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 تحسين الحلبيأ. 

 وحدة الدراسات اإلسرائيلية

 

لألبحاث  نشـرة نصـف شـهرية تصـدر عـن مركـز دمشـق

مــداد تتنــاول بالعــرض أهـم ما ينشـر فـي مراكـز -والدراسات

 ،
ً
، اقتصاديا

ً
الدراسـات اإلسرائيلية حــول ســورية سياســيا

.
ً
 وعســكريا

ً
 اجتماعيا

 

 حول اإلصدار:

 

 
 
  مؤسسـة

 
  ، مقرهـا مدينـة دمشـق،2015عـام  ة تأسسـتبحثيـة مسـتقل

 
عنــى ت

ــوم العل والدوليــة، وقضايــا اإلقليميةبالسياســات العامــة والشــؤون 

ية والعســكر  والقانونيــة واالقتصاديةوالثقافيــة  واالجتماعيةالسياســية 

إلــى  فةباإلضا، (نظــري، وتطبيقــي) الشـامل فيعنــى املعر، وذلــك باملواألمنية

ـات ، وتركيزهـا علـى السياساالستشرافيةعنايتهــا بالدراســات املســتقبلية/

وليــة، والد واإلقليميةفاعلــي السياســة املحليــة  والقضايـا الراهنـة، ومتابعـة

والتقييــم، واســتقصاء التداعيــات املحتملــة والبدائــل  علــى أســاس النقــد

 املمكنــة حيالهــا. الخيــاراتو 

 :عن ِمداد
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 سورية من منظور مراكز األبحاث اإلسرائيلية

 8102 تموز  8: الثالث عشرالعدد 

 

 

 

 

 

 

 1"تركيا ما بعد االنتخابات: والدة تحالف قومّي إسالموّي"

 2، براق باكديل8102/حزيران 82السادات للدراسات االستراتيجية -مركز بيغين

 

ص بحثه أنَّ "حزب اإلسالمويين
ّ
 ارتأى باكديل في ملخ

 
ً
دين القوميين هما اللذان حققا فعال األتراك وحزب املتشّدِّ

املكاسب في االنتخابات بعد أربعة عقود، ومن بعد وجودهما 

كحزبين ثانويين في السبعينيات فقد أصبح لديهما اآلن 

من مقاعد  %65من األصوات في انتخابات الرئاسة و 6.35%

 –في املاض ي–ل البرملان3 وإذا كان الرئيس أردوغان هو الذي قا

إنه يريد وضع سياسة خارجية متفقة مع خط مطالب 

الشعب، ما ولد سياسات إسالموية داخل قاعدة املصوتين 

 بإضافة الحساسيات القومية إلى 
ً
له، فإنه أصبح اآلن مطالبا

                                                                    
1 https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-islamist-nationalist/  

ملركز أبحاث )سيغما( في أنقرة وله  للشؤون العسكرية وباحث في منتدى الشرق األوسط ومؤسس Gatestoneباحث في معهد )غيتستون(  :براق باكديل 2

 السادات للدراسات االستراتيجية3-أبحاث عديدة في مركز بيغين

حساباته في السياسة الخارجية، ويحتمل أن تحمل معه هذه 

 منطقة تركيا"3 السياسة املزدوجة مواجهات في داخل أو خارج

: "انتخابات تركيا ل ان لرئاسة والبرملويبّين باكديل أنَّ

حملت رسائل عديدة  4112 حزيران 42التي جرت في 

التجاهات كثيرة3 ففي هذه االنتخابات أكد أصحاب االقتراع 

على عدم منازعة أحد على شعبية أردوغان الذي بقي في 

زعيم تركيا مصطفى الحكم حتى اآلن ملّدة أطول من مّدة 

كمال أتاتورك مؤسس الدولة الحديثة في تركيا؛ وحملت 

 بوجود حزب حديث 
ً
 شعبّيا

ً
الرسالة الثانية أن هناك ترحيبا

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-islamist-nationalist/
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-islamist-nationalist/
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يمثل وسط اليمين هو الحزب الذي أطلق على نفسه اسم 

