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 الدراسة ملخص

ف "العثمانية الجديدة" التي قيل وُكتب عنها تستحضر هذه الدراسة مالمح وجوانب وأهدا
إلى أن هذا التوجه أو السياسة أو  الكثير، وتمت دراستها بشكل شبه مستفيض، مع التنّبه

يديولوجيا غير معلنة سوى شفاهيًا على لسان مهندسها أحمد داوود أوغلو، ولم تدخل في األ
ة لتوجه حزب العدالة والتنمية، إال إنها السياق الوثائقي والمضمون السياسي كمنطلقات استراتيجي

باتت على مستوى الممارسات حقيقة فعلية واضحة، وباتت اآلن في صلب توجهات الحزب 
 الحاكم في تركيا تحت قيادة رجب طيب أردوغان.

أسرار ظهور حزب العدالة تمت محاولة اإلحاطة بمفهوم العثمانية قبيل الغوص في بعض 
مع  ترة محددة وألهداف محددة حسب حاجة ومصالح القوى المهيمنة،والتنمية الذي ظهر في ف

المنوط بهذا الحزب وفق تلك المصالح. كما تم تعيين الفترة االنتقالية له من اإلشارة إلى الدور 
والتحول نحو العثمانية الجديدة كسياسة كانت في مضمونها  النظام العالمي ة معالعالقحيث 

  عته.على القوى التي صن اً تمرد

الثقافي،  -استند مفهوم وسياسة "العثمانية الجديدة" إلى عدة أبعاد منها: البعد التاريخي
والبعد االقتصادي، والبعد العسكري، والبعد الجيوسياسي واالستراتيجي، وتم تحديد هذه األبعاد 

لها من الناحية ة "العثمانية الجديدة من الناحية النظرية، ودراسة إمكانية تفعييالستيعاب استراتيج
العملية، وتجلى من خاللها جوهر هذا المشروع وأهدافه؛ إذ تبين تبّني القائمين على هذا المشروع 

 واآلخر إسالمي طوراني. تعدديالسير في اتجاهين اثنين: أحدهما إسالمي 

اعتمدت سياسة "العثمانية الجديدة" على عدة وسائل لالنتشار والتوسع، ويقف الدين 
س الدين وتطويعه بشكل منهجي ومؤسساتي لخدمة يعلى رأس القائمة، حيث يتم تسياإلسالمي 

. في حين تؤدي المنظمات ااألغراض واألهداف "العثمانية الجديدة" في عملية استغالل قل نظيره
المدنية والدينية واإلغاثية التابعة لإلدارة التركية دورًا خفيًا، ويشكل الستار الذي يتم خلفه القيام 

مختلف األنشطة والفعاليات للحركات الدينية التي يعتمد عليها حزب العدالة والتنمية لتمرير ب
حدى تلك الوسائل؛ فضاًل عن استغالل اق يمكن إدراج الدراما التركية كإمشروعه. وفي هذا السي

 دية.تركيا حاجة الدول المتخلفة اقتصاديًا إلى المشاريع واالستثمارات لتنمية قدراتها االقتصا
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يستخدم حزب العدالة والتنمية أدوات عديدة لتنفيذ هذا المشروع، وتشكل التنظيمات 
توثيق عالقات أنقرة مع معظم الحركات  تم أهم هذه األدوات، وقد ة إحدىاإلسالمية المتطرف

؛ المتطرفة بدءًا من القاعدة بفروعها في آسيا وإفريقيا وصواًل إلى تنظيم الدولة اإلسالمية ومواليه
اإلخوان المسلمين الذي يقف على رأس الهرم. كما تشكل منظمة الذئاب  تنظيم فضاًل عن

األدوات أيضًا، فهي قائمة على درجة عالية من التنظيم، ولها فروع  أهم إحدىالرمادية 
ومعسكرات ومتعاطفين، وتحظى بعالقة متميزة مع الحزب كونها ذات اتجاه طوراني، وتدعو إلى 

 تركية مع الدين اإلسالمي.دمج الهوية ال

تم تحديد المناطق التي يستهدفها أردوغان وحزبه، وتم توزيعها حسب  ،وفي محور أخير
التقسيمات الجيوسياسية، وتبين أن هذه المناطق تتميز بخصوصية ما بالنسبة لحزب العدالة 

 ن. لمسلمو و مناطق يعيش فيها الترك واوالتنمية، فهي إما مناطق ودول إسالمية، وتركية أ

توصلت الدراسة إلى تحديد القوى والجهات المتضررة من هذا المشروع، وتحديد القوى 
الرادعة له، وتركزت التوصيات في دعم قوى الردع هذه؛ كونها القوى الوحيدة التي أخذت على 

 عاتقها فضح هذه السياسة، ومن ثم مواجهتها. 

