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توصيف الحالة والمتغيرات :2020
كان عام  2020عا ًما شديد التوتر بالنسبة للمجتمع الدولي إذا مت أخذ األمراض الوبائية والنزاعات
في االعتبار .لقد أصبح املرض الوبائي حافزًا للروتني االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي أو إلى حد
ما ثقاف ًيا في كل من تعزيز أو تدمير نسيج العنكبوت للعالقات على الصعيدين احمللي والدولي .يبدو
أن العواقب طويلة املدى ،إلى جانب األبعاد امللموسة وغير امللموسة ،ستلزم دائماً اجلهات احلكومية
والوحدات عبر الوطنية بنتائجها .وفي الوقت نفسه ،كان الوباء أم ً
ال في القضاء على لعبة «احملصل
الصفري» الشهيرة للسياسة الدولية ،حيث يبدو أن اجلمع بني الوحدات على جميع املستويات هو احلل
احلكيم لضمان التعايش املتشابك بينها .ولكن كانت حقيقة أن الصراع اتبع طريقته اخلاصة مع تدخل
محدود للوباء .من ناحية أخرى ،فإن التذكير بصحة التقاليد الواقعية الكالسيكية اجلديدة واألوبئة
والصراعات دفعت اجلمهور إلى تقييم كفاءة اجلهات احلكومية ذات الصلة ب��األداء في االستجابة
للخدمات العامة املطلوبة .بعبارة أخرى ،أصبح عام  2020معيا ًرا لنجاح اجلهات احلكومية ،أو األنظمة،
ومدى أهليتها وأحقية استمراريتها.
تركيا ليست استثنائية من التطورات الهيكلية الشاملة التي شهدتها في عام  .2020وفي الوقت نفسه،
فإن وضع تركيا أكثر تعقي ًدا من أي دولة فاعلة أخرى ،ألن املناطق املجاورة في جميع االجتاهات ،هي
النقاط الساخنة للسياسة الدولية مع طبيعتها املعقدة من اندالع محتمل طويل األمد من التصعيد
املتفاوت .على سبيل املثال ،تكافح البلقان من أجل السالم واالزدهار واالستقرار لعقود بينما ال تزال
تستضيف قضايا محتملة موضع تساؤل مثل القومية أو التطرف أو اجلرمية املنظمة بخالف االدعاءات
املرتبطة بالسيادة .شهدت القوقاز حر ًبا أخرى التي تذكر باحتمال حدوث العديد من النزاعات األخرى
داخل أو بني الدول في املستقبل مثل الصراع األذربيجاني األرمني في ناغورنو كاراباخ ،كما أن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تزال مصدر قلق للمجتمع الدولي ،وتذكرنا باملشكالت اإلقليمية
املتوطنة مع استمرار ما يعرف بـ «الربيع العربي» ،أو الشتاء ،في املدى املقبل .أدى شرق البحر األبيض
املتوسط وبحر اجلزر (بحر إيجة) ،إلى جانب النزاعات التركية اليونانية ذات الصلة التي أخذت شكل
تصعيد التوتر من خالل الوسائل العسكرية في العام السابق .جوار تركيا ،الذي قد يتسم بسمات إقليمية
مختلفة ،يبحث ويراجع بشكل مستمر السياسة التركية حيث أن لتركيا موطئ قدم في جميع هذه املناطق
بسبب القرب أو القرابة أو التقارب الثقافي.
تركيا ،بفضل املصير اجلغرافي اإلستراتيجي املذكور أعاله ،تخضع لراجعة ومراقبة دقيقة من قبل
الالعبني الدوليني الذين يربطون السياسات اإلقليمية والعاملية .وبهذا املعنى ،فإن الواليات املتحدة
األمريكية ،بعد أربعة أعوام من قيادة ترمب ،تتأرجح في السياسة العاملية مع تناقضها الداخلي ،وألقت
احلجارة في ظالم الغموض الذي تدعي إدارة بايدن اجلديدة عودة الواليات املتحدة إلى السياسة العاملية
من خالل الدبلوماسية .بدت روسيا متحمسة التخاذ خطوة في «البحار الساخنة» من خالل تدخالتها
3