(؛ والرسالة الثالثة هي االعتراف Good party"الحزب الجيد" )

؛ وجاءت الرسالة الرابعة بأكراد البالد كقوة سياسة شرعية

إلعطاء مؤشر حذر على ظهور نجم سياس ي من الديمقراطيين 

 االجتماعيين هو محرم اينجه منافس أردوغان على الرئاسة3

 4112وقد سجلت انتخابات عام 
ً
، والدة

ً
، استراتيجّيا

 لتحالف )قومّي 
ً
إسالموّي( سوف يعيد تقييم -رسمّية

على خط موجة قوية حسابات السياسة الخارجية التركية 

الوطنية التي جاءت بهذا التحالف إلى -من القومية الدينية

 4114الحكم3 فأردوغان الذي كان يحكم منذ تشرين الثاني 

 في انتخابات عام 
ً
 سهال

ً
من  %6.35حين نال  4112حقق فوزا

 أنَّ أيَّ رقم يتلو 
ً
األصوات على الرئاسة من أول جولة، علما

واحد يكفيه للفوز بهذه الجولة3  حتى لو كان أقل من 61%

لكن حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان لم يفز إال 

 %5من األصوات النتخابات مقاعد البرملان وخسر  %2436ٻ 

( 4116من النتيجة التي حققها في االنتخابات البرملانية للعام )

