا االتفاق إىل ثدالث
مراحل :األوىل متهيدية متتد من العام  1961إىل العام  ،1961مث مرحلدة
انتقالية بدأت بعد توقيع بروتوكوا إضايف تكميلي عام  ،1971وامتدت
هذه املرحلة من العام  1971إىل عام  ،1995ويف عام  1996أصدبحت
تركيا عضوًًا كامل العضوية يف االحتاد اجلمركي األوروبدي.
 .1قمة هلسنكي يف  11ديسمرب/كانون األوا  ،1999واليت مُنحت فيهدا
تركيا صفة العضو املرش لالنضمام إىل االحتاد األوروبدي بعد استيفاً
شروط ومطالب من قِبل احلكومة التركية .وقد مت تشكيل جلنة خاصدة
ملتابعة تنفيذ تركيا هلذه املطالب ،ومن أبرزها:
 القيام بإصالحات تشريعية تُوسِّع نطاق احلريات العامة ،خاصدةحرية التعبري وحرية تأسيس األحزا السياسية.
 منع التعذيب يف السجون وإلغاً عقوبة اإلعدام.()1

مقلد ،حسني" ،تركيا واالحتاد األوروبدي بني العضوية والشراكة" ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقاتوتية( ،علد  ،16العدد  ،)1010 ،1ص .117
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 السماح باستخدام لغات أخرى غري اللغدة التركيدة يف وسدائلاإلعالم.
 وقف انتهاكات حقوق اإلنسان خاصة مدن األقليدات العِرقيدةوالدينية.
 .1قمة نيس  6-4ديسمرب/كانون األوا  ،1000أشارت معظدم تقدارير
املفوضية األوروبية منذ ديسمرب/كانون األوا  1919حىت اإلعالن الذي
صدر عن قمة نيس إىل دوافع ثقافية وسياسية حتوا دون انضمام تركيا
إىل دوا االحتاد األوروبدي .ويف قمة نيس ،ونظرًًا إىل حتسن األجدواً
بني اجلانبني ،صادق اجمللس األوروبدي على "وثيقة االنضدمام" الديت
مثَّلت احلد األدىن من الشروط األولية ،وحدددت القمدة األهدداف
متوسطة املدى ،اليت جيب على تركيا أن تنجزها لنيل العضوية ،وقبلدت
تركيا هذه الشروط ،مما دفع االحتاد يف منتصف ديسمرب/كدانون األوا
 1001إىل من تركيا وضع الدولة املؤهلة للترشي .
 .4تقرير بروكسل :أصدرت اللجنة األوروبية تقريرًًا يف  6أكتوبر/تشدرين
األوا  1004يف بروكسل ،أشادت فيه بالتقدم التركي اهلائل يف عمليدة
اإلصالح السياسي ،والتزامها مبعايري كوبنهاغن .وقد أبدت اللجنة بعض
التحفظات؛ فقد رأى التقرير أن "عدم التراجع عن عمليدة اإلصدالح
وتنفيذها جيب التأكد منه على مدى أطوا" ،وركََّّدز علدى ضدرورة
مواصلة السلطات التركية للحوار مع اجملتمع املدين .هدذه التحفظدات
جعلت اللجنة األوروبية تُُخوِِّّا القمة األوروبية املنعقدة يدومي  16و17
ديسمرب/كانون األوا  ،1004تقدير موعد بدً مفاوضات انضمام تركيا
إىل عضوية االحتاد الذي حددته القمة يف الثالث من شهر أكتوبر/تشرين
األوا 1005.
 .5قمة بروكسل  16و 17ديسمرب/كانون األوا  :1004اختذت هذه القمة
قرا ًرًا تارخييًّا ببدً مفاوضات العضوية مدع تركيدا يف الثالدث مدن
أكتوبر/تشرين األوا  ،1005وتضمن البيان املبادئ التالية:
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 اهلدف األساسي من املفاوضات سيكون هو عضدوية تركيدا يفاالحتاد.
 يف هناية مرحلة التفاوض على تركيا أن تكون قد التزمت مبعدايريكوبنهاغن مجيعها.
 مفاوضات دخوا تركيا ستكون مربعة وفقًا ملؤمتر حكومي يضمأعضاً االحتاد وتركيا ،هذا ما أكَّده خوسيه مانويدل باروسدو،
رئيس املفوضية األوروبية ،عقب قرار القمة بقولده" :إن االحتداد
األوروبدي قد فت أبوابه أمام تركيا لبدً املفاوضات معها بشأن
انضمامها إىل االحتاد ،لكن ذلك ال يعين دخوا تركيا إىل عضوية
االحتاد ،فقد تستمر املفاوضات حىت عام  1015إىل حني اسدتيفاً
تركيا شروط االنضمام"(.)1
 .7اجتماع لوكسمبورغ يف  1أكتوبر/تشرين األوا  1005الدذي وضدع
ال تعاجل اجلواندب احلياتيدة
"وثيقة إطار" للمفاوضات ،تتضمن  15فص ً
املختلفة بصورة تفصيلية اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا ،وال يتم التفداوض
على هذه الفصوا عتمعة؛ بل جيب التفاوض على كل مندها منفدر ًدًا؛
وهذا يعين استمرار املفاوضات مدة طويلة غري حمددة بسقف زمين.
 .1منذ العام  1005وحىت عام  1010مل حترز املفاوضات بني تركيا واالحتاد
األوروبدي أي تقدم ملحوظ ،وذلك نتيجة العراقيل اليت يثريها بعدض
الدوا األوروبية ،وخاصة فرنسا ،ووجود ملفات معقدة تثري حساسدية
كبرية لدى اجلانب التركي ،منها املطالب األوروبية اآلتية:
 االعتراف بقربص اليونانية قبل إجياد حلٍّ ملشكلة اجلزيرة. االعتراف حبصوا إبادة مجاعية ضد األرمن عام .1915 االعتراف بالبطريركية األرثوذكسية يف إسدطنبوا علدى أهندامسكونية (عاملية) وليست خاصة بأرثوذكس تركيا فقط على غرار
حاضرة الفاتيكان.
()1
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ويف شهر مايو/أيار من عام  ،1011أعلنت تركيا واملفوضية األوروبيدة عدن
انطالق آلية جديدة للحوار بينهما هتدف إىل جتاوز القضايا العالقة بني اجلدانبني،
وتتضمن هذه اآللية تشكيل جلان عمل من اجلانبني حوا فصوا املفاوضات العالقة
بغرض إحراز تقدم باإلصالحات املطلوبة من طرف احلكومة التركيدة ،وكدذلك
تقريب تركيا إىل املعايري األوروبية بدرجة متقدمة؛ األمر الذي يترتب عليده فدت
فصل جديد من املفاوضات دون حتديد سقف زمين لالنتهاً من املفاوضات(.)1
ع -مس ار التف وض ومتطلب

العضوية

ينبغي أن تتم املفاوضات بني املفوضية األوروبية والدولة املرشحة للعضدوية
حسب مقتضيات املادة التاسعة واألربعني من معاهدة ماسترخت ،والديت تتطلدب
انطالق املفاوضات التمهيدية بعد تقد املفوضية األوروبية تقري ًرًا تبيِّن فيه مددى
استجابة تلك الدولة لتطبيق معايري كوبنهاغن يف اجملاالت السياسية واالقتصدادية،
فإذا أفاد تقرير املفوضية بأن هذه الدولة املرشحة حتقق املعايري حياا األمر إىل علس
أوروبا الذي يضم حكومات الدوا األعضاً يف االحتاد األوروبدي ،والذي يتخذ
قراراته باإلمجاع؛ أي إن عدم موافقة أي دولة على عضوية الدولة املرشدحة فدإن
القرار يُعطَّل وحياا إىل الربملان األوروبدي ،الذي يتخذ قراراته بأغلبية عدد نوابه ال
بأغلبية احلضور ،مث يعاد القرار من الربملان األوروبدي إىل كل الددوا األعضداً
لتقرَّه كل دولة وفق القوانني املعموا هبا لديها ،ومن أبرز معايري كوبندهاغن الديت
وُضعت يف القمة األوروبية املنعقدة يف العاصمة الدمناركية عام  1991ما يلي(:)2
 .1امتالك مؤسسات دميقراطية ،واحترام حقوق اإلنسان.
 .1االلتزام مبتطلبات اقتصاد السوق ،والقدرة على املنافسة ضمن ظدروف
السوق األوروبية املتقلبة.
()1

قناة اجلزيرة" ،النشرة اإلخبارية" 17 ،مايو/أيار ( ،1011تاريخ الدخوا 7 :أغسطس/آ
.)1011
http://www.aljazeera.net/news/pages/b97391ab-76c5-4787-9fb6-30136e14f50c

()2

النعيمي ،لقمان ،تركيا واالحتاد األوروبنيي :دراسة ملسرية االتضمام( ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،دبدي ،)1007 ،ط  ،1ص .19
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 .1امتالك الدولة جهازًًا لإلدارة العامة يستطيع تنفيذ قوانني االحتاد.
 .4أن تكون الدولة قادرة على االلتزام مبقتضيات العضوية ،مبدا يف ذلدك
العمل على حتقيق أهداف االحتاد.
وقد انطلقت اإلصالحات يف تركيا بصورة متسارعة وقوية منذ وصوا حز
العدالة والتنمية إىل السلطة أواخر العام  ،1001ويرجع االهتمام الالفت للحدز
بإحداث اإلصالح لألسبا اآلتية:
 سعي احلز للحدِّ من دور اجليش يف احلياة السياسية ،وقد قطع شوطًًاكبريًًا يف هذا اجملاا.
 رغبة احلز يف تعزيز الدميقراطية يف البالد ،وهذا أيضًًا يتطلب حتقيدقاهلدف األوا ويرتبط به.
 سعي احلز لتمكني تركيا من القيام بدور مؤثر إقليميًّا ودوليًّا؛ مما جيعدلعضوية االحتاد األوروبدي حتظى بأمهية كبرية لديه لتحقيق الدور املنشود.
 توظيف النتائ اإلجيابية املترتبة على عضوية االحتاد األوروبدي يف تعزيزمكانة احلز يف الداخل ،وحتسني صورة تركيا لدى اجملتمدع الددويل
والعاملني العربدي واإلسالمي.
أ -محددا القرار األوروبي بةإي ىضوية تروي في االتح د

يوجد عدد من احملددات اليت ستحسم القرار األوروبدي بشأن عضوية تركيا
يف االحتاد األوروبدي ،ومن أمهها(:)1
 1المحدد الجيوسي سي والت ريبي

 العامل اجلغرايف :يقع ما يقر من  %1من مساحة تركيا يف أقصى الطدرفالشرقي من جنوبدي أوروبا ،وهو ما يُطلق عليه "َت َراقيدا" ،وتقدع مديندة
إسطنبوا يف هذا اإلقليم ،أمَّا اجلزً املتبقي من مساحة تركيا فيقع يف آسديا،
ويُطلق عليه األناضوا ،أو آسيا الوسطى ،وبالتايل يرى الرافضدون لعضدوية
()1
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تركيا أهنا ليست جزًاا من أوروبا ،وهنجًا خمتلفًا ،وحياة خمتلفة" ،إهنا ليسدت
دولة أوروبية ،وتارخييًّا ال تنتمي للحضارة األوروبية ،وعضوية تركيا سدتعين
هناية أوروبا"( ،)1يف حني يرى املؤيدون أن االحتاد األوروبدي ينطلق من القيم
والسياسة ،ال من اجلغرافيا ،وأن انضمام تركيا له يُعطي أوروبا بُعدًا جديددًا،
يربطها مبناطق لديها فيها مصاحل كثرية ،ومينحها امتدادًا جغرافيًّا ميكِّنها مدن
الوقوف على قدم املساواة مع الواليات املتحدة فيما يتعلق بالتأثري والفاعليدة
والنفوذ يف احمليط احليوي لتركيا ،ويدعم هؤالً املؤيدون فكرهتم بأن تركيدا
عضو يف مجيع املؤسسات األوروبية ،وعضو يف حلف الناتو.
 اجلوار التركي املضطر  :والذي يشكِّل يف نظر بعدض األوروبديني أكثدراملناطق العاملية توترًًا وخطرًًا ،باإلضافة إىل اخلالفات التركية مع دوا اجلوار.
 املسألة القربصية :أصبحت هذه املسألة عقبة كربى يف طريق انضمام تركيا إىلاالحتاد األوروبدي منذ التدخل العسكري التركي فيها عام  ،1974وما تدال
ذلك من قيام اجلمهورية القربصية الشمالية التركية ،وازداد هذا األمر تعقيد ًدًا
بعد أن أصبحت قربص اجلنوبية (اليونانية) عضوًًا يف االحتاد األوروبدي عدام
 ،1004خاصة وأن تركيا ال تعترف بالدولة القربصدية القائمدة يف الشدق
اجلنوبدي من اجلزيرة.
 مشكلة األرمن :هذه القضية عقبة إضافية أمام انضمام تركيا لالحتاد نتيجدةالضغوط الكبرية اليت ميارسها على احلكومات األوروبية لالعتراف باجملازر اليت
ارتُكبت ضد األرمن.
()1

احلاج ،سعيد" ،تركيا واالحتاد األوروبدي ..خطوة لألمام وعشر للوراً" ،اجليزيرة .ت ،
 19يناير/كانون الثاين ( ،1015تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/1/13/%D8%AA%D8%
B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%
A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8
%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%
D8%A1
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 1محددا البنية الدابلية للمجتمع التروي

-

احملدِّد البشري :يبلغ عدد سكان تركيا  71.7مليون نسمة حسب إحصاًات
عام 1010؛ األمر الذي يثري خماوف من سيطرة األتراك على سوق العمالدة،
ال ،ومدن مث
والتغلغل يف الدوا األوروبية اليت تعاين من نق يف السكان أص ً
تغيري املعادالت الدميغرافية الداخلية للدوا األوروبية ،كما سيؤثر على الثقدل
التصوييت يف املؤسسات األوروبية.
احملدِّد الديين :بالرغم من اإلجراًات اليت اختذها مصطفى كماا ضدد مظداهر
التدين يف تركيا ،واليت متت اإلشارة إليها يف الفصل األوا من هذه الدراسة ،فإن
كل تلك اإلجراًات مل تتمكن من انتزاع الشعور الديين ،وتأثر احلياة االجتماعية
لألتراك بالتدين ،وبقي كل ذلك مغروسًًا يف الضمري اجلمعي لشدعب التركدي،
الذي يدين  %99منه باإلسالم ،ولذلك فإن كثريًًا من األوروبيني ما زالوا يعدون
تركيا وريثةً حضاريةً للدولة العثمانية ،وحاملةً لثقافة املسلمني ،وبالتايل يُنظدر إىل
وجود تركيا هبذه احلالة على أهنا خطر يهدد اهلوية املسيحية ألوروبا(.)2
النزعة القومية املتنامية لألتراك :تنعكس هذه النزعة يف متسك القوميني مبركزية
الدولة الوطنية ذات اللغة الواحدة ،والقيم الثقافية الواحدة ،وهذا ال يتفق مع
تعددية اجملتمع األوروبدي ،وقبوا مثل هذه الدولة قدد يبعدث احليداة يف
النَّ َزعات القومية لدى بقية الشعو األوروبية.
تدخل اجليش يف احلياة السياسية وهذا يتعارض مع قيم الدميقراطية األوروبية.
صراع اهلوية بني التيارات الفكرية والسياسية التركيدة ،خاصدة العلمانيدة
واإلسالمية والقومية؛ األمر الذي انعكس على املمارسة الدميقراطية ،فحمايدة
العلمانية يف تركيا أدَّت إىل تقلي مساحة الدميقراطية ،كي ال ينفدذ مندها
أعداً العلمانية.

()1
()2

مقلد" ،تركيا واالحتاد األوروبدي بني العضوية والشراكة" ،ص .147
Scherpereel, John. A, “Is Turkey “European”, and Does it really matter?" A
Consideration in Cight of Recent Empirical, Data-Draft prepared for
presentation at the 49 th Annual Meeting of International Studies
Association San Francisco, (CA, March 2008), p. 10.

-

-

-
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 الفجوة االقتصادية بني اجلانب األوروبدي والتركي :وتتجلَّى يف املخداوفاالقتصادية األوروبية من اخلسارة اليت قد يسببها تدفق املنتجدات التركيدة
إىل أسواق دوا االحتاد نظرًًا الخنفاض أمثاهندا مقارندة بأسدعار املنتجدات
األوروبية.
 3محددا عوروبية دابلية

-

-

-

-

الرأي العام األوروبدي :تشري استطالعات الرأي الديت أجرهتدا املفوضدية
األوروبية منذ عام  1004إىل أن أغلب األوروبيني يعارضون انضمام تركيا إىل
عضوية االحتاد األوروبدي ،خاصة يف النمسا وأملانيا وهولندا وفرنسا.
التخوف من موجات اهلجرة التركية إىل أوروبا :هناك خشية حقيقية لددى
الدوا األوروبية من تزايد أعداد األتراك املهاجرين إىل أوروبا نتيجة اختالف
الظروف االقتصادية والعمالية ،ونظم التأمينات االجتماعية اليت قدد تسدبِّب
إغراًا لألتراك للهجرة إىل أوروبا ،ويف حاا انضمت تركيا لعضوية االحتداد
األوروبدي ستصب قوانني اهلجرة غري عدية يف منع تدفق األتراك ،فمعاهدة
روما التأسيسية لالحتاد األوروبدي تن على حق مواطين الدوا األعضاً يف
االحتاد يف االنتقاا حبرية بني مجيع دوا االحتاد.
مواقف املؤسسات األوروبية من عضوية تركيا :تركيا دولة عضو يف معظدم
املؤسسات األوروبية ،املنبثقة عن االحتداد األوروبددي ،وال متدانع هدذه
املؤسسات يف قبوا تركيا كعضو كامل يف االحتاد األوروبدي عند التزامهدا
بكافة شروط ومعايري االنضمام ،ويعد هذا املوقف متوازنًًا إىل حدٍّ ما غري أن
الربملان األوروبدي ،وهو أحد املؤسسات املؤثرة يف البتِّ بقرارات العضوية،
شكَّل ورقة ضغط قوية على تركيا ،وطالبها بإصالحات كثرية ،خاصدة يف
عاا حقوق اإلنسان.
ال تؤيد كل مدن
انقسام دوا االحتاد إىل مؤيد ومعارض لعضوية تركيا؛ فمث ً
بريطانيا وأملانيا عضوية كاملة لتركيا يف االحتاد األوروبدي ،وتعارض فرنسا
والنمسا هذه العضوية.
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ج -مو سأ عوروب ب نضم م تروي لالتح د األوروبي

هنالك مجلة من الفوائد تعود على القارة األوروبية برمتها جرَّاً انضمام تركيا
لعضوية االحتاد األوروبدي ،منها(:)1
 حتسني صورة أوروبا لدى العامل اإلسالمي ،والتواصل معه عرب تركيدا،مما يعزِّز املصاحل األوروبية.
 زيادة األمهية العاملية ألوروبا نتيجة لزيادة كتلتها البشدرية ،وسدعتهااجلغرافية ،ومتدد نفوذها يف مواجهة القوى الصداعدة ،مثدل :الصدني
وروسيا واهلند.
 تعزيز دور االحتاد األوروبدي يف احمليط اإلقليمي لتركيا نتيجة عضويتهافيه.
 توجيه االستثمارات األوروبية حنو تركيا باعتبارها نقطة جاذبة ،وحبكمامتالكها اقتصا ًدًا ناميًا وسوقًًا نشطة تصل قدرهتا إىل حوايل  100مليدار
دوالر ،وقد سبق أن حتدثنا عن الشراكة االقتصادية ،وحجدم التبدادا
التجاري ،بني أوروبا وتركيا يف الفصل الثاين من هذه الدراسة (البنيدة
االقتصادية).
 زيادة القوة العسكرية لالحتاد ،ودوره يف حفظ السالم العداملي نتيجدةقدوم عدد كبري من اجلنود الالزمني لتلك املهمة عرب عضوية تركيا.
د -مستقبم ىضوية تروي في االتح د األوروبي

يعتمد انضمام تركيا إىل االحتاد األوروبدي على العوامل اآلتية(:)2
 مدى استمرارية تركيا يف تنفيذ اإلصالحات املرتبطة مبعايري كوبنهاغن،والقدرة على حلِّ املشاكل اليت تعترض طريدق انضدمامها لالحتداد،
()1

()2

غامن ،إبراهيم البيومي" ،جدلية االستيعا واالستبعاد يف العالقات التركية-األوروبية"،
يف جتربة اإلسالمي يف تركيا ،مركيز الكاشف للمتابعة والدراسات االسنيتراتيجية،
(العدد  ،11يناير/كانون الثاين  ،)1011ص .11
مقلد" ،تركيا واالحتاد األوروبدي بني العضوية والشراكة" ،ص .111
169

واملتعلقة بصورة أساسية باملسألة القربصية ،واألرمن ،واألقليات ،ومدى
قدرة الطرفني على بناً الثقة املتبادلة ،الديت تراجعدت بسدبب اهتدام
املؤسسات األوروبية ،خاصة الربملان األوروبدي ،لتركيا بانتدهاكات
حقوق اإلنسان ،ويف الوقت نفسه اهتام تركيا لالحتاد باملماطلة يف البَتِّ
مبوضوع عضويتها ،ووضع العراقيل يف طريقها.
 مدى تقبل االحتاد األوروبدي للتخلي عن بعض الشدروط ،وغدضِّالطرف عن بعض التحفظات خاصة تلك املرتبطدة بالناحيدة الدينيدة
والثقافية.
 قدرة مؤسسات االحتاد األوروبدي على خلق حالة من التوافدق بدنيالدوا األعضاً خبصوص عضوية تركيا.
 مدى جناح تركيا يف إقناع الغر بأهنا لن تُحدث أي خلل يف التوازناتاألوروبية على صعيد السياسة اخلارجية.
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املبحث اخلامس

االتج ه
العال

الوبرف في ةبوة
الدولية لتروي

ميكن حتليل االجتاهات الكربى يف شبكة العالقات الدولية لتركيا ضمن األبعاد
اآلتية:
البعد الدابلي:
عواالُ :
حتظى السياسة اخلارجية التركية ،وتعامُل احلكومة مع ملفات عالقاهتا الدولية،
برضا شعبدي مري ورمبا بدرجة أكرب من الرضا عن السياسات الداخلية ،وهذا ما
جينِّب احلكومة ضغوطًًا شعبية تدفعها إىل تغيري آلياهتا يف إداراهتا لعالقاهتا الدولية.
ني  :البعد اإل ليمي:
ث ا
ميكن أن نوض اجتاهات هذا البُعد كاآليت:
متخض اهنيار االحتاد السوفييت عن استقالا عدد من اجلمهوريات اليت تشترك
مع تركيا يف القيم الثقافية والدينية واللغوية ،وهذه الدوا بطبيعة احلداا صدغرية
وضعيفة بالنسبة لتركيا وحتتاج دعمها ورعايتها ،كما حتتاج للنمدوذج التركدي
كنموذج ليربايل دميقراطي للتخل من آثار الفترة االشتراكية ،وقد شكَّل استقالا
هذه الدوا تغريًًا يف البناً اجليوستراتيجي على احلدود التركية نتيجة لقيام كياندات
ضعيفة وصغرية على أنقاض قوة عظمى ،وهذا ما خيفِّف العبً األمين على تركيا،
وقد ساعدت العوامل الثقافية والتارخيية تركيا على لعب دور بارز يف هذه الدوا.
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وقد اجتهت تركيا يف أعقا وصوا حز العدالة والتنمية إىل السلطة ،عدام
 ،1001إىل بناً استراتيجية أمنية تستند إىل عدة اعتبارات ،منها:
 حل اخلالفات مع دوا اجلوار وتعزيز التعاون االقتصادي معها لتقليدلالضغوط األمنية والعسكرية على حدودها.
 العمل على خلق ترابط مصاحل مع الدوا اجملاورة عرب مدِّ خطوط النفطوالغاز من تلك الدوا عرب األراضي التركية لتصديره إىل الغر  ،وبذلك
يصب األمن واالستقرار يف تركيا مصلحة لتلك الدوا.
 التطلع إىل لعب دور يف حفظ أمن واستقرار منطقة اخللدي العربدديضمن تفامهات دولية وإقليمية.
عامليا إىل سعي تركيا إىل زيادة إنتاج الدنفط
 أدى ارتفاع أسعار النفط ًّعرب التنقيب عنه يف البحر املتوسط وحبر إجيه ،إضافة إىل السعي ملد املزيد
من أنابيب النفط والغاز عرب أراضيها لتخفيف فاتورهتا النفطية.
 أدى احتالا العراق واهنيار نظامه السياسي ،عدام  ،1001إىل تفداقماملشكلة األمنية يف جنو تركيا ،نظرًًا لتمكُّن حز العماا الكردستاين
من االنطالق من إقليم كردستان العراق ،الذي أصب يتمتدع بصدفة
اإلقليم الفيدرايل؛ مما دفع تركيا للقيام مبزيد من العمليات العسدكرية يف
اجلنو  ،ويف بعض األحيان داخل األراضي العراقية .وقد بدرز اجتداه
تركي جديد يقوم على الشراكة االقتصادية مع إقليم كردستان العدراق
إلحكام القبضة على حز العماا الكردستاين ،الذي سيصب يف هناية
املطاف عبئًًا على حكومة اإلقليم اليت ستسعى للتخل منه عرب منعه من
القيام بعمليات عسكرية ضد اجليش التركي ،كما تسبَّب الفراغ الناجم
عن اهنيار الدولة العراقية ،بوصفها دولة مركزية ،يف تزايد النفوذ اإليراين
فيه ،خاصة مع تويل األحزا الشيعية للمواقع املؤثِّرة يف النظام السياسي
العراقي اجلديد ،وقد ساعد على ذلك غيا تركيدا عدن املشداركة
عسكريًّا يف احتالا العراق؛ مما قلَّ من الدور التركدي ،والسدتعادة
بعض من هذا الدور تبنَّت تركيا استراتيجية جديدة جتاه العراق ابتدداً
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من عام  1006تقوم على إرساا خرباً عسكريني للمساعدة يف تدريب
اجليش العراقي والشرطة العراقية لتضمن نصيبها يف عمليدات إعدادة
اإلعمار ،وأسهم هذا األمر يف حتسن العالقات التركية-األمريكية الديت
توترت يف العام  ،1001وقد تبنَّت تركيا آليات جديدة يف التعامل مدع
امللف العراقي تقوم على التواصل مع مجيع القوى السياسية العراقية ،وقد
لعبت تركيا يف هذا الصدد دورًًا كبريًًا يف إقناع العر السنَّة بضدرورة
املشاركة يف العملية السياسية.
 أدى اندالع الثورة السورية إىل خلق حتديات أمنية جديدة لتركيا تتمثليف احتمالية دعم نظام الرئيس بشار األسد حلز العماا الكردسدتاين
التركي كردَّة فعل على املوقف التركي املطالِِدب بإسدقاط نظامده،
باإلضافة إىل ما ترتب عن األحداث يف سوريا من عمليدات جلدوً إىل
األراضي التركية ،إىل جانب اخلشية التركية من أن تأخدذ األحدداث
منحىً طائفيًّا قد متتد آثاره إىل تركيا نتيجة التركيبة السكانية املشداهبة،
وهو حتدٍّ أمين حيتم على تركيا السعي إلهناً امللف السدوري قبدل أن
يتطور هبذا االجتاه ،كما أن تركيا سارعت الحتضان جزً واسع مدن
املعارضة السورية لضمان عالقات جيدة مع النظام القادم.
 أدت الثورات العربية يف كل من تونس ،وليبيا ،ومصر ،وصعود تيداراإلسالم السياسي فيها ،إىل تفكري تركي جدي بتطوير إطار جامع بينها
وبني هذه الدوا عرب ما يسميه بعض الباحثني" :املسدتقيم السدين" يف
مواجهة "اهلالا الشيعي" (إيران ،سوريا ،العراق) ،ومع أن البعض يعترب
قيام نظام سياسي مصري قوي بأجندة وطنية ال خيدم املصاحل التركيدة،
إال أن األتراك يرون يف نظام مصري قوي حليفًًا جديدًًا بدا إسرائيل.
 يتي تراجع القبضة األمريكية على املنطقة وغيا رؤية أمريكية واضحةهلا ،خاصة يف أعقا الثورات العربية ،إخالً بعض املربعات فيها لصاحل
قوة صاعدة قريبة منها ،حتفظ مصاحلها احليوية ،وهذا األمر ميكدن أن
يتحقق يف تركيا.
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 يشكِّل ضعف النظام الرمسي العربدي وعجزه عن لعب أي دور إقليميفاعل نقطة قوة بالنسبة لتركيا؛ إذ إن معظم األنظمة العربية يقبدل دو ًرًا
تركيًّا يف مواجهة إيران ألسبا تارخيية وثقافية ومذهبية.
ث لثا  :البعد الدولي:

وفيما يتعلق بالبعد الدويل ،فإن االجتاهات الكربى يف هذا الصدد تتمثل فيما يلي:
 يشري معظم الدالئل واملؤشرات إىل أن الدور العاملي للواليات املتحددةآخذ بالتراجع التدرجيي نتيجة للحرو اليت ختوضها يف أماكن متعدددة
من العامل ،باإلضافة إىل تعاظم األزمة املالية العاملية ،وبروز قوى دوليدة
صاعدة بقوة يف مواجهة اهليمنة والتفرد األمريكي ،خاصة الصني واهلند
وروسيا (دوا الربيكس) ،وهذا ميثِّل فرصة لتخليها عن بعض نفوذهدا
لصاحل قوة صاعدة تثق هبا ،وأفضل من ميكن أن يقوم هبذا الددور هدو
تركيا ،لكن هذا األمر يفت با التعرض للضغط الروسدي السداعي
لتحجيم نفوذ حلف األطلسي يف القوقاز وأواسط آسيا(.)1
 احتمالية قبوا إيران كدولة نووية يف املنطقة يشكِِّّل حتديًًا كبريًًا لتركيدا،وقد يزيد الضغط الشعبدي على احلكومة التركية لدفعها حنو امتالك مثل
هذه األسلحة؛ األمر الذي قد يدفع إىل سباق تسل جديدد يف املنطقدة
تكون تركيا طرفًًا فيه ،لكن ال توجد مؤشرات يف املدى املنظور تدا على
إمكانية ذلك خاصة وأن إيران تنفي وجود أي جانب عسكري لربناعها
النووي ،وقد توصلت عموعة ( )1+5وإيران إىل اتفداق فييندا بشدأن
الربنام النووي اإليراين ويشمل تقلي النشاطات النووية اإليرانية مقابل
رفع العقوبات االقتصادية الدولية املفروضة عليها(.)2

()1
()2

National Intelligence Council, “Maping the Global Future”, Report of the
National Intelligence Council’s 2020 Project, (Pittsburgh, December 2004),
p. 17.