تقرير الحالة اإلقليمية

الحالة التركية 2020

2020

في كل من سورية وليبيا ،وذلك عن طريق التطبيق الذكي للقوة؛ حيث تسعى روسيا للعودة إلى عصر
تفوقها .تركز أوروبا بشكل أكبر في احلصول على رؤية االحتاد األوروبي في الطريق إلى أن تكون قوة
عظمى ،أو أنها تعتمد على الضمانات األمنية للواليات املتحدة للحفاظ على االزده��ار .وفيما يتعلق
بالصني ،فلقد تسللت إلى أسواق الشرق األوسط وأفريقيا والواليات املتحدة ،حيث مت حتقيق هدفها
في أن تكون قوة صناعية ،بينما يبدو أن هدف  2049املتمثل في أن تكون قوة عظمى أصبح أكثر واقعية.
يحتاج هؤالء الفاعلون األربعة إما إلى التعاون مع تركيا أو حتديها اعتما ًدا على رغبة اجلانب التركي في
االنخراط في السياسة اإلقليمية.
في ضوء هذه التطورات الهيكلية ،تنظر تركيا إلى السياسات العاملية واإلقليمية املتشابكة بطريقة
مختلفة ،حيث إنها تأخذ األدبيات العامة للعالقات الدولية ثنائية القطبية في أوقات احلرب الباردة
والنظام أحادي القطبية حقبة ما بعد احلرب الباردة على أنها طبيعة الهيكل ،لكن الدبلوماسية والسياسة
العامليتني تغيرتا بسبب اجلدل حول التعددية القطبية في الوقت احلاضر .لم يعد العالم أحاد ًيا أو ثنائي
القطب ولكنه «متعدد» ،وبهذا املعنى ،فإن سعي الواليات املتحدة األمريكية أو االحتاد األوروبي أو الصني
أو روسيا أو الدول اآلسيوية متيل إلى حتديد املسار العام للسياسة الدولية .ومن ثم ،يتعني على تركيا
مراقبة هذا «الهيكل غير املنظم» مع االهتمام بالديناميكيات الداخلية واإلقليمية .على سبيل املثال؛
أصبحت اخلالفات التركية اليونانية اآلن أزمة ليس فقط بني هذين البلدين ،ولكن ً
أيضا للواليات
املتحدة وفرنسا وأملانيا والصني بشكل مثير لالهتمام وذلك بسبب مبادرة «حزام واحد طريق واحد»،
مع األخذ بعني االعتبار أن مشاعر التحالف التقليدي  /الشراكة اإلستراتيجية لدى اجلهات احلكومية
تفتقر إلى فهم وشرح التطورات في شرق البحر األبيض املتوسط وبحر إيجة.
بشكل عام ،يعتبر عام  2020بحد ذاته حقبة متناقضة من حيث التعاون واملنافسة ،وأمن اإلنسان
والدولة ،والتحديات الداخلية واخلارجية ،أو حتديد أولويات االشتباكات ،حيث يشهد العديد من
التصعيد في تلك األحداث .وحتت ظل الهيكل العام ،أجبر املوقع اجلغرافي لتركيا في إدارة الشؤون
الداخلية واخلارجية في كل من الشأن الداخلي وفي اجلوار القريب أن يكون حتت مراقبة اجلهات
العاملية الفاعلة .في هذا السياق ،سيشير التحقيق الشامل ملا حدث في عام  2020بإيجاز إلى التوقعات
للفترة القادمة عبر التعقيد املذكور في املناطق املعنية ،وسيتعامل هذا البحث مع العوامل الداخلية
الهيكلية لتركيا في إطار السياسة واالقتصاد واجلوانب االجتماعية والثقافية كرافعة للعالقات اخلارجية
والتصورات األمنية .وسيستعرض الباحث األحداث ذات األهمية التي قد تؤثر على مسار دور تركيا في
مجتمعها الدولي .من ناحية أخرى ،سيتم مراجعة الوضع الداخلي نفسه لعرض االجتاه العام لنمو تركيا.
أ  -السياسة
لطاملا كانت السياسة في تركيا مسألة منافسة شرسة تظهر في الواقع طبيعة الدميقراطية .األحزاب
السياسية املتنافسة بأجنداتها السياسية اخلاصة هي مؤشرات املشهد الداخلي متعدد الطبقات الذي
كان ميكن أن يتمتع به املواطنون ذوو اخللفيات الفكرية املختلفة للتعبير عما يريدون ملستقبل أفضل
ضمن آرائهم العاملية احملددة .السياسة التركية بهذا املعنى غنية باألحزاب السياسية املتنافسة .اتبع
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نوعا غير
حزب العدالة والتنمية ،بصفته التيار السياسي الرائد بعد األزمة االقتصادية في عام ً ،2001
عادي من السياسة مع الرئاسة بسبب نظام الرئاسة اجلديد الذي يقود الرئيس حالياً مع قيادته ً
أيضا
حلزب العدالة والتنمية .سهلت أغلبية حزب العدالة والتنمية في البرملان وحتالفه مع حزب احلركة
القومية ( ،)MHPداخل حتالف اجلمهورية (الشعب) على تقدمي قوانني ومراسيم بأغلبية مؤهلة التي أدت
للحصول على أرضية سياسية مستقرة.
يتحدى حتالف (األمة) املكون من حزب الشعب اجلمهوري ( ،)CHPواحلزب اجليد (حزب  ،)IYIوحزب
السعادة ( ،)SAADETواحلزب الدميقراطي ( )DPالتحالف اجلمهورية من حيث الروايات السياسية
واملعارضة ،وفضل حزب املعارضة الرئيس ،وهو حزب الشعب اجلمهوري ،الصياغة املريرة ملعارضة
حزب العدالة والتنمية وحاول حتديها عن طريق الدعاية السياسية واسعة النطاق .وصورت وسائل
اإلعالم املوالية حلزب العدالة والتنمية حزب الدميقراطية الشعبية ( ،)HDPوهو الفرع القانوني ملنظمة
حزب العمال الكردستاني اإلرهابية ،على أنه الشريك غير الرسمي حلزب الشعب اجلمهوري واحلزب
اجليد ،ولم يقبل زعماء األطراف املعنية هذا االدعاء .إلى جانب هذا ،قام رئيس الوزراء السابق أحمد
داود أوغلو ،والوزير السابق علي باباجان ،عضوا حزب العدالة والتنمية سابقاً ،ببناء حزبني سياسيني
هما حزب املستقبل ( )Gelecekو« .»DEVAوفي سياق آخر ،اتهم حتالف األمة «ميليت» حركة سياسية
أخرى وهي حزب وطن بقيادة دوغو بيرينجيك ،بالتواصل مع حزب العدالة والتنمية على الرغم من أن
حزب وطن لم ينضم ألي حتالف .وأخي ًرا ،يتمتع حزب الوحدة الكبرى ( )BBPمبقعد واحد فقط في
البرملان من خالل دعم حزب العدالة والتنمية حيث إن سياساته تتماشى معه(.)1
عام  ،2020ضمن التكوين املذكور أعاله ،استقطب التحالفات واألحزاب السياسية األخرى في االنتماء
إلى جدول أعمال املرحلة .وبهذا املعنى ،كان حزب الشعب اجلمهوري عادة ضد كل تعهدات حزب العدالة
والتنمية ،وذلك على الرغم من حقيقة وجود صراع داخل حزب الشعب اجلمهوري على القيادة وخاصة
من قبل مرشح االنتخابات الرئاسية السابق ضد أردوغان محرم إينجه .كان احلزب اجليد في نفس
اخلط مع حزب الشعب اجلمهوري على الرغم أيضاً من تداول مزاعم قيادة مماثلة داخل هذا احلزب.
من ناحية أخرى ،كان حزب الشعوب الدميقراطي ( )HDPقد ضم اليسار التركي املتطرف الكتساب
املزيد من الشعبية في االنتخابات التي كان من املمكن أن تتبنى التقاليد املاركسية التركية والكردية على
الرغم من أن السياسيني من أصل كردي انتقدوا القيادة في التعامل مع التطورات بشكل غير مالئم.
ومن ثم ،ميكن أن يظهر عام  2020من خالل هيكل سياسي قوي لتحالف «اجلمهور» من حيث التماسك
والوحدة ضد الشراكة املنقسمة والفضفاضة لتحالف األمة أو ميليت ،وتبدو األحزاب األخرى على أنها
أحزاب سياسية ضعيفة مما يجعلها متيل إلى االقتراب من أي حتالف بشكل رسمي أو غير رسمي.
ميكن البحث عن طريقة واحدة لعرض مستوى االستقطاب في السياسة الداخلية من خالل حتديد
ومقارنة املوضوعات الرئيسة للمناقشات ومواقف األحزاب السياسية سواء لألجندات الداخلية أو
اخلارجية .ويشير اجلدول رقم ( )1إلى السياسات املزعومة لألحزاب السياسية فيما يتعلق باملواضيع
الرئيسة التي تهم عام  .2020وقد استُمدت النتائج من املصادر املفتوحة من خالل تتبع مشاعر القادة
(1) Savut, Emre. «Geçmişten Bugüne Türkiye Siyasetinde Seçim İttifakları: Tercih Mi? Zorunluluk Mu?». Pamukkale
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020): 3348-
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السياسيني .تعتبر حجة احلزب السياسي احلاكم ،حزب العدالة والتنمية ،مبثابة األساس لتقييم موقف
الطرف اآلخر ،حيث مت تصنيف املوقف من خالل سلسلة متصلة من «ضد  -سلبي  -سلبي بحذر شديد
 داعم بحذر شديد  -داعم» ألقوال وأفعال حكومة حزب العدالة والتنمية من خالل تتبع مشاعر قادةاحلزب في وسائل اإلعالم .يتم اختيار املوضوعات من بني املوضوعات التي ميكن أن تؤثر على السياسة
اخلارجية واملوقف األمني لتركيا مثل بناء قناة إسطنبول ،وحتويل «آيا صوفيا» إلى مسجد ،ونشاط تركيا
في شرق البحر األبيض املتوسط ،وإجراءات انتشار فيروس كورونا املستجد ،ليبيا وسياسات سورية.