 من مجموع ).49واآلن أصبح له )
ً
 برملانيا

ً
(، ولم 511( مقعدا

، ولو اقتصرت 11.حقق أغلبية )ي
ً
 واحدا

ً
( أي النصف زائدا

هذه االنتخابات على مقاعد البرملان فقط لعجز حزب العدالة 

والتنمية عن تشكيل حكومة تركية من حزب واحد3 لكن، 

التغييرات التشريعية التي اتخذت في االستفتاء العام في 

ت اتسمح اآلن لألحزاب السياسية بعقد تحالف 4115نيسان 

برملانية مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتالفية، وقد اختار 

أردوغان الحزب الحليف لحزبه في البرملان )حزب الحركة 

القومية( الذي تمتد جذوره اإليديولوجية إلى املتشددين 

القوميين داخل املؤسسة العسكرية التركية والداعمة 

بعينيات3 سلإليديولوجية الشوفينية التركية التي سادت في ال

ٻ فاز حزب الحركة القومية  4112حزيران  42وفي انتخابات 

 في البرملان، 1131%)
ً
( من مجموع األصوات وبخمسين مقعدا

وسيجمع تحالف أردوغان معه تشكيل حكومة ائتالفية 

 من مجموع ).2.)
ً
( وهذا يمنحه أغلبية برملانية 511( مقعدا

 كن حزبان ظهرا فيمريحة3 فللمرة األولى منذ أربعة عقود يتم

والقومي املتشدد( من -السبعينيات بوزن هامش ي )اإلسالموّي 

في انتخابات الرئاسة  %6.35الفوز بمجموع أصوات نسبتها 

 من املقاعد في االنتخابات البرملانية3 %65و

ه سيحدد سياسته 
ّ
فأردوغان قال في املاض ي إن

الخارجية على خط واحد مع مطالب الشعب، وهذا ما كان 

ثير حساسيات اإلسالمويين داخل القاعدة الشعبية التي ي

كانت تصوت له3 وسوف يزيد عليها اآلن حساسيات قومية 

على سياسته الخارجية وحساباتها، وقد يعني ذلك وقوع 

مواجهات ربما تكون حادة مع عدد من الشعوب داخل 

املناطق التركية وخارجها3 فاإليديولوجية الجديدة التي 

 أن تعود سينتجها الح
ً
كم اآلن ستجعل من املستحيل عملّيا

الحكومة إلى طاولة مفاوضات السالم مع األكراد3 وهذا يعني 

أن أردوغان سيفضل عدم تجاوز الخط األحمر لحزب 

القوميين األتراك )الذي يرفض مهادنة األكراد( وباملقابل 

سيشجع حزب القوميين األتراك من خالل صورته العسكرية 

بة أنقرة في إبراز املزيد من العضالت في النزاعات املتشددة رغ

ذات الصلة باألكراد وفي شمال سورية وشمال العراق فهذا 

اع مع األكراد هو القوة الحزب يرى أن الحل الوحيد للنز 

 3العسكرية"

ويضيف باكدال أن "سياسة أردوغان الخارجية تميزت 

ضمن تتفي العقد املاض ي بالعمل املحموم على تحقيق أهداف 

تحويل القدس إلى عاصمة لدولة فلسطينية، وتأكيد العالقة 

الوثيقة اإليديولوجية مع حركة حماس، وإشعال العدوات 

املذهبية ضد الرئيس السوري بشار األسد، وإطالق 
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التهديدات في موضوع استخراج نفط سواحل جزيرة قبرص 

ُح أن تضاف إلى هذه األهداف متابعة قضية  املقسمة، وُيرجَّ

)أتراك الصين( وهو موضوع يتحسس حزب القوميين  الويغور 

 األتراك منه بشكل خاص3

وإذا كان برنامج الحملة االنتخابية لحزب العدالة 

والتنمية قد تضمن الدعوة إلى "التغلب على املشاكل 

وتحسين العالقات الثنائية مع الواليات املتحدة"، فإن هذا 

من أجل تحسين العالقات  البرنامج نفسه دعا إلى بذل الجهود

الثنائية مع روسيا، فقد جاء فيه أن الحزب "سوف يستمر 

في التنسيق الوثيق مع روسيا حول املواضيع اإلقليمية، 

 موضوع سورية"3
ً
 تحديدا

ومع ذلك يقوم أردوغان بعمل متوازن بين روسيا 

والواليات املتحدة بما يشبه السياسة التي اتبعها الدكتاتور 

غيتو ليو بارغاس في الحرب العاملية الثانية واملعروفة  البرازيلي

باسم )سياسة البندول( التي طبقها بشكل عرض فيه دعمه 

لهتلر وموسوليني في بعض األحيان، وانتهى بالوقوف مع 

الحلفاء األمريكيين3 وُيعتقد أن مشاركة حزب القوميين 

 ذ
ً
ت ااالتراك في سياسة الحكومة االئتالفية لن تكون بتاتا

الصلة حين تعمل الحكومة التركية على تحديث سياسة 

البندول في أيامنا هذه3 وإذا كانت عالقة أردوغان بالواليات 

املتحدة يظهر فيها نوع من العداوة اإليديولوجية، إال أنها 

"ال أفعل لك  Transactionعالقة تقوم على األمر الواقع ملبدأ 

 إذا لم أحصل على ش يء باملقابل"
ً
وهي تشبه سياسة  شيئا

ترامب التي يطلب بموجبها أن تدفع له الدول ثمن حمايته 

 لها3

وسوف تبقى هذه السياسة نفسها عند أردوغان، كما 

أن عالقاته مع روسيا تقوم على هذا املبدأ عينه بشكل واسع، 

وربما يتحقق لها أرضية أوسع من الناحية السياسية 

افات ين تركيا والثقوالعسكرية في ظل التعارض الذي يتسع ب

الديمقراطية الغربية، فأردوغان ينتمي من الناحية 

اإليديولوجية إلى أعضاء نادي الرجال األقوياء3 وحين يختلط 

عجز تركيا في ممارسة نظام ديمقراطي بسبب حكم أردوغان 

مع السياسة االنعزالية املتشددة لحزب القوميين األتراك 

فإن الهدف النظري لتركيا وإيديولوجيته الكارهة لألجانب، 

 إلى باطل 
ً
للدخول إلى االتحاد األوروبي سوف يتحول تدريجيا

 عن 
ً
والٍغ عند االتحاد األوروبي، فأردوغان سوف يعلن قريبا

 بموضوع مفاوضات التركية املتخصصةخطط إلغالق الوزارة 

االنضمام التي تجري مع االتحاد، وسوف يحول هذه الوزارة 

ية، وهذا القرار لن يفاجئ رة الخارجية التركإلى دائرة في وزا

 
ً
 3"أحدا
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 وفي التحليل واالستنتاج 