"اإلعالن الرمسي عن اتفاق "تارخيي" بشأن برنام إيران النووي" ،بنيي بنينيي سنيي
عربنيي 14 ،يوليو/متوز ( ،1015تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/07/150714_iran_nuclear_talk_agreement
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المستقبلية للسي سة الب رجية التروية:

ابع  :السين ريوه
را
وضع الباحث األمريكي والرئيس السابق جمللدس االسدتخبارات القدومي
األمريكي ،غراهام فولر ،ثالثة سيناريوهات متوقعة ملستقبل السياسدة اخلارجيدة
التركية على النحو اآليت(:)1
ع -ربط السي سة الب رجية التروية ب لتوجل

مجددا
األميروية
ا

ظلت تركيا تربط سياستها اخلارجية بالتوجهات األمريكية مندذ انضدمامها
حللف مشاا األطلسي مطلع اخلمسينات؛ وذلك نتيجةً لعدد من الظروف والعوامل،
أمهها:
 .1احنسار احلضور األوروبدي يف الساحة الدولية يف أعقا احلر العاملية
الثانية.
 .1بروز االحتاد السوفييت كقوة عظمى جاحمة على احلدود التركية.
 .1ضعف العالقات والروابط بني تركيا والددوا الواقعدة إىل اجلندو
والشرق منها.
أمَّا يف الوقت الراهن فقد حدثت تغريات كبرية طالت العديد مدن العوامدل
السابقة تتمثل يف:
 اهنيار االحتاد السوفييت ،وقيام دوا عاورة لتركيا على أنقاضه وهي دواضعيفة ال تشكِّل هتديدًًا كبريًًا لألمن التركي ،خاصة وأن معظم هدذه
الدوا تربطها بتركيا عالقات تارخيية وثقافية كما سبقت اإلشارة.
 ممارسة الواليات املتحدة لضغوط كبرية على تركيا ضيَّقت من خياراهتااالستراتيجية يف تلك املرحلة.
 تباين املصاحل بني تركيا والواليات املتحدة ،يف ظل تنامي الوعي التركيبطبيعة الدور الذي جيب أن تلعبه تركيا.
()1

فولر ،غراهام ،اجلمهورية التركية اجلديدة :تركيا كدولة حمورية يف العامل اإلسنيالمي،
(مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسدتراتيجية ،أبدو ظبددي ،)1009 ،ط ،1
ص .117
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 تراجع حدَّة العداً لتركيا بني الدوا احمليطة هبا ،وإعادة علدس األمدنالقومي النظر يف تعريف أعداً تركيا.
إال أن الباحث يرى إمكانيةً لتوجه السياسة اخلارجية التركية حنو أمريكدا يف
حاا توفر عدد من الشروط ،أبرزها:
 ظهور هتديد أمين إقليمي جديد لتركيا ،وأبرز مَن ميكن أن يُحدث هذاالتهديد روسيا ،لكن نظرة روسيا لتركيا تعتمد على مدى قر تركيدا
أو بعدها من التوجهات األمريكية.
 احتمالية رفض عضوية تركيا يف االحتاد األوروبدي. احلاجة التركية للتكنولوجيا العسكرية األمريكية. عودة الكماليني إىل حكم تركيا واإلطاحة بالتيار اإلسالمي.أ -ربط السي سة الب رجية التروية ب لتوجل

األوروبية

ويتطلب حتقق مثل هذا السيناريو توفر الظروف اآلتية أو معظمها:
 .1استمرار املساعي التركية لعضوية االحتاد األوروبدي.
 .1اقتناع االحتاد األوروبدي بأمهية الدور التركدي يف منطقدة الشدرق
األوسط.
 .1تراجع تأثري القوى املعارضة النضمام تركيا لالحتاد داخل تركيا ،وهدي
قوى ليست بسيطة تصل إىل حوايل  %16وفق استطالع الرأي الدذي
متت اإلشارة إليه عند احلديث عن الرأي العام التركي.
 .4زيادة التباين يف املصاحل األمريكية والتركية ،وتراجع العالقات بيندهما
بشكل أكرب من احلايل.
ال يف اجلوانب االقتصادية؛ إذ يعد االحتاد األوروبدي
وهذا السيناريو مطبق فع ً
الشريك التجاري األوا لتركيا ،كما متت اإلشارة عندد احلدديث عدن البنيدة
االقتصادية لتركيا ،إال أن ذلك ال ينفي وجود أصوات متعالية ترى أن االقتصداد
التركي سيكون أفضل يف حاا تعزيز الشراكة الروسية-التركية ،علمًًا بدأن هدذه
األصوات بدأت تشكِّل قوة ضاغطة يف اآلونة األخرية.
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ج -انطالق السي سة الب رجية التروية مي منطلق

تروية وطنية

وجد هذا السيناريو طريقه للتنفيذ منذ وصوا حز العدالة والتنمية للسلطة
عام  ،1001وتعزَّز بتسلُّم الدكتور أمحد داود أوغلو حقيبة اخلارجيدة؛ إذ وضدع
ال للسياسة اخلارجية التركية متت اإلشارة إلية يف بداية هذا الفصدل
تصورًًا متكام ً
بشيً من التفصيل ،ورغم تعثُّر سياسة تصفري املشكالت نتيجة عدد من الظروف
اإلقليمية ،إال أن اجملمع عليه عند كثري من الباحثني أن تركيا تنطلدق يف سياسدتها
اخلارجية احلالية من منظور مصاحلها الوطنية بالدرجة األوىل ،بعد أن كانت جتاري
التوجهات األمريكية يف سياستها اخلارجية ،مع أخذ املصاحل الوطنية بعني االعتبار.
وباإلضافة إىل السيناريوهات الثالث املذكورة ،يورد فولر سيناريوهات أخدرى،
يتصورها باحثون أتراك ،من بينها السيناريو الذي اقترحه مدير املنظمة الدولية للبحوث
االستراتيجية يف أنقرة ،سيدات السينار ،ومن أبرز مالم هذا السيناريو ما يلي(:)1
 .1اللجوً إىل التكامل االقتصادي واالجتماعي بني دوا املنطقة أجدى من
الوسائل العسكرية يف حل املشكالت األمنية.
 .1عدم االعتماد على الواليات املتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل يف تدأمني
املصاحل االستراتيجية لتركيا ،وأن الدوا املدذكورة ال متلدك حلدو ًال
للمشكالت التركية ،فهي مسؤولة عن عدم استقرار املنطقة ،يف حني أن
التراث العثماين لتركيا يؤهِّلها حلل مشكالهتا ومشكالت املنطقدة ،وأن
ال
الواليات املتحدة مضطرة للقبوا بالدور التركي كوهنا ال متلك بددي ً
عنه.
 .1توسيع دائرة التواصل يف املنطقة وعدم اقتصارها على احلكومات ،بدل
امتدادها إىل الشعو .
 .4وجو قيام تركيا بالتوسع يف تأسيس املنظمدات اإلقليميدة الثنائيدة
ومتعددة األطراف ملتابعة القضايا املشتركة يف عاا امليداه ،والتعلديم،
والرعاية الصحية ،ونزع السالح.
()1

فولر ،اجلمهورية التركية اجلديدة :تركيا كدولة حمورية يف العامل اإلسالمي ،ص .116
177

هـ  -االتج ه

الع مة لمستقبم الةرق األوسط

تشري الدراسات املستقبلية املتعلقة بالشرق األوسدط إىل إمكانيدة حددوث
املتغريات اآلتية(:)1
 .1مزيد من اإلصالحات الدميقراطية يف تركيا ،وتراجدع دور املؤسسدة
العسكرية يف احلياة السياسية.
 .1مزيد من الفتور يف العالقات التركية-األمريكية نتيجدة لتزايدد تبداين
املصاحل بينهما.
 .1حدوث بعض التقار بني الواليات املتحدة وإيران ،عرب وساطة طرف
ثالث ،مع تنامي احلاجة األمريكية له يف ظل توسع النفوذ الروسي.
 .4تعثر دخوا تركيا يف عضوية االحتاد األوروبدي ،وتوسع خالفاهتا مدع
إسرائيل نتيجة صعود التيارات الدينية يف تركيا وتنامي دورها يف احلياة
السياسية ،وزيادة الدعم اإلسرائيلي لألكراد ،وحاجة تركيا ملزيد مدن
التقار مع العر واإليرانيني.
 .5تصاعد نفوذ تيار اإلسالم السياسي يف املنطقة ،خاصة يف البالد العربيدة
مما يسهِّل مهمة تركيا يف توسيع نفوذها.
 .6تزايد التنافس العاملي على الطاقة خاصة النفط والغاز الطبيعي.
 .7تأثر املنطقة باألخطار اليت هتدد اجملتمدع الددويل؛ حدددها املنتددى
االقتصادي العاملي وقسمها إىل  11خطرًا؛ منها مثانية أخطدار مرتبطدة
بالشرق األوسط ،وهي :اهنيار بعض الدوا وتعرضها للحرو األهلية،
واإلرها واألسلحة غري التقليدية ،وامليداه ،وردود أفعداا مناهضدة
للعوملة ،وعدم االستقرار ،واختالا تدفق النفط ،وعجز امليزان التجاري
األمريكي(.)2
()1
()2

National Intelligence Council, “Maping the Global Future”, p. 81.
Russel, James A.,“Regional Threats and Security Strategy: The Troubling
Case of Today’s Middle East”, (Stratgic Studies Institute, United States Army
War College, November 2007), (Visited on 8 May 2012):
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كما توصلت دراسة متعلقة بالشرق األوسط إىل إمكانية حدوث عدد مدن
الظواهر اآلتية(:)1
 تباطؤ تقدم القوى الليربالية باإلضافة إىل تباطؤ أكثر يف منو الدميقراطية. سيكون االجتاه العام للنمو االقتصادي سالبًًا. منو نزعة عسكريتارية يف املنطقة موجهة حنو الداخل. بروز زعماً يف املنطقة مييلون للتعاون مع األمريكان. منو العالقات املتبادلة بني آسيا والشرق األوسط.إال أننا نستشف من العديد من الدراسات املستقبلية استمرارية مندو املسدار
الدميقراطي املدين يف تركيا ،على حسا العسكر ،واستمرارية استقاللية قرارهدا
اخلارجي ،عن القوى الدولية الكربى.

()1

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/summary.cfm?q=814
Bensahl, Nora; Byman, Daniel. L, “The Future Security in the Middle East”,
(Rand Project, january 2004), p. 15-298
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الفصل الثاني
االجتاهات املستقبلية

يف النظامني الدويل واإلقليمي
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املبحث األول

االتج ه

المستقبلية في المستوف الدولي

عندما نبحث يف مستقبل دولة ما ،البد لنا من الوقوف عند التحوالت الكربى يف
البيئتني الدولية واإلقليمية هلذه الدولة ،والبد أيضًًا من رصد اجتاهات تلك التحدوالت
ضمن البُعدين الدويل واإلقليمي ،واآلن وبعد أن درسنا خمتلف جوانب احلالة التركيدة
ونواحيها نتحوَّا للنظر يف تفاعالت هذه احلالة مع معطيات البيئتني :الدولية واإلقليمية
عرب الوقوف على ما توصلت إليه الدراسات املستقبلية من اجتاهات عامة مرتبطة باحلالة
التركية ضمن البُعدين الدويل واإلقليمي ،ودراسة انعكاسات اجتاهاهتا املشدتركة ،دون
التوقف عند االختالف بني هذه الدراسات يف جزئياهتا التفصيلية.
هناك مجلة من املؤشِّرات احملورية يف العالقات الدولية ،واليت يؤكدد معظدم
الباحثني يف هذا اجملاا على مركزيتها ،لذلك سننظر إىل احلالة التركية من خدالا
هذه املؤشرات ،وهي:
ع -تكايد تبع

ي د النظ م الدولي وثقلل ىلى الوالي

()1

المتحد األميروية

يستدا الباحثون من هذا املؤشر على إمكانية حدوث أحد االحتماالت الثالثة
اآلتية:
 .1قبوا الواليات املتحدة حتت ضغط أعبائها بإشراك آخرين يف حتمل أعباً
قيادة النظام الدويل معها ،وتراجع اعتمادها على وسائل القوة اخلشنة(.)2
()1
()2

Dick, C. J. The Future of Conflict: Looking out to 2020, (Conflict Studies
Research Centre, 2003), p. 11.
S.Nye, Joseph, “The Changing Nature of American Power” in Phil Williams
(ed), Classic Reading of International Relations, (Wordsworth Publishing
Company, California, 1994), p. 65.
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 .1دخوا الواليات املتحدة يف طور األفوا واالنكفاً ،كما حددث مدع
القوى العظمى السابقة اليت تعرضت لظروف مشاهبة(.)1
 .1استمرار الواليات املتحدة يف سياساهتا التقليدية ،واليت أخذت مبمارستها
منذ هناية احلر العاملية الثانية ،وبروزها كقوة عظمى إىل جانب االحتاد
السوفييت ،وما ترتب على الثنائية القطبية من حر بداردة ،ويف حداا
حتقق هذا االحتماا الذي يدفع احملافظون اجلدد باجتاهه فإن ذلك يعدين
تزايد األعباً على الواليات املتحدة ،كما يف االحتماا األوا.
ومبراجعة االحتماالت الثالثة نالحظ أهنا تصب مجيعها يف صاحل تركيا؛ ففدي
حاا حتقق االحتماا األوا ،فإن تركيا حبكم عالقاهتا التارخييدة مدع الواليدات
املتحدة ،وعضويتها يف حلف مشاا األطلسي ،وتبنِّيها لنظام دميقراطي علمداين يف
احلكم ،جيعلها أفضل اخليارات األمريكية مللً بعض املربعات ،وختفيف أعبائها عن
كاهل األمريكان ،وهذا بدوره سيعزِّز املسعى التركي للعدب دور مركدزي ،ويف
حاا حتقق االحتماا الثاين ،فإن تركيا ستتحرر من التقنني األمريكدي لددورها،
وستتخل من التصور األمريكي لطبيعة دورها ووظيفتها؛ األمر الذي سدينعكس
إجيابًًا على عالقات تركيا بكل من روسيا والصني ،مما يعدزِّز مكانتدها يف آسديا
الوسطى والقوقاز ،وجنو شرق آسيا ،إضافة إىل الشرق األوسط .ويف حاا حتقق
االحتماا الثالث فإن انشغاا الواليات املتحدة يف صراعات جديدة سيخفف حدَّة
ضغوطها على تركيا ،وسيعزِّز األمهية النسبية لتركيا بالنسبة هلا حبكم عضدويتها يف
حلف األطلسي ،وعدم وجود حالة من العداً بني الدولتني؛ مما يفت اجملاا أمدام
متدد أكرب للدور التركي يف غيا الرقابة األمريكية عن هذا الددور ،خاصدة إذا
انضمت تركيا إىل االحتاد األوروبدي؛ مما سيزيد من اعتمادية الواليات املتحددة
وكذلك األوروبيني عليها يف قضايا الشرق األوسط ،والبلقان ،ووسط آسديا ،يف
مواجهة روسيا والصني وإيران(.)2
()1
()2

Kennedy, p. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and
Military Conflict from 1500 to 2000, (Random House, New York, 1987),
p. 514-535.

عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .195
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ويف ظلِّ تفاقم األزمة املالية واختالا األوضاع االقتصادية منذ أواخر العدام
 ،1001تصاعَ َد رفض الرأي العام األمريكي لسياسات احملافظني اجلدد ،وانعكدس
ذلك يف السلوك التصوييت للناخب األمريكي ،مما قاد إىل صعود احلز الدميقراطي
يف االنتخابات الرئاسية عرب مرشحه باراك أوباما.
إن السعي األوروبدي واألمريكي لتقلي اجملاا احليوي لروسديا يف شدرق
أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى من خالا ضَمِّ الدوا اليت كانت مرتبطة باالحتداد
السوفييت السابق إىل حلف مشاا األطلسي ،وقبوا عضويتها يف االحتاد األوروبدي،
وتطوير االتفاق املوقَّع بني حلف األطلسي ودوا آسديا الوسدطى ،واملعدروف
باتفاقيات من أجل السالم ،واليت وُقِّعت يف العام  1999بني احللف وتلك الددوا،
سيثري قلق الصني وروسيا نظرًًا لكون الدوا املستهدفة هبذه االتفاقيات تقع ضدمن
حميطها احليوي ،وسيخلق هذا الوضع حالة من التنافس بني الغدر مدن جهدة،
وروسيا والصني من جهة أخرى ،وبالتايل فإن روسيا والصني ستسعى الستقطا
تركيا من خالا القبوا بشراكتها وعدم العمل على إقصائها ،كمدا أن الغدر
سيعمل على تعزيز امليوا التركية باجتاهه ،وبالتايل منحها هامشًًا أكدرب للمنداورة
ورمبا سيقود ذلك إىل قبوا عضويتها يف االحتاد األوروبدي ،وهنا نالحظ وجدود
تناسب عكسي بني العالقات الغربية-التركية ،والعالقات الروسية-التركية ،فكلما
ابتعدت تركيا عن الغر ازداد تقارهبا مع روسيا ،وتعزَّزت ثقة روسيا باسدتقاللية
القرار التركي.
أ -العولمة

حنتاج لتقييم مدى انغماس دولة ما بالعوملة ملعرفة أربعة متغريات رئيسة ،ينبثق
منها اثنا عشر متغ ًريًا فرعيًّا ،وهذه املتغريات استُخدمت من قِبل مؤسسدة كدريين
( ،(A.T. Kearnyاليت تُعىن مبراقبة مؤشرات العوملة ،وتتضمن هذه املدتغريات مدا
يلي(:)1
()1

Kearny, A.T. “Globalization Index Data, Methodology”, 2010, (Visited on 20
September 2012): http://www.atkearny.com/main.taf?=5,4,1,127
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 االندماج السياسي :ويتضمن املتغريات الفرعية التالية :عضوية املنظَّماتالدولية ،وعدد االتفاقيات الدولية اليت تنخرط فيها الدولة ،ومشداركة
الدولة يف مهام حفظ السالم الدويل ،ومؤشر احلواالت احلكومية كنسبة
من النات احمللي اإلمجايل.
 االرتباط التكنولوجي :ويتضمن نسبة مستخدمي اإلنترندت إىل عدددالسكان ،وعدد الشبكات اليت تربط املشدتركني باإلنترندت ،وعددد
مزودي حاضنات اإلنترنت.
 التكامل االقتصادي :ويتضمن نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة إىل الناتاإلمجايل احمللي ،ونسبة التجارة اخلارجية من إمجايل النات احمللي اإلمجايل.
 الترابط الفردي :ويتضمن نسبة السياح واملسافرين القادمني واملغدادرينإىل عدد السكان ،وعدد املكاملات الدولية لكل فرد ،ونسبة احلدواالت
املالية الشخصية إىل إمجايل النات احمللي اإلمجايل.
وعند النظر يف نتائ قياس درجة اندماج تركيا يف ظاهرة العوملة جند قيم املؤشرات
فيها مقارنة مع كلٍّ من مصر والسعودية وإيران وإسرائيل على النحو اآليت(:)1
الجدوم ر م ()17

يوضح يم مؤة ار العولمة لدوم ةرق عوسطية في الفتر 1711-1770

الدولة
تركيا
مصر
السعودية
إيران
إسرائيل
()1

االتدماج
االقتصادي

االتدماج
الفردي

االتدماج
التكنولوجي

االتدماج
السياسي

االتدماج
الكلي

51

41

69

91

66

49

19

60

94

61

-

71

51

51

59

19

11

60

71

47

79

75

57

11

71

"مقياس كوف للعوملة"( ،تاريخ الدخوا 15 :سبتمرب/أيلوا :)1011
http://globalization.kof.ethz.ch/query/
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نستدا من اجلدوا السابق على ما يلي:
 لدى تركيا بشكل عام اخنراط معقوا يف ظاهرة العوملة؛ إذ إن املتوسطالكلي جلميع املؤشرات بلغ  66نقطة.
 حتتل تركيا املرتبة الثانية يف االندماج الكلي بني الدوا املهمة يف الشرقاألوسط بعد إسرائيل ،وتتقدم على مجيع الدوا العربية واإلسالمية املهمة
يف املنطقة.
ويتفق معظم الباحثني يف عاا العوملة على أن مسارها سيستمر على املددى
املتوسط ،ونتيجة لالخنراط التركي املعقوا يف هذا املسار فإن احتمالية تأثري العوملة
على العالقات اخلارجية التركية والبنيات الداخلية للبالد ستكون حمدودة ،إال أهندا
قد تسهم يف مزيد من املشاركة السياسية ،وتراجع أكثر للجيش يف اجملاا السياسي،
كون هذا املسار يكرِّس النزعة املصلحية إال أن مسار العوملة قد خيلق ردود فعل يف
األوساط احملافظة.
ج -النكىة الديمقراطية

تشري الدالئل املتوفرة عن النزعة الدميقراطية يف اجملتمع الدويل املعاصدر إىل أن
اجتاهها األعظم مييل حنو التزايد ،خاصة منذ مطلع التسعينات ،بعد اهنيدار االحتداد
السوفييت ،وحتوا الدوا اليت كانت منخرطة فيه أو متحالفة معده حندو اقتصداد
السوق ،والنظام الدميقراطي ،وهو ما يسميه صموئيل هنتينجتون :املوجة الثالثدة،
واملؤشر األساسي هلذه الظاهرة هو اتساع نطاق أعداد املشاركني يف صنع القدرار
ال مسدان ًدًا
السياسي لدولة معينة( .)1وهذا يدا على أن البيئة الدولية تُشكِّل عدام ً
لتقدم التنمية الدميقراطية يف تركيا ،وتكريس حالة االستقرار السياسي فيهدا .ويف
ذات الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة الدميقراطية ،فإن عددًًا من الظواهر األخرى يف
العامل النامي آخذة يف الربوز ،ومنها:
 احنسار ظاهرة حُكم الفرد ،والشخ الكاريزمي ،وعادة ما يكون الفرداحلاكم صاحب الشخصية الكاريزمية هو اجملسِّد لفكرة التغيري السياسي،
()1
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وخيتزا احلراك اجملتمعي يف تلك الشخصية .وتعد القيادات الكاريزميدة
إفرا ًزًا طبيعيًّا للمجتمعات املغلقة على ذاهتا ،إال أن التقدم التكنولدوجي
بوتريته املتسارعة ،خلق حالة من االنفتاح اجملتمعي على املستوى العاملي،
جعلت الشعو قادرة على املقارنة بني القيادات على امتدداد العدامل،
وهذا األمر مل يكن متاحًًا يف ظل االنغالق(.)1
 تعاظم دور املتخصصني (التكنوقراط) يف احلياة السياسية ،وهذه الظاهرةأيضًًا هي إفراز آخر للتطور التكنولوجي ،الدذي خلدق كدث ًريًا مدن
التعقيدات يف وجه األدوات السياسية التقليديدة ،وجعلدت الساسدة
التقليديني مضطرين لالستعانة باخلرباً واملختصني ملساعدهتم يف استيعا
الظواهر واألحداث املستجدة ،وبالتايل فإن هؤالً التكنوقراط أصدبحوا
شركاً يف وضع البدائل الالزمة الختاذ القرارات.
إن ارتفاع نسبة التعليم العايل يف تركيا ،وزيدادة االهتمدام بالبحدث
العلمي ،وزيادة خمصصاته من النات اإلمجايل احمللي ،والربط بني حاجدة
السوق والبحث العلمي ،ستعزز دور التكندوقراط يف صدنع القدرار
السياسي.
 اضمحالا دور العامل األيديولوجي :إن االنفتاح الذي يشهده العداملاملتحضر عرب ما وفرته التكنولوجيا احلديثة من وسائل للتواصدل مدع
اآلخرين على املستويني :الفردي واجلماعي ،وشديوع فكدر املصداحل
واملنافع يف سلوك األفراد واجملتمعات والدوا ،قلَّ من العداً لآلخرين،
كما جعل العوامل غري املصلحية ،ومندها املرجعيدات األيديولوجيدة،
تتراجع يف مستوى تأثريها يف صنع القرار السياسي ،خاصة على الصعيد
اخلارجي ،وعند تطبيق هذه املسألة على احلالة التركية ،فإننا نالحظ أن
صانع القرار السياسي يف تركيا ال ينطلق من منطلقات دينية أو قوميدة،
وإمنا ينطلق من املنافع واملصاحل ،وإن كان حياوا توظيف العوامل الدينية
()1