حتالف
اجلمهور

حزب العدالة
والتنمية AK

حتويل آيا
قناة
صوفيا
إسطنبول
ملسجد
سيتم بناؤه من حق تركيا
السيادي أن
لضمان
2
أمن مضيق تقرر وضعها
البوسفور
من حوادث
()1
السفن

سوريا
حكومة
قصة جناح
مقارنة مشكلة أمنية
الوفاق
وإنسانية.
الوطني
بالدول
()4
تركيا لن
األخرى
الليبية هي
تقبل أي
الفاعل
فرض من
الشرعي
قبل الشبكات وحتتاج إلى
()5
مساعدة
اإلرهابية
()6
أمنية
داعم
داعم
داعم

حزب احلركة
القومية
()MHP
حزب الوحدة الكبرى
()BBP
حزب السعادة
حزب الشعب
اجلمهوري
()CHP
حتالف احلزب اجليد
األمة
()IYI
احلزب
الدميقراطي
()DP
حزب الشعوب الدميقراطي
()HDP
حزب وطن

داعم

داعم

داعم

داعم

داعم

داعم

داعم
ضد

داعم
سلبي بحذر
شديد

داعم
غير داعم

انتقادي
انتقادي

ضد
ضد

داعم
ضد

ضد

إيجابي

غير داعم

انتقادي

سلبي

غير معروف

غير واضح

داعم

داعم ولكن
انتقاضي
داعم

ضد

ضد

ضد

ضد

سلبي

إيجابي

داعم

انتقاضي
انتهازي
محايد

ضد

ضد

حزب املستقبل

سلبي

إيجابي

داعم

انتقاضي

التواصل مع
األسد
انتقاضي

داعم

انتقاضي

داعم
بشروط
داعم
بشروط
غير واضح

حزب ()Deva
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سياسات
شرق
املتوسط
إجبار
أو إقناع
اجلهات
الفاعلة
اإلقليمية
باحلصول
على حصة
عادلة بكل
()3
الوسائل
داعم

مكافحة
كرونا

سياسات
سورية

سياسات
ليبيا

إيجابي إيجابي بحذر
شديد
ولكن ينتقد
العملية
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االجتاه العام لألحزاب السياسية هو التمسك مبوقفها املناهض حلكم حزب العدالة والتنمية .على
سبيل املثال؛ كان مشروع قناة إسطنبول نقاشاً رئيساً بني الكتل واألحزاب السياسية .وبهذا املعنى ،فإن
حتالف جمهور إيجابي في حتقيق املشروع بينما لدى البقية موقف سلبي ضده لسببني .القضية األولية
التي تثير القلق هي العبء املالي على االقتصاد .املسألة الثانية تتعلق مبعاهدة «مونترو» التي تضمن
احلقوق السيادية لتركيا على املضيق .ومن املثير لالهتمام أنه لم يشارك أي حزب سياسي في أي بحث
أكادميي حول النتائج احملتملة ملثل هذا املشروع .كان حتويل آيا صوفيا إلى مسجد محل نقاش في
الساحة الدولية؛ كانت األحزاب السياسية التركية ،باستثناء حزب الشعوب الدميقراطي ،داعمة للقرار،
حيث زعم حزب الشعوب الدميقراطي أن آيا صوفيا يجب أن تكون كنيسة ،بينما كان حزب الشعب
اجلمهوري حاس ًما في القرار على الرغم من تأكيدهم على حق تركيا السيادي في حتديد الوضع الراهن
للمسجد .وأيدت األحزاب السياسية األخرى ،وحتديداً األحزاب احملافظة ،القرار .ومن هنا أصبح
الشغل الشاغل لألحزاب السياسية هو التصور املتوقع للناخبني وليس سياساتهم اخلاصة .في هذا
السياق ،رحب حزب الشعب اجلمهوري ذو امليول اليسارية بالقرار على الرغم من التشكيك في التوقيت.
لم يبد احلزب الدميقراطي رد فعل على القرار ولم يكن هناك بيان حول احلجج .ومن ثم فقد لقيت آيا
صوفيا ترحي ًبا عا ًما من قبل غالبية األحزاب السياسية ،باستثناء حزب الشعوب الدميقراطي.
بخالف جدل آيا صوفيا ،كان النزاع حول شرق البحر املتوسط مبثابة اختبار لألحزاب السياسية
موضوعا للوحدة الوطنية .كان حزب الشعوب الدميقراطي يعارض متا ًما تفضيل احلكومة
ألنه أصبح
ً
لفرض أو املساومة للحصول على حصة عادلة بكل الوسائل بينما كان حزب الشعب اجلمهوري واحلزب
اجليد مييالن أكثر إلى الدبلوماسية بدالً من التصعيد العسكري ،وأعلن حزب ( )DEVAعن خارطة طريق
حول كيفية معاجلة نزاع شرق البحر األبيض املتوسط كمساهمة هامشية ،بينما انقسم باقي األحزاب
السياسية حول املنهجية املفضلة للرئاسة.

