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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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بعها الرئيــس التركّي رجب طيــب أردوغان 
ّ

ــرا في السياســة الخارجّيــة التــي يت
ّ

يناقــش هــذا المقــال التحــّول الكبيــر الحاصــل مؤخ

فــي منطقــة الشــرق األوســط. يحاجــج المقــال بشــكل أساســّي بــأن الرئيــس التركــّي باســم »الواقعّيــة السياســّية« قــد نّحــى 

جانًبــا اعتباراتــه األيدلوجّيــة التــي بنــى عليهــا تحالفاتــه وعداواتــه الســابقة، وأعطــى األولوّيــة للجانــب المــادّي واالقتصــادّي 

ــة التدريجــي مــن المشــهد فــي الشــرق األوســط  ــة التــي تعيشــها البــاد وانســحاب اإلدارة األمريكّي بفعــل األزمــة االقتصادّي

ــم علــى تركيــا وباقــي حلفــاء أمريــكا فــي المنطقــة مــن تدّبــر شــؤونهم بأنفســهم. 
ّ

والــذي يحت

تضخم متواصل وشعبية متراجعة

يوضــح المقــال بــأن نتائــج اســتطاعات الــرأي التــي أجريت مؤخــًرا، فيما يخــّص االنتخابات التشــريعية والرئاســية المزمــع عقدها 

عــام ٢٠٢٣، ال تصــب فــي مصلحــة الرئيــس أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة. يرجــع المقــال الســبب الرئيســي وراء ذلــك إلــى 

التضخــم االقتصــادي المتواصــل منــذ بدايــة العــام الحالــي، إذ بلــغ انخفــاض العملــة الوطنيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي ٣٠% 

منــذ تشــرين األول/ أكتوبــر مــن هــذا العــام، وهــذا بــدوره أدى إلــى زيــادة تكلفــة الــواردات ممــا انعكــس ســلًبا علــى جــودة 

حيــاة العائــات التركّيــة. 

ــه  ــن ثقت ــّرة ع ــن م ــر م ــر أكث ــي عّب ــول الت ــض الحل ــرض بع ــى ف ــان عل ــل أردوغ ــة، عم ــة االقتصادّي ــذه األزم ــّل ه ــبيل ح ــي س ف

ــل أهمهــا بالضغــط بشــكل مســتقل، مــن الناحيــة النظريــة، علــى البنــك المركــزي لخفــض ســعر الفائــدة، دون 
ّ
بجدواهــا، تمث

ــه واجههــم بالقمــع؛ فحســب مــا نشــرته وكالــة رويتــرز بتاريــخ ٢ كانــون األول/ ديســمبر، 
ّ

االكتــراث إلــى آراء المخالفيــن لــه، بــل إن

» أقــال ثاثــة محافظيــن للبنــك المركــزي منــذ منتصــف عــام 2019، وأقــال ثاثــة مــن كبــار السياســيين فــي البنــك فــي تشــرين 

ــر.« األول/ أكتوب

خصوم األمس أصدقاء اليوم

يوضــح المقــال، بأنــه فــي ســياق هــذه األزمــة عمــل »رجــل تركيــا القــوّي« على إعــادة النظر فــي عاقاته مــع القــوى اإلقليمّية 

التــي كان يعّدهــا ســابقا قــوى معاديــة، متمثلــة فــي إســرائيل ومصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــع محاولــة صعبــة فــي 

الحفــاظ علــى عاقــة متوازنــة مــع الحلفــاء القدامــى وعــدم خيانــة خياراتــه الســابقة، وال ســيما فيمــا يخــص عاقتــه بحركــة 

اإلخــوان المســلمين. 

ــا 
ً

لعــّل التقــارب التركــي اإلماراتــي هــو األكثــر بــروًزا حتــى اآلن، رغــم أن العاقــة بيــن البلديــن كانــت هــي األكثــر تعقيــًدا وغموض

فــي الســنوات الســابقة. اســتؤنفت العاقــات فــي ربيــع ٢٠٢١ بعــد قطيعــة تعــود لعــام ٢٠١٢، اصطــدم خالهــا البلــدان فــي 

مصــر وليبيــا وســوريا، حتــى أن أردوغــان كان قــد اتهــم حكومــة أبــو ظبــي بالتــورط فــي محاولــة االنقــاب العســكرية الفاشــلة 

عــام ٢٠١٦ لإلطاحــة بــه. 

يحاجــج المقــال، بأنــه رغــم العاقــة الشــائكة بيــن البلديــن، ارتــأى قادتــه أّن مصلحتهمــا الوطنيــة تقتضــي المصالحــة وإيجــاد 

تســوية مــا. فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن هــذا العــام، التقــى محمــد بــن زايــد وأردوغــان فــي أنقــرة، لتبــدأ حقبــة جديــدة 

فــي العاقــة بيــن البلديــن. حمــل بــن زايــد معــه اســتثمارات فــي األراضــي التركيــة تقــدر قيمتهــا بعشــرة مليــارات دوالر، مقابــل 

أن تعمــل الســلطات التركيــة علــى نــأي نفســها ولــو بشــكل تدريجــي عــن حركــة اإلخــوان المســلمين وتقويــض وســائل 

إعامهــا التــي تبــث مــن األراضــي التركّيــة. 