توفلر ،ألفني ،حتوُّل السلطة ب العنف والثروة واملعرفة ،ترمجة :فتحي بن شتوان ،ونبيدل
عثمان( ،الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع ،طرابلس ،)1991 ،ص .111-110-11-17
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والقومية يف كسب الشارع احمللي ،إال أن تأثري هذه العوامل على القرار
اخلارجي ال يكاد يُذكر(.)1
 تنامي دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي :شهد العامل منذ مطلعالتسعينات موجة متسارعة من اخلصخصة ،صاحََبتها حالة من التدرابط
االقتصادي اإلقليمي ،الذي يعزِّز من دور الشركات كأداة للقوة الناعمة
يف توجيه الصراعات الدولية ،وتراجدع دور القدوة اخلشدنة (القدوة
العسكرية) يف هذه الصراعات ،وهذا مدا يفسدر التحدوا يف بنداً
التحالفات الدولية من األسس اجليوسياسية إىل األسس اجليواقتصدادية.
ورمبا تقود عمليات التكامل االقتصادي اإلقليمية وتدفق االسدتثمارات
األجنبية إىل إحداث تغري يف اهلياكل االجتماعية والسياسية يف ظل تنامي
مجاعات الضغط املنبثقة من تلدك التكدامالت ،واالسدتثمارات(.)2
وتتضمن اخلطط املرتبطة بالرؤية التركية عام 1011؛ اليت متت اإلشدارة
إليها يف أكثر من موضع يف هذه الدراسة ،العمل على زيدادة جدذ
االستثمارات األجنبية إىل تركيا ،وهذا األمر سيعزِّز مدن التوجهدات
الرباغماتية للنظام السياسي التركي.
 التوسع يف امتالك التكنولوجيدا العسدكرية واحتماليدة وصدوهلا إىلمستويات دون الدولة (التنظيمات املسلحة) :وهذه املسألة هلدا تدأثري
مباشر على السلم الدويل ،خاصة إذا كاندت هدذه األسدلحة غدري
تقليدية( .)3وهذا املوضوع قد يُحدث عددًًا من التأثريات على تركيدا،
منها :تزايد الدور التركي يف اجلهود العاملية الرامية إىل منع تنامي انتشار
السالح غري التقليدي ،وهذا األمر يعزِّز املكانة اإلقليمية والدولية لتركيا،
وقد تتمكن احلركات االنفصالية التركية من امتالك أسلحة غري تقليدية،
وهذا األمر له آثار وانعكاسات خطرية على األمن القومي التركي.
()1
()2
()3

عبد احلي ،وليد" ،مستقبل الظاهرة الدينية يف العالقات الدولية" ،املستقبل العربنينيي،
(العدد  ،111فرباير/شباط  ،)1005ص .11-9
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 تصاعد حدَّة التنافس العاملي على مصادر الطاقة ،خاصة البتروا والغدازالطبيعي ،ويتمثل هذا التنافس يف املؤشرات التايل(:)1
 ارتفاع االستهالك العاملي للنفط حىت العام  1010بنسبة  ،%15وللغدازالطبيعي بنسبة  %100خالا نفس الفترة.
 ارتفاع صادرات آسيا الوسطى والقوقاز النفطية إىل أوروبا بنسبة %70عام .1010
 ارتفاع واردات الصني النفطية لتصل إىل حوايل  %60من احتياجاهتدا،باإلضافة إىل  %10من احتياجاهتا من الغاز الطبيعي عام .1010
 استحواذ دوا اخللي العربدي على  %50من سوق الدنفط العامليدة،وزيادة اعتماد الدوا اآلسيوية عليه عام .1010
 تراجع الصناعات البتروكيماوية لصاحل الصناعات البيوتكنولوجية.وهذه املؤشرات تدا على تزايد املكانة االستراتيجية لتركيا ومساعدهتا علدى
حتقيق هدفها يف التحوا إىل جسر لعبور الطاقة من القوقاز ،وأواسط آسيا ،ورمبدا
اخللي العربدي حنو الغر ؛ األمر الذي سيقود إىل سعي القوى العاملية الكربى يف
الشرق والغر الستمالة تركيا حنوها؛ مما مينحها قددرة كدبرية علدى املنداورة
واحلركة.

()1
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املبحث الثاني

االتج ه

المستقبلية في المستوف اإل ليمي

متت اإلشارة إىل أن مناطق اجلذ االستراتيجي لتركيا يف حميطها اإلقليمدي،
هي :آسيا الوسطى ،والقوقاز ،وجنو غر آسيا ،خاصة البالد العربية هنداك،
باإلضافة للبلقان.
ع -آسي الوسطى

تُشكِّل منطقة آسيا الوسطى إقليمًا رابطًا بني روسيا والصني وتركيا ،وتددا
مالم العالقات اإلقليمية والدولية هلذه املنطقة على األمور اآلتية(:)1
 وجود خالفات تتعلق باملياه داخل هذه املنطقة ،خاصة بني كدل مدنقرغيزيا وأوزباكستان وكازاخستان.
 تعد هذه املنطقة من املناطق املرشحة لتزايد االكتشافات النفطية فيها. تزايد االهتمام األوروبدي بنفط هذه املنطقة. استمرار حمافظة االقتصاد الصيين على مرتبة متقدمة عامليًّا مدن حيدثمعدالت النمو.
 بناً شبكة من خطوط النفط بني تركيا وآسيا الوسطى؛ مما يعزِّز مدنمساحة املصاحل املشتركة على حسا املصاحل املتضاربة بينها وبني دوا
اإلقليم ،وأبرز هذه اخلطوط :خط باكو-تبليسي -جيهان ،الذي أُطلق
عليه مشروع القرن.
()1
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أ -المنطقة العربية

يشري أغلب الدراسات املستقبلية املتعلقة بالبالد العربية حىت عدام  1010إىل
عدد من االجتاهات الكربى ،منها(:)1
 تزايد مشكلة املياه يف املنطقة العربية ،وسيكون تزايد هدذه املشدكلةبصورة ملموسة يف كل من سوريا ولبنان والسعودية وإسرائيل باإلضافة
إىل إيران وتركيا ،اليت تشترك مع سوريا والعراق يف مصادر املياه العذبة،
وهذه النقطة كانت ذات تأثري كبري يف العالقات العربية-التركية ،ورمبا
تعود للتأثري يف هذه العالقات عددًًا ،غري أن هذه املسألة ال يتوقع هلا أن
تسبب مواجهة عسكرية بني البالد العربية وتركيا.
 استمرار التغيري يف النظم السياسية العربية ،إمَّا بسدبب تقددم احلكداماحلاليني يف السن ،أو بفعل الثورات اليت جتتاح البالد العربية مندذ عدام
 ،1011فكال األمرين سيجعل هذه الدوا منشغلة خالا الفترة القادمدة
(حىت عام  )1010يف ترتيب شؤوهنا الداخلية؛ مما يتي الفرصدة أمدام
تركيا للعب دور بارز يف املنطقة على حسا النظام الرمسي العربدي.
 تتفق كافة الدراسات املستقبلية على أن العالقات العربية-اإلسدرائيليةستبقى تراوح مكاهنا دون تطور يُذكر حىت العدام  ،1010وستسدعى
إسرائيل إىل تطوير عالقاهتا مع املنطقة العربية بصورة غري مباشرة مدن
خالا املشروع األمريكي املسمَّى" :الشرق األوسط الكبري" ،واملشروع
األوروبدي اخلاص باالحتاد من أجل املتوسط ،إال أن أيًّا من املشروعني
مل حيقق تقدمًًا حىت اآلن خاصة مع توتر العالقات التركية-اإلسرائيلية.
 تزايد التوجهات الدميقراطية يف البالد العربية ،يف ظل الثورات العربيدة؛مما جيعل القواعد الشعبية أكثر تأثريًا يف صنع القرار اخلارجي ،وهذا األمر
يصب يف مصلحة تركيا اليت حتظى بنظرة إجيابيدة كدبرية يف الشدارع
العربدي.
()1
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 إمكانية توسع حلف مشاا األطلسي باجتاه بعض البالد العربيدة ،وقددأشرنا إىل توقيع أربع دوا خليجية على مبادرة إسطنبوا للتعاون مدع
احللف ،وهذا خيدم مصاحل تركيا ،ويوسِّع دائرة نفوذها.
وتدا عموعة من الوثائق العسكرية األمريكية اليت نُشرت عام  1995على أن
الواليات املتحدة تسعى إىل توسيع عمل القيادة املركزية للحلف لتشدمل آسديا
الوسطى( ،)1وهذا يعين أهنا ستربط املنطقة العربية بآسديا الوسدطى يف رؤيتدها
االستراتيجية.
وميكن تدعيم هذه الفكرة باخلطا الذي ألقاه وليام برينز ،الذي كدان ممثدل
الواليات املتحدة يف علس الناتو يف براغ يف أكتوبر/تشرين األوا عام  ،1001والدذي
قاا فيه" :إن على الناتو أن يتجه جنوبًا وشرقًا ليغطي املنطقة املمتدة مدن املغدر إىل
باكستان ،ومن القرن اإلفريقي إىل احلدود الروسية مع مجهوريات آسيا الوسدطى"(.)2
وهذا التوجه سيدفع الواليات املتحدة ملمارسة ضغوط شديدة علدى الددوا العربيدة
حلملها على االرتباط باحللف بصورة أو بأخرى عرب اتفاقات ثنائية(.)3
 -القو ك

تضم منطقة القوقاز ثالث دوا ،هي :أذربيجان وأرمينيا وجورجيا ،وتدرتبط
تركيا هبذه املنطقة بروابط تارخيية وثقافية ،وهناك عدد من املؤشرات تتعلق هبدذه
املنطقة تتمثل فيما يلي:
 احتماا انضمام كلٍّ من جورجيا وأذربيجان حللف األطلسي يف إطدارالسياسة األمريكية الرامية إىل توسيع احللف؛ إذ كان مدن املتوقدع أن
()1
()2

Binnendijk, Hans, “Focus on the Middle East, Joint Force Quarterly, (Autumn,
no 9, 1995), p. 5.

علي  ،زياد" ،اإلقليم العاملي :قراًة حتليلية إلعادة هندسة الشرق األوسط جيوستراتيجيًًّّا"،
احلوار املتمدن 14 ،يناير/كانون الثاين ( ،1014تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا
:)1015
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=395753&r=0

()3

عبد احلي ،وليد ،مشروع الشرق األوسط الكبري :البعد اجليوسنيتراتيجي( ،األماندة
العامة لألحزا العربية ،عمان ،)1006 ،ط  ،1ص .41-19
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تنضم جورجيا له عام  ،1011لكن العملية العسكرية الروسية ضدها قد
تؤخِّر هذا االنضمام أو تلغيه(.)1
 تطور العالقات اإلسرائيلية-األمريكية مع كلٍّ من أذربيجان وجورجيا،والذي رمبا يكون على حسا الدور التركي هناك.
 التنافس اإليراين-التركي يف هذه املنطقة.لكن عمل هذه املؤشرات يصب يف املصلحة التركية ،خاصة توسيع حلدف
األطلسي الذي تعترب تركيا نقطته املتقدمة يف هذه املنطقة؛ مما يوسع عاهلا للحركة،
ويف حاا توتر العالقات التركية-األمريكية ،فإن ذلك سيعزِّز التقار الروسدي-
الصيين معها وبالتايل مينحها هامشًًا كبريًًا للمناورة عرب التناقضات بدني أطدراف
املعادلة الدولية.

()1

Peimani, H. Failed Transition, Bleak Future, War and Instability in Central
Asia and Caucasus, (Greenwood Publishing Group, 2002), p. 116.
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الفصل الثالث
سيناريوهات املكانة اإلقليمية
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املبحث األول

السين ريوه

المتو عة

يُعد بناً السيناريوهات تقنية مهمة من تقنيات الدراسات املستقبلية ،وهدذه
التقنية هلا أمهية كبرية يف التنبؤ مبستقبل الظواهر املختلفة ،ورسم املالم املسدتقبلية
احملتملة هلا ،وتتبع سريها بأسلو علمي منظم .وتقتضي هذه التقنية معرفة املسدار
التارخيي للظاهرة من أجل الوقوف على اجتاهها العام ،ومعرفة العوامل اليت أسهمت
يف تشكيلها ،كي يتمكن الباحث من بناً افتراضات مترابطة للصورة املستقبلية اليت
ستأخذها الظاهرة بناً على ما توفر لديه من معطيات عنها يف املاضي واحلاضدر،
واليت متكِّنه من فهم حركتها وتوقع شكلها املستقبلي.
عهمية بن ت السين ريوه

هذه التقنية هلا أمهية كبرية للباحثني ،وصُنَّاع القرار ،كوهنا تقدم مجلدة مدن
الفوائد ،منها:
 تتي السيناريوهات توقع عدد من االحتماالت حوا سدلوك الظداهرةاملستقبلي ،وهذا ميكِّن الباحث وصانع القرار من وضع عدد من البدائل،
واخليارات ،للتعامل معها عند حدوث أي من تلك االحتماالت.
 معرفة نوع التغيري الذي يُمكن إحداثه على الظاهرة لتعدديل مسدارهااملستقبلي ،ومعرفة ما إذا كان التغيري املطلو حتسينيًّا أم جوهريًّا.
 يتي السيناريو للباحث وصانع القرار فرصة معرفدة واقدع الظداهرة،والتوقعات املستقبلية هلا.
وحىت يكون السيناريو املرسوم مقنعًا ومنطقيًّا جيب أن يتوفر فيه عددد مدن
الشروط منها:
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 االنسجام بني افتراضات السيناريو ،وعدم تعارضها. أن ال يكون عدد السيناريوهات املتوقعة كب ًريًا؛ ألن ذلك يُدخل الباحثوالقارئ وصانع القرار يف حالة من االضطرا وااللتبداس واحلدرية،
ويعوق عملية صنع القرار ،وعادة ما تتضمن الدراسات املستقبلية ثالثة
أو أربعة سيناريوهات على األكثر ،على أن تكون االختالفدات بدني
السيناريوهات واضحة وبيِّنة ليتسنَّى معرفتها وفهم البدائل املطروحة يف
كل منها.
 أن يساعد السيناريو املقترح يف إعداد اخلطط املستقبلية ،مدن خدالاتضمنه أهدافًا واضحة.
وحىت تتصف السيناريوهات اليت سنقوم ببنائها بقدر من العلمية واملنطقيدة،
سيتم أخذ أهم املؤشرات اليت تقرر واقع الدولة وتُمكِّن من التنبؤ مبستقبلها ،والديت
يتفق الباحثون واملؤسسات البحثية واملنظمات الدولية على دورها يف حتديد مكانة
الدولة يف حميطها اإلقليمي ،ودورها يف الساحة الدولية ،وتتبع مسدارها التدارخيي
خالا األعوام العشرة املاضية ،ومن مث معرفة االجتاه العام هلا ،والتنبؤ بقيمها خالا
األعوام العشرة املقبلة من خالا استخدم تقنية أخرى مدن تقنيدات الدراسدات
املستقبلية ،وهي حتليل السالسل الزمنية بأسلو املربعات الصغرى( ،)1وفيما يتعلق
باملؤشرات غري الكمية سيتم استخدام تقنية التنبؤ احلدسي للتنبؤ هبا( ،)2وبعد ذلك
ميكن رسم مالم السيناريوهات املتوقعة ،واجلدوالن التاليدان يلخصدان الواقدع
التركي:

()1
()2

عبد احلي ،وليد ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاهتا يف العامل العربنيي( ،مركدز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبدي ،)1007 ،ص .75-70
"املرجع السابق" ،ص .17
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جدوم ر م ()11

يبيي مؤة ار الوا ع التروي ()1775-1777

املؤشر/السنة
الرقم
 1الزيادة السكانية
 1نسبة الشبا إىل عدد السكان
ضر%
 1سكان احلَ َ
نسبة التعلُّم%
4
اإلنفاق على البحث العلمي%
5
 6معدا النمو
 7دخل الفرد/دوالر
 1مؤشر التنمية البشرية
االستثمارات األجنبية/
9
مليار دوالر
 10نسبة الفقر
 11نسبة البطالة
 11معدا التضخم
 11مؤشر الفساد
 14اإلنفاق العسكري%
 15احلرية السياسية
 16احلرية االقتصادية
 17احلرية املدنية
 11االستقرار السياسي
النات احمللي اإلمجايل/مليار
19
دوالر
نصيب الفرد من النات احمللي
10
اإلمجايل
 11نسبة الدَّْين%

1777

1771

1771

1773

1774

1775

1,15

1,1

0,6

1،1

1,17

1،16

11,1

-

-

-

-

14,4

64

64

66

66

67

61

15

15

16

16,5

17,4

11,1

0,41

0,54

0,51

0,41

0,51

0,59

5,5

5,7

6,1

5,1

9,4

9,7

1111

1500

1017

1551

5111

7011

0,614

0,640

0,649

0,659

0,661

0,671

1,1

1,1

1,7

1,5

1,1

10,0

11

11,4

11

11

1

5,10

6,4

7,95

9,9

10,,

10,65

10,75

59,9

61,0

45,0

11,5

10,6

10,1

1,0

1,6

1,4

1,1

1,1

1,5

1,7

1,7

1,9

1,4

1,1

1,5

1

1

4

1

1

1

5,1

5,1

5,5

5,9

5,9

6,1

-

-

5

4

4

1

5

-

6

6

7

7

165,1

111,9

116،1

101

191,1

411

1170

1450

1460

1790

5040

6410

-

-

-

11,7

14,5

11,1
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الجدوم ر م ()11

يوضح مؤة ار الوا ع التروي ()1717-1772

الرقم املؤشر/السنة
الزيادة السكانية
1
نسبة الشبا إىل
1
عدد السكان
سكان احلضر%
1
نسبة التعلم%
4
اإلنفاق على
5
البحث العلمي%
معدا النمو
6
دخل الفرد/دوالر
7
مؤشر التنمية البشرية
1
االستثمارات
9
األجنبية/مليار دوالر
 10نسبة الفقر
 11نسبة البطالة
 11معدا التضخم
 11مؤشر الفساد
اإلنفاق العسكري%
14
 15احلرية السياسية
 16احلرية االقتصادية
 17احلرية املدنية
 11االستقرار السياسي
النات احمللي
19
اإلمجايل/مليار دوالر
نصيب الفرد من
10
النات احمللي اإلمجايل
نسبة الدَّْين%
11

0226

0227

0228

0229

0212

0215

0202

1,00

0,99

0,91

1,11

1,5

0,744

0,49

-

-

-

-

19,5

11,91

11,71

61

69

69

70

71

71,1

75,55

11,1

11,6

11,7

90,1

91,1

91,19

96,91

0,51

0,71

0,71

0,15

1,0

1,09

1,11

6,1

6,1

0,9

4,1-

9,1

9,7

11,1

7617

9146

10191

1554

11566 14501 10106

0,611

0,611

0,691

0,690

0,697

0,741

0,779

10,11

11,1

11,11

19,6

19,9

16,0

41,4

1,67

1,7

1,17

1,11

1,0

0,9

0,76

10,5

10,45

11,1

11,65

11,1

14,6

17,15

10,5

1,1

10,4

6,1

6,4

5,9

5,1

1,1

4,6

4,6

4,4

4,4

5,17

5,8,

1,5

1,1

1,1

1,1

1,4

1,1

0,5

1

1

1

1

1

4,7

5,6

6,15

6,44

6,11

6,74

-

7,65

9,5

1

1

1

1

1

1,1

0,15

1

1

1

1

-

9,11

10,97

614

710

715

1149,91 176,11

7410

1440

9610

9190

9190

11610 14551

11,6

11,5

11,1

19,5

41,0

647,16 150,9
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16,9

17,1

بناً على ما سبق ،سنقوم بعرض ثالثة سيناريوهات ملسدتقبل األوضداع يف
تركيا على النحو اآليت(:)1
 .1السيناريو املعياري (املرغو ) ( :)Normative-Preferableويُبىن هدذا
السيناريو على فرض أن حركة الواقع ستتم وفقًًا لرغبة الدولدة؛ أي إن
األحداث ستجري وفقًًا للرغبة التركية.
 .1السيناريو املمكن :ويقوم هذا السيناريو على فرض بقاً حركة الواقدع
على نفس الوترية ،مبعىن بقاً حركة املدتغريات يف نفدس االجتداه وال
يصيبها أي تغري مفاج  ،وقد تكون هذه احلركة ذات طبيعدة تغلدب
عليها اجلوانب اإلجيابية ،وهنا يتم بناً السيناريو وفق التصور اإلجيابدي
للحالة التركية ،أمَّا إذا كانت احلركة تغلب عليها اجلوانب السلبية يدتم
بناً السيناريو وفق التصور السلبدي لتلك احلالة.
 .1السيناريو احملتمل :ويعتمد هذا السيناريو على اكتشاف كيفية التغري يف
الظاهرة ،وتطبيق هذه الكيفية على املستقبل ،مع االفتراض بأن الواقدع
سيسري وفقًًا هلذه الكيفية املرتبطة بتعليل علمي واض  ،ومرجعية فكرية
مترابطة ومنسجمة مع رؤية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ملفهوم العلم،
ويعد هذا السيناريو أكثر صعوبة من السيناريوهني السابقني.
وحىت تكون الصورة أكثر وضوحًًا وجالً نُورِد شرحًًا مبسطًًا للمتغريات اليت
سيتم التنبؤ على أساسها ،واليت تناولناها يف اجلدولني السابقني على النحو اآليت:
 1الكي د السو نية

يعد مؤشر الزيادة السكانية أحد املتغريات األساسية؛ وذلك النعكاسه املباشر
على األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وقد توصلنا إىل أن برام تنظيم
النسل اليت تبنَّتها احلكومات التركية املتعاقبة بدأت تؤيت مثارهدا مندذ منتصدف
التسعينات إىل أن وصلت يف الوقت احلاضر إىل حالة التوازن السكاين؛ حيث بلدغ
معدا اخلصوبة  1,7مولود لكل امرأة عام  1009وسيصل إىل  0,49عام .1010
()1

عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .196
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 1نسبة الةب أ

بلغت نسبة الشبا يف سن  19سنة فما دون حوايل  %19,5مدن عمدوع
سكان تركيا عام  ،1010وستصل هذه النسبة إىل  %11,77عام .1010

 3النكوح الريفي لى المدي

تشهد تركيا هجرة متسارعة من الريف إىل املدينة؛ مما يؤدي إىل زيادة نسدبة
سكان املدن إىل  %71,1عام  ،1015وإىل  %75,55يف عام  ،1010وهناك كدثري
من القضايا املتعلقة بتنامي الظاهرة احلضرية.
 4التعليم

تراجعت نسبة األمية بصورة كبرية يف تركيا بني الذكور واإلنداث ،كمدا
تزايدت نسبة الطالبات يف خمتلف املراحل التعليمية.

 5البحث العلمي

تضاعفت نسبة اإلنفاق على البحث العلمي ما بدني العدامني
ست مرات ،وازداد عدد الباحثني يف ذات الفترة بنسبة  .%41وقد أسهم القطداع
اخلاص يف دعم البحث العلمي من خالا ربط خمرجاته بعمليات اإلنتاج الصناعي،
وهذا يفت اجملاا أمام استمرار تطور البحث العلمي وتقدمه.