(.2021 February 5 Kanal Istanbul, https://www.kanalistanbul.gov.tr/tr/neden, accessed on )2
(3) Minister of Foreign Affairs, Mevlüt Çavuşoğlu argues that Ayasofya is the property of Turkey and was conquered.
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-cavusoglu-ayasofya-turkiye-cumhuriyetinin-mulkudur-vefethedilmistir-489488.html, accessed on 5 February 2021.
(4) Milliyet, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz’i görüştü: Adil paylaşım istiyoruz”, https://www.milliyet.
com.tr/siyaset/cumhurbaskani-erdogan-merkel-ile-dogu-akdenizi-gorustu-adil-paylasim-istiyoruz-6297518, accessed
on 5 February 2021.
(5) Anadolu Agency, “‘Sağlıkta Başarı Hikayesi’ filmi gösterildi”, https://www.aa.com.tr/tr/vg/video-galeri/-saglikta-basarihikayesi-filmi-gosterildi/220#, accessed on 5 February 2021.
(6) Anadolu Agency, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye›nin güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni
yapmayı sürdüreceğiz”, https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-guvenlik-ve-istikrarakavusmasi-icin-elimizden-geleni-yapmayi-surdurecegiz/1895974, accessed on 5 February 2021.
(7) DW, “Erdoğan: Libya’nın meşru hükümetine desteğimiz artarak devam edecek”, https://www.dw.com/tr/
erdo%C49%Fan-libyan%C4%B1n-me%C59%Fru-h%C3%BCk%C3%BCmetine-deste%C49%Fimiz-artarak-devamedecek/a-53688675, accessed on 5 February 2021.
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وفرت جائحة كرونا والتدابير املناسبة التي اتخذتها احلكومة أرضية ألحزاب املعارضة لتوجيه
النقد .كان كل من حزب « »MHPو« »BBPداعمني للتدابير والبنية التحتية من قبل احلكومة ،بينما كان
الباقي بطريقة ما منتقداً لكفاءة النظام الصحي التركي .ومن ناحية أخرى ،كان الرئيس أردوغان قد
أصدر مرسو ًما ببناء مستشفيات متروبوليتان في مراكز املدن الكبرى قبل سنوات من انتشار الوباء،
بحيث كانت استجابتها لوباء كرونا أسرع وأكثر فاعلية .كان مستشفى  Metroplitianموضوع نقد للطرف
املعارض بسبب معدالت اإلنفاق املرتفعة ،على الرغم من أن هذه املستشفيات أبدت خطوات مناسبة
ملواجهة اجلائحة .بخالف البنية التحتية الصحية اجلاهزة للخدمة ،فقد مت حشد الطاقة اإلنتاجية
والتنوع في الصناعة التركية نحو تصنيع السلع الطبية والتي من خاللها خف الضغط على العاملني
في القطاع الصحي وجعل عملهم أسهل .لكن اآلثار االقتصادية وانعكاساتها على التوظيف كانت حتد ًيا
للمجتمع التركي ،ومن ثم لم يكن املرض هو الناجت الذي أصبح موضوع النقد.
أثارت التدخالت السورية والليبية جدالً من حيث اتساق وتوافق األح��زاب السياسية في تركيا.
اختلفت األحزاب السياسية في الكتل في تفضيالتها واختياراتها السياسية ،بينما مت تقييم حالة سورية
ً
مرتبطا
وليبيا بشكل مختلف بالنسبة لبعض األطراف كما يتضح من اجلدول .كان الصراع السوري
بشكل أو بآخر بعملية «درع الربيع» لتركيا بعد أن انتهكت قوات النظام ،املدعومة من إيران وروسيا،
شروط عملية أستانا وقرارات القمم الثالثية .كانت األحزاب السياسية تنتقد بشكل كبير اخلسائر
التركية على األرض أكثر منها انتقادهم للعملية الشاملة ،حيث عارض حزب الشعب اجلمهوري وحزب
السعادة ،وهم أعضاء حتالف ميليت «حتالف األمة» ،سياسة تركيا جتاه سورية ،بينما أوصى حزب وطن
بالتحدث مع نظام األسد إلنهاء األزمة السورية الشاملة ،فيما انتقد حزب الشعوب الدميقراطي مشاركة
تركيا في سورية بشكل متكرر بسبب سياساتهم املؤيدة حلزب العمال الكردستاني /حزب االحتاد
الدميقراطي (.)PKK/PYD
فيما يتعلق بالشأن الليبي ،فيُنظر إليه من قبل تركيا على أنه امتداد للنزاع في شرق البحر املتوسط،
ومت تقييم هجوم حفتر على طرابلس على أنه مؤامرة للهيمنة على املنطقة ككل لتحدي الشرعية في
ليبيا .فضلت تركيا أن تكون طر ًفا مراق ًبا سلب ًيا ملا يحدث في ليبيا إلى أن قامت بدعم حكومة الوفاق
الليبية الشرعية في مواجهة قوات خليفة حفتر املدعومة من فرنسا واململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة واليونان وروسيا واألردن حول دعم تركيا كفة امليزان لصالح حكومة الوفاق الوطني.
وانتقد حزب الشعب اجلمهوري واحلزب اجليد التدخل العسكري في ليبيا ،حيث أكدا أنه ال يوجد شيء
ميكن القيام به في ليبيا من خالل االشتباك العسكري ،ولم يأخذ هذان احلزبان صراع ومصالح شرق
املتوسط في عني اهتمامهما ،فيما عارض حزب الشعوب الدميقراطي النزعة العسكرية التركية في
ليبيا.
أخي ًرا ،كانت السياسة الداخلية التركية ديناميكية من حيث صراع القيادة داخل األحزاب التركية
التي أضعفت موقفهم في مواجهة حزب العدالة والتنمية احلاكم ،حيث اتخذ سياسيون مثل محرم
إينجه من حزب الشعب اجلمهوري ،وأميت أوزداغ من احلزب اجليد موقفاً معارضاً لقيادتهم احلزبية
وما زالوا في محاولة لبناء طريقهم اخلاص في السياسة .قام إينجه املعارض لزعيم حزب الشعب
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اجلمهوري كيليجدار أوغلو ببدء «حركة الوطن في  1000يوم» التي تعد بزيارة  41والية تركية ،وأعلن عن
نيته بناء حزب جديد حتت اسم حزب الوطن (مملكت) مع بعض نواب حزب الشعب اجلمهوري .من
ناحية أخرى ،اتهم أوميت أوزداغ ،واحد من مؤسسي احلزب اجليد ،اجلهود السرية التي يبذلها احلزب
اجليد مع حزب الشعب اجلمهوري وحزب الشعوب الدميقراطي لصياغة دستور جديد .كما يُزعم أن
احلزب اجليد ،الذي يصور نفسه على أنه قومي ،يتعارض مع طريقة عمله الرئيسة ألن حزب الشعوب
الدميقراطي يُنظر إليه عمو ًما على أنه مثير لالنقسام ومؤيد حلزب العمال الكردستاني /حزب االحتاد
الدميقراطي ( .)PKK/PYDفي الوقت نفسه ،أصر أوزداغ واثنان من قيادات احلزب اجليد على ارتباط
وعالقة رئيس حزب إسطنبول مع منظمة «فيتو» ( ،)FETÖاألمر الذي يهدد رؤية احلزب اجليد ،وبطبيعة
احلال مثل هذه االنقسامات حتقق قوة حلزب العدالة والتنمية ألنه األكثر صالبة وتنظي ًما وتوحي ًدا.
ب  -االقتصاد
أعلن البنك الدولي أنه من املتوقع أن ينخفض الناجت احمللي اإلجمالي العاملي بنسبة  % 5.2في عام
 2020بسبب وباء كورونا( ،)1ومن ناحية أخرى ،كانت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDتتوقع
ً
انخفاضا بنسبة  % 6في الناجت احمللي اإلجمالي ،بينما أعادت تعديل التقدير إلى  % 4.2في ديسمبر؛

بسبب زيادة األنشطة االقتصادية للدول األعضاء( .)2كانت االقتصادات عالقة مع الوباء بسبب نقص
اإلنتاج واالستهالك إلى جانب تغيير احتياجات اجلماهير بسبب حظر التجول .ومن هنا أطلقت الدول
على مستوى العالم حزم التعزيز والتوحيد االقتصادي إلدارة االقتصادات ومساعدة املواطنني مبا قيمته
 12تريليون دوالر أمريكي اعتبا ًرا من سبتمبر  ،2020لصندوق النقد الدولي(.)3()IMF

تتوافق القصة االقتصادية التركية مع االجتاه العاملي حيث حقق االقتصاد التركي منواً بنسبة
في الربع األول من عام  .2020لكن الوباء املستجد دمـر التقديرات وحدث انكماش اقتصادي بنسبة .% 9.9
أدى انخفاض الصادرات بشكل أساسي إلى تفاقم انكماش الناجت احمللي اإلجمالي التركي بصرف النظر
عن التصعيد السياسي مع االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية .تضاعفت اإلجراءات اخلاصة
بإعادة ترتيب األسواق والقطاع املالي في الربع الثاني من عام  2020حيث بدأت احلكومة التركية برنامج
ٍ
تعاف اقتصادي بقيمة  % 10من إجمالي الناجت احمللي ،وذلك جلعل املؤسسة االقتصادية أكثر دميومة.