أصبح يملك بعد هذه االنتخابات  ال شك في أن أردوغان

 في 
ً
على الرئاسة والبرملان صالحيات تزيد عما كان لديه رسمّيا

مّدة حكمه السابقة رغم قدرته طيلة تلك املّدة على تجاوز 

 املعارضينلفرض ما يريد على  كل القوانين واألعراف؛ ذلك

 إلى حّد اتهامهم باإلرهاب وحبسهم وعزلهم عن التأثير3

ألة الجوهرية بعد هذه االنتخابات ال تتعلق لكن، املس

ْدر ما تتعلق بإمكانيات تركيا وقدرتها على تنفيذ 
َ
بصالحياته بق

سياسته الخارجية في هذه املرحلة، عالوة على استراتيجيتها 

الهادفة إلى تحقيق التوسع اإلقليمي على حساب الجوار، 

 3ةيفي العالقات الدولوفرض النفوذ التركي على املنطقة و

ذلك أنَّ الخطاب السياس ّي والفكرّي الذي يستخدمه 

أردوغان وحزب العدالة والتنمية في هذه االستراتيجية يستند 

إلى توظيف السردية اإلسالموّية بين الجمهور التركي وجمهور 

وأحزاب دول املنطقة باالعتماد على اإلسالمويين املحافظين، 

ات اإلسالموّية وفي مقدمتهم اإلخوان املسلمون واملجموع

 املسلحة العربية وغير العربية3

وهذا التوظيف الهادف لحشد اإلسالمويين حوله وفي 

قلب استراتيجيته لم يعد يحمل التأثير نفسه الذي كان 

يحمله في بداية ما يسمى بالربيع العربي والدعم األميركي لهذه 

في عهد أوباما، فقد لحقت هزيمة  التركيةاالستراتيجية 

بمعظم املجموعات اإلسالموية اإلرهابية والسياسية  واضحة

التي اعتمد عليها  أردوغان في سورية والعراق ومصر وتونس 

ولبنان، وستصعب استعادة دورها على األرض في كل هذه 

الدول، وظهرت نتائج هذه الهزيمة باالنقسام الذي تولد بين 

عدد من الدول الداعمة لهذا اإلرهاب وفكره التكفيري، 

 من عالقاته بالسعودية واإلمارات، 
ً
 هاّما

ً
وخسر أردوغان جزءا

َبلِّ عدد من دول  وبقيت قطر وحدها  معه بعد مقاطعتها من قِّ

 الخليج وفرض الحصار عليها3

فجبهة أردوغان اإلقليمية أصبحت منقسمة وأضعف 

 مع بداية ما يسمى بالربيع العربي، 
ً
من أي وقت مض ى مقارنة

ي لحقت باستراتيجية أردوغان ومع هذه الهزيمة الت

اإلسالموية، سيظل االستناد إليها مجرد شعار في سياسته 

 الخارجية دون جدوى إقليمية تقدم له فرصة النجاح فيها3

وأصبح أردوغان اآلن يواجه في بقية ساحات سياسته 

 من املشاكل الضاغطة:
ً
 الخارجية عددا

 في الوقت الر  13
ً
ن اهعواقب العالقة املتدهورة نسبّيا

مع االتحاد األوروبي، فهو سيحتاج له في أغلب 

 ملساعدته على تخفيض 
ً
التقديرات اقتصادّيا

مضاعفات األزمة االقتصادية التركية التي تتصاعد، 

 في الهواء بين 
ً
وهو في الوقت نفسه ما زال معلقا

احتمال االنضمام إليه أو البقاء في دائرة األمر الواقع 

 للشراكة التجارية فقط3 

مشكلة عالقاته املتأزمة مع الرئيس ترامب وعدم  43

ظهور بوادر ملموسة للتخلص من أسبابها املعلنة 

 التي تتضمن:

معارضة أردوغان لسياسة ترامب الداعمة لقادة  3أ

أكراد سوريين في شمال البالد بالسالح والتدريب 

واملال والتنظيم، رغم أن أردوغان استخدم موضوع 

رية الديموقراطية( هؤالء القادة من )قوات سو 

 لغزو األراض ي السورية بوحداته العسكرية3 

اتهام أردوغان للواليات املتحدة بدعم "غولن"  3ب

الشخصية اإلسالموّية التركية التي تقيم في أميركا 

 وهذه املشكلة في العالقات ومحاولة االنقالب عليه3
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ألميركية سيظل لها صلة بمشكلة موازية لها ا-التركية

أردوغان بموسكو فترامب يشكو من هذه وهي عالقة 

العالقة ويرى فيها مصلحة لبوتين على حساب 

 بعد محاوالت بوتين 
ً
املصلحة األميركية، تحديدا

 احتواء حدة أردوغان تجاه سورية، وتخفيض 
ً
نسبّيا

درجة تطابقه مع سياسة ترامب في موضوع 

املفاوضات بين دمشق واملعارضة السورية التي 

 دارة ترامب3 تراهن عليها إ

وباملقابل اعتقد ترامب أن حصول أردوغان على 

الروسية املتخصصة بالدفاع الجوي  211 –منظومة اس 

سيولد مشكلة له ولحلف األطلس ي؛ لكنه رغم ذلك لم يلجأ 

ستيلث( األميركية  6.اف لغاء صفقة بيع طائرات )إلى إ

، وهذا يدل على استمرار التعويل األميركي الحديثة ألردوغان

 على إمكانية تعديل سياسة أردوغان تجاه روسيا3

ومع ذلك ما زال أردوغان يمثل ملوسكو وطهران مشكلة 

ر دفي سياسته العدائية التوسعية تجاه سورية، رغم أن مصا

 بضرورة غربية تقر اآلن بأن أردوغان "
ً
سلم لبوتين نهائّيا

فمشكلة انتهاء هذه االزدواجية  3رئيس األسد"اعترافه ببقاء ال

الخارجية تجاه موسكو  املتناقضة في سياسة أردوغان

 في املوضوع السوري، ستظل تشكل أهم 
ً
وواشنطن، تحديدا

موضوع على جدول عمل األطراف الثالثة روسيا وأميركا 

 على جدول عمل روسيا وإيران وسورية في 
ً
وتركيا، تحديدا

 األشهر أو السنوات املقبلة3

                                                                    
3 https://sg.news.yahoo.com/five-foreign-policy-challenges-erdogan-faces-election-140656978.html  

4 https://www.dailysabah.com/.../china-ready-to-discuss-turkeys  

 

وقد لوحظ أنَّ أردوغان أعلن عن رغبته في تشرين ثاني 

 للتعاون  4نضمام الى عضوية منظمة دول شانغهاياال  4115

 أخرى هاّمة من دول 
ً
التي تضم موسكو وبكين والهند ودوال

آسيا الوسطى املقربة من تركيا، ورحبت الصين وموسكو في 

بمنح تركيا هذه العضوية، وقد تكلفها هذه  4115عام 

 العضوية إغالق باب عضويتها في االتحاد األوروبي3

حافظ أردوغان على سياسته املتأرجحة وُيرّجح أن ي

بين موسكو وواشنطن لكسب املزيد من الوقت، ولعلَّ أكثر ما 

يوصف به حتى اآلن بموجب سجله السياس ي العملي هو ما 

    Transactional policy)وصفه به هذا البحث )رجل سياسة 

 إال مقابل ش يء أحصل عليه( وهو املبدأ 
ً
أي )ال أفعل شيئا

 ة ترامب3 نفسه لسياس

مشكلة الوجود العسكرّي التركّي في مناطق شمال  3.