 2مستوي

1007-1995

الفقر

تتباين طرق احتسا نسبة الفقر بني احلكومات واملؤسسدات ذات العالقدة،
فبعضها يعتمد على معيار دوالر واحد يوميًًّّدا ،وبعضدها دوالريدن ،وبعضدها 1,6
دوالرات ،مما يفسر اختالف النسبة بني دراسة وأخرى إال أن االجتاه العام لنسبة الفقر
يف كل املقاييس شهد تراجعًًا كبريًًا بغضِّ النظر عن املعيار املعتمد ،ويف حداا اسدتمر
التغري يف هذه النسبة على نفس الوترية فإنه مرش ملزيد من االخنفاض حىت عام .1010
 0النمو اال ت

ده

تقع تركيا يف أعلى قائمة الدوا ذات النمو املتوسط ،وقد تزايدت معدالت النمو
يف تركيا بصورة مطَّردة منذ العام  ،1001وبالرغم من تأثرها باألزمة املالية العاملية ،فإهنا
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كانت من أوائل الدوا اليت جتاوزهتا .وقد بلغ متوسط معدالت النمو يف تركيدا %5,1

خالا الفترة املمتدة بني  ،1010-1001ويف هناية العام  1011بلغ معد النمو االقتصادي
حوايل  %1,1لتحلَّ تركيا يف املركز الثاين عامليًّا بعد الصني يف هذا اجلانب ،ويف حداا
استمرار معدالت النمو االقتصادي يف تركيا على هذه الوترية ،فإن ذلك سيسدهم يف
حتقيق طموحات تركيا بأن يكون اقتصادها ضمن أقوى عشرة اقتصادات يف العدامل،
كما يساعد ارتفاع معدالت النمو على تقليل نسبة البطالة.
 2االستثم ار الب رجية

حقَّق االقتصاد التركي قفزة نوعية يف جذ االستثمارات األجنبية ليحدل يف
املرتبة السادسة عشرة عامليًّا يف جذ االستثمارات األجنبية منذ العام  ،1007وميثِّل
ارتفاع االستثمارات األجنبية مؤشرًا على قوة االقتصاد وثقة املستثمرين به ،وهدذا
األمر يُشكِّل نقطة قوة للنظام السياسي ،ورافعةً لالقتصاد الوطين ،وقد قُدِّر حجدم
االستثمارات األجنبية يف تركيا حبوايل  10مليار دوالر عام .1011
 0الديي الب رجي

رغم ارتفاع قيمة الديون اخلارجية لتركيا ،فإهنا تعد ضمن النسب املنخفضة عامليًّا
قيا ًسًا حبجم النات احمللي اإلمجايل ،فقد اخنفضت نسبة الديون اخلارجية لتركيا بالنسدبة
حلجم النات احمللي اإلمجايل من حوايل  %60عام  1001إىل حوايل  %41,6عام ،1010
ويف حاا استمرار االخنفاض على هذا النحو ،فإن هذه املديونية ستقل عن  %17,1من
حجم النات اإلمجايل احمللي حبلوا العام  ،1010إال أن اقتصاديني أتراكًا يدأملون يف أن
ال يبقى تراجع الدَّْين على هذه الوترية ،ولكنهم يسعون لتحقق قفزات كبرية ليصل إىل
حوايل  %10من النات اإلمجايل احمللي فقط حبلوا عام .1010
 17البط لة

مييل االجتاه العام ملعدالت البطالة لالرتفاع منذ العام  ،1000فقد قفزت هذه
النسبة من  %6,4عام  1000إىل حوايل  %11,4عام  ،1011مث تراجعت إىل حوايل
 %9عام  ،1011وهي أقل من نسبة البطالة يف دوا االحتاد األوروبدي ،لكن تظل
111

مشكلة البطالة من أكرب التحديات اليت تواجه االقتصاد التركي ،وتسعى احلكومدة
إىل خفض هذه النسبة إىل  %5حبلوا العام  .1011ويدا كدثري مدن الدراسدات
املتعلقة بالبطالة على أن االجتاه العام للبطالة هو حنو الزيادة عامليًّا(.)1
 11التضبم

اخنفض معدا التضخم يف تركيا من متوسط قدره  %70,4يف الفترة املمتددة
بني  1001-1991إىل  %6,4يف هناية عام  ،1010وهي أدىن قراًة يف أكثر من أربعة
عقود خالا عام  ،1010فقد اخنفض معدا التضخم يف مؤشر أسعار املسدتهلكني
من  %6,53يف ديسمرب/كانون األوا  1009حىت  %6.40يف ديسمرب/كانون األوا
 1010إال أن التضخم إىل جانب البطالة ميثِّالن حتديًا آخر لالقتصاد التركي.
 11معدم الدبم الفرده
10,106

يقدِّر البنك الدويل معدا دخل الفرد التركي حىت عام  1010حبوايل
دوالر سنويًّا ،ويضع البنك تركيا ضمن اجملموعة العليا لدوا الدخل املتوسدط .
وعند تتبع اجتاهات معدالت الدخل نالحظ أن معدا دخل الفرد خالا الفترة من
 1001إىل  1010قد تضاعف أكثر من ثالث مرات من  1017دوالر عدام 1001
إىل  10106دوالر عام  1010حسب بيانات البنك الددويل ،وتسدعى احلكومدة
التركية لرفع معدا دخل الفرد إىل  15ألف دوالر ،إال أن بقاً التغري يف دخل الفرد
ضمن احلدود احلالية سريفعه حنو  11,565دوالر عام .)3(1010
()2

 13التنمية البةرية

يعد هذا املؤشر الضابط العام لوضع الدولة عند كثري من البداحثني؛ وذلدك
الحتوائه على كثري من املؤشرات الفرعية األخرى ،وحسب تقديرات األمم املتحدة
()1
()2
()3

زكي ،رمزي ،االقتصاد السياسي للبطالة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدا  ،عامل
املعرفة( ،العدد  ،)1997 ،116ص .141-51-57
البنك الدويل" ،البيانات ،تركيا"( ،تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
"املصدر السابق".

http://data.albankaldawli.org/country/turkey
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فإن الدولة اليت حتصل على قيمة  %10يف التنمية البشرية تكون ضدمن عموعدة
الدوا العليا يف هذا املؤشر ،وقد بلغت تركيا ما قيمته  %70عام  1011ومن املتوقع
أن تقتر من عموعة الدوا العليا حبلوا عام .1010
 14اإلنف ق العسوره

تشري بيانات البنك الدويل املستمدة من معلومات املعهد الدويل للدراسدات
االستراتيجية يف استوكهومل إىل أن اإلنفاق العسكري التركي قد تراجع من %1,5
عام  1990إىل  %1,1عام  .1009كما أن السياسة اخلارجية التركية املتجهة حندو
تصفري املشكالت مع دوا اجلوار تصب يف مصلحة خفض النفقات الدفاعية ،ويف
حاا جناح تركيا بإقرار دستور جديد يعتدرف باألقليدات العِرقيدة ،ويراعدي
خصوصيتها ،قد يُفت البا أمام حتوا كثري من املنظمات املسدلحة إىل أحدزا
سياسية ،ومنها حز العماا الكردستاين ،مما يقود إىل مزيد مدن االخنفداض يف
النفقات الدفاعية لتصل إىل حوايل  %0,5بنهاية فترة الدراسة عام .1010
 15الفس د

يقوا صموئيل هنتينغتون يف تعريفه للفساد بأنه يتجسَّد يف املزاوجة بني الثدروة
والسلطة السياسية ،ففي اجملتمعات الثرية يُوظَّف املاا للحصوا على النفوذ السياسدي،
أمَّا يف البيئات الفقرية فإن السلطة السياسية تُوظَّف من أجل احلصدوا علدى الثدروة
االقتصادية( .)1وجاً يف موسوعة العلوم االجتماعية أن الفساد "احنراف عدن معيدار
متوقَّع للسلوك من قِبل متويل السلطة العامة من أجل حتقيق منفعة خاصة"(.)2
وقد احتلَّت تركيا املرتبة  61من بني  110دولة على قائمدة الفسداد الديت
وضعتها منظمة الشفافية الدولية عام  ،1011وهي رتبة ال تزاا مرتفعة ومقلقة(.)3
()1
()2
()3

هنتينغتون ،صموئيل ،النظام السياسي جملتمعات متغرية ،ترمجدة :مسيدة عبددو( ،دار
الساقي ،بريوت ،)1991 ،ص .71
Kuper, A.Kuper, J. The social science Encyclopedia, (Routledge, London,
1983), p. 164.
transparency international the global coalition against corruption, “Corruption
by country/Territory, Turkey”, (visited on 2/10/2015):
http://www.transparency.org/country/#TUR
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 .61الحرية االقتصادية

عند دراسة مؤشرات احلريات االقتصادية يف تركيا نالحظ أن قيمة هذا املؤشر قد
ارتفعت من  5,3عام  1002إىل  6,47عام  ،1020وهذا يدل على حتسن نسبــ يف
مستوى احلرية االقتصادية ،وحتتل تركيا املرتبة  64من بني  241دولة يف هذا اجملال(.)1
 .61الحرية السياسية

يُصنِّف معهد بيت احلرية ( )Freedom House Instituteتركيا بأهنا دولـة اات
حرية سياسية جزئية ،وهذا التصنيف مرتبط ببعض احملددات ،أبرزها :تدخل املؤسسـة
العسكرية املفرِط يف احلياة السياسية يف الفترة السابقة ،وحلُّ كـري مـن ازحـزا
السياسية ،ومسألة ازقليات ،إال أن تركيا تشهد منذ العام  1007تعديالت دسـتورية
وتشريعية ملعاجلة هذه القضايا؛ مما سينعكس إجيابًًا على احلريات السياسية حبلول عـام
.1010
 .61الحريات المدنية

تُصنَّف تركيا وفق بيانات معهد بيت احلرية على أهنا دولة اات حرية مدنيـة
جزئية ،إال أن جممل اإلصالحات الدستورية والتشريعية اليت تشهدها الـبالد بـني
احلني واآلخر ستنعكس إجيابًًا على احلريات املدنية.
 .61االستقرار السياسي

تشهد تركيا تقدمًًا ملموسًًا يف جمال االستقرار السياس منـذ عـام ،1001
وارتفعت قيمة هذا املؤشر من  5عام  1000إىل  8عام .1020
 .02دخل الفرد

وهو ما حيصل عليه الفرد نتيجة قيامه بأي نشاط اقتصادي ،سواء كان ميلكه
أو يعمل فيه لقاء أجر.
()1

Hriatage Foundation, “Index of Economic Freedom, Economic Freedom
Score”, in partnership with Wall street journal,Washington 2015, p. 437,438.
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 .12نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي المحلي

وهو احلصة االفتراضية اليت يفترض أن حيصل الفرد عليها عند تقسيم الناات
اإلمجايل احمللي على عدد السكان.
واآلن ،وبعد هذا التوضيح املوجز جململ مؤشرات الواقع التركي ،ننطلق لبناء
السيناريوهات املستقبلية ،وسنستعني على ذلك مبا يلي:
 القيم املتنبَّأ هبا للمؤشرات باستخدام حتليل السالسل الزمنياة بطريقاةاملربعات الصغرى(.)1
 التنبؤ احلدسي باألحداث. توقعات احلكومة التركية. توقعات البنك املركزي التركي. توقعات املعهد التركي لإلحصاءات. توقعات املنظمات الدولية (البنك الدويل ،جملس السكان.)... -املؤشرات العاملية عام .0202

()1

العطار ،لبيبة ،حالوة ،حممود ،مقدمة يف أساليب التحليل اإلحصائي( ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،)0222 ،ط  ،1ص .101
703

عواال:

السين ريو المموي
المةلد التروي ى م  1717طبقا إليق ع التغير الفعلي ى م 1717

سيتم بناً السيناريو املمكن على أساس استمرار وترية املتغريات الدواردة يف
اجلدولني رقم ( )11و( )11كما هي دون تغيري ،وسنعاجل هدذا السديناريو مدن
منظورين :األوا متفائل سيُبىن على فرض أن الواقع احلايل سيستمر كما هو ،أمََّّدا
املنظور املتشائم فهو مبين على تعثر املؤشرات اإلجيابية ،وتزايد قيم املؤشرات السلبية
ال يف البنية القائمة حاليًًا.
خالفًًا ملا مت التنبؤ به؛ مما يُحدث تغريًًا شام ً
وسيتم عرض كال السيناريوهني على فرض أنندا وصدلنا إىل العدام ،1010
وبالتايل فإن الواقع القائم حاليًًا سيصب من املاضي.
 1السين ريو المموي المتف ئم

أعلن املعهد التركي لإلحصاًات أن عدد سكان تركيا بلغ هذا العام  1010حوايل
 14,4مليون نسمة ،ينتشرون على مساحة مقدارها  770,760كدم ،1وأن الكثافدة
السكانية بلغت حوايل  109,5أشخاص/كم .1وأكَّد املعهد أن نسبة الشدبا الدذين
تتراوح أعمارهم ما بني ( )19-0سنة بلغت  %11,71من عموع السكان ،مع نسدبة
مماثلة يف الفئة العمرية ( ،)19-10وهذا يعين أن اجملتمع التركي ال يزاا عتمعًًا فتيًّا ،وهذا
يتطلب من احلكومة التركية تأمني املزيد من فرص العمل ،وباملقابل ،فإن ارتفاع نسدبة
الشبا يف اجملتمع تقلِّل الضغط االجتماعي وختفض نسبة إعالة الشيخوخة.
119

وتشهد تركيا تزايدًا يف ظاهرة النمو احلضري والنزوح من الريف إىل املدينة؛
حيث بلغت نسبة سكان احلضر حبلوا هناية العام احلايل  1010حوايل  %75,55من
السكان ،وهذا يشكِّل ضغطًًا على اخلدمات العامة ،وارتفاع الطلب على املساكن؛
مما قد يفاقم مشكلة العشوائيات اليت ختطط احلكومة للتخل منها منذ العام 1011
عرب االستثمار يف املشاريع اإلسكانية من قبل القطداعني العدام واخلداص ،إال أن
مشكلة العشوائيات ال تزاا قائمة ،وتُعد هتديدًًا لالستقرار االجتماعي نظرًًا للفجوة
الكبرية يف مستوى املعيشة بينها وبني األحياً الراقية اليت جتاورها.
وقد أكَّد املعهد التركي لإلحصاًات على أن االستمرار يف اهلجرة من الريف
إىل املدينة بوترية متسارعة يشكِّل خطرًًا كبريًًا على األمن االجتماعي ملا يترتب عليه
من تفكك الروابط االجتماعية ،وارتفاع معدا اجلرمية املنظمة.
ونتيجة لوضع دستور جديد للبالد ،تراجعت النزعة االنفصالية بصورة كبرية
نظرًًا ملا تضمَّنه الدستور من بنود تعترف باألقليات العِرقية ،ومتكِّنهم من ممارسدة
حرياهتم الثقافية اليت تعبِّر عن هوياهتم القومية ،وتوسِّع مشاركاهتم السياسية .كمدا
كان إللقاً حز العماا الكردستاين واملنظمات االنفصالية املرتبطة به ألسدلحتها
وحتوهلا إىل حز سياسي مدين دور كبري يف ختفيف هذه النزعة ،وأسهم أيضًًدا يف
خفض النفقات العسكرية بشكل كبري ،إال أن هناك خماوفَ من تأثُّر هذه احلالدة
حبصوا أكراد سوريا يف أعقا انتهاً الثورة عام  1016على وضع إقليم فيدرايل،
وكذلك إعالن أكراد العراق قيام دولة مستقلة من جانب واحد يف إقليم كردستان
العراق العام املاضي 1019؛ األمر الذي أثار حفيظة احلكومة املركزيدة يف بغدداد،
ودََفعها للتدخل عسكريًّا ،مما يثري قلق احلكومة التركية من عودة تندامي النزعدة
االنفصالية يف البالد.
كما أسهم الدستور اجلديد ،الذي أُِقرَّ يف استفتاً شعبدي جدرى يف العدام
 ،1017يف حتوا البالد إىل النظام الرئاسي ،وانتهاً دور اجليش يف احلياة السياسية.
وقد انعكس تغري املؤشرات االقتصادية اإلجيابية بشكل متزايد على الوضدع
العام يف البالد خاصة فيما يتعلق بالنمو االقتصادي الذي حقَّق رق ًمًا قياسيًّا بوصوله
إىل  ،%9,1كما أن التحسن يف معدا النمو منذ العام  1011حىت الوقت احلاضدر
101

مكَّن االقتصاد التركي من احتالا املرتبة العاشرة عامليًّا ،وازداد دخل الفرد ليصدل
إىل  11,565دوالرًا سنويًّا وارتفع نصيب الفرد من الندات احمللدي اإلمجدايل إىل
 11,619دوالر .وفيما يتعلق باحلرية االقتصادية يف البالد ،فإن هذه احلرية ال تزاا
جزئية بسبب اإلجراًات االحترازية اليت تتخذها احلكومة جتنبًًا لالنعكاسات السلبية
اليت قد تأيت هبا تقلبات األسواق العاملية على االقتصاد التركي.
وخبصوص احلريات السياسية ،فقد حتوَّلت مرتبة تركيا يف هذا اجملاا من حرية
جزئية إىل حرية كبرية نتيجة حلِّ مشكلة األقليات من خالا الدسدتور اجلديدد
للبالد ،وانتهاً تدخل اجليش بصورة كاملة يف احلياة السياسية ،وحتوا التنظيمدات
املسلحة إىل أحزا سياسية ،وقد أسهم هذا األمر بتقلي النفقات العسدكرية إىل
 %0,5من النات احمللي اإلمجايل ،وحتويل هذا اإلنفاق من األغدراض الدفاعيدة إىل
تطوير الصناعات العسكرية؛ مما ترتب عليه تقليل الواردات املتعلقدة بالتسدلي ،
والتحوا إىل تصدير بعض املعدات العسكرية ،كما انعكس هذا املوضدوع علدى
االستقرار السياسي يف البالد ،وحتوا النظام السياسي من مستقر جزئيًّا إىل مستقر.
ونتيجة للربط بني البحث العلمي من جهة ،واحتياجات السوق من جهة أخدرى،
تطورت مؤسسات البحث العلمي بصورة ملموسة ،وبلغت النفقات على البحدث
العلمي  %1,09من النات احمللي اإلمجايل ،ووصل عدد اجلامعدات  110جامعدة،
وترافق هذا األمر مع زيادة نسبة معرفة القراًة والكتابة بني أفراد اجملتمع التركدي
لتصل إىل  %91من الذكور ،و %95,14بني اإلناث ،وهي نسدبة متقاربدة بدني
اجلنسني ،وبنسبة عامة بلغت %92,96؛ فلم تعد الفجوة بني اجلنسني متسعة يف هذا
اجملاا .وحيدث ذلك مع االستمرار يف اخنفاض معدا التضخم ونسبة البطالة الديت
طاملا عاىن االقتصاد التركي من ارتفاعهما خالا األعوام اخلمسني املاضية ،ووصل
معدا التضخم إىل  %5,9مقابل  %5,4يف العام  ،1011إال أن نسبة البطالة ال تزاا
مرتفعة نظرًًا الرتفاع نسبة الشبا يف اجملتمع وظلََّّدت حبددود  %17,15مقابدل
 %11,1عام .1011
وقد أثَّر التحسن يف املؤشرات االقتصادية التركية على مؤشر التنمية البشرية؛
مما أدى إىل صعود تركيا إىل شرحية الدوا ذات التنمية البشرية املرتفعة عام ،1016
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ووصلت قيمة هذا املؤشر إىل  ،0,799ومع تزايد النشاط التجاري بني تركيا ودوا
العامل ،أثَّر ذلك سلبًًا على بقاً مؤشِّر الفساد مرتف ًعًا نسبيًّا تاركًًا البالد يف املرتبدة
اخلمسني بني دوا العامل يف هذا اجملاا.
وعلى الصعيد اخلارجي ،حتسَّنت العالقات العربية-التركية بصورة كبرية ،وقد
تأثَّر ذلك بالتحوالت الدميقراطية اليت شهدهتا البالد العربية منذ العام  ،1016وهذا
األمر يتي درجة كبرية من إمكانية التفاهم حوا القضايا املشتركة ،يف ظل الددور
اجلديد ملنظمة التعاون اإلسالمي كمنظمة إقليمية اقتصادية وسياسية وعسكرية.
وعلى صعيد العالقات التركية-اإلسرائيلية فإهنا ال تزاا تراوح مكاهندا دون
تطور يُذكر ،وخاصة بعد تراجع أمهية إسرائيل بالنسبة لتركيا بعد أن وجدت تركيا
استراتيجيا جديدًًا يف املنطقة مندذ العدام ،1011
ًّ
يف النظام املصري اجلديد حلي ًفًا
وختلِّي تركيا عن فكرة االنضمام لالحتاد األوروبدي رمسيًّا يف العام  ،1017وذلدك
لتزايد السلبيات املترتبة على هذا االنضمام يف اجملاا االقتصادي؛ مما يقلِّ الضغوط
األوروبية على تركيا لتحسني هذه العالقات .كما أن النفوذ التركدي توسََّّدع يف
األراضي الفلسطينية نتيجة لصعود التيار السياسي اإلسالمي فيها إىل احلكم عقدب
االنتخابات اليت أجريت عام .1017
وبفعل النجاحات اليت حققتها السياسة اخلارجية التركية يف بنداً الشدراكة
االقتصادية مع الدوا العربية واهلند والصني وروسيا باإلضدافة إىل بقيدة الددوا
اآلسيوية (دوا الربيكس) ،أعلن وزير اخلارجية التركي ختلي بالده عدن املطالبدة
باالنضمام إىل عضوية االحتاد األوروبدي ،واالكتفاً بوضع الشريك املميز معه عام
 ،1017ومع أن هذا األمر أثار انزعاج الواليات املتحدة ،لكن تلك اخلطوة لن تلغي
أمهية كل من الطرفني بالنسبة لآلخر ،وستُبقي على عالقة حسنة بينهما.
وبناًا على النقاش السابق ،ميكن توصيف املكانة اإلقليمية لتركيا عدام 1010
على النحو اآليت:
أ -قادت التطورات الكبرية اليت حتققت يف عمل جوانب احلالدة التركيدة
على كافة الصعد السياسية واالقتصادية والعسكرية إىل اعتراف اجملتمدع
الدويل هبا كقوة إقليمية مهمة (مع حتفظ إيران وإسرائيل)؛ مما جعلدها
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ال يف صدنع القدرارات االسدتراتيجية ضدمن حميطهدا
طرفًًا فداع ً
اجليوستراتيجي ،خصوصًًا يف آسيا الوسطى والقوقاز واملنطقة العربية.
 تنامت العالقات العربية-التركية على الصعيد االقتصدادي ،إال أهندا ملتصل إىل حدِّ التحالف االستراتيجي ،ومت التفاهم حوا قضدايا األمدن
واملياه واحلدود.
ج -ظلت تركيا تنطلق يف عالقتها اخلارجية من منطلقات براغماتية بعيد ًدًا
عن األبعاد الفكرية واأليديولوجية ،باإلضافة إىل توظيف التراث التارخيي
مع الشعو األخرى يف خدمة مصاحلها.
د -متكَّنت تركيا ،بالتعاون مع روسيا ،من استخدام الطاقة النووية يف توليد
الكهرباً عرب بناً عدد من احملطات النووية ابتداً من العام .1014
هد -حققت تركيا جناحات كبرية يف مدِّ أنابيب النفط من الدوا اجملداورة
عرب أراضيها لتصديرها إىل الغر  ،وساعد اضدطرا األوضداع يف
اخللي العربدي مبد أنابيب النفط من الدوا العربية وإيران باإلضافة إىل
الدوا اجملاورة األخرى؛ مما جعل تركيا ممرًّا ألكرب شبكة أنابيب لنقدل
النفط يف العامل؛ مما سهَّل هلا احلصوا على أغلب احتياجاهتا من الدنفط
مقابل مرور هذه األنابيب عرب أراضيها.
و -ظلَّت تركيا تتمتع بوضع الشريك املميز لدوا االحتاد األوروبدي رغم
ختليها عن فكرة االنضدمام إىل عضدويته الكاملدة ،إال أن االحتداد
األوروبدي مل يعد الشريك االقتصادي األوا لتركيا بعد أن أصدبحت
روسيا الشريك االقتصادي األوا هلا منذ عام .1016
 1السين ريو المموي المتة ئم

يقوم السيناريو املتشائم يف بنائه على جانب معني يتمثدل يف تعداظم تدأثري
املتغريات ذات التأثري السلبدي على حالة الدولة ،وميكن حتديد مصادر اخلطر على
احلالة التركية من جهتني ،مها:
 خطر التقسيم على أساس إثين (عِرقي أو طائفي).101

 عودة اجليش للتدخل يف احلياة السياسية عرب انقال عسكري يقود إىلتغيري النظام السياسي.
ع -التقسيم ىلى عس س ثني

 .1التأثر بدول اجلوار
بالرغم من التفوق العسكري للجيش التركي على العناصر الكردية املسلحة يف
كافة اجملاالت ،إال أن ما حيدث يف األقطار اجملاورة قد يُلقي بظالله على احلالة
التركية ،فتمتع إقليم كردستان العراق بوضع اإلقليم الفيدرايل منذ عام ،1001
واحتمالية حصوا األكراد يف سوريا على وضع شبيه يف أعقدا الثدورة،
باإلضافة إىل احتماا تعرض إيران إىل هجوم عسكري غربدي؛ األمر الدذي
قد يترتب عليه نشو حر إقليمية شاملة تقود إىل حالة عارمة من الفوضى
واالضطرابات والعنف ،وهذه احلالة سوف تتي لألقليات املختلفدة فرصدة
االنفصاا عن الدوا املركزية اليت تعيش فيها ،وقد يقود هدذا االحتمداا يف
حاا حدوثه إىل تنفيذ الغر والواليات املتحدة مشروعهم املأموا "الشدرق
األوسط الكبري" ،ويرتكز هذا املشروع بصورة أساسية على فرضية مفادها أن
القضية الفلسطينية واحلركات اإلسالمية والنفط ليست هي املسدؤولة عدن
أزمات الشرق األوسط ،بل إن تلك األزمات منبثقة عن غيا التوافق بدني
التركيبة اإلثنية واحلدود السياسية ،وبالتايل البد من إعادة تقسديم املنطقدة
بصورة حتقق هذا التوافق ،ومبوجب هذه الفكرة فإن مناطق الشيعة واألكدراد
وغريها من األقليات العِرقية والدينية واملذهبية سوف تتعرض لتغيري جوهري،
وسوف يطوا هذا التغيري يف حاا حدوثه العديد مدن الددوا املركزيدة يف
اإلقليم ،ويف مقدمتها :تركيا وإيران والسعودية والعراق(.)1
()1

Peters, Ralph, “How a Better Middle East Would Look”, Armed Forces
Journal, June 2006, (Visited on 20 August 2012):
www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899
Darius, Mahdi, Nazemroaya, “Plans for Redrawing the Middle East: The
Project for a New Middle East”, Global Research, 18 November 2006, p. 66.
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 .0التأثر باحلالة اإلقليمية
من جانب آخر ،قد تتأثر األقليات العِرقية والدينية واملذهبية مبا حيددث مدن
ثورات شعبية يف الدوا اجملاورة هلا؛ مما يدفعها إىل ثورات مماثلة ذات طبيعدة
سلمية تنتهي بعصيان مدين شديد ،يقود إىل انفصاهلا يف حداا اسدتطاعت
حشد الرأي العام العاملي ،والتزمت بالسلمية ،والتفت حوا قيدادة سياسدية
موحدة.
 .3حدوث كارثة طبيعية كبرية (زلزاا مدمر) جتعل احلكومة املركزية منشدغلة
بالتصدي هلا ،وتدفعها إىل تقلي وجودها العسكري يف املنداطق اجلنوبيدة
الشرقية؛ مما يتي للعناصر املسلحة استغالا هذا الظرف وإعالن االنفصاا.
أ -االنقالأ العسوره