% 4.5

وصل حجم إجمالي املوارد التي مت ضخها إلى  500مليار ليرة تركية تشمل اإلعفاءات الضريبية
واالئتمانات والقروض بأسعار فائدة منخفضة .وقد مت تخفيض أسعار الفائدة في البنك املركزي
لتالمس أدنى املستويات التي ميكن حتقيقها لهذا الغرض ،لكن عدم التكافؤ هو التحدي الذي واجه
االقتصاد التركي ،حيث كان سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة التركية  5.95في بداية عام
 ،2020بينما ارتفع إلى  8.44في أغسطس من نفس العام ،لكن سرعان ما انخفض سعر صرف الدوالر
(1) World Bank, Global Economic Prospects, (World Bank, Washington DC: 2020).
(2) OECD, «Economic Outlook», Vol. 2020 No. 2, (OECD: Paris, 2020).
(3) IMF, «Policy Responses to Covid-19», https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19,
accessed on 5 February 2020.
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مرة أخرى أمام الليرة بشكل مطرد إلى أن وصل  7.06مع استمرار االنخفاض(.)1
زاد الربع الثالث من العام التفاؤل بعودة تعافي االقتصاد ،حيث وصل منو الناجت احمللي اإلجمالي
إلى  % 6.7األمر الذي جعل تركيا حتقق أكبر توسع ملحوظ مقارنة بدول مجموعة العشرين .وقد س ّهل
موسم الصيف أن يكون اإلنتاج أكثر عرضة لزيادة مستويات املخزون ملواجهة موجة ثانية وثالثة من
الوباء ،األمر الذي ساعد على شفاء األنشطة االقتصادية بشكل عام .لكن االنخفاض في دخل السياحة
والصادرات قلل من هذا النمو ،غير أن معدالت إنفاق األس��رة وسياسات مؤشرات املقاومة دعمت
بشكل كبير النمو االقتصادي في تركيا ،حيث مت تعزيز سياسة احلكومة حلظر إستراتيجيات شركات
القطاع اخلاص إللغاء التوظيف وذلك من خالل إعانة تكاليف التوظيف للحفاظ على املستويات التي مت
حتقيقها بالفعل اعتبا ًرا من  17أبريل .وبهذا املعنى ،كانت نسبة البطالة  % 14.8في يناير  ،2020ووصلت
إلى  % 16.4في يونيو ،وانخفضت تدريج ًيا بعد ذلك إلى  % 12.7اعتبا ًرا من يناير  .2021ومن ثم متت
إدارة تأثير الوباء على االقتصاد التركي وف ًقا ملزيج من اإلجراءات اإلقناعية والقسرية(.)2
ميكن ربط التضخم ،الذي يعد مؤش ًرا مه ًما لالستقرار االقتصادي ،بالوباء املستجد حيث بلغ معدل
التضخم في عام  2019نسبة  ،% 11.84وكانت التوقعات تشير إلى وصوله  % 8في عام  ،2020لكن الوباء
أدى إلى تفاقم التوقعات ووصلت نسبة التضخم إلى  % 14في نوفمبر  .2020كانت أسباب هذه الزيادة
هي التكاليف املتزايدة بسبب نقص إنتاج املواد اخلام واستيرادها ،وأيضاً زيادة التكافؤ وانخفاض
الطلب .وزاد موسم الشتاء في الربع الرابع من العام األسعار مع معدل تضخم صغير ،كما أن التكافؤ
أوضح أن الليرة التركية تؤدي بشكل أفضل مقابل الدوالر مقارنة بالعمالت األخرى .أسباب هذه القيمة
املتزايدة هي التطعيم ،وانتصار بايدن الذي شجع على حتمل املخاطر ،وزيادة أسعار الفائدة من قبل
البنك املركزي التركي ،وكذلك ميول الرئيس أردوغان إلصالح وإصالح العالقات مع االحتاد األوروبي
والواليات املتحدة(.)3
جـ .اجتماعي ًا وثقافي ًا:
التعليم وحتويل «آيا صوفيا» كانا نقطتني ركيزتني في عام  .2020التعليم كان -في ظل اجلائحة-
أمراً مقلقاً على اعتبار أن تدابير عاجلة ينبغي اعتمادها كي يعمل نظام التعليم كما ينبغي .قناة «تي آر
تي» التعليمية صممت سريعاً لتعليم تالميذ املستوى االبتدائي واإلعدادي والثانوي .نظام الـ» »EBAفي
وزارة التعليم دمج املعايير اجلديدة من خالل دروس «أونالين» بفضل بناه التحتية اجلاهزة كونها بنيت
قبل اجلائحة بسنوات طويلة .الوزارة هدفت إلى حقن املتطلبات األساسية اجلديدة والنماذج السلوكية
ال عن وزارة التعليم ،فإن التعليم العالي كان مرناً
للطالب من خالل التعليم االفتراضي عن بعد .وفض ً
ومنسقاً من قبل مجلس التعليم العالي .وبذلك فإن الفصل الربيعي للتعليم العالي كان مصمماً للتعليم
عن بُعد عبر النظم اإللكترونية .معظم اجلامعات فضلت مناذج مختلطة في الفصل اخلريفي متضمنة
(1) The figures are derived from SETA publication which is being published annualy to review what has happened in the
previous year. SETA, 2020’de Türkiye, (Istanbul: SETA, 2021).

((( املرجع السابق.
((( املرجع السابق.
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للتعليم وجهاً لوجه والتعليم عن بُعد معاً كخيارات للطالب ،بينما التدابير احلازمة ألزمة «كوفيد  »19يتم
اإللزام بها.
األمر اآلخر :حتويل «آيا صوفيا» إلى مسجد .كان «آيا صوفيا» مسجداً خالل الفترة العثمانية ،ولكن
مت حتويله إلى متحف في عام  1943من خالل قانون من مجلس الوزراء .رئاسة تركيا أعادت حتويله إلى
مسجد بقرار رئاسي بعد أن فاز مواطن تركي بقضية احملكمة ضد قانون  1943أمام احملكمة اإلدارية.
القرار كان نقطة إشكالية في العالم املسيحي نظراً ملكانته املقدسة ،رغم أنه سياسياً مت التعامل معه
كأمر له عالقة بالسيادة في املجتمع التركي .وإلى ذلك فإن وضعه السابق كمسجد شجع أن يكون مكان
عبادة للمسلمني بينما يتجول السياح في أماكن منه .وعلى صعيد آخر ،فإن هناك ظنوناً رجحت أن
هذه اخلطوة كانت ملوازنة اعتداءات اليونان في شرق البحر األبيض املتوسط وعدم االلتزام بافتتاح
أي مسجد في أثنيا رغم الوعود .عرقلة األتراك في غرب البلقان واليونان في احلصول على حقوقهم
االجتماعية والثقافية أيضاً مما يدرج في املقاالت كسبب ،رغم أن العملية كانت نتيجة لقرار احملكمة.
د .العالقات اخلارجية (على املستويني اإلقليمي والدولي):
العالقات اخلارجية في تركيا ميكن التعامل معها مبا يتعلق بالفاعلني املتضمنني ،وبهذا املعنى ،فإن
العالقات مع االحتاد األوروبي ،والواليات املتحدة ،وروسيا ،ودول اجلوار ميكن تدقيقها لتمحيص االجتاه
العام .يجب أن نُبقي في األذهان أن جائحة كورونا لم تؤثر على األزمات واملعامالت مع عناصر الدولة
األخرى ،بينما تخربت الروابط عبر القُطرية بسبب حظر التجول.
عضوية االحتاد األوروبي كانت الهدف األساسي لتركيا لـ  6عقود .ولكنها وصلت إلى طريق مسدود
بسبب سلوك الدول األوروبية .مفاوضات العضوية ظلت متوقفة في عام  2020لعدة أسباب ،موضوعية
كانت أو استفزازية .إن عام  2020أرجح العالقات األوروبية التركية باألزمات والتنافس في سورية ،ليبيا،
وسياسة الطاقة في شرق املتوسط .لقد بينت زيارة ناتشو سانتشيز من االحتاد األوروبي في يناير إلى
تركيا أهم املسائل التي ينبغي حلها ،وهي انضمام تركيا لالحتاد األوروبي ،إعادة هيكلة اتفاق االحتاد
اجلمركي ،اإلصالحات في تركيا ،حرية التعبير واإلع�لام ،الهجرة ودور البلديات مبا يتعلق بأجهزة
االحتاد األوروبي .إن النتائج التي أسفرت عنها الزيارة كانت محددة نظراً لقلة الثقة ومعايير بنائها
ضمن اجلهود التواصلية.
زيارة الرئيس أردوغان لبروكسل في مارس كانت حدثاً آخر ملراجعة العالقات بني تركيا واالحتاد
األوروبي وحتسينها .الزيارة تزامنت مع التطورات في إدلب والعالقات املتوترة مع روسيا .أجندة اللقاءات
صممت ملراجعة مستقبل العالقات ،رغم أن الهجرة واالتفاقات املتعلقة في عام  2016كانت محوراً ساخناً
في احلديث .ذكرت تركيا بوعود عام  2016وأبرمت اإلعفاء من التأشيرة (الفيزا) وط��ورت اتفاقية
االحتاد اجلمركي والتعهدات املالية املخصصة للهجرة وإجراءات املفاوضات مع االحتاد األوروبي .ولكن
حتد للوعود وااللتزامات.
السياسات املتناقضة لتركيا واالحتاد األوروبي مبا يتعلق بليبيا كانت مبثابة ٍّ
امللف الليبي كان قضية توتر لها أثر مباشر اليوم على سياسة شرق املتوسط .ولذلك فإن اليونان
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وفرنسا (ك��دول من االحت��اد األوروب��ي) قدمت الدعم حملاولة االنقالب التي يقودها حفتر كي تأمن
احلصول على مصاحلها .توقيع ليبيا وتركيا على حتديد املناطق البحرية استفز تلك الدول لتكثف
جهودها ملوازنة تركيا .إن مطالبة اليونان بتوسيع حصتها في شرق املتوسط وتوسيع سيادتها البحرية
 األرضية على حساب حقوق السيادة التركية ص ّعد التوتر العسكري بني هاتني الدولتني من خاللالتدريبات واملناورات العسكرية « ،»NOTAMSو« ،»NATVEXوهكذا حثت اليونان االحتاد األوروبي على
تكريس تركيا خلط العالقات بينها وبني االحتاد األوروبي .وفي هذه األثناء كان تقرير االحتاد األوروبي
عن تركيا (بتاريخ  6أكتوبر  )2020أزمة أخرى؛ ألن التقرير اتهم تركيا بأنها تفتقر للدميقراطية واحلقوق
األساسية ،وهذا لم يكن باإلمكان قبوله من قبل تركيا نظراً لتحيز اخلطاب .فقط بعد أن اتفقت تركيا
واالحتاد األوروبي على مسعى (جدول األعمال اإليجابي) في العالقات واحملادثات التمهيدية مع اليونان،
تقدر للعالقات أن تُط ّبع في نهاية العام.