يضيــف المقــال بــأن هــذا التقــارب، لــم يؤثــر علــى عاقــة تركيــا بقطــر، أكبــر المســتثمرين اإلقليمييــن فــي تركيــا، ولــم يغيــر مــن 

ل انتصــاًرا بشــكل أو بآخــر لإلماراتييــن الذيــن يحاولــون لعــب دور منافــس للملكــة 
ّ

موقــف تركيــا إزاء االزمــة الليبيــة، لكنــه شــك
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العربيــة الســعودية، وال ســيما فــي ضــوء االنســحاب التدريجــي األمريكــي مــن المشــهد فــي الشــرق األوســط. 

السفراء قريبا في القاهرة وتل أبيب

يوضــح المقــال بــأن األمــور تتجــه نحــو التهدئــة تجــاه دولتيــن أخرييــن فــي المنطقــة كان للرئيــس التركــي عاقــات إشــكالية 

معهمــا: مصــر وإســرائيل. قــال الرئيــس التركــي فــي 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــن هاتيــن الدولتيــن: »مثلمــا تــم اتخــاذ خطــوة 

بيننــا وبيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ســنتخذ إجــراءات مماثلــة مــع اآلخريــن«، اآلن، عندمــا نتخــذ قرارنــا، ســنتمكن بالطبــع مــن 

تعييــن ســفراء وفــق جــدول زمنــي محــدد.«

ــد  ــي ض ــاح السيس ــد الفت ــاده عب ــذي ق ــكري« ال ــاب العس ــد »االنق ــام ٢٠١٣، بع ــر ع ــع مص ــت م ــد تأزم ــا ق ــات تركي ــت عاق كان

حكومــة اإلخــوان المســلمين بقيــادة الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي، حيــث اســتدعى البلــدان ســفرائهما، وظلــت العاقــات 

بــاردة ولــم يفتــأ الرئيــس التركــي ينتقــد النظــام المصــري كلمــا ســنحت الفرصــة لذلــك. 

أمــا فيمــا يتعلــق بإســرائيل، فمنــذ توليــه منصــب رئيــس الــوزراء عــام ٢٠٠٣، والرئيــس أردوغــان يواصــل دعمــه للقضيــة 

الفلســطينية، وال ســّيما لحركــة حمــاس. تدهــورت العاقــات اإلســرائيلية التركيــة بشــكل ملحــوظ، بعــد أن قتــل الكومانــدوس 

اإلســرائيلي، عــام ٢٠١٠، عشــرة أشــخاص علــى متــن ســفينة مرمــرة التركيــة التي كانــت متوجهة لكســر الحصار المفــروض على 

قطــاع غــّزة، إذ ســحب البلــدان ســفرائهما لمــا يقــارب خمــس ســنوات، كمــا طــردت الســلطات التركيــة الســفير اإلســرائيلي عــام 

٢٠١٨ بعــد ســقوط عشــرات القتلــى الفلســطينيين فــي مســيرات العــودة، حتــى أن الرئيــس التركــي قــام بتشــبيه اإلســرائيليين 

بالنازييــن. 

هــا صــارت مــن الماضــي، فمثلمــا تغيــر الموقــف السياســي للرئيــس التركــي تجــاه أبــو 
ّ

يوضــح المقــال بــأن هــذه الفتــرة يبــدو أن

ظبــي والقاهــرة بشــكل كبيــر فــي األشــهر األخيــرة، فــإن الموقــف الــذي ينــوي اعتمــاده فيمــا يتعلــق بدولــة إســرائيل يســير 

علــى نفــس المســار. فــي منتصــف تشــرين الثانــي/ نوفمبــر، ألول مــرة منــذ عــام 2013، تحــدث أردوغــان مــع نظيــره اإلســرائيلي 

إســحاق هرتســوغ ثــم مــع رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيــت. جــاءت هــذه المحادثــات فــي تعهــد تركــي حســن النيــة، بعــد ســاعات 

فقــط مــن إطــاق ســراح ســائح إســرائيلي وزوجيــن إســرائيليين متهميــن بالتجســس واحتجازهمــا فــي تركيــا وإعادتهمــا إلــى 

بلدهمــا. بالتالــي فــإن عــودة الســفراء هــي مجــرد مســألة أســابيع علــى األكثــر.

خاتمة

ــل  ــابقة ب ــة الس ــل السياس ــراًرا بفش ــّد إق ــة ال يع ــة التركّي ــة الخارجي ــي السياس ــول ف ــذا التح ــى أن ه ــد عل ــال بالتأكي ــم المق يخت

أن البراغماتيــة السياســية تحتــم علــى الســلطات التركيــة، فــي ضــوء األزمــة االقتصاديــة الحاليــة والتحــوالت اإلقليميــة، عقــد 

ــة  ــاءات األيدلوجي ــن االنتم ــر ع ــض النظ ــاف، بغ ــة المط ــي نهاي ــة ف ــة التركي ــة القومي ــي المصلح ــب ف ــدة تص ــات جدي تحالف

ــة.  ــعارات الديني والش