يتمتع اجليش التركي منذ نشأة اجلمهورية التركية بنفدوذ كدبري يف احليداة
السياسية ،كما أن اجليش التركي له تاريخ طويل من التدخل املباشدر يف شدؤون
احلكم ،وجتلَّى ذلك عرب سلسلة من االنقالبات العسكرية اليت كان آخرهدا عدام
 ،1996والذي عُرف بانقال ما بعد احلداثة ،وقد يكون الددافع وراً انقدال
جديد يف تركيا شعور القوى القومية والعلمانية بغيا دورها املعهدود يف احليداة
السياسية نتيجة صعود التيار اإلسالمي منذ مطلع القرن احلادي والعشرين وحدىت
الوقت الراهن ،وقد استطاع هذا التيار تقلي سطوة اجليش على احلياة السياسدية
بصورة كبرية ،ويسعى إىل كتابة دستور جديد للبالد يراعي املتغريات والتناقضات،
ويعاجل االختالالت يف الدستور الذي وُضع يف أعقا انقال عدام  ،1911وقدد
يكون الدستور اجلديد هو النقطة اليت تُفجِّر الوضع يف البالد وتستثري العسكر مدن
جديد.
إال أن حدوث هذا السيناريو مدرتبط بدالظروف السياسدية واالقتصدادية
واالجتماعية يف الدولة ،واملؤشرات اليت متت دراستها يف خمتلف هذه اجلواندب ال
تدا على إمكانية حدوث السيناريو املتشائم ،وخاصة يف حاا مت إجناز الدسدتور
اجلديد ،والذي يدا معظم التسريبات املرتبطة به على معاجلةٍ ما ملسألة األقليدات
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العِرقية ،كما أن السكان من خمتلف القوميات واملذاهب موزعون على كافة مناطق
البالد ،مبا يف ذلك األكراد الذين ارحتلوا إىل خمتلف املدن التركية الكبرية وانددعوا
فيها؛ مما حيد من الشعور بالنزعة االنفصالية ،كما أن الدراسدة توصدلت إىل أن
احتمالية تقسيم البالد على أساس إثين ال تزيد على  %11يف أسوأ الظروف .وفيما
يتعلق بإمكانية حدوث انقال عسكري ،فإن كثريًًا من املعطيات الالزمة حلدوثه مل
تعد قائمة اآلن ،فقد انتهت اهليمنة اإلعالمية اليت كانت سائدة من قِبدل إعدالم
اجليش والقوى العلمانية لصاحل مؤسسات إعالمية تعددية غري حمسوبة علدى هدذا
الفريق أو ذاك ،وكذلك بروز مؤسسات إعالمية مرتبطة بالتيار اإلسالمي ،كما أن
شعبية اجليش تراجعت يف أعقا اكتشاف احملاولة االنقالبية عام  ،1004وارتبداط
عدد من كبار ضباط اجليش مبنظمات إرهابية ،إىل جانب العديد من التعدديالت
الدستورية ،وامتالك احلكومة احلالية نسبة رضى شعبدي مرحية ال تقل عدن %61
على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
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جاً يف بيان صادر عن املعهد التركي لإلحصاًات أن اخلطط احلكومية اهلادفدة
إىل خفض الزيادة السكانية بدأت حتقق النجاح املطلو ؛ فقد بلغ عدد سكان تركيدا
هذا العام ،1010 ،حوايل  11.1مليون نسمة ،ينتشدرون علدى مسداحة مقددارها
 770.760كم ،1وأن الكثافة السكانية بلغت حوايل  106.5شخ /كدم ،1وأكََّّدد
املعهد أن نسبة الشبا الذين تتراوح أعمارهم ما بني ( )19-0سنة بلغت  %11مدن
عموع السكان ،مع نسبة مماثلة يف الفئة العمرية ( ،)19-10وهذا يعين أن النسبة العامة
للشبا يف الفئة العمرية ( )19-0قد تراجعت إىل حنو  %46هذا العام مقابل  %61عام
 ،1001وهذا يعين ختفيف الضغط على احلكومة وتراجع نسبة البطالة إىل حدوايل ،%5
وزيادة نسبة التشغيل إىل حوايل .%10
وبالرغم من استمرار النمو احلضري ،والنزوح من الريف إىل املدينة يف البالد،
فإن املشاريع احلكومية الرامية إىل تعزيز البنية التحتية واخلدمات العامة واإلسدكان
قادرة على امتصاص معدالت املهاجرين املرتفعة بالتزامن مع تطوير املناطق الريفيدة
وإقامة املشاريع التنموية فيها لتقليل أعداد املهاجرين منها ،مثل مشدروع ()GAB
الذي يهدف إىل إحداث نقلة نوعية يف املناطق اجلنوبية الشرقية مدن الدبالد ذات
األغلبية الكردية بعد أن أتاح حتوا حز العماا الكردستاين إىل العمل السياسدي
وإلقاً السالح استكماا هذا املشروع عام  ،1017وقد بلغت نسبة سكان احلضدر
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حبلوا هناية العام احلايل ،1010 ،حوايل  %71من السكان ،ومن أبرز النجاحدات
اليت أُحرزت التخل من العشوائيات بعد بناً وحدات سكنية بديلدة عندها يف
األراضي اململوكة للدولة يف أطراف املدن .وقد أكَّد املعهد التركي لإلحصاًات أن
التخل من العشوائيات ترتَّب عليه زيادة معدالت الترابط االجتماعي ،واخنفاض
معدالت اجلرمية املنظمة ،وتراجع النزعات االنفصالية بعد إقرار الدسدتور اجلديدد
الذي أتاح لألقليات العِرقية والدينية مزيدًًا من احلريات الثقافية والسياسية منذ العام
.1016
كما أدَّى إقرار الدستور اجلديد إىل حتوا البالد إىل النظام الرئاسي وانتدهاً
دور اجليش يف احلياة السياسية بشكل كامل ،وأصبحت قيادة اجلديش ورئاسدة
األركان العامة مرتبطة بوزير الدفاع.
وقد أثََّّرت املؤشرات االقتصادية اإلجيابية بشكل متزايد على الوضع العدام يف
البالد ،فلو نظرنا إىل معدا النمو االقتصادي لوجدناه قد حقق رق ًمًا قياسيًّا بوصوله
إىل  %11.1ليحل يف املرتبة الثانية بعد االقتصاد الصيين يف هذا اجملداا ،كمدا أن
التحسن يف معدا النمو منذ العام  1011حىت الوقت احلاضر مكَّن االقتصاد التركي
من احتالا املرتبة العاشرة عامليًّا ،وازداد دخل الفرد ليصدل إىل  15ألدف دوالر
سنويًّا ،وارتفع نصيب الفرد من النات احمللي اإلمجايل إىل  11.500دوالر .وفيمدا
يتعلق باحلرية االقتصادية فإهنا ال تزاا جزئية بسبب اإلجراًات االحترازيدة الديت
تتخذها احلكومة جتنبًًا لالنعكاسات السلبية اليت قد تأيت هبا تقلبات األسواق العاملية
على االقتصاد التركي .وخبصوص احلريات السياسية فقد حتوَّلت مرتبة تركيدا يف
هذا اجملاا من حرية جزئية إىل حرية كبرية نتيجة حلِّ مشكلة األقليات من خدالا
الدستور اجلديد ،وانتهاً تدخل اجليش بصورة كاملة يف احلياة السياسية ،وحتدوا
التنظيمات املسلحة إىل أحزا سياسية ،وقد أسهم هذا األمر بتقلدي النفقدات
العسكرية إىل  %0.1من النات احمللي اإلمجايل ،وحتويل هذا اإلنفاق من األغدراض
الدفاعية إىل تطوير الصناعات العسكرية ،وترتَّب على ذلك تقليل الواردات املتعلقة
بالتسلي والتحوا إىل تصدير بعض املعدات العسكرية ،كما انعكس هذا املوضوع
على االستقرار السياسي ،وحتوا النظام السياسي من مستقر جزئيًّا إىل مستقر.
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ونتيجة للربط بني البحث العلمي من جهة ،واحتياجات السوق مدن جهدة
أخرى؛ فقد تطورت مؤسسات البحث العلمي بصورة ملموسة ،وبلغت النفقدات
على البحث العلمي  %1.5من النات احمللي اإلمجايل بزيادة مقددارها  %150عدن
العام  ،1010ووصل عدد اجلامعات إىل  150جامعة ،وترافق هذا األمر مع زيدادة
نسبة معرفة القراًة والكتابة بني أفراد اجملتمع التركي ،فقد وصلت إىل  %99مدن
الذكور ،و %97بني اإلناث ،وهي نسبة متقاربة بني اجلنسني فلم تعدد الفجدوة
بينهما متسعة كما كانت احلاا يف السابق ،وترافق ذلك مع االستمرار يف اخنفاض
معدا التضخم ،ونسبة البطالة؛ إذ وصل معدا التضخم إىل  %1.7وهي أدىن قيمة
يصل إليها منذ تأسيس اجلمهورية مقابل  %1.4يف العام  ،1011واخنفضت نسدبة
البطالة إىل  %5مقابل  %11.1عام  ،1011كما حقَّق معدا التوظيدف مسدتوى
قياسيًّا بوصوله إىل .%10
وقد انعكس حتسن املؤشرات االقتصادية التركية على مؤشر التنمية البشدرية؛
مما أدى إىل صعود تركيا إىل شرحية الدوا ذات التنمية البشرية املرتفعة عام ،1011
ومع تزايد النشاط التجاري بني تركيا ودوا العامل أثَّر ذلك سلبًًا على بقاً مؤشدر
الفساد مرتف ًعًا نسبيًّا.
وعلى الصعيد اخلارجي ،فقد انضمت تركيا رمسيًّا كعضو كامل العضدوية يف
االحتاد األوروبدي بعد أن متكَّنت احلكومة التركية من تلبية الشدروط الالزمدة
لذلك ،كما حتسنت العالقات العربية-التركية بصورة كبرية ،وقدد تدأثَّر ذلدك
بالتحوا الدميقراطي يف البالد العربية منذ العام .1016
وعلى صعيد العالقات التركية-اإلسرائيلية؛ فنتيجة لألضرار الكدبرية الديت
تعرضت هلا املصاحل اإلسرائيلية جرَّاً صعود التيار اإلسالمي يف االنتخابدات الديت
تلت ثورة  15يناير/كانون الثاين  1011يف مصر ،فقد اضطُرَّت إسرائيل لالعتدذار
رمسيًّا لتركيا عن هجومها على السفينة التركية مرمرة وقافلدة أسدطوا احلريدة،
وقامت بدفع تعويضات إىل أسر الضحايا ،وعملت على ختفيف القيود على قطاع
غزة نسبيًّا؛ وذلك لتطبيع عالقاهتا مع تركيا حىت ال تصب معزولة يف املنطقة ،وقدد
قبلت احلكومة التركية هذه اخلطوات ،لكن العالقات مل تعد إىل قوهتا اليت كاندت
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عليها قبل عام  1009ما عدا اجلانب االقتصادي ،وذلك لتراجع أمهيدة إسدرائيل
بالنسبة لتركيا بعد أن وجدت يف النظام املصري اجلديد حليفًا استراتيجيًّا جدي ًدًا يف
املنطقة منذ العام  ،1011كما أن النفوذ التركي توسَّع يف األراضي الفلسطينية نتيجة
لصعود التيار السياسي اإلسالمي فيها إىل احلكم عقب االنتخابات اليت أُجريت عام
.1017
بال ة السين ريو المعي ره:

.1

.1
.1

.4

استطاعت تركيا تقوية دورها اإلقليمي من خدالا لعدب دور ملمدوس يف
حميطها احليوي ،وخاصة يف آسيا الوسطى والقوقاز واملنطقة العربيدة ،وقدد
ساعدت الثوراتُ العربيةُ تركيا على هذا األمر ،كما ساعد صدعود التيدار
اإلسالمي يف البالد العربية على ذلك ،وقد دفع هذا الواقع القدوى الدوليدة
لقبوا هذا الدور.
متكنت تركيا من االنتقاا إىل مستوى الدوا ذات التنمية البشدرية املرتفعدة
خالفًًا لبقية الدوا املهمة يف اإلقليم.
متكنت تركيا من ضمان مصاحلها السياسية واالقتصادية يف املنطقة من خالا
بعض املنظمات اإلقليمية ،مثل :منظمة التعاون اإلسالمي ،بعد تعديل ميثاقها
لتصب منظمة إقليمية ذات بُعد سياسي واقتصادي وعسكري ،باإلضدافة إىل
مؤمتر التعاون العريب-التركي ،وملتقى الصداقة لدوا وسط وشرق آسيا.
ختلصت تركيا من االعتماد الكبري على كل من إسرائيل والواليات املتحدة يف
عاا التسلي  ،وذلك نتيجة توجيه جزً كبري من نفقاهتا العسكرية ألغدراض
الصناعات العسكرية احمللية.
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املبحث الثاني

السين ريو المحتمم
المةلد التروي األوثر احتم اال

هناك متغيِّر من بني املتغريات املرتبطة بالظاهرة قيد الدراسة يسدمى بداملتغري
"عظيم التأثري قليل االحتماا" ( ،)low Probability-High Impactوهذا املدتغري
يؤدي إىل حالة من التحوا الكامل يف مسار الظاهرة ،وقد أشرنا عند احلديث عن
السيناريو املعياري املتشائم إىل االنقالبات العسكرية اليت شهدت تركيا العديد منها
عرب تارخيها ،كما أشرنا إىل الكوارث الطبيعية كالزالزا وقد شهدت تركيا العديد
ضًا ،ويف حاا حدوث كارثة كبرية تؤدي إىل إعادة انتشار اجليش يف املناطق
منها أي ً
اليت تعاين من آثار هذه الكارثة ،فقد تُُتاح الفرصة أمام األقليات إلعالن االنفصاا
عن الدولة األم.
وقد تبني من الدراسة وتتبع البياندات الدواردة يف اجلددولني  11و 11أن
االستقرار السياسي يأخذ منحىً متزايدًًا ،وهذا األمر جيعل من فرصة حدوث املتغري
عظيمَ التأثري قليلَ االحتماا غري متاح .ويف حاا تعرض النظام السياسي ألي تأثري
حيُوا دون ممارسة القيادة السياسية ملهامها ،فإن اجليش يقوم هبذه املهمة مؤقتًًا حلني
متكُّن القيادة السياسية من استعادة الدور املنوط هبا ،أو إتاحة الفرصة أمام الشدعب
النتخا قيادة سياسية جديدة بعد إهناً املرحلة االنتقالية املؤقتة ،وقدد أشدرنا يف
مواقع متعددة من هذه الدراسة إىل أن اجليش التركي لديه تقاليد راسخة يف التدخل
ال آخدر
يف الشؤون السياسية وإدارة البالد يف مراحل عدَّة .كما أن هنداك شدك ً
للمتغري "عظيم التأثري قليل االحتماا" ،وهو تعرض البالد إىل أزمة اقتصادية خانقة
تؤدي إىل انكماش النمو ،وتزايد أسعار الطاقة وتراجدع الصدادرات ،وتعداظم
110

الواردات ،إال أن كل املؤشرات ال تتوافق مع هذا االحتماا؛ فقد جتاوزت تركيدا
آثار األزمة املالية العاملية عام  1001خالا عام واحد ،يف حني ال يزاا العديد مدن
دوا العامل ذوات االقتصادات الكبرية والعريقة يعاين من آثارهدا حدىت الوقدت
احلاضر .كما أن تركيا لن تتأثر كثريًًا من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حصوهلا على
كثري من احتياجاهتا من ريع اخلطوط اليت تعرب أراضيها ،إىل جانب سعيها إلنتداج
املزيد من النفط عرب التنقيب عنه يف سواحل حبر إجيه ،وقبالة السواحل القربصدية،
ال عن سعيها لبناً العديد من احملطات النووية بالتعاون مدع روسديا لتقلدي
فض ً
اعتمادها على النفط ،وتشري البيانات إىل تزايد مستمر يف معدالت النمو ،وتراجع
معدالت التضخم ،وتراجع نسبة الديون من النات احمللي اإلمجايل مما جيعل احتمالية
تعرض البالد ملثل هذه األزمة ضئيلة للغاية.
وللوقوف على املالم العامة لفترة الدراسة ( ،)1010-1010فإننا سنقسدم
هذه الفترة إىل مرحلتني األوىل من  ،1015-1010والثانية من .1010-1015
 1المرحلة األولى ()1715-1717

وقد شهدت هذه املرحلة العديد من األحداث اليت هلا صلة مباشرة باملكاندة
اإلقليمية لتركيا على املستوى الداخلي واخلارجي ،ومن أبرزها:
 إجراً استفتاً شعبدي على التعديالت الدستورية منتصف عام .1010 فوز حز العدالة والتنمية يف االنتخابات التشريعية عام  1011للمدرةالثالثة على التوايل ،وتشكيله احلكومة منفر ًدًا؛ مما يعين عدم تغري طبيعدة
القرارات االستراتيجية.
 االنتخابات الرئاسية املباشِرة من قِبل الشعب ألوا مرة يف تاريخ تركياأواخر العام .1014
 وضع دستور جديد للبالد يُدخل تعديالت جوهرية على بنيدة النظدامالسياسي ،ويعاجل قضية التنوع العِرقي والثقايف عام .1015
هذا على الصعيد الداخلي أمَّا على الصعيد اخلارجي:
 استمرار تعثر انضمام تركيا لعضوية االحتاد األوروبدي.111
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بداية تويل الرئيس األمريكي باراك أوباما مهامَّ منصبه.
استمرار تعثر العالقات التركية-اإلسرائيلية.
اندالع الثورات العربية.
التدخل الغربدي يف ليبيا.
تفجر األوضاع يف سوريا.
هله المرحلة

تتمتع تركيا بعالقات إجيابية مع كافة القوى الكربى يف اجملتمع الدويل ،فتركيا
حليف استراتيجي للواليات املتحدة األمريكية ،وعضو يف حلف مشاا األطلسدي،
وعضو يف كثري من املؤسسات األوروبية ،وشريك جتاري لكلٍّ من روسيا والصني،
وبالتايل فإن املكانة اإلقليمية والدولية لتركيا متصلة بكل هذه اجلوانب اليت حتتدوي
قدرًًا كبريًًا من التضاد والتناقض ،وعند دراستنا آلليات السياسة اخلارجية للقدوى
الدولية جتاه تركيا البد من النظر إىل اجلوانب اآلتية والوقوف عندها:
أ -أن األزمة املالية العاملية اليت حدثت يف العام  1001تركت آثارًًا كدبرية
على االقتصادات الغربية يف الواليات املتحدة واالحتداد األوروبددي،
وهذه األزمة تعزِّز مواقف القوى الصاعدة الدولية واإلقليميدة ،وتعدد
تركيا قوة إقليمية صاعدة بقوة.
 استمرار األزمة املالية يف بعض دوا منطقة اليورو سيخفف من املواقفاملتشددة جتاه انضمام تركيا كعضدو كامدل لالحتداد األوروبددي؛
ال مساعدًًا يف حلِّ الكثري مدن املشداكل
فاقتصادها املتنامي يشكِّل عام ً
االقتصادية ،لكن تفاقم األزمات االقتصادية يف اليونان وإسبانيا وغريهدا
من الدوا األوروبية جعل من عضوية االحتاد األوروبدي أمدرًا غدري
جاذ كما كان يف السابق.
ج -إن تراجع الرغبة األمريكية يف شَنِّ مزيد مدن احلدرو االسدتباقية،
والتدخل يف مناطق ساخنة من العامل يف ظل حكم احلز الددميقراطي،
يعزِّز من دور القوى اإلقليمية الصاعدة ،وخاصة تلك اليت حتظى بثقدة
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الواليات املتحدة واألوروبيني ،مثل :تركيا.
د -تصاعد الدورين الصيين والروسي يف الساحة الدولية ،وهي قدوى هلدا
مصاحل مشتركة مع تركيا ،سيخلق حالة من التنافس على استقطاهبا؛ مما سديدفعها
لتبين سياسات متوازنة بني هذه القوى.
وبوجود هذه السمات سيكون أمام القوى الدولية عدد من اخليارات للتعامل
مع تركيا ،منها:
 .1ممارسة الواليات املتحدة ضغوطًًا على االحتاد األوروبددي للتعجيدل
بقبوا تركيا كعضو كامل يف االحتاد جتنبًًا ملخاطر استمالتها من القدوى
األخرى.
 .1تغاضي الواليات املتحدة األمريكية عن تددهور العالقدات التركيدة-
اإلسرائيلية وجتنب الضغط على تركيا لتطبيعها حرصًًا على مصداحلها
احليوية معها.
 .1قبوا الدوا األوروبية بعضوية تركيا الكاملة للحدِّ من تأثري األزمة املالية
املستمرة.
 .4سعي الصني وروسيا لتعزيز شراكتهما التجارية واالقتصادية مع تركيدا
بغرض جعل القرار التركي متوازنًًا وغري منحاز للمصداحل األمريكيدة
والغربية على األقل.
وخالصة األمر أن الصراع بني املصاحل التركية والقوى الدولية الكربى هدو
صراع غري صفري ،وبالتايل فإن اإلقرار بدور تركي إقليمي فاعل يُعد قامسًًا مشتركًًا
بني تلك القوى ،إال أن اخلالف بينها ينصب حوا طبيعة وحدود الددور الدذي
يتعني على تركيا القيام به يف حميطها اإلقليمي.
 1المرحلة الث نية ()1717-1715

من املتوقع أن تشهد هذه املرحلة تغريات استراتيجية كبرية ،منها:
أو ًال :أن تزايد األعباً املالية للقوى الدولية الفاعلة وحاجتدها املتزايددة إىل
مصادر الطاقة ستدفعها إىل جتنب خوض حرو كربى نظرًًا للتكداليف املترتبدة
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عليها ،باإلضافة إىل حاجة هذه القوى لتأمني االستقرار حوا منابع النفط يف منطقة
اخللي والقوقاز وآسيا الوسطى؛ مما سيخلق لتركيا حميطًا إقليميًّا مستقرًّا إىل حددٍّ
بعيد؛ مما سينعكس إجيابًًا على االقتصاد التركي ومتكني تركيا من لعب دور الدولة
املركز.
ثانيًًا :االندفاع الروسي املتزايد لتأمني مصاحلها ضمن عاهلا احليوي (اجلمهوريات
السوفيتية السابقة) ،وملا كانت تركيا تتمتع بعالقات تارخيية وثقافية ومصاحل مشدتركة
مع تلك اجلمهوريات ،فإن روسيا حباجة لدور تركي متنام لتأمني تلك املصاحل يف ظدل
الرغبة املشتركة بني اجلانبني يف حماصرة اجلماعات املتطرفة يف تلك املنطقة ومنع توسدع
نفوذها غري أن إيران تلعب دورًًا منافسًًا للدور التركي؛ مما جيعل مصاحل البلدين تتضداد
وتتصادم ،وحبكم العالقات التارخيية بني تركيا والغر فإن إيران من الناحية النظريدة
هي األقر لروسيا ،إال أن روسيا حباجة إىل سحب تركيا إىل خط املنتصدف بيندها
وبني الغر على األقل ،وهذا األمر قد يقود إىل توتر العالقات التركية-اإليرانيدة إىل
جانب أمور أخرى سبقت اإلشارة إليها عند حديثنا عن العالقات التركية-اإليرانيدة،
واليت ميكن أن نعيد اإلشارة إىل أبرزها على النحو التايل(:)1
أ -التوجس التركي من سعي إيران المتالك السالح النووي.
 االنزعاج التركي من املنافسة اإليرانية يف أذربيجان وآسديا الوسدطىوجورجيا.
ج -تصاعد التجاذبات الطائفية بني السنَّة والشيعة يف املنطقة وخصوصًًدا يف
سوريا والعراق وميل تركيا حنو السنَّة واحنياز إيران للشيعة.
د -االستياً التركي من السياسات اإليرانية جتاه اإليرانيني من أصوا تركية.
هد -التنافس التركي-اإليراين على النفوذ واملصاحل يف العراق.
إال أن دخوا تركيا يف االحتاد األوروبدي كعضو كامل سديجعل مدوازين
القوى تصب يف الكفة التركية.
()1

Yesilada, Birol, Efird, Brian, Noordiik, Peter, “Competition Among Giants: A
Look at How Future Enlargement of the European Union Could Affect Global
Power Transition”, International Studies Review, Vol 8, 4 December 2006,
p. 607-622.
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ثالثًًا :حاجة البالد العربية يف أعقا ثورات الربيع العربددي إىل النمدوذج
التركي يف احلكم ،والذي ميازج بني القيم اإلسالمية والدميقراطية والعلمانية ،سيعزِّز
من املوقع اإلقليمي لتركيا ،وسيعظِّم من مركزيتها مع تنامي دور التيار اإلسدالمي
يف البالد العربية فيما بعد الثورات ،وحبكم العالقات التارخيية والثقافية بني الدبالد
العربية وتركيا سيكون تنامي الدور التركي على حسا الدور اإليراين مع أخدذ
البُعد املذهبدي بعني االعتبار.
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املبحث الثالث

انعو س

السين ريو المحتمم

ىلى المو نة اإل ليمية
ال يوجد إمجاع بني منظِّري العالقات الدولية على طبيعة العناصر اليت تقداس
على أساسها املكانة اإلقليمية لدولةٍ ما ،لكنهم يتفقون بشكل عام على املكوندات
املرتبطة مبوازين القوة ،واليت تُقسَّم إىل ثالثة مكونات :مادية ومعنويدة وإداريدة؛
فاملكوِّن املادي للقوة يتضمن اجلوانب االقتصادية والعسكرية والسكانية وما يرتبط
املكون املعنوي فيتضمن بنية النظام السياسي ،ومدى
هبذه اجلوانب من تبعات ،أمَّا ِّ
اللُّحمة الداخلية ،والبناً االجتماعي وكل ما يتعلق هبدذه اجلواندب .وخبصدوص
املكوِّن اإلداري فإنه يتضمن طبيعة اآلليات اليت يتم هبا توظيف املكدوِّنيْن املدادي
واملعنوي.
وبتتبع املكونات السابقة يف منطقة الشرق األوسط ،جند أن التنافس على موقع
الدولة املركز جيري بني دوا ةس ،هي :تركيا ،وإيران ،ومصدر ،والسدعودية،
وإسرائيل؛ فتركيا دولة عضو يف حلف مشاا األطلسي ،ومرشحة لعضوية االحتداد
األوروبدي ،ومتتلك عالقات دولية متشعبة يف احمليطني اإلقليمي والدويل .وإيدران
تتمتع مبوقع جغرايف مهم ،إضافة إىل كوهنا دولة نفطية ،إال أن عالقاهتدا بدالقوى
الغربية متوترة وذات طبيعة صراعية صفرية ،وهي ال حتظى بقبوا كبري لددى دوا
اخللي اجملاورة هلا .وإسرائيل تتمتع بنصيب كبري من املكوِّن املادي للقدوة ،إال أن
العامل السكاين وغيا العمق االستراتيجي وعدم قدرهتا على االندماج يف حميطها
اإلقليمي هي عوامل حتد من قدرهتا على احتالا مكان الدولة املركز رغم متتعهدا
بنفوذ دويل كبري .أمَّا مصر فهي بلد ميتلك كثريًًا من عناصر القوة املادية واملعنوية،
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إال أن سلوك نظامها السياسي قبل ثورة يناير/كانون الثاين  1011سدبَّب تراجعًًدا
ملحوظًًا يف حضورها اإلقليمي ،وهي مرشحة يف مرحلة ما بعد الثورة للعدب دور
فاعل على الساحة اإلقليمية لكنها ما زالت حباجة ملزيد من الوقت حىت تلعب مثل
هذا الدور ملدة قد تصل إىل عشر سنوات .أمَّا السعودية فهي متتلك الكدثري مدن
أدوات التأثري ،كاملاا ووسائل اإلعالم إضافة إىل كوهنا مركزًا دينيًًا مهمًّا ،وهدذه
األدوات تندرج يف إطار القوة الناعمة ،لكنها ذات نصيب أقل من وسائل القدوة
اخلشنة.
وللوقوف على مدى انعكاس السيناريو احملتمل على مكانة الدوا املتنافسة يف
الساحة اإلقليمية ،البد من تناوا مسألتني على درجة عالية مدن األمهيدة :األوىل
تتعلق مبوازين القوى احلالية لألطراف املتنافسة ،والثانية تتعلدق مبسدتقبل النظدام
الدويل.
عواال :مواكيي القوف اإل ليمية في الو

الراهي:

سنحاوا يف هذا الصدد الوقوف على خمتلف جوانب القوة لدى كدلٍّ مدن
الدوا اخلمس املتنافسة على احلضور اإلقليمي األكدرب مدن خدالا اسدتعراض
املؤشرات التالية:
 1ىدد السو ي

يف عام  ،1010بلغ عدد سكان تركيا  71.7مليون نسمة ،وبلغ عدد سدكان
إيران  ،76.4وعدد سكان مصر  ،11.1والسعودية  ،17.1وإسرائيل  7.7ماليدني
نسمة(.)1
نالحظ أن مصر هي األكثر سكانًا ،وبالرغم من أمهية عدد السكان كعنصدر
مادي من عناصر القوة ،إال أن هذا العدد يشكِّل حتديًّا للدربام التنمويدة .كمدا
(UN, Department of Economic and Social Affairs, “Population Division, World )1
Population Prospects”, the 2010 revision analytical report, (Visited on
12 August 2012):
http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2010/WPP2010_Volume3.htm.date
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نالحظ التقار يف عدد السكان بني كلٍّ من مصر وإيران وتركيا وبفارق كبري عن
السعودية وإسرائيل.
 1المس حة

تبلغ مساحة تركيا  711.561كم ،1ومساحة إيران  1.641مليدون كدم،1
ومساحة السعودية  1.961مليون كم ،1ومساحة إسرائيل  11.501كم .)1(1ومن
أبرز القضايا املرتبطة باملساحة الكثافة السكانية اليت قد تنعكس على سلوك الدولة،
ال ضاغطًًا على الدولة؛ مما قد يدفعها للتوسع
فارتفاع الكثافة السكانية يشكِّل عام ً
على حسا جرياهنا إذا هتيأت الظروف ملثل هذا التوسدع .وتشدري التوقعدات
اإلحصائية احمللية والدولية إىل أن الكثافة السكانية يف إسرائيل ستصل إىل حدوايل
 105أشخاص/كم ،1وإىل  14يف السعودية ،و 41يف إيران ،و 79يف مصر ،و 109يف
تركيا ،وبناًا على هذه التوقعات فإن إسرائيل ستكون هدي األعلدى يف الكثافدة
السكانية؛ مما يترتب عليه حاجتُها املاسَّة للتوسع اخلارجي خالفًًا للددوا األربدع
األخرى ،وملواجهة مثل هذا االحتماا فإن البالد العربية اجملاورة إلسرائيل حباجدة
لدور تركي يساند يف جلم هذا النزوع اإلسرائيلي للتوسع.
وهناك مسألة أخرى مرتبطة باملساحة ،وهي العُمق االسدتراتيجي للدولدة،
والذي تتمتع به مجيع الدوا املتنافسة ما عدا إسرائيل ،وهذا العامل يعطيها دافعًًدا
آخر للتوسع.
 3نمو الن تج المحلي اإلجم لي ()GDP

وهذا املتغري يعطي تصورًًا واضحًًا عن طبيعة ومدى النمدو االقتصدادي يف
الدولة ،والذي يشكِّل مُحدِّ ًدًا مهمًّا للمكانة اإلقليمية لتلك الدولة.