أما فيما يتعلق بالعالقات األمريكية التركية ،فقد كانت تنافسية عموماً في نهاية والية ترمب ،نظراً

للتفضيالت السياسية لبومبيو ،وزير اخلارجية ،والتناقض في السياسة اخلارجية األمريكية .الدعم
األمريكي لـ«بي كي كي» و«بي واي دي» في سورية و«الغولنيني» (نسبة لغولن) في أمريكا ،الذي كان
خلف محاولة االنقالب في عام  2016أصبح من أهم املسائل املقلقة للسياسة التركية اخلارجية .احلجة
األمريكية كانت رفض دعم «بي كي كي» ،أما قوات سورية الدميقراطية فهي منظمة مختلفة .تأمني
تركيا لصواريخ « »S400أصبح السرد الرئيس ملعاقبة تركيا ضمن إطار قانون « »CAATSAالصارم (قانون
مكافحة أعداء أمريكا من خالل العقوبات) ،تركيا اتُّهمت بأنها تغير اجتاهها نحو روسيا .إدارة بايدن
تبدو غامضة في هذا االجتاه ،لكن خطاب بايدن ضد تركيا وأردوغان في فيديو مسرب قلص اآلمال
في إصالح العالقات.
العالقات التركية الروسية مزيج من التوافقات واملجابهات ،ملف إدلب هو التطور الواضح الذي ألزم
الطرفني على إدارة العالقات واحلفاظ عليها .تركيا هي الدولة الوحيدة التي كان لها قتال مع الروس
في سورية وليبيا .ومن جانب آخر ،فإن كلتا الدولتني حازت الدبلوماسية للتفاوض في كيفية التعامل
مع بعضهما بعضاً .وهكذا فإن سورية ،ليبيا ،وأخيراً األزمة األرمنية األذربيجانية أصبحت أهم نقاط
التوافق للطرفني .الوجود اخلاص لقوات شركة «فاغنر» العسكرية كان السبب في حتقيق التوازن مع
روسيا من خالل األصول غير املتكافئة سواء في سورية أو ليبيا.
هـ .األمن:

التطورات األمنية في عام  2020بارزة لالطالع على الصورة الكاملة على اعتبار أن األزمات واملنافسات
رجحت في الكفة على اإلجراءات السلمية .كانت هناك سلسلة من األزمات في جوار تركيا .عام 2020
بدأ باستمرار األزمة في إدلب وكانت نقطة انعطاف في منظور تركيا لتوطيد نفسها للتعامل في سورية
من خالل املسارين العسكري والدبلوماسي .املفاوضات التركية الروسية أنهت األزمة ،رغم أنها بدت
ضعيفة وعرضة أمام التطورات اإلقليمية واحمللية .إلى جانب ذلك ،فإن مذكرات التفاهم املوقعة سابقاً
مع الواليات املتحدة األمريكية وروسيا لتحديد الوضع الراهن عبر احلدود التركية شرق نهر الفرات مت
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العمل بها في عام  2020رغم حتدي «بي بي كي» و«بي واي دي» .كان هناك هجمات هائلة -معظمها مدار
من «بي كي كي» و«بي واي دي» -على املناطق املؤمنة من قبل القوات التركية واجليش السوري الوطني.
العدد املتوقع للهجمات يفوق  300هجوم .وبخالف «بي بي كي» و«بي واي دي» ،فإن قوات النظام مستمرة
في مهاجمة املدن في إدلب مما يعتبر انتهاكاً صريحاً التفاق  5مارس.
وأصبحت ليبيا األزمة الثانية التي ينبغي التعامل معها .هجوم حفتر على طرابلس وطلب حكومة
الوفاق الوطني ح َّركا تركيا لتوقيع اتفاقية مع حكومة الوفاق .بدأت تركيا برنامجاً عسكرياً إرشادياً
ووجهت القوات املسلحة بعد تنظيمها .كانت املعونة التركية حتدياً ليس حلفتر فقط ،بل للدول التي
تسانده كذلك .سيطرت حكومة الوفاق الوطني -بعد فترة استعدادية -على شمال غرب ليبيا رغم
العملية العسكرية املستمرة في خط سرت  -اجلفرة .بعد هذا النصر ،شرعت عملية سياسية حتت
إشراف بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا .وكنتيجة فإن وقف إطالق نار دائم وعملية سياسية أجنزا
من قبل الليبيني بعد التدخل التركي وحتدي داعمي حفتر.
شرق املتوسط ج َّر تركيا واليونان حلافة صراع إقليمي في عام  .2020السعي اليوناني لتقدمي بحر
إيجة بأكمله على أنه احلدود املائية اليونانية والتوسيع باجتاه البحر املتوسط حرض اخليارات العسكرية.
بدأت تركيا بنشاط استكشاف الغاز في جرفها القاري املعلن مما دفع اليونان حملاولة حشد االحتاد
األوروبي ولتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر كرد فعل على الترسيم التركي اليوناني للحدود البحرية .طلب
اليونان ملعاقبة تركيا لم يكن متاحاً في قمم االحتاد األوروبي مما فتح الباب مجدداً للقنوات الدبلوماسية
واحملادثات التمهيدية لكلتا الدولتني.
وكانت األزمة األذربيجانية األرمينية في إقليم ناغورنو كرباخ صراعاً آخر ينبغي لتركيا االشتراك
فيه .دعمت تركيا مطالب أذربيجان الشرعية بكون إقليم كرباخ جزءاً من أراضيها .والسبب املعلن أن
قوات املنسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا لم تبدأ التزاماً جاداً إلعادة األراضي احملتلة
من أذربيجان ومددت األزمة لثالثني عاماً ،معلنة مصطلح «الصراع املجمد» .اعتداء أرمينيا ورد فعل
أذربيجان كان من منظور تركيا حقاً أذربيجانياً مشروعاً ملجابهة العدوان األرميني وإعادة السيطرة على
األراضي األذربيجانية .اتبعت تركيا سياسة متحدية بعد النصر في أذربيجان واقترحت سياسة جوار مع
أرمينيا طاملا التزمت األطراف بالسالم واألمن في اإلقليم.
وأخيراً ،فإن اإلرهاب كان عبئاً آخر لتركيا في عام  2020ضمن مجالني مختلفني .أولهما إجراءات
مكافحة اإلرهاب في تركيا مبنهجيتني ،عسكرية ومدنية .بدأت تركيا عمليات أمنية بواسطة اجلندرمة
وقوات الشرطة لتحييد  857إرهابياً في عام  .2020أما عملية مكافحة اإلرهاب خارج تركيا فكانت ضمن
مسؤولية وزارة الدفاع بعد تنسيق مع السلطات في الدول املضيفة ،رغم أن النظام السوري لم يكن
مؤه ً
ال إلبداء موافقته .ولم تفرق تركيا بني «داعش» ،و«بي كي كي» ،و«بي واي دي» كمنظمات إرهابية
في مكافحتهم باملسار العسكري.
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التفسير والتحليل:
أ .السياسة:
السياسة التركية تنافسية وأكثر مي ً
ال الستبعاد اآلخرين .خطاب حزب العدالة والتنمية وخطواته
أصبح الدافع الرئيس للنخبة السياسية في حتديد األجندة السياسية بدالً من بناء أجندتهم اخلاصة.
كاستثناء فإن حزب الشعب اجلمهوري اقترح انتخابات مبكرة قبل املوعد احملدد ،إال أن هذا الطلب لم
يقابل بالتعاطف ألن الشروط والنظام الرئاسي اجلديد لم يالئمهما هذا الطلب .حلف حزب الشعب
اجلمهوري كان متوافقاً في خطابه وخطواته بانسجام .بينما كان حلف احلزب القومي (حزب مِ لّت)
يتمتع بالتزامات سياسية فردية مبا يتفق مع تفضيالت سياستهم .وهكذا فإن حزب العدالة والتنمية
هيمن على الساحة السياسية بدعم من احلزب القومي ( )MHPمقارنة باألحزاب املنافسة.
واستلزم على الرئيس أردوغ��ان أن يستعد النتخابات  2023بعد التحدي امللموس جلائحة كورونا،
مبا أن يجب أن جتري إدارة نتائجه الهيكلية قبل االنتخابات .وهكذا فقد صاغ حزب العدالة والتنمية
مشاريع اإلصالح االقتصادية والقانونية لتقوية خطابه وكسب التعاطف اخلارجي .وفور إجنازها ستكون
اإلصالحات مبثابة الرافعة لألهداف الضخمة مثل إلزام عضوية االحتاد األوروبي قبل االنتخابات،
مقلصة املصاعب االقتصادية التي ميكن أن تدمر اجلزء األكبر من الشعب التركي .وعالوة على ذلك؛
فإن اإلصالحات وااللتزامات املذكورة إلنعاش االقتصاد حسنت من أداء االقتصاد التركي بعد نوفمبر
وخففت من التوتر مع االحتاد األوروبي.
ب .االقتصاد:
إن إمكانات تركيا التجارية واالقتصادية واعدة جداً ،وقد ينبئ عصر ما بعد كورونا بتوسع ضخم
إذا كان االجتاه املذكور سلفاً قد صمم بعناية وتوبع .بيروقراطية االقتصاد اجلديدة تبدو مصممة على
خفض التضخم والبطالة عبر اخلفض التدريجي ألسعار الفائدة واتباع سياسة نقدية مشددة .قد يقوم
قطاع األعمال والسياحة التركي املوجه للتصدير بعد « »COVIDبتعبئة اإلنتاج واالستهالك الداخلي
وف ًقا لالقتصاد العاملي .اخلطر هو موقف إدارة بايدن من تركيا .مبجرد أن حتقق الدبلوماسية تفاه ًما
مشتر ًكا ،كما ذكرت إدارة بايدن ،فإن االقتصاد التركي سيعزز منوه .لكن أي أزمات أو عقوبات إضافية
بسبب شراء « »S400قد تعيق النمو االقتصادي .من ناحية أخرى؛ ميكن أن يحد حتسن العالقات بني
االحتاد األوروبي وتركيا من آثار هذا اخلطر ألن التفاعل االقتصادي الرئيس لتركيا يتم مع دول االحتاد
األوروبي ،وخاصة أملانيا.
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جـ .العالقات اخلارجية:
عاجلت تركيا أزمات  2020من خالل توجيهها إلى الدبلوماسية .مت جتميد األزمة السورية حيث
تفضل تركيا احلفاظ على الوضع الراهن والتركيز على عملية مفاوضات جنيف لدستور سوري جديد.
مت حل النزاع الليبي في جنيف من خالل منتدى احلوار السياسي الليبي الذي تولت احلكومة االنتقالية
مسؤولية إجراء االنتخابات ،في  24ديسمبر  .2021احملادثات االستكشافية التركية اليونانية رمزية ،كال