سورية، يضاف لها اقتراب استحقاق مهام التخلص 

من وجود املجموعات اإلرهابية في إدلب وجوارها 

فهذا املوضوع ُيَعدُّ بالضرورة من أولويات جدول 

العمل االستراتيجي املشترك بين دمشق وموسكو 

سم رسم خارطة وطهران، ويتوقف على حله الحا

املنطقة من الناحية السياسية اإلقليمية وأشكال 

التعاون وبناء املحاور فيها وعالقتها باملحاور الدولية 

على مستوى العالم، فأردوغان يمثل صورة النشاز 

في ثالثي أستانة وسوتش ي حتى اآلن3 وفي النهاية ال بد 

أن يحسم موضوع وجوده العسكري غير الشرعي 

ي شكل كان؛ ذلك لتحقيق السيادة العدواني بأ

https://sg.news.yahoo.com/five-foreign-policy-challenges-erdogan-faces-election-140656978.html
https://sg.news.yahoo.com/five-foreign-policy-challenges-erdogan-faces-election-140656978.html
https://www.dailysabah.com/.../china-ready-to-discuss-turkeys
https://www.dailysabah.com/.../china-ready-to-discuss-turkeys
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السورية على كل املناطق التي يوجد فيها قوات له3 

السورّي بأن هذا -ويقدر املتابعون للوضع التركّي 

املوضوع سيكون من أهم املشاكل التي ستحدد 

مصير ومستقبل العالقات التركية بالجوار اإلقليمي 

كله حين يقتنع أردوغان أن مشروعه العثماني 

د محكوم بالفشل، وال يمكن بناؤه على الجدي

التوسع اإلقليمي في أراض ي سورية والعراق بعد 

تزايد القدرات اإلقليمية التي تمكنت سورية 

 وحلفاؤها من حشدها على املستوى اإلقليمّي3

ويستشرف معهد بروكينغز األميركي أنَّ أول امتحان 

في هذه املرحلة الجديدة لرئاسته يتعلق  سيواجهه أردوغان

باقتصاد تركيا الذي تتفاقم فيه األزمات بعد تدهور سعر 

بلغ سعر  4112الليرة التركية بالنسبة للدوالر األميركي ففي عام 

( 2352) 4112ثم أصبح عام  4112الليرة التركية مقابله 

لن يكون بمقدوره تخفيض مضاعفات هذه األزمة  وأردوغان

بما ولذلك ر 3 ات اقتصادية يفتقر لها في ظل هذه الظروفبأدو 

يدفع تفاقم هذه األزمة االقتصادّية أردوغان إلى اللجوء إلى 

"تجييش" املجتمع عن طريق تجنيد املزيد من العاطلين عن 

 عن املؤسسات 
ً
العمل في املؤسسات العسكرية بصفتها بديال

جوء اسة إلى اللويحتمل أن تقوده هذه السي اإلنتاجية املدنية3

إلى تصعيد أشكال تدخله العسكري في داخل تركيا بحجة 

وجود حزب العمال الكردستاني وفي خارجها باتجاه الجوار 

السورّي والعراقّي3 ولذلك ستظل هذه العوامل التي تستند 

اليها سياسة أردوغان في املنطقة تتطلب املزيد من الحذر 

زال يستهدف أراضيها في والتأهب من الدول املجاورة التي ما 

 بعد تشكيله حكومة إسالموية 
ً
سورية والعراق، تحديدا

قومية تجمع طموحاته اإلسالموّية مع طموحات حلفائه من 

القوى القومية الشوفينية التركية ضد الجوار3
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