()1
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جدوم ر م ()13

يوضح جم لي الن تج المحلي للقوف اإل ليمية ةرق األ وسطية
()1
( 1717-1000ملي ر دوالر)

الدولة
مصر
إيران
إسرائيل
السعودية
تركيا

1000

1771

1773

1775

1770

1717

11.111

96.151

79.955

19.794

117.9

119.6

161.9

146.6

104.616

111.117

111.071

111.479

194.1

161.751

111.157

119.495

109.945

176

101.101
160.1

111.791
111.9

101.951
101.0

119.141
411.0

647.16

477.1
611.75
715.0

من اجلدوا السابق نالحظ اآليت:
 النات اإلمجايل احمللي يف مصر هو األقل ،وهذا مؤشدر علدى ضدعفاالقتصاد ،ويشكِّل النات احمللي اإلمجايل املصري ما نسبته  %15.79من
النات احمللي اإلمجايل التركي مع مراعداة التقدار بيندهما يف عددد
السكان .كما أنه يشكِّل  %17.7من حجم الندات احمللدي اإلمجدايل
السعودي رغم أن عدد سكان مصر ثالثدة أضدعاف عددد سدكان
السعودية .وباملقارنة مع إيران ،فإن النات احمللي اإلمجايل املصري يشكِّل
 19.7من النات احمللي اإلمجايل اإليراين بالرغم من أن عدد سكان إيران
ال يزيد إال  6ماليني عن عدد سكان مصر .ويشدكِّل الندات احمللدي
اإلمجايل املصري حوايل  %76.9من النات اإلمجايل احمللي إلسرائيل ،يف
الوقت الذي يضاعف فيه سكان مصر سكان إسرائيل  11مرة.
وبالرغم من قوة االقتصادات السعودية ،واإليرانية ،واإلسرائيلية ،إال أن
االقتصاد التركي ميتاز بتنوعه ،بينما جند االقتصادات السعودية واإليرانية
مرتبطة بالنفط وتقلبات أسعاره ،بينما يدرتبط االقتصداد اإلسدرائيلي
باملساعدات اخلارجية.
()1
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 معدا التغري يف النات اإلمجايل احمللي :تشري املقارنة بني الدوا اخلمدساحملددة على أساس معدا التغري إىل أن هذا املعدا هو لصداحل إيدران،
وقد كانت نسب التغيري خالا الفتدرة مدن  1999إىل  1009علدى
درائيل،
دل  %119.1يف إسد
در ،مقابد
دو اآليت %114.6 :يف مصد
النحد
و %119.41يف السعودية ،و %177يف تركيا ،بينما بلغ يف إيران حوايل
.%155
عند حسا قوة الدوا اخلمس املذكورة استنادًا هلذا املتغري باستخدام قانون
"موير" (اجلذر التكعيبدي إلمجايل النات احمللي × اجلذر التربيعي لعدد السكان)(.)1
فإننا سنحصل على الترتيب التايل:
أ -تركيا77.47 :
 إيران61.17 :ج -مصر51.00 :
د -السعودية45.16 :
هد -إسرائيل17.41 :
 4االستثم ار الب رجية

ال على قوة اجلذ االقتصادية للدولة ،ويرتبط هذا املؤشدر
يعد هذا املتغري دلي ً
مبؤشرات أخرى ،مثل :االستقرار السياسي ،وتدين املخاطر .كمدا يشدري تددفق
االستثمارات األجنبية املباشرة إىل املسامهة يف ختفيض معدا البطالة.

()1

Muir.R. Modern Political Geography, (Macmillan, London, 2nd edition, 181),
p. 149.
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الجدوم ر م ()14

()1
يبيي االستثم ار الب رجية المب ةر ( )FDIب لملي ر دوالر

الدولة

مصر
إيران
إسرائيل
السعودية
تركيا

1000

1771

1773

1775

1770

1717

1.06

0.509

0.117

5.17

11

11.7

1.11

1.54

1.74

5.51

0.15
0.779
0.711

0.54
0.19
1.1

0.11

0.107
1.5

0.1

4.61
10

0.95

9.665
19
11.1

0.91

10.44
10.41
19.9

بدراسة اجلدوا السابق نصل إىل املالحظات اآلتية:
 تشكِّل تركيا النقطة األكثر جذبًًا لالستثمارات األجنبية ،وعند املقارندةبني حجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف تركيا وبقية الدوا اخلمس
يف العام  1010نالحظ هذه النسب:
 مصر  ،%51.9إيران ( %0.04بسبب العقوبات االقتصادية) ،السعودية ،%91.0إسرائيل .)2(%47
 شهدت قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة قفزة كدبرية مندذ العدام.1005

()1
()2
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حصلنا على هذه النسب بقسمة قيمة االستثمارات اخلارجية املباشرة يف كل دولة مدن
الدوا املذكورة على قيمة االستثمارات اخلارجية املباشرة يف تركيا عام .1010
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 5حجم ال

د ار
الجدوم ر م ()15

يوضح

()1
د ار الدوم بالم فتر مي  1000لى 1717

الدولة

1999

0221

0223

0225

0227

0212

مصر

5,116

7,014

1,917

16,071

15،71

17,96

إيران

11,01

11,904

11,711

56,151

11,99

111

إسرائيل

16,116

17,974

10,155

40,1

50,14

61

السعودية

50,756

61,061

95,169

174,615

110

150

تركيا

11,141

14,171

51,106

76,949

115,1
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يعطي حجم الصادرات مؤشرًا على مدى أمهية الدولة يف األسواق العاملية من
جانب ،كما يدا على مدى اندماجها يف االقتصاد العاملي من جانب آخر .ويددا
اجلدوا رقم ( )15على عدد من املالحظات:
 خالا الفترة من  1999إىل  1010تضاعفت صادرات هذه الدوا علدىالنحو التايل :تركيا  4.61مرات ،إيران  6.11مرات ،السدعودية 4.51
مرات ،مصر  5.11مرات ،وأخريًا ،إسرائيل  1.1مرة.
 حتتل تركيا املرتبة الثانية بني الدوا اخلمس بعد السعودية مدن حيدثحجم الصادرات ،لكن السعودية تعتمد على النفط يف صادراهتا بينمدا
جند االقتصاد التركي متنوعًًا ومتعدد القطاعات واجلوانب.
 2مؤة ار العولمة

ميكن معرفة مدى انغماس دولة معينة يف التفاعالت الدولية ويف العوملة عدرب
دراسة العديد من املؤشرات اليت تطرقنا إىل بعضها يف الصفحات السابقة ،مثدل:
حجم الصادرات ،وحجم االستثمارات األجنبية ،وحجم النات احمللي اإلمجدايل،
()1
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ونضيف إىل ذلك مؤشرات العوملة اليت يستخدمها مؤشِّر كوف للعوملدة ،والديت
يوضحها اجلدوا رقم ( )10يف الفصل الثاين من هذا البدا  ،والدذي يتنداوا
مؤشرات االندماج االقتصادي ،واالندماج الفدردي ،واالنددماج التكنولدوجي،
واالندماج السياسي ،وكذلك االندماج الكلي للدوا اخلمدس ،وبدالرجوع إىل
اجلدوا املذكور يتبني اآليت:
 حتتل تركيا املرتبة الثانية بعد إسرائيل يف مؤشر االندماج االقتصدادي،وحتل إيران املرتبة األخرية.
 حتتل تركيا املرتبة الثالثة بعد كلٍّ من السدعودية وإسدرائيل يف مؤشدراالندماج الفردي.
 حتتل تركيا املرتبة األوىل يف مؤشر االندماج التكنولوجي بدني الددوااخلمس.
 حتتل تركيا املرتبة الثانية يف االندماج السياسي. حتتل تركيا املرتبة األوىل يف االندماج الكلي. 0مؤةر التنمية البةرية

وقد تبني من قيم التنمية البشرية أن تركيا ال تزاا حتتل املرتبدة األخدرية يف
ضًا قياسًا لبقية
مؤشر التنمية البشرية ،وأن معدا التغري يف هذا املؤشر ال يزاا منخف ً
القوى(.)1

()1

املعرفة" ،قائمة البلدان حسب ،مؤشر التنمية البشرية"( ،تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين
األوا :)1015
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8
_%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%
D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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تقييم و تروي العسورية
واتج ه تل المستقبلية
حتتل القوات املسلحة التركية املرتبة الثامنة عامليًّا تبعًًا لعدد اجلنود امللدتحقني
باخلدمة العسكرية الفعلية ،كما حتتل املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة يف حلدف
مشاا األطلسي تبعًًا لذات املؤشر .وتضم القوات املسلحة التركية تشكيالت بريدة
وجوية وحبرية ،وتتوزع القوات الربية التركية ميدانيًّا ضمن أربعة جيوش ،ولكدل
جيش مقر قيادته اخلاصة ،ونقطة متركز ومهمة منوطة به على النحو اآليت(:)1
أ -اجليش األوا :ويتمركز يف منطقة مرمرة ،وينتشر يف الشِّقِّ األوروبدي
من تركيا ،وتُناط به مهمة محاية مضيق البسفور ،وممر الدردنيل ،وشبه
جزيرة كوجاتلي ،باإلضافة إىل مدينة إسطنبوا كربى املدن التركيدة،
واليت يوجد فيها مقر قيادة هذا اجليش.
 اجليش الثاين :ويتمركز يف املناطق اجلنوبية الشرقية من الدبالد ،وهديمناطق ذات أغلبية كردية ،وكثريًًا ما كانت مسرحًًا للصراع بني اجليش
وحز العماا الكردستاين ،واملهمة املنوطة هبذا اجليش هي ذات طبيعة
دفاعية على احلدود التركية مع كلٍّ من العراق وسوريا وإيران ،ومقدر
قيادة هذا اجليش تقع يف منطقة ماالطيا.
ج -اجليش الثالث :ويتمركز يف املناطق الشمالية الشرقية من البالد ،وقيادته
يف منطقة أرزينجان ،واملهمة املنوطة به محاية احلدود مدع كدل مدن
()1

باكري ،علي حسني" ،القوات املسلحة التركية حتت اجملهر :العديدد ،العتداد ،اهليكدل
التنظيمي ،أماكن االنتشار" ،السياسة 1 ،نوفمرب/تشرين الثاين .1007
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أذربيجان وأرمينيا وجورجيا.
د -اجليش الرابع :وينتشر يف منطقة حبر إجيه ،ويُعرف عند األتراك جبديش
إجيه ،وقيادة هذا اجليش يف منطقة أزمري ،ومهمته مواجهة التهديددات
اليونانية ،وترتبط القوات التركية املتمركزة يف مشاا قدربص بالقيدادة
املركزية هلذا اجليش ،الذي أُسِّس مطلع سبعينات القرن العشرين علدى
إثر تصاعد التوتر بني تركيا واليونان.
وتأيت آلية التوزيع للقوات العسكرية على النحو املذكور استنادًًا إىل عوامدل
استراتيجية تتعلق بطبيعة األخطار املتوقعة ،وطبيعة التضداريس ،وآليدات الددعم
اللوجسيت ،واالتصاالت ،ويف حاا إعالن حالة الطوارئ من قِبل حلف األطلسدي
تصب اجليوش الثالثة األوىل حتت إمرة القيادة العسكرية للحلف(.)1
عسلحة الجيش التروي

ظل اجليش التركي حىت عهدٍ قريب يعتمد يف اجلانب التسدليحي بصدورة
أساسية على الواليات املتحدة األمريكية ،إال أن اجليش أخذ بتنويع مصادر التسلي
لتشمل إىل جانب الواليات املتحدة كلًّا من :إسرائيل ،وأملانيا ،وبريطانيا ،وفرنسا،
وروسيا(.)2
دور القوا التروية في حفظ السالم الدولي

أسهمت القوات التركية يف العديد من مهام حفظ السالم الدويل حتت مظلدة
األمم املتحدة وحلف مشاا األطلسي ،ومشلت هذه املهام جوانب قتالية ،وجواندب
حفظ السالم ،ومن أبرز تلك املشاركات:
()1

()2

GFP Tm, Strength in Numbers, “Turkey military strength”, (visited on 1 July
2012):
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id
=Turkey
Turkish Central Bank, “Military Balance 2010”, (Ankra, 20 December 2010),
(visited on 1 July 2012):
www.iiss.org/publications/military-balance
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االتج ه

يف الصوماا .1994-1991
يف البوسنة  1994-1991ومن  1996حىت الوقت احلاضر.
يف ألبانيا عام .1997
يف كوسوفو  1999حىت الوقت احلاضر.
يف ألبانيا عام .1001
يف أفغانستان  ،1001-1001ومن  1005حىت الوقت احلاضر.
يف جنو لبنان  1006حىت الوقت احلاضر.
المستقبلية للقوا المسلحة التروية

حدد الدستور التركي مهمة القوات املسلحة التركية حبماية حددود الدولدة
ال تركية ومحاية مبادئ اجلمهورية ،ومنذ تأسيس اجلمهورية التركية عدام 1911مل
يقم اجليش التركي بأية مهمة خارج هذا اإلطار ،مبعىن أنه مل يشن أي حر على
أي طرف بصورة عدوانية أو توسعية ،وقد شكَّلت التطورات احملليدة واإلقليميدة
دافعًًا للجيش التركي لوضع استراتيجيات جديدة ملواكبة تلك التطدورات .فقدد
شهد العقد األخري من القرن العشرين اهنيار قوى عسكرية كربى علدى حددود
تركيا ،وهي االحتاد السوفييت السابق ،وترتب على هذا األمر تغري املهمة املنوطدة
باجليش التركي من قِبل حلف األطلسي وهي مواجهة اخلطر الشيوعي؛ ممدا دفدع
اجليش التركي إىل رسم استراتيجية جديدة تقوم على املشاركة يف مهدام خدارج
احلدود ضمن مظلة احللف األطلسي واألمم املتحدة .وعلدى الصدعيد الدداخلي
شكَّل وصوا حز العدالة والتنمية للحكم عام  1001مرحلة جديددة بالنسدبة
للجيش التركي؛ إذ أخذ احلز على عاتقه مهمة إعادة رسم العالقة بني اجلديش
والسلطة السياسية اليت طاملا هيمن اجليش عليها بصورة مباشرة وغدري مباشدرة،
وتقوم رؤية احلز على أن اجليش جيب أن يقوم بدور مهين يرتبط حبماية احلددود
بعيدًًا عن السياسة ،وقد جن احلز طيلة السنوات العشر املاضية يف احلددِّ مدن
تدخل اجليش يف احلكم عرب سلسلة مدن اإلصدالحات القانونيدة والدسدتورية.
وتقوم االستراتيجية العسكرية التركية على حتقيق مجلدة مدن األهدداف حدىت
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عام  1011على النحو اآليت(:)1
أ -السعي لتطوير الصناعات العسكرية بغرض تأمني احتياجدات القدوات
املسلحة ذاتيًّا ،باإلضافة إىل جعل هذه الصناعات رافدًًا جديدًًا لالقتصاد
التركي ،وتُقدَّر موازنة هذا املشروع حبوايل  150مليار دوالر على مدار
 10عامًا حىت عام .1011
 تطوير اآلليات الالزمة لكب مجاح النزعات االنفصالية اليت تصاعدت يفأعقا اهنيار االحتاد السوفييت.
ج -السعي جلعل تركيا مصدرًًا إلنتاج وتطوير املبادرات واالسدتراتيجيات
اليت تسهم يف حفظ االستقرار والسلم يف حميطها اإلقليمي.
د -تركيز عناصر القوة اخلشنة والناعمة لتكدون تركيدا نقطدة تدوازن
استراتيجي يف حميطها اإلقليمي.
هد -إنشاً قاعدة صناعية دفاعية حتقق االكتفاً الذايت يف جانب التسلي .
ز -العمل على نقل التكنولوجيا العسكرية عرب احلصوا على تراخي إنتاج
األسلحة وأنظمة التسل من بلدان املنشأ.
ح -تنويع مصادر التسلي وعدم االعتماد على جهة واحدة.
ويتوقع جورج فريدمان يف كتابه "املئة عام القادمة" أن تصب تركيا من بدني
أقوى أربع دوا يف العامل بعد الواليات املتحدة حبدود العدام  ،1060وأن النفدوذ
التركي سيمتد ليغطي كل األراضي اليت كانت خاضعة للدولة العثمانية(.)2
()1

()2

أرانديتش ،بولنت" ،رفع كفاًة اجليش التركي أولوية قصوى ألردوغدان وداوود أوغلدو"،
عريب 1 ،01ديسيمرب/كانون األوا ( ،1014تاريخ الدخوا 5 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://arabi21.com/story/792724/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9
%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%
D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%
A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9
%88%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%
D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%
A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
Friedman, George, The Next 100 Years: A Forecast for the 21ST Century,
(Doubleday, New York, 2009), p. 212-251.

118

وعلى العموم ،فإن احلكم على قوة دولة معينة مبجرد معرفة ما لدديها مدن
عناصر القوة املادية واملعنوية هو حكم غري دقيق؛ ألن هناك عنصرًًا آخر للقدوة ال
يقل يف أمهيته عن هذين العنصرين ،وهو طريقة توظيف وسدائل القدوة الناعمدة
واخلشنة ،ومدى العقالنية السياسية للنظام السياسي للدولة يف استثمارمها ،وتقداس
هذه العقالنية باملكاسب اليت حتققت للدولة جرَّاً توفر عناصدر القدوة الناعمدة
واخلشنة ،أو على األقل مبدى اخلسائر اليت جتنبتها البالد جراً امتالكهدا لعناصدر
القوة املتوافرة لديها(.)1
كما أن هناك جانبًًا آخر مرتبطًا بالعقالنية السياسية للنظام السياسي للدولدة،
ويتجلَّى يف مدى قدرة النظام السياسي على إحداث حالة من املواًمة بني األهداف
الكربى والصغرى للدولة يف املراحل الزمنية املتعاقبة مع مراعاة أن األهداف الكربى
واألهداف الصغرى ترتبط معًًا يف عالقات ذات تأثري متبادا ،وتتمثدل األهدداف
االستراتيجية الكربى للدولة عادةً يف احملافظة على سديادهتا ونظامهدا السياسدي
ومواردها االستراتيجية ،أمَّا األهداف االستراتيجية الصدغرى فتتمثََّّدل يف طبيعدة
العالقات الدولية واإلقليمية وصورة الدولة لدى الدوا األخرى( .)2وملا كانت البيئة
الدولية احمليطة بالدولة هي بيئة متحركة بشكل عام تشهد الكثري مدن الدتغريات
والتقلبات؛ فإن هذا الوضع جيعل النظام السياسي أمام حتدٍّ صعب يتمثل يف مددى
قدرته على التعامل مع متغريات البيئة الدولية اليت قد جتعله عرضة لالضطرا ورمبا
االهنيار ،فإذا أحسن هذا النظام إدارة عوامل القوة املتوفرة لديه ،فإنه سيتمكن مدن
حتويل االضطرا الناجم عن التغريات اخلارجية إىل حالة عارضة ميكنده التغلدب
عليها وجتاوزها.
وعند قراًة الواقع التركي ضمن إطار التحليل السابق ،ميكن أن نالحظ اآليت:
ال ضداغطًًا
 أن البيئة الدولية احمليطة بتركيا متدنية التوتر ،وال تشكِّل عام ًعلى النظام السياسي التركي ،وكذلك فإن الواقع الداخلي فيه درجدة
معقولة من االستقرار وال يضغط هو اآلخر على النظام السياسي.
()1
()2

عبد احلي ،حتول املسلَّمات يف تظريات العالقات الدولية ،ص .16-11
عبد احلي ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام  ،0202ص .111
119