البلدين يجب عليهما أن يتفاوضا حتى ال يتحمال اللوم على االنسحاب من الطاولة ،وهذا يعني متديد
الدبلوماسية وجتميد األزمة لفترة .العالقات التركية األمريكية تتقدم في مجال األلغام وترتبط بشدة
بقضيتني هما محل تساؤل :العالقات التركية الروسية ،والدعم األمريكي إلرهابيي «بي بي كي» و»بي
واي دي» ،وجولن .كما يتضح من العناوين العديدة جلدول األعمال السنوي ،فإن عام  2020معقد ومعقد
للحفاظ على السياسة اخلارجية التركية في ظل ظروف التطورات الهيكلية والوباء.
د .األمن:
جتدر اإلشارة إلى أن الوباء لم يعرقل األزمات والصراعات في عام  .2020لذلك كان على تركيا أن
تكون مستعدة خلوض النزاعات حتى في ظل العبء الثقيل للوباء ،مثلها مثل اجلهات الفاعلة احلكومية
وغير احلكومية األخرى .وبهذا املعنى ،كانت أولوية تركيا في عام  2020متزامنة مع الصراع في إدلب،
والصراع الليبي ،والتطورات املرتبطة بشرق البحر األبيض املتوسط ،والصراع األذربيجاني – األرميني،
بينما كان اجلهد العام في مكافحة اإلرهاب .هذا الترتيب لألولويات ليس مببادرة من صناع القرار
األتراك ولكنه يخضع للجهات الفاعلة اإلقليمية والعاملية.
هـ .اجتماعي ًا وثقافي ًا:
كثيراً ما تشكو تركيا من «اإلسالموفوبيا» والتحيز جتاه تركيا .إن األحكام املسبقة في أذهان اجلمهور
الغربي من املخاوف رغم أن تركيا ليس لديها ما تفعله إذا كانت الدول الغربية ال متيل إلى قتالها .من
ناحية أخرى ،لم تستطع تركيا حشد الدول اإلسالمية للتشاور حول جهد منسق لبناء موقف فريد ضد
التطرف والراديكالية و»اإلسالموفوبيا» .في نهاية املطاف ،كانت االلتزامات املتناثرة والتنافسية للعالم
اإلسالمي ،على مستوى الدولة ،أحد األسباب الرئيسة لعدم الرد على «اإلسالموفوبيا» والتطرف .إلى
جانب ذلك ،فإن التطرف كان خطراً في عام  2020حيث إن التفسيرات املختلفة ألي دين تهدد بشكل
مباشر األمن املجتمعي للجماهير.
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التوقعات لعام :2021
أ .سياسي ًا:
ليس من املتوقع أن تواجه السياسة في تركيا أي اختالف عن االجتاهات احلالية .لكن بيان الرئيس
أردوغان بشأن دستور مدني جديد سيكون في قلب املناقشات السياسية .لن تكون األحزاب السياسية
اجلديدة نقطة قلق أو نقاش ألن الشعب متسامح معها بالفعل .لكن حتالفات األحزاب السياسية قد
تتسع في العام املقبل لتستعد لالنتخابات في وقت أبكر من الكتل أو األحزاب املتنافسة.
ب :اقتصادي ًا ومالي ًا:
يعتمد االقتصاد على العوامل الهيكلية السياسية واالقتصادية بدالً من الديناميكيات السياسية
الداخلية .إذا متت إدارة مسار العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي بشكل صحيح،
فقد يتحسن االقتصاد التركي في عام  .2021وقد تدفعه أولوية أردوغان لالستعداد النتخابات عام
 2023إلى اتباع سياسة معتدلة ما لم تتعرض املصالح احليوية لتركيا للتهديد .وعلى أي حال ،فسيكون
االقتصاد والتمويل من األولويات األساسية لقيادة أردوغ��ان ،حيث ستكون الفرص التجارية الهائلة
لالستثمار األجنبي في جدول أعمال عام  .2021وهكذا ،من املتوقع أن يكون النمو الصناعي وجتديد
الطاقة مجاالت رائدة إلى جانب البنية التحتية للتسوق عبر اإلنترنت وتقنيات املعلومات .لقد أصبحت
الصناعات الدفاعية التركية بؤرة للمجتمع الدولي بفضل الطائرات بدون طيار ،على الرغم من أن تركيا
طورت مجموعة واسعة من التكنولوجيا الدفاعية التي جتعلها مصد ًرا موجزاً لألسلحة بأسعار مناسبة
وبدون تشرط سياسي.
جـ .العالقات اخلارجية:
قد تكون أولوية تركيا هي رؤية االحتاد األوروبي لتحقيق تعهدات االحتاد األوروبي املوعودة .سيكون
نظام التأشيرات وحتديث االحتاد اجلمركي من املوضوعات الساخنة الواضحة في العام املقبل .العالقة
مع الواليات املتحدة ليست واضحة ألن إستراتيجية إدارة بايدن غير واضحة .لكن التحالف التركي
الروسي سيحدد موقف بايدن .تركيا تبدو ملتزمة بحل املشكالت مع الواليات املتحدة رغم التصعيد
احملتمل في املواقف املناهضة لتركيا من قبل السناتور بوب مينينديز في جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس
الشيوخ وبيتر ماكغورك في البيت األبيض ألن مينينديز مؤيد لليونان وماكغورك مؤيد حلزب العمال
الكردستاني.
إن تركيا في بحث عن حل وسط مع «إسرائيل» ومصر إلنهاء اخلالفات املتعلقة بشرق املتوسط.
هذان البلدان ،من ناحية أخرى ،عازمان على أن تتعهد تركيا بتقدمي تنازالت في مجاالت القضايا
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اإلقليمية املعنية مثل االعتراف بـ«حماس» و«اإلخوان املسلمون» كشبكات إرهابية .لكن هذه املطالب لن
تكون موضع نقاش في الفكر التركي؛ قد تتوصل تركيا إلى الشروط املقبولة التفاقية عادلة ولكن ليس
تنازالً كام ً
ال .ستدفع احلقائق على األرض هذه الدول الثالث إلى االتفاق على تفاهم متبادل .على سبيل
املثال؛ ستبدأ «إسرائيل» في تصدير الغاز في عام  2023بينما ستكون مصر مكتفية ذات ًيا بعد عام .2022
وحتتاج «إسرائيل» ومصر بعد ذلك إلى تركيا ،أوالً لتصدير الغاز ونقله إلى أوروبا عن طريق خطوط
أنابيب فعالة من حيث التكلفة بعد ذلك .إن أي خط أنابيب حتت البحر األبيض املتوسط سيزيد من
تكاليف تسويق الغاز التي ميكن لـ»إسرائيل» أن تتحملها .ومن ثم فإن أي حل وسط لهذه البلدان الثالثة
سيكون له مكاسب متبادلة.
د .األمن:
ستظل تدابير مكافحة اإلرهاب من أولويات تركيا في عام  .2021لكن تركيا ستكون مستعدة للنزاعات
اإلقليمية ألن األزمات احملتملة دائمة في محيط تركيا .وبهذا املعنى ،فإن مشاريع القوى العاملية قد تؤدي
إلى تصعيد التوترات اإلقليمية واحمللية في شكل حروب بالوكالة ،وحروب غير متكافئة ،وصراعات غير
بارزة .ومن ثم قد تكون هناك أنواع جديدة من الصراع في األجندة األمنية ليس فقط لتركيا ،ولكن ً
أيضا
جلميع األطراف اإلقليمية.
املخاطر املباشرة في اجل��وار القريب لتركيا هي معاملة «إسرائيل» للدولة الفلسطينية ،وإي��ران،
وشرق البحر األبيض املتوسط .قد تؤدي تركيا دور امليسر لدولة فلسطني و«إسرائيل» للتفاوض على
مشكالتهما ،ورمبا تكون أكثر فعالية من جهود إدارة ترمب .إن أي حل توافقي بشأن سياسات الطاقة
في شرق البحر املتوسط من شأنه أن يشجع على خفض التوتر في القضية الفلسطينية التي موضع
االهتمام بينما ميكن إعداد تهدئة دبلوماسية واعدة .وانسجاماً مع هذه احلقيقة ،قد يوفر اقتراح تركيا
بعقد مؤمتر إقليمي أرضية مناسبة لبدء آليات دبلوماسية جديدة.
الصراع في سورية سيكون على جدول أعمال تركيا رغم أنه يجب أن يكون هناك جهد دولي شامل
من أجل حل عادل .كانت حالة ليبيا واعدة ومنوذجاً لتحقيق السالم السوري .قد تساهم تركيا في
تشجيع املعارضة السورية املعتدلة واحلكومة املؤقتة املعترف بها دول ًيا بالتوازي مع جهود األمم املتحدة.
لكن املجتمع الدولي بحاجة إلى االلتزام مبعاجلة األزمة السورية كما حصل في ليبيا.
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