 أن التغري الداخلي يف تركيا يبدو منسجمًًا بدرجة كبرية مع التغري اخلدارجيويُستدا على ذلك حبجم اإلصالحات القانونية والدستورية اليت شدهدهتا
تركيا يف غضون السنوات العشر املاضية باإلضافة إىل مشدروع الدسدتور
اجلديد الذي يُتوقع أن يُحدث تغريات جوهرية يف النظام السياسي التركي.
 أن القدرة على التكيف مع إيقاعات التغريات الداخلية واخلارجيدة يفتركيا تتفوق على قدرات بقية دوا اإلقليم اليت تنافسها علدى موقدع
الدولة املركَز.
ومن خالا استعراض كافة املؤشرات التركية الداخلية واخلارجية نالحظ أن
هذه املؤشرات تتقدم مجيعها بوترية متناغمة ،وهذا ينم عن متتع النظدام السياسدي
بدرجة معقولة من العقالنية السياسية.
وبالعودة إىل عموعة الدوا اخلمس املتنافسة على املكانة اإلقليمية يف الشدرق
األوسط عتمعة (تركيا ،إيران ،مصر ،السعودية ،إسدرائيل) جندد عدددًا مدن
االختالفات والفوارق بينها يف جوانب عدة ،بينها:
 .1أن البيئة الدولية لتركيا مستقرة بشكل عام رغم نشاط األكراد ضددها
انطالقًًا من مشاا العراق ،ورغم حالة عددم االسدتقرار يف القوقداز،
واندالع الثورة السورية وتددفق الالجدئني إىل األراضدي التركيدة،
وخبصوص البيئة اإلقليمية ملصر والسعودية فإهنا أقل توترًا مدن البيئدة
اإلقليمية لكل من إسرائيل وإيران.
 .1التأثري املتبادا واملباشر بني تركيا والسعودية وإيران هدو تدأثري كدبري
وواض حبكم التجاور اجلغرايف واملصاحل املتشابكة.
 .1أن قدرة إسرائيل على االندماج يف البيئة اإلقليمية احمليطة هبا يف املددى
املنظور غري قابلة للتحقيق حىت هناية فترة الدراسة عام .1010
هد -أن امتالك دوا اخللي  ،ويف مقدمتها السعودية ،ألدوات القوة الناعمة
لن ميكِّنها من لعب دور الدولة املركز حىت وإن حتقق مشروع االحتداد اخلليجدي
حبلوا العام 1010؛ ألن الثِّقل السكاين فيها وامتالك الدوا األخرى احمليطدة هبدا
لعوامل القوة اخلشنة حيوا دون ذلك.
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إذن ،ينحصر التنافس على لعب دور الدولة املركز حاليًا بني تركيا وإيدران
وإسرائيل ،وإذا أخذنا بعني االعتبار إيقاع التغريات الداخلية واخلارجية والعوامدل
التارخيية والثقافية وظروف البيئتني الدولية واإلقليمية ،سنجد أن الكفة متيل لصداحل
تركيا لتصب الدولة اإلقليمية املركز حبلوا عام .1010
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ب تمة
شهدت منطقة الشرق األوسط عرب تارخيها الطويل أحداثًًا عظيمة كان هلدا
تأثري مباشر على الساحة العاملية ،ومن أبرز هذه األحداث:
 .1احلملة الفرنسية على مصر والشرق منذ العام .1791
 .1اهنيار اإلمرباطورية العثمانية مطلع العشرينات من القرن املاضي وتفكُّكها.
 .1هناية فترة االستعمار املباشر.
 .4اهنيار االحتاد السوفييت والكتلة االشتراكية وهناية احلر الباردة.
 .5تعاظم األزمات املالية العاملية وبداية التراجع العاملي للدور األمريكي.
وباستعراض مجلة األحداث اليت كانت تدور يف هذه البقعة مدن العدامل يف
سياقها التارخيي جند أن صراعًًا كان يدور بني القوى اخلارجية الطامعدة والقدوى
الداخلية املقاومة حوا كيفية تشكيلها وتكييف واقعها ،وألن عناصر القوة اخلشنة
كانت تتركز بيد القوى اخلارجية ،وعجز القوى الداخلية عن إدارة عناصر القدوة
الناعمة اليت متتلكها؛ فإن األمر كان حمسومًًا لصاحل القوى اخلارجية ،أمَّا يف الوقت
احلاضر فتدا املؤشرات على تعاظم دور القوى اإلقليمية يف تشكيل بنيتها ،وهدذا
األمر سيغري من أطراف الصراع ،وحيوله عن طبيعته التارخيية املعهودة (خدارجي،
داخلي) ليصب هذا الصراع دائرًًا بني القوى احمللية املتنافسة (داخلي/داخلي).
وتُعد حر االستقالا اليت خاضها األتراك مطلع العشرينات ضد غزو احللفداً
على إثر نتائ احلر العاملية األوىل نقطة حتوا يف تاريخ الصراع؛ إذ استطاع األتدراك
أن يدحروا الغزاة ويردوهم على أعقاهبم ،ويفرضوا عليهم شروطهم ،وقد أتاح اهنيدار
االحتاد السوفييت مطلع التسعينات ،وانتهاً األحادية القطبية مطلع األلفية الثالثة ،الفرصةَ
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أمام بروز قوى إقليمية هلا أجنداهتا الذاتية يف رسم قواعد اللعبة على املستوى اإلقليمي،
كما أن هناك مجلة من العوامل األخرى ساعدت يف خلق هذا التحوا ،من بينها:
 .1فشل العملية التفاوضية بني إسرائيل والفلسطينيني.
 .1الصراع أخذ طابعًًا مذهبيًّا يف بعض جوانبه.
 .1صعود التيارات الدينية.
 .4ضعف األنظمة السياسية وهتاوي كثري منها.
 .5تطور وسائل اإلعالم وسَ َعة انتشارها.
إن حدوث مثل هذا التحوا يف املستقبل القريب سيترتب عليه مجلدة مدن
املسائل ،منها:
 ستظل الواليات املتحدة األمريكية ،وحىت هناية فتدرة الدراسدة ،1010صاحبة التأثري األكرب يف الساحة الدولية ،إال أن هناك حقيقة ال ميكدن
إغفاهلا وهي أن الدور األمريكي سيشهد تراج ًعًا نسبيًّا مع تنامي التيدار
الذي يدعو للعُزلة ،وستضطر اإلدارة األمريكية إىل ختفيف األعباً املالية
مع مراعاة املصاحل العليا هلا .ويشري السدياق التدارخيي إىل أن النظدام
الرأمسايل قد عمل على تغيري مركزه أكثر من مرة كآلية مدن آليدات
التكيف مع األزمات اليت يعاين منها ،وهذا األمر يفدت البدا أمدام
خروج الواليات املتحدة من مركزية هذا النظام.
 تدا املؤشرات على أن تركيا وإيران وإسرائيل ،ويف فترة الحقة مصر مدابعد الثورة ،هي القوى األكثر تأثريًًا يف الساحة اإلقليمية ،إال أن الظدروف
الدولية واإلقليمية والتارخيية والثقافية ،باإلضافة إىل القدرة على التكيف مع
إيقاعات التغريات الداخلية واخلارجية ،كلها تصب يف مصلحة تركيا.
 ستتحوا سوريا إىل نقطة رخوة جديدة إىل جانب العراق لتفت اجملدااأمام منافسة جديدة بني القوى اإلقليمية والدولية.
وقد تبني من خالا تتبع النزوع التارخيي للجيوستراتيجية التركية أن أوروبدا
والبالد العربية تشكِّل نقطة اجلذ األهم بالنسبة لتركيا ،وخاصة األطراف الشرقية
واجلنوبية من أوروبا وسوريا والعراق ،ويف ظل عدم حتقق االستقرار يف العدراق،
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فستبقى تركيا تعمل على توسيع نفوذها هناك إىل جانب إيران والواليات املتحدة؛
فالعراق نقطة مهمة جلميع هذه األطراف ،كما أن اندالع الثورة السورية واحتمالية
اهنيار النظام السياسي فيها ستجعل منها منطقة رخوة تسعى تركيا ملد نفوذها إليها.
وتوض الدراسة أن اجملتمع التركي املعاصر يشهد هنضة متصاعدة يف خمتلدف
اجملاالت ،ومن أبرزها :ارتفاع نسبة التعليم ،وزيادة نسبة اإلنفاق علدى البحدث
سب اإلنفاق الددفاعي ،إال أن هنداك
العلمي من النات اإلمجايل احمللي ،وتراجع نِ َ
العديد من املشكالت املترتبة على استمرار اهلجرة من الريف إىل املدينة ،كمدا أن
الفجوة بني الريف واملدينة يف مستوى الدخل ال تزاا مرتفعدة ،وكدذلك نسدبة
البطالة ،وأن النظام السياسي التركي شهد حالة من االستقرار خدالا السدنوات
العشر املاضية ،وتراجع مستوى تدخل اجليش يف احلياة السياسية.
وعلى الصعيد االقتصادي ،فمن املالحظ أن االقتصاد التركي شهد قفزة كَمِّيدة
ونوعية منذ العام  ،1001واخنفضت معدالت التضخم بشكل كدبري ،وازداد تددفق
االستثمارات األجنبية إىل البالد؛ األمر الذي يعكس مدى ثقة املستثمرين العدامليني يف
السوق التركية ،وازدادت معدالت النمو ،وتضاعف النات احمللي اإلمجايل عدَّة مرات،
وزاد نصيب الفرد منه ،كما تضاعف دخل الفرد أكثر من عشر مرات خدالا هدذه
املدة ،وبعد أن كان االقتصاد التركي على حافة االهنيار عام  1001قفز ليحتل املرتبدة
 15عامليًّا ومن املتوقع أن حيتل مرتبة بني الثامنة والعاشرة عامليًّا حبلوا العام .1010
وعلى الصعيد السياسي ،متكنت القوى السياسية التركية من خلق حالة من التواؤم
فيما بينها بعد أن أيقن كل هذه القوى من أنه ال ميكن أليٍّ منها أن تلغدي األخدرى،
وانعكس ذلك يف بروز نظام سياسي يوفِّق بني قيم القومية والعلمانيدة والدميقراطيدة
واإلسالم؛ مما خفَّف من حدَّة االستقطا السياسي يف البالد ،ومكَّن من إجراً العديد
من التعديالت الدستورية ورفع منسو االستقرار السياسي يف ظل مشداركة شدعبية
ملموسة يف االنتخابات ،واالستفتاًات واليت تفوق مثيالهتا يف مجيع دوا املنطقة.
وقد توصلنا من خالا تتبع املؤشرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية كميًًّّدا
إىل أن االجتاه األعظم للمؤشرات اإلجيابية يزداد ،وأن االجتداه األعظدم للمؤشدرات
السلبية يتراجع ،وهذا يصب يف مصلحة االستقرار سياسيًّا واجتماعيًّا ،وينعكس علدى
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حجم النفوذ اإلقليمي ،وفيما يتعلق بالنزعات االنفصدالية ،توصدلنا إىل أن تركيدا-
وبالرغم من التنوع العرقي والثقايف فيها -غري مهددة باالنقسام على خلفية إثنيدة وأن
نسبة هذا اخلطر يف أسوأ الظروف ال تتجاوز  %11حسب مؤشدر "أقليدات حتدت
اخلطر" ،كما أنه ال توجد أية مؤشرات على احتمالية عودة اجليش للتدخل يف احليداة
السياسية(.)1
وعلى صعيد السياسة اخلارجية ،فبالرغم من تعثر سياسة تصفري املشدكالت،
فإن شبكة العالقات التركية يف حتسن مطَّرد ،وقد متكنت تركيا من تطوير عالقاهتا
اإلقليمية وخباصة مع البالد العربية ،وهذه العالقات مرشحة ملزيد من التحسدن يف
ظل الثورات العربية وصعود التيار اإلسالمي إىل احلُكم يف كثري من البالد العربية.
وأخريًًا ،وبعد مناقشة السيناريوهات املختلفة ملكانة تركيدا اإلقليميدة (املمكدن
املتفائل ،املمكن املتشائم ،املعياري ،احملتمل) ،فإننا نرجِّ حدوث السيناريو احملتمل بناً
على ما حتصَّل من مؤشرات خالا هذه الدراسة ،وينطوي هذا السيناريو على تقددم
مستمر يف موقع تركيا اإلقليمي ،واالبتعاد عن أية مواجهة عسكرية خارج إطار األمدم
املتحدة وحلف األطلسي ،واالستمرار يف التعامل مع اآلخرين على أسدس براغماتيدة
وليست أيديولوجية ،باإلضافة إىل تبين سياسات متوازنة تراعي التناقضات بني القدوى
الدولية واإلقليمية املختلفة ،وال متيل أليٍّ منها على حسا األخرى قددر اإلمكدان
حفاظًًا على مصاحلها احليوية ،ومن مث فإن تركيا على هذا األساس ليست عربة علدى
االختيار بني توجهاهتا األوروبية وعمقها اإلسالمي ،وبإمكاهنا التوفيق بدني اجلدانبني.
وتشري االجتاهات العظمى جلميع املؤشرات إىل أن تركيا متثِّل قوة إقليمية صاعدة بقوة،
وحبلوا العام  1010ستكون تركيا قد قطعت شوطًًا كبريًًا باجتاه الدولة املركدز ،وإذا
كان على الدوا العربية أن ختتار بني تركيا أو إيران أو إسرائيل كدولة مركز لإلقلديم،
ال عن املذهبية.
فإن تركيا هي اخليار األفضل لكثري من االعتبارات التارخيية والثقافية فض ً
()1

محورة ،جو" ،من احلكم إىل السجن إىل "احلرية" :انقال أبيض على اجليش التركي"،
املفكرة القاتوتية 4 ،يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 1 :أكتدوبر/تشدرين األوا
:)1015
http://legal-agenda.com/article.php?id=1138&lang=a
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اإلمرباطورية العثماتية ،ترمجة دار طدالس

أكدوغان ،لطفي ،سارة املرأة اليت هدم
(دار طالس ،دمشق ،)1995 ،ط .1
أكشي ،حمرم" ،يف آسيا الوسطى والقوقاز تأمني جلسور الطاقة" ،يف حممد عبد العداطي
(حمرِِّّر) تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركدز اجلزيدرة للدراسدات،
الدوحة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط .1
أوزترك ،إبراهيم" ،التحوالت االقتصادية التركية بني عامي  ،"1001-1001يف حممد عبد
العاطي (حمرِّر) ،تركيا ب حتديات الداخل ورهاتنيات اخلنيارج( ،مركدز اجلزيدرة
للدراسات ،الدوحة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت.)1009 ،
أوزوطونا ،يلماز ،املدخل إىل التاريخ التركي ،ترمجة أرشد اهلرمزي (الددار العربيدة
للموسوعات ،بريوت ،)1005 ،ط .1
أوغلو ،أمحد داود ،العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها يف الساةة الدولية ،ترمجة
حممد جابر ثلجي ،طارق عبد اجلليل (مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار العربيدة
للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1010 ،ط .1
أوغلو ،أديب" ،املؤسسة العلمانية واإلسالم يف تركيا" ،يف حممد عبد العاطي (حمدرِِّّر)،
تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط .1
أوغور ،حقي" ،تركيا وإيران البُُعد عن حافة الصدام" ،يف حممد عبد العداطي (حمدرِِّّر)
تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج( ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدوحة ،الدار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط .1
آ راس ،بولنت ،احلمد جواد ،أبو احلسن ،خالد ،مسرية ،صربي ،وآخدرون ،التحنيول
التركي جتاه املنطقة العربية (مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان ،)1011 ،ط .1
بارتولد ،و ،تاريخ الترك يف آسيا الوسطى ،ترمجة سليمان أمحد السعيد (اهليئة املصرية
العامة للكتا  ،القاهرة ،)1996 ،ط .1
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باكري ،علي حسن" ،تركيا الدولة واجملتمع املقومات اجليوسياسية واجليوستراتيجية" ،يف
حممد عبد العاطي (حمرِِّّر) تركيا ب حتديات الداخل ورهاتات اخلارج (مركز اجلزيدرة
للدراسات ،الدوحة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط .1
بروديل ،فرناند ،تاريخ وقواعد احلضارات ،ترمجة حسني شريف (اهليئة املصرية العامة
للكتا  ،)1999 ،ط .1
بروكلمان ،كارا ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ،ترمجة نبيه أمني فارس ،منري البعلبكدي
(دار العلم للماليني ،بريوت ،)1961 ،ط .5
فريد بك ،حممد ،تاريخ الدولة العلية العثماتية (دار النفائس ،عمان ،)1006 ،ط .10
بوزرسالن ،محيد ،تركيا املعاصرة (دار الكلمة ،أبوظبدي ،)1009 ،ط .1
بيليس ،جون ،مسيث ،ستيف ،عوملة السياسة العاملية (مركز اخللدي لألحبداث ،أبدو
ظبدي ،)1004 ،ط .1
التركماين ،أسامة ،موجيز تاريخ الترك والتركمان قبل اإلسالم وبعده (دار اإلرشداد،
مح  ،)1009 ،ط .0
تركماين ،عبد اهلل ،تعاظم الدور اإلقليمي لتركيا (دار نقوش عربية ،تدونس،)1010 ،
ط .1
توفلر ،ألفني ،حتول السلطة ب العنف والثورة واملعرفة ،ترمجة فتحي بن شتوان ،ونبيل
عثمان (الدار اجلماهريية ،طرابلس ،)1991 ،ط .1
جحا ،شفيق ،البعلبكي ،منري ،عثمان ،هبي  ،املصور يف التاريخ (دار العلم للماليدني،
بريوت ،)1999 ،ط  ،1ج .6
جفاا ،عمار ،التنافس التركي-اإليراين يف آسيا الوسطى والقوقاز (مركز اإلمدارات
للبحوث والدراسات االستراتيجية ،أبوظبدي ،)1005 ،ط .1
اجلليلي ،طالا ،قراءة يف أفكار النخبة السياسية اإلسالمية (مركز الدراسات التركية،
جامعة املوصل ،املوصل.)1006 ،
احلاروين ،علي ،العالقات اخلليجية-التركية ب دواعي التوثيق ومعوقنيات التفعينيل
(مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم ،أبو ظبدي.)1009 ،
حسن ،ياسر أمحد ،البحث عن مستقبل (الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،)1006 ،ط .1
احلضرمي ،عمر ،العالقات العربية-التركية :تارخيها وواقعها ونظرة يف مسدتقبلها (دار
جرير ،عمان ،)1010 ،ط .1
حالق ،حسان علي ،دور اليهود والقوى الدولية يف خلع السلطان عبد احلميد -1901
( 1909دار بريوت احملروسة ،بريوت ،)1991 ،ط .1
درويش ،هدى ،العالقات التركية-اليهودية وأثرها على البالد العربية منذ قيام دعدوة
يهود الدومنة  1641إىل هناية القرن العشرين (دار القلم ،دمشق ،)1001 ،ط  ،1ج .1
ديل ،خورشيد حسني ،تركيا وقضايا السياسة اخلارجية (احتاد الكتا العر  ،دمشق،
 ،)1999ط .1
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دوريت ،جيمس ،بالتسغراف ،روبرت ،النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ،ترمجة
وليد عبد احلي (كاظمة للنشر والترمجة ،الكويت ،)1915 ،ط .1
رضوان ،وليد ،العالقات العربية-التركية (دور اليهود والتحالفات الدولية واإلقليميدة
وحز العماا الكردستاين يف العالقات العربية-التركية ،العالقات السورية-التركيدة
منوذجًًا) (شركة املطبوعات ،بريوت ،)1006 ،ط .1
روبنس ،فيليب ،تركيا والشرق األوسط ،ترمجة ميخائيل جنم خوري (قرطبة للنشدر
والتوثيق واألحباث ،قربص ،)1991 ،ط .1
السفارة التركية ،تركيا والعامل  :1010-1010ظهور طرف فاعل على الساحة العامليدة
(شركة أي إم جرافيك ،القاهرة ،)1999 ،ط .1
الشاذيل ،حممود ثابت ،املسألة الشرقية :دراسة وثائقية عن اخلالفدة العثمانيدة -1199
( 1911مكتبة وهبة ،القاهرة ،)1919 ،ط .1
شلبية ،حممود إبراهيم ،السياسات االتصالية واإلعالمية يف العامل اإلسالمي (املنظمدة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،الرباط.)1000 ،
صاحل ،حمسن (حمرِِّّر) ،تركيا والقضنيية الفلسنيطينية (مركدز الزيتوندة للدراسدات
واالستشارات ،بريوت ،)1010 ،ط .1
الصالبدي ،علي حممد ،دولة السالجقة وبروز مشروع إسالمي ملقاومة التغلغل الباطين
والغزو الصليبدي (مؤسسة اقرأ ،القاهرة ،)1006 ،ط .1
الصالبدي ،علي حممد ،الدولة العثماتية عوامل النهوض وأسنيباب السنيقو (دار
التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،)1000 ،ط .1
عبد احلي ،وليد ،إيران :مستقبل املكاتة اإلقليمية عام ( 0202مركز الدراسات التطبيقية
واالستشراف ،اجلزائر )1009 ،ط .1
عبد احلي ،وليد ،حتول املُسلَّمات يف تظريات العالقات الدولية :دراسنية مسنيتقبلية
(مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر ،اجلزائر )1994 ،ط.1
عبد احلي ،وليد ،مدخل إىل الدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية (املركز العلمدي
للدراسات السياسية ،عمان )1001 ،ط .1
عبد احلي ،وليد ،مشروع الشرق األوسط الكبري :البُُعد اجليوستراتيجي (األمانة العامة
لألحزا العربية ،عمان ،)1006 ،ط .1
عبد احلي ،وليد ،مناهج الدراسات املستقبلية وتطبيقاهتا يف العامل العربنينيي (مركدز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبدي.)1007 ،
العتابدي ،عبد الزهرة شلش ،توجهات تركيا حنو دول اخلليج العربنيي (دار الشؤون
الثقافية العامة ،بغداد ،)1001 ،ط .1
عثمان ،حسني ،النظم السياسية (منشورات احللبدي احلقوقية ،بريوت.)1006 ،
العطار ،لبيبة ،حالوة ،حممود ،مقدمة يف أساليب التحليل اإلةصائي (الدار اجلامعيدة،
اإلسكندرية ،ط .)1006 ،1
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.51
.44
.55
.45
.45
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.59
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عوض اهلل ،عبد العزيز حممد ،احلياة احليزبية يف تركيا احلديثة (مركز الدراسات الشرقية،
القاهرة ،)1000 ،ط .1
فولر ،غراهام ،اجلمهورية التركية اجلديدة تركيا كدولة حمورية يف العامل اإلسنيالمي،
(مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبدي ،)1009 ،ط .1
كرامر ،هاينتس ،تركيا املتغرية تبحث عن ثوب جديد ،ترمجة وحتقيق فاضل جكتدر
(مكتبة العبيكان ،الرياض ،)1001 ،ط .1
كيالين ،هيثم ،تركيا والعرب :دراسة يف العالقات العربية-التركية (مركز اإلمارات
للبحوث والدراسات االستراتيجية ،أبوظبدي ،)1996 ،ط .1
لنشو فسكي ،جورج ،الشرق األوسط يف الشؤون العاملية ،ترمجة جعفر خياط (مكتبة
دار املتنبدي ،بغداد ،)1964 ،ج .1
ليندنشتراوس ،غاليا ،فرضيات جديدة يف سياسة تركيا اخلارجية واألمنية واتعكاسات
ذلك على إسرائيل ،ترمجة يوسف غنيم (مركز أحباث األمن القومي ،جامعة تل أبيب،
تل أبيب.)1010 ،
حمفوظ ،عقيل سعيد ،جدلية اجملتمع والدولة يف تركيا :املؤسسة العسكرية والسياسة
العامة (مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية ،أبو ظبدي ،)1001 ،ط .1
حممد ،تامر كامل ،العالقات التركية-األمريكية والشرق األوسط يف عامل منيا بعنيد
احلرب الباردة (مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االسدتراتيجية ،أبدو ظبددي،
 ،)1004ط .1
معوض ،جالا عبد اهلل ،صناعة القرار يف تركيا والعالقات العربية-التركية (مركدز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،)1991 ،ط .1
النعيمي ،أمحد نوري ،النظام السياسي يف تركيا (اجلنان للنشر ،عمان ،)1010 ،ط .1
النعيمي ،أمحد نوري ،الوظيفة اإلقليمية لتركيا يف الشرق األوسط (اجلندان للنشدر،
عمان.1 ،)1010 ،
النعيمي ،لقمان عمر ،تركيا واالحتاد األوروبنيي :دراسة ملسرية االتضنيمام (مركدز
اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية ،أبو ظبدي ،)1007 ،ط .1
نور الدين ،حممد ،تركيا :الصيغة والدور (رياض الريس ،بريوت ،)1001 ،ط .1
نور الدين ،حممد ،تركيا يف اليزمن املتحول :قلق اهلوية وصراع اخلينيارات (ريداض
الريس ،لندن ،)1997 ،ط .1
نور الدين ،حممد ،تركيا اجلمهورية احلائرة :مقاربة يف الدين والسياسنية والعالقنيات
اخلارجية (مركز الدراسات االسدتراتيجية والبحدوث والتوثيدق ،بدريوت،)1991 ،
ط .1
نور الدين ،حممد" ،السياسة اخلارجية أسس ومرتكزات" يف حممد عبد العاطي (حمدرِِّّر)
تركيا ب صراعات الداخل ورهاتات اخلارج (مركز اجلزيرة للدراسدات ،الدوحدة،
الدار العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1009 ،ط .1
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.61
.64

نوفل ،ميشاا ،زيادة ،خالد ،وآخرون ،العرب واألتراك يف عامل متغري (مركز الدراسات
االستراتيجية والتوثيق ،بريوت ،)1991 ،ط .1
نوفل ،ميشاا ،عودة تركيا إىل الشرق :االجتاهات اجلديدة للسياسة التركية (الددار
العربية للعلوم ناشرون ،بريوت ،)1010 ،ط .1
هالا ،رضا ،السيف واهلالا :تركيا من أتاتورك إىل أربكان الصراع السياسدي بدني
املؤسسة العسكرية واإلسالم السياسي (دار الشروق ،القاهرة ،)1999 ،ط .1
هنتينغتون ،صموئيل ،النظام السياسي جملتمعات متغرية ،ترمجة مسية عبدو (دار الساقي،
بريوت ،)1991 ،ط .1

الدوري

.1
.1
.1
.4
.5
.6
.7
.1
.9

.10
.11
.11

والمجال وال حف

باكري ،علي حسني" ،تركيا والصني أبعاد التأسيس للتعاون االستراتيجي" ،جملة مدارات
استراتيجية( ،العددان  1-7يناير/كانون الثاين وإبريل/نيسان .)1011
باكري  ،علي حسني" ،القوات املسلحة التركية حتت اجملهر :العديدد ،العتداد ،اهليكدل
التنظيمي ،أماكن االنتشار" ،صحيفة السياسة الكويتية 1( ،نوفمرب/تشرين الثاين .)1007
خوري ،أرنست" ،تركيا حكومة بستة رؤوس" ،صحيفة األخبار( ،العددد 15 ،1461
يوليو/متوز .)1011
زكي ،رمزي" ،االقتصاد السياسي للبطالة" ،عامل املعرفة( ،العدد .)1997 ،116
سياري ،صربي" ،تركيا والشرق األوسط يف التسعينات" ،الدراسنيات الفلسنيطينية،
(العدد  ،1صيف .)1997
شيحة ،عماد" ،تركيا والشرق األوسط دور إقليمي متجدد" ،قضايا استراتيجية( ،العدد
 ،71مارس/آذار .)1010
صاحلة ،مسري" ،اخلارطة احلزبية التركية وموقفها من األزمة احلالية" ،الشرق األوسنيط،
(العدد  6 ،10116مايو/أيار .)1007
عبد اجلليل ،طارق" ،تأثري الورقة اخلارجية على االنتخابات التركية" ،جملنية السياسنية
الدولية( ،العدد  ،115يوليو/متوز .)1011
عبد احلي ،وليد" ،مستقبل الظاهرة الدينية يف العالقات الدولية" ،املستقبل العربنينيي،
(العدد  ،111فرباير/شباط .)1005
عبد اجمليد ،سعد" ،مؤسسات اجملتمع املدين يف تركيا" ،جملة املنار اجلديد( ،العددد ،49
شتاً .)1010
العناين ،خليل" ،تركيا والواليات املتحدة مصاحل استراتيجية متبادلة" ،مركيز الكاشنيف
للمتابعة والدراسات االستراتيجية( ،العدد  ،11يناير/كانون الثاين .)1011
غامن ،إبراهيم البيومي" ،جدلية االستيعا واالستبعاد يف العالقات التركية-األوروبية"،
مركيز الكاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية( ،العدد  ،11يناير/كدانون الثداين
.)1011
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.11
.14
.15
.16

كالني ،إبراهيم" ،السياسة اخلارجيدة التركيدة اجلديددة" ،الننيهار اللبناتينية،
أكتوبر/تشرين األوا .)1010
مصطفى ،عبد اجلبار ،اجلليلي ،طالا" ،املؤسسدة العسدكرية التركيدة :اخللفيدات
والتوقعات" ،أوراق تركية معاصرة( ،العدد  10 ،1/4سبتمرب/أيلوا.)1990 ،
مقلد ،حسني" ،تركيا واالحتاد األوروبدي بني العضوية والشراكة" ،جملة جامعة دمشق
للعلوم االقتصادية والقاتوتية( ،علد  ،16العدد .)1010 ،1
مرياا ،زيا ،س.باريس ،جوناثان" ،حتليل النشاط الزائد للسياسة اخلارجيدة التركيدة"،
مركيز اليزيتوتة للدراسات واالستشارات( ،العدد  ،60أكتوبر/تشرين األوا .)1010
(17

موا ع و فح

اإلنترن

 .1أرانديتش ،بولنت" ،رفع كفاًة اجليش التركي أولوية قصوى ألردوغان وداوود أوغلو"،
عربنيي  1 ،01ديسمرب/كانون األوا ( ،1014تاريخ الدخوا 5 :أكتوبر/تشدرين األوا
:)1015
http://arabi21.com/story/792724/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9
%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%
D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%
A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%
D9%88%D9%89-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%
BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88

 .1احتاد غرف علس التعاون اخلليجي" ،تقرير حوا منتدى األعماا اخلليجدي-التركدي
األوا  ،"7-5فرباير/شباط  ،1011بوابة اخللنييج االقتصنيادية( ،تداريخ الددخوا:
 1أكتوبر/تشرين األوا :)1015

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Niceeee/My%20Documents/Downloads

 .1أردوغان ،رجب طيب" ،تصري حوا زيادة عدد املواليد يف تركيا" ،أخبار العامل،
مايو/أيار ( ،1010تاريخ الدخوا 1 :فرباير/شباط :)1011

10

http://www.akhbaralaalam.net/index.php?aType=haber&ArticleID=37178

 .4أرغون ،هناد" ،كلمة يف افتتاح املؤمتر العربدي التركي للتعاون الصناعي يف إسطنبوا"،
صحيفة اجلمهورية التركية 6 ،ديسمرب/كانون األوا ( ،1011تداريخ الددخوا19 :
يونيو/حزيران :)1011

http://en.cumhuriyet.com/?hn=298430

 .5أطلس بيانات العامل" ،تركيا  -عدم مساواة الدخل  -مؤشر ( ،"GINIتاريخ الدخوا:
 11سبتمرب/أيلوا :)1015

http://ar.knoema.com/atlas/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
topics/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1/%D8%B9%D8%AF
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%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D
8%B1-GINI

 .6أيديز ،مسي " ،شيً عن حالة حرية الصحافة يف تركيا" ،ةريات 11 ،يوليو/متوز ،1011
(تاريخ الدخوا 10 :يناير/كانون الثاين :)1011

http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=somethingrotten-about-the-state-of-press-freedom-in-turkey-2011-03-07

 .7أيو  ،حممد" ،معادلة الثورات العربية ...هل ختلَّت تركيا عن احلياد؟" ،قنطرة للحوار
مع العامل اإلسالمي 1 ،يوليدو/متدوز ( ،1011تداريخ الددخوا 1 :أغسدطس/آ
:)1011

http://ar.qantara.de/c20223i0p320/index.htm

 .1إيشلر ،أمر اهلل " ،مغزى التحوالت يف تركيا ومستقبل العالقات العربية-التركية" ،مركيز
دراسات الشرق األوسنيط 5 ،ينداير/كدانون الثداين ( ،1011تداريخ الددخوا:
 11إبريل/شباط :)1011

http://www.mesc.com.jo/activities/lecture/lecture1.html

 .9باسيك ،جوخان" ،الدويتو التركي-األمريكي يف الشرق األوسط" ،مفكرة اإلسنيالم،
 5أكتوبر/تشرين األوا ( ،1011تاريخ الدخوا 1 :مايو/أيار :)1011

http://www.islammemo.cc/Tkarer/Takrer-Motargam/2011/10/05/135260.html

1011/10/5
 .10باكري ،علي حسني" ،حمددات املوقف التركي من األزمة السدورية :األبعداد اآلنيدة
واالنعكاسات املسدتقبلية" ،املركنييز العربنينيي لألانيا ودراسنية السياسنيات،
( 19يونيو/حزيران ( ،)1011تاريخ الدخوا 6 :أغسطس/آ :)1011
http://www.dohainstitute.org/release/ad520e80-abe5-4247-bd8d-deede0fa7413

 .11البنك الدويل" ،بيانات ومؤشرات الددوا" ،البننيك النيدويل( ،تداريخ الددخوا:
 5مارس/آذار :)1011

http://data.albankaldawli.org/indicator/SE.PRM.NENR/countries/1W?page=5
&display=default

 .11بياتلي ،كماا" ،تكريس العلمانية يف تركيا" ،اجليزيرة ت  1 ،نوفمرب/تشرين الثاين ،1006
(تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1011

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/4c456431-776f-42cb-9bdb2b6cf1742216

 .11بدي بدي سي عربدي" ،أردوغان يعلن إجراً انتخابات برملانية مبكرة يف تركيدا"،
بنيي بنيي سي 11 ،أغسطس/آ ( ،1015تاريخ الدخوا 11 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/08/150821_turkey_snap_elections

 .14البنك الدويل" ،املؤشرات"( ،تاريخ الدخوا 14 :نوفمرب/تشرين الثاين :)1011

http://data.albankaldawli.org/indicator
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 .15بوابة حز العدالة والتنمية التركي" ،اهلددف عدام ( ،"1011تداريخ الددخوا:
أكتوبر/تشرين األوا :)1015

1

http://ak-parti-arabic.blogspot.com/p/12.html

 .16التكنوقراطية" ،املوسوعة العربية"( ،تاريخ الدخوا 14 :يوليو/متوز :)1011

http://www.arabency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8
8%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9
%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

" .17توقيع مذكرة تفاهم متهِّد لعالقات استراتيجية خليجيدة-تركيدة" ،اجليزينيرة تني ،
 1سبتمرب/أيلوا ( ،1001تاريخ الدخوا 10 :إبريل/نيسان :)1011

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF9DE477-ED2F-4C6F-A7CAF7FBA184CDE.2htm

 .11اجلمهورية التركية" ،الدستور التركي" ،اجلمعية الوطنية التركية( ،تاريخ الدخوا:
سبتمرب/أيلوا :)1015

15

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf

 .19احلاج ،سعيد" ،تركيا واالحتاد األوروبدي ..خطوة لألمام وعشر للوراً" ،اجليزيرة ت ،
 19يناير/كانون الثاين ( ،1015تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/1/13/%D8%AA%D8%
B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%
88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8
%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%
D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%
A7%D8%A1

 .10احلاج ،سعيد" ،االنتخابات التركية :قراًة يف النتائ والسيناريوهات" ،اجليزيرة ت ،
يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 11 :سبتمرب/أيلوا :)1015

9

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/6/9/%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8
%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%88%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A
%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA

 .11محورة ،جو" ،من احلكم إىل السجن إىل "احلرية" :انقال أبيض على اجليش التركي"،
املفكرة القاتوتية 4 ،يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 1 :أكتدوبر/تشدرين األوا
:)1015

http://legal-agenda.com/article.php?id=1138&lang=a

 .11خشرم ،عمر" ،الصراع من بوابة االقتصاد" ،اجليزيرة ت  1 ،نوفمرب/تشرين الثاين :1006
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.11

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/be53fe8c-0ad0-4b19-be917bd578a0cdce

الدستور التركي( ،تاريخ الدخوا 11 :يناير/كانون الثاين :)1011
http://www.byegm.gov.tr/mevzuat/anayasa/anayasa-ing.htm
Freedom House Institute, State of freedom in Turkey, (Visited on 15 February
2012): https://freedomhouse.org/country/turkey

 .14رايت ،جون" ،تصري صحفي لوكالة األنباً رويترز" 1 ،فرباير/شباط ( ،1011تداريخ
الدخوا 1 :أغسطس/آ :)1011

http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARACAE81Q0B420120210

 .15الرمحن ،ذكر" ،التعاون التركي-اهلندي آفاق واعدة" ،االحتاد 19 ،أكتوبر ( ،1011تاريخ
الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1015

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=62185

 .16رضا ،علي" ،هدف تركيا  1011ما بني آماا املستقبل وحتدديات احلاضدر" ،ساسنية
بوس  11 ،مارس/آذار ( ،1015تاريخ الدخوا 16 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://www.sasapost.com/opinion/the-goal-of-turkey-in-2023

 .17زكريا ،أمحد" ،نظرة على استفتاً التعديل الدستوري التركي" ،إيالف 14 ،سبتمرب/أيلوا
( ،1010تاريخ الدخوا 19 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://elaph.com/Web/opinion/2010/9/598810.html

 .88السبعاوي ،عوين عبد الرمحن" ،األقليات والطوائف يف تركيدا" ،اجليزينيرة تني ،
نوفمرب/تشرين الثاين .1006

1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/54a01615-6ad5-4bdd-aa758e94fb8e48a6

 .19السرجاين ،خالد" ،تركيا والثورات العربية" ،البيان 10 ،يوليو/متدوز ( ،1011تداريخ
الدخوا 1 :يونيو/حزيران :)1011

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-07-30-1.1479819

 .10شعبان ،فكري" ،نشأة العلمانية وقواها يف تركيا" ،اجلزيرة نت 3 ،أكتوبر/تشرين األوا
.6115

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2883aed0-ddb7-4bd5-9bfc2210d59cf7ea

 .11شقري ،شفيق" ،النظام التركي" ،اجليزيرة ت  10 ،مارس/آذار ( ،1004تاريخ الددخوا:
 11سبتمرب/أيلوا :)1015

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/A0D5ED37-DADA-49CA-A1262662A02334FB

 .11الشهوان ،نوفل"،بعض االجتاهات اإلقليمية للتغيري التقين يف التنمية االقتصادية" ،مركنييز
الدراسات اإلقليمية جامعة املوصل( ،تاريخ الدخوا 11 :ديسمرب/كانون األوا :)1011

http://www.regionalstudiescenter.net/site/journals/analyses_files/Nawfal%20%
20%20%20Regional%20Trends%20for%20Tech.%20Change.htm

157

 .11الصاوي ،عبد احلافظ" ،مستقبل العالقات االقتصادية املصرية-التركية" ،اجليزيرة تني ،
 11يوليو/متوز ( ،1011تاريخ الدخوا 1:أكتوبر/تشرين األوا :)1015
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/7/28/%D9%85%D8%B3%D8%
AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A
A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%
AF%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9

 .14عبد الفتاح ،بشري" ،االنتخابات الربملانية وأزمة املعارضة التركية" ،اجليزينيرة تني ،
يونيو/حزيران ( ،1011تاريخ الدخوا 19 :يناير/كانون الثاين :)1011

16

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2C237827-8145-47E0-BCB6A316E845805B.htm

 .15عبد القادر ،نزار" ،العالقات التركية-اإلسرائيلية بني التحالف االستراتيجي والقطيعة"،
جملة اجليش اللبناين ،العدد ( ،115تاريخ الدخوا 11 :أغسطس/آ :)1011

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=26143

 .16عرفة ،مجاا" ،تركيا" :االنقال الدستوري" بدالً من "االنقال العسكري" للدتخل
من اإلسالميني" ،املسلم 14 ،يونيو/حزيران ( ،1001تاريخ الدخوا 19 :سبتمرب/أيلدوا
:)1015

http://almoslim.net/node/94932

 .17عز العر  ،حممد" ،العالقات التركية-اإليرانية ،الدوافع واملندافع" ،مركنييز األهنيرام
للدراسات السياسية واالستراتيجية ،أكتوبر/تشرين األوا ( ،1004تاريخ الدخوا5 :
أغسطس/آ :(1011

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/C1RN49.HTM

 .11علي ،عبد الكر " ،مواجهة طويلة تصل إىل التعايش" ،اجليزيرة ت  1( ،نوفمرب/تشرين
الثاين .)1006

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a872835f-ac30-4e41-ac58-43e6f
44481d0

 .19قناة اجلزيرة ،النشرة اإلخبارية 17 ،مايو/أيار ( ،1011تاريخ الدخوا 7 :أغسدطس/آ
.)1011

http://www.aljazeera.net/news/pages/b97391ab-76c5-4787-9fb630136e14f50c

 .40كانبوالت ،حسن" ،حنو حقبة جديدة يف العالقات التركيدة-األذربيجانيدة" ،زمنيان
التركية 17 ،أغسطس/آ ( ،1011تاريخ الدخوا 17 :مارس/آذار :)1011

http://www.todayszaman.com/columnist-254100-toward-a-new-era-in-turkishazerbaijani-relations.html

158

 .41كوش ،عمر" ،العالقات السورية-التركية من التأزم إىل التعاون" ،اجليزينيرة تني ،
نوفمرب/تشرين الثاين ( ،1009تاريخ الدخوا 10 :مارس/آذار :)1011

11

http://aljazeera.net/analysis/pages/c8cd9c2f-5736-4bde-a9a8-0b3bb4a5ea90

 .41حملي ،حسين" ،اجليش التركي :احنياز مطلق للعلمانية" ،اجليزيرة ت  19 ،أغسطس/آ
 ،)1007ط .1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ccdb504b-3d05-43a9-8e3f96f11befaec2

 .41حممود ،رستم ،دستور جديد لتركيا دراسة ةالة ،املركز العربدي لألحباث ودراسدة
السياسات 1( ،يونيو/حزيران .)1011

http://www.dohainstitute.org/release/41b7e698-4775-4fd1-bdf0-edc02eb3d074

 .44املدين ،عبد اهلل" ،طفرة يف العالقات الصينية-التركية" ،أخبار عاملية عنين تركسنيتان
الشرقية 11 ،يناير/كانون الثاين ( ،1011تاريخ الدخوا 5 :مايو/حزيران :)1011

http://www.turkistanweb.com/?p=2075

 .45املعرفة" ،قائمة البلدان حسب مؤشر التنمية البشرية"( ،تاريخ الدخوا
األوا :)1015

1

أكتوبر/تشرين

http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8
_%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%
D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9

 .46منظمة حلف مشاا األطلسي" ،الوصدوا إىل منطقدة الشدرق األوسدط الكدبري"،
11نوفمرب/تشرين الثاين ( ،1011تاريخ الدخوا 16 :مارس/آذار :)1011

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm

 .47موسى ،حممود" ،السياسة التركية جتاه أرمينيا وأذربيجان حسابات الرب واخلسدارة"،
األهرام 1 ،أكتوبر/تشرين األوا ( ،1010تاريخ الدخوا 11 :مارس/آذار :)1011

http://democracy.ahramdigital.org.eg/articaldetails.aspx?Serial=362589&part=2

 .41املريغين ،إهلامي" ،قراًة رقمية سريعة يف نتائ االنتخابات التركية" ،احلوار املتمنيدن،
العدد  10 ،4111يونيو/حزيران ( ،1015تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=471642

 .49ياشا ،إمساعيل" ،مالبسات قرار احملكمة الدسدتورية يف تركيدا" ،اجليزينيرة تني ،
أغسطس/آ ( ،1001تاريخ الدخوا 1 :أكتوبر/تشرين األوا :)1011

7

http://www.aljazeera.net/analysis/pages/7a15e0cd-27dd-4781-90df80a74747cdd849CA-A126-2662A02334FB

 .50اليمين ،فت اهلل" ،معامل النهضة التركية احلديثة" ،مركيز العالقات العربية التركية،
إبريل/نيسان ( ،1011تاريخ الدخوا 10 :سبتمرب/أيلوا :)1015

11

http://taimturkey.com/ar/---_m3774.htm

159

)الوتأ (ب إلنجليكية
1.

Ahmed, F. The Making of Modern Turkey (Making of the Middle East),
(Routledge, 1993).
2.
Dick, C.J. The Future of Conflict: Looking out to 2020, (Conflict Studies
Research Centre, 2003).
3.
Erickson, M. Erickson, L. Russia: War Peace and Diplomacy, Nicolson,
London, 2004).
4.
Friedman, G. The next 100 Years a Forecast for the 21st Century, (Doubleday,
New York, 2009).
5.
Gregor, Mc. Arming for Asymmetric Warfare, Turkey’s Arms Industry in the
21st Century, (The Jamestown Foundation, Washington, 2008).
6.
Hale, W. “The Turkish Army in Politics 1960-1973”, In finkleand Nukhet,
Sirrna, Turkish state, Turkish Society, (Routledge, London, 1990).
7.
Kennedy, p. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and
Military Conflict from 1500 to 2000, (Random House, New York, 1987).
8.
Kuper, A. J. The social science Encyclopedia, (Routledge, London, 1983).
9.
Lord, K. The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the TurkishEmpire,
(Morrow quill paperbacks, New york, 1977).
10. Monty, M. Gurr, T. R. Peace And conflict 2005, (Center for International
Development and Conflict Management, University of Maryland, 2005).
11. Muir, R. Modern Political Geography, (Macmillan, London, 1981).
12. Peimani, H. Failed Transition, Bleak Future? War and Instability in Central
Asia and Caucasus, (Greenwood Publishing Group, 2002).
13. Rbobert Gurr, Peoples Versus States: Ethno Political conflict and
Accommodation at the End of the 20th Century, (US Institute of
Peace,Washington.2000).
14. Selcuk, F., Ertugrul, A., A Brief Account of the Turkish Economy, 1980-2000,
(Bilkent University, Ankara, 2003).
15. Sicker, J. Nye, Jr. “The Changing Nature of American Power” in Phil Williams
(ed.) Classic Reading of International Relations, (Wordsworth Publishing
Company, California, 1994).
16. Sicker, M. The Islamic World in Decline: From the Treaty of Karlowitz to the
Disintegration of the Ottoman Empire, (Westport, CT, praeqer, 2001).
17. Sicker, J. Nye, Jr., “The Changing Nature of American Power” in Phil Williams
(ed), Classic Reading of International Relations, (Wordsworth Publishing
Company, California, 1994).

161

الرس ئم الج معية
1.

Aktas, Gulbahar yelken, “Turkish Foreign Policy: New Concepts
and Reflections”, Unpublished Master Thesis, (Middle east
technical university, December 2010).

المق ال واألوراق البحثية
Akay, Hale, “Security Sector in Turkey: Questions, Problems, and Solutions”,
Turkish Economic and Social Studies Foundation, Democratization
Program, (February Ankara, 2010).
2.
Atlı, Altay, “Businessmen and Turkey’s Foreign Policy”, International Policy
and Leadership Institute, Policy Brief Series 2011, 2011).
3.
Bensahl, Nora, “Byman, Daniel, The Future Security in the Middle East”,
(Rand Project, 2004).
4.
Berument, Hakan, Kamuran, Malatyali, “Inflation in Turkey”, The Central
Bank of the Republic of Turkey, Research Department, (Ankara, 1999).
5.
Birdsal, Nancy, “The Indispensable Middle Class in Developing Countries; or,
The Rich and the Rest, Not the Poor and the Rest”, Center for Global
Development, 2010.
6.
Darius, Mahdi, Nazemroaya, “Plans for Redrawing the Middle East: The
Project for a New Middle East”, Global Research, (18 November 2006).
7.
Hans Binnendijk, “Focus on the Middle East, (Autumn no 9, 1995).
8.
Inanc,G, “Turkish diplomacy in Iraq1977-1999”, Cultural Center, (Istanbul,
2008).
9. İzmen, Ümit, Yılmaz, Kamil, “Turkey’s Recent Trade and Foreing Direct
Investment Performance”, Working Paper series, Working Paper 0902,
(TÜSİAD-KOÇ Uinversity Economic Research (Stanbul, March 2009).
11. Oppenheimer, Michael, “Turkey 2020”, Center of Global Affairs, New York
University, (Spring 2011).
10. The World Bank, “Realizing Azerbaijan's Comparative Advantages in
Agriculture, Azerbaijan Agricultural Markets Study”, (The World Bank,
2005).
1.

الوث ئق والتق رير الرسمية
1.
2.

American National Intelligence Council, “Global Trends 2025: A Transformed
World Formed”, (ANIC, Washington, 2008).
Bikmen, F. Oglu, Z. Meydan (Editors), “Civil Society in Turkey an Era of
Transition”, (Country Report 2011).

160

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Education Audiovisual and Culture Executive Agency, “Organization of the
Education System in Turkey 2009/2010”, (Istanbul 2009).
European Commission Trade, “Turkey EU Bilateral Trade and Trade with the
World”, (ECT, Brussels,8Jun2011).
Heritage Foundation, “Index of Economic Freedom, Economic Freedom
Score” In partnership with Wall street journal, (Washington, 2015).
International Monetary Fund (IMF),”World Economic Outlook”, (IMF New
York, April 2010).
Marshall, G, Monty, Gurr, Ted, Robert, “Peace and conflict 2005”, (Center for
International Development and Conflict Management Department of
Government and Politics, University of Maryland, Maryland, 2006).
Organization of the Islamic Conference, “Academic Rankings of Universities
in the OIC Countries”, (OIC, Rabat, 2009) a preliminary report 2004-2008.
The republic of Turkey, General Directorate for Economic Sectors and
Coordination General Outlook, Industry Department Turkey Prime Ministry
State Planning Organization, Sectors Profiles of Turkish Industry, (SPO,
Ankara, February 2004).
The World Bank, “The Road Not Traveled, Education Reform in the Middle
East and North Africa, Trends in International Mathematics and Science study
(TIMSS)”, (Washington D.C., February 2009).
Transparency International, “Corruption perceptions index 2011”,
(Berlin,germany, 2011).
Turkish Republic, The Constitution of the Republic of Turkey, The third Part
Basic bodies of the Republic, Chapter II, Executive Authority, (Ankara 1982).
Turkish Statistical Institute, “Data Access and Publication Catalogue”,
(TurkStat, Ankara 2011).
Turkish Statistical Institute, “Statistical Indicators 1923-2009”, (Turkstat,
Istanbul, 2010).
Turkish Statistical Institute, “Women in Statistics”, (Turkstat, Ankara, 2010)
Turkish Statistical Institute, “Turkey’s Statistical Yearbook, 2010”, (TurkStat,
Ankara,2011).
Turkish Statistical Institute, “Turkey's statistical year book 2011”, (turkstat,
Ankara,2012).
Turkish Statistical Institute, “Result Of Poverty study”, (Turkstat, Ankara, 6
January 2011).
Turkish ustrialists’s and Businessmen’s Association, “Investment Environment
in Turkey Foreign Direct Investments”, (Investors Advisory Council Meeting,
Istanbul, 15 March 2004).
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
“World Population Prospects: The 2008 Revision, (UN, New York2009).

161

اإلنترن
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

الموا ع و فح

Ali, Arslan, “The Turkish Power Elite”, International Journal Of Human
Sciences, Vol 3, 24 February 2006.
http://www.jhumansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/14/26
Alpay, sahin, “New middle class and democracy in Turkey”, Today's Zaman,
11 June 2007.
http://www.todayszaman.com/columnist-113637-the-new-middle-class
“An Evolving Relationship”, Carnegie Endowment for international peace,
19 August 2011.
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolvingrelationship
Aras, Bulant, “Turkish Policy Toward Central Asia”, Todays Zman, 15 April
2008.
http://www.todayszaman.com/tzweb/detaylar.do?load=detay&l
Berlinski, Claire, “Istanbul's Crime Conundrum”, City Journal, vol 19, no 3,
Summer 2009.
www.city-journal.org/2009/19_3_istanbul-crime.html
Bilgin, Fevzi, “Turkey’s, Constitutional Moment”, Washington Review of
Turkish and Eurasian Affairs.
www.thewashingtonreview.org/articlesBozkurt,
Bozkurt Abdullah “Is Israel a National Security Threat for Turkey?”, Today
Zaman, 24 August 2010.
http://www.todayszaman.com/columnist/abdullah bozkurt/is-israel-a-nationalsecurity-threat-for-turkey_219832.html
Burak, Begum, “The Impact of Political Culture on Policy-Making Processes:
The Turkish Case”, 23 August 2011.
http://thegwpost.com/2011/08/23/the-impact-of-political-culture-on-policymaking-processes-the-turkish-c
Çaha, Ömer, “What do Opinion Polls Tell us About Turkey”, Turkish
Review, 5 October 2011.
http://www.turkishreview.org/surveys/what-do-opinion-polls-tell-us-aboutturkey_540625
Editor,”Turkish government Raises Defense Budget for Next Year”, Daily
News, 12 October 2013.
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-government-raises-defense-budgetfor-next-year.aspx?pageID=238&nID=56122&NewsCatID=344
Editor, “Turkish Private Industry Becomes Driving Force Behind Economic
Growth”, Business Turkey Today, 5 April, 2011.

161

www.businessturkeytoday.combehind-economic-growth April 2011 05
12. FITA, “Turkey Introduction”.
http://fita.org/countries/turkey.html
13. “Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)”, Country
Profiles, Index.
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=ar&iso3=TUR
14. Gasimli, Vusal, “Azerbaijani-Turkish Economic Cooperation: Win-Win
Situation”, International Relations Studies Platform for Turkey, (27 february
2012).
http://www.anatoliadaily.com/irst/index.php/main-subjects/ca
15. Glogowska, Justyna, “Future Perspectives of Turkey-Egypt Relation”, Wise
Men Center for strategic Studies.
http://www.bilgesam.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id
=430:future-perspectives-of-turkey-egypt-relations&catid=77:ortadoguanalizler&Itemid=147
16. Guild, Ford, “Who Rules Turkey: The Turkish Power Elite and the Roles:
Function sand Social Backgrounds of Turkish Elites”, University of Surrey.
www.scribd.com/doc/14136475/The-Turkish-Power-Elite
17. Gür, Cagdas, Hülya, “Urban-Rural Interrelationship and Issues in Turkey”.
http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?display=default
18. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Voter Turnout
Data for Turke”.
http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=223
19. Kapila, Subhash, “Turkey-India Strategic Partnership”, The Indian Imperatives,
South Asia Analysis Group, (29 July 2008).
http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers28%5Cpaper2788
20. Kearny, A.T. “Globalization Index Data, Methodology”, 2010.
http://www.atkearny.com/main.taf?=5,4,1,127
21. Kirchick, James, “Another-Israel, Kurd and Jews Share a Similar history and
Common Enemy”, Tablet Magazine, 18 October 2010.
http://www.tabletmag.com/news-and-politics/47651/another-israel
22. Kutlay, Mustafa; Catalano, Arianna, “Making Deals Instead of Wars: New
Turkey's Approach for Greece in the Doldrums”, International Strategic
Research Organisation.
http://www.usak.org.tr/EN/makale.asp?id=1486
23. Markedonov, Sergey, Ulchenko, Natalya, “Turkey and Russia: An Evolving
Relationship”, Carnegie Endowment for international peace, 19 August
2011.
http://carnegieendowment.org/2011/08/19/turkey-and-russia-evolving-relationship

164

24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

“Media landscape: Turkey”, European Journalism Centre.
www.ejc.net/medialandscape/turkey
Minorty Rights Group International, “Peoples Under Threat (2008-2011)”,
Rights Group International.
http://www.minorityrights.org/10744/peoples-under-threat/peoples-underthreat-2011.html
ÖZCAN, Mesut, “Turkish Foreign Policy Towards Iraq in 2009", Center for
Strategic Research, (Autumn-Winter 2010).
http://sam.gov.tr/turkish-foreign-policy-towards-iraq-in-2009/
Peters, Ralph, “How a Better Middle East Would Look”, Armed Forces
Journal, (June 2006).
www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899
Popham, Peter, “The Big Question: Who are The PKK, and Could they Draw
Turkey into the Iraq Conflict?”, The Independent, 23 October 2007.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-big-question-who-arethe-pkk-and-could-they-draw-turkey-into-the-iraq-conflict-395192.html
Ranking Web of World Research Centers, “Ranking web of universities”.
http://www.webometrics.info/top16000.asp
Republic of Turkey Prime Ministry, “State Planning Organization”.
http://www2.dpt.gov.tr/konj/DPT_Tanitim/index1.htm
Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion
Agency of Turkey, “Foreign investments in Turkey”.
http://www.invest.gov.tr/ARSA/THEAGENCY/Pages/OurServices.aspx
Republic of Turkey Prime Ministry, “State Planning Organization, Strategic
Plan 2023”.
http://www2.dpt.gov.tr/konj/DPT_Tanitim/index1.html
Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Relations between Turkey
and Georgia”.
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-georgia.en.mfa.
“Rural Poverty Portal”.
www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/turky
Russel, James, A, “Regional Threats and Security Strategy: The Troubling
Case of Today’s Middle East”, Stratgic Studies Institute, (United States
Army War College, November 2007).
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/summary.cfm?q=814
Sansal, Burak, “Political parties in Turkey”, All about turkey.
http://www.allaboutturkey.com/parti.htm
The Turkish Foreign Ministry, “Relations between Turkey and Bulgaria”.
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-bulgaria.en.mfa

165

38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

The Turkish Foreign Ministry, “Relations between Turkey and Romania”.
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-romania.en.mfa
Transparency International the Global Coalition Against Corruption,
“CorruptioN by country/Territory, Turkey”.
http://www.transparency.org/country/#TUR
Tumanov, Valery, “Turkey and Georgia, the partnership is disputable”,
Military Review.
http://www.peacekeeper.ru/en/?module=news&action=view&id=14169
“Turkey Military Strength”.
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id
=Turkey
Turkish Central Bank, “Military balance 2010”, Ankra 20 December 2010.
www.iiss.org/publications/military-balance
Turkish Grand National Assembly, “Election Results from 1946 Until Today”.
https://global.tbmm.gov.tr/docs/secim_sonuclari/secim3_en.pdf
Turkish Russian Relations: “A Rapprochement with Global Importance”, New
York Turkish Club, Turkish Classes in NY, 10 March 2011.
www.nycturkishclub.com/blog/&usg=ALkJrhidWCbtnLSx9Qh2_Fs0HSRhml
G9Lg
United States Census Bureau, “International Population Data”.
http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
United Nations Statistics Division, “Handbook of Statistics”.
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=TURKEY
Wesselkamper, Eric, “Electoral System Design and Ethnic Separatism: A
Rationalist Approach to Ethnic Politics in Eastern Europe”, (Political science
Department, Illinois Wesleyan University).
http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context
Yesilada, Birol, Efird, Brian, Noordiik, Peter, “Competition Among Giants: A
Look at How Future Enlargement of the UN, Department of Economic and
Social Affairs, Population Division, World Population Prospects”, the 2010
Revision Analytical Report.
http://www.un.org/esa/population/publications/WPP2010/WPP2010_Volume3
.htm.date

166