 المقدمة

العادة، لفكرة االنزواء داخل المنطقة  ، على غيرفي القرن العشرين رضخت تركيا
، بعد العثمانيةالدولة إرث التي كانت كل ما تبقى من  المسماة "الجمهورية التركية" الجيوسياسية

في فترة هذا التوسع وإن كان تجاهات، اال وبكلفي أرجاء المعمورة  يرةاألخأن توسعت هذه 
)الهون، والهياطلة، والمغول، هم توسع أجداد نالتاريخ يذكر بأإن ، ف"ح"تأسلم" الترك بحجة "الفت

تى ليظن المرء بأنه كان كان من دون هدف أو غاية، ح ،ما قبل هذا التأسلموالتتار وغيرهم(، 
 هوهجراتهم وما خلفو  انتشارهم والتاريخ حافل بقصص مروعة عن ،وحسب ألجل التوسع اً توسع
وب التي تعرضت لسيل جحافل تشريد بحق الشعوقتل و  حضارات،هدم وتدمير لعدة من 

 جيوشهم. 

، والمغول بعد تأسلمهم، على الخطى نفسها، مع فارق حجة سار الغزنويون والسالجقة
حتى أنشأوا ممالك في أفغانستان، والهند، وعلى حدود الصين، وفي القوقاز. في حين الفتح، 
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الوصول إلى مشارف التوغل إلى البلقان و و نجح العثمانيون في الوصول إلى غرب األناضول، 
 شمال إفريقيا.و  غرب آسيا، وكذلك في أوروبا، عند أسوار فيينا،

ع مبحدود الجمهورية التركية، ه وخلفاؤ  في سابقة هي األولى من نوعها، اكتفى أتاتورك
هّدأت من روع أمراء الحرب قلياًل، ولم  ها، التي يبدو أنالميثاق المللي"" بُعهدة سميت ب االحتفاظ
 ها سوى اقتطاع لواء االسكندرون، واحتالل شمال قبرص.ُينجز من

وتجبره  ؛أردوغانبالرئيس التركي رجب طيب وكأنها الجينات التي تتحكم د على بدء، و  ع  وك
على العودة إلى سيرة أجداده، يستفيق العثماني الجديد من سبات األتاتوركية ليمضي في استكمال 

ير في مشروع التوسع ألجل التوسع، والذي ال ليسو المسيرة من حيث توقف مصطفى كمال، 
 .ومحوها خيرات األمم، وتصفية الثقافات سرقةالتسلط على الرقاب، و يجلب سوى 

في عكس التيار، ر المشروع هو سي أو ال يدري، فإن الرئيس التركيولكن، ومن حيث يدري 
ضح ومعلن ضد هذه وتغريد من خارج سرب القوى المهيمنة التي صنعته وحزبه، وهو انقالب وا

 ، وبالتالي من المتوقع أن تكون العواقب وخيمة.القوى 

، تركيا مشروع الحزام السني فّعلتمشروع الهالل الشيعي، بينما  تعمل إيران على تحقيق
، من خالل منظمة اإلخوان المسلمين وغيرها من الحركات اإلسالمية، في كل رعهاوذلك بمد أذ

، وشرق أوروبا، وشمال أفريقيا ،وسطللدولة العثمانية في الشرق األ رثاً من الدول التي تعتبرها إ
مستخدمًا في ذلك  آسيا الوسطى،ليها حزب العدالة والتنمية الجمهوريات التركية في ويضيف إ

تم مناقشتها خالل هذه الدراسة؛ إلى جانب تحديٍد عام للمناطق المستهدفة في أدوات ووسائل سي
 الجديدة". مشروع وسياسة "العثمانية

 العثمانية الجديدة"ودوره في " حزب العدالة والتنمية أواًل:

 الثقافية عن خصوصياتها )مسلمين وغير مسلمين( كانت "العثمنة" تعني تخّلي "الملل"
ة العثمانية، في ، أي صهر القوميات كافة تحت شعار الجامع1االنحالل في النظام السياسيو 

غيرهم من الذي جمع الترك مع العرب والكرد و  اإلضافي خراآلالرابط  كانأن اإلسالم حين 
 .الشعوب اإلسالمية التي كانت ترزح تحت وطأة الحكم العثماني لقرون من الزمن

                                                           
، 1111(، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، د.ط، 1111-1111) الدولة العثمانية والشرق العربي محمد، أنيس، 1

 .812ص
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أي الفكر  نجم الدين أربكان خارطة طريق للعثمانيين الجدد باسم "مللى غوروش"وضع 
منذ سقوط  رسميةمية ليتأسس بعدها أول حزب تركى بصبغة إسال ،1191فى عام  القومي،

 يف يخوانواإل يداية التحام تيار اإلسالم السياسبوشكل هذا األمر ، 1181الدولة العثمانية عام 
 .8استعادة "اإلرث العثماني"أحالم  جميعاً  تراودهمو تركيا بمبادئ العثمانيين الجدد، 

كا، بريطانيا، الهيمنة العالمية )أمري ثالوثتم استنساخ حزب العدالة والتنمية من قبل 
ك لدعم مصالح هذه القوى في المنطقة، واستخدامها في مواجهة القوموية الشيعية إسرائيل(، وذل

لصالح  اإليرانية، واإلسالموية الراديكالية العربية، والقوموية العلمانية العربية ثم تطويعها جميعاً 
تركيبة اإلسالم التركي  1121 أيلول 18انقالب  يوكانت البداية من خالل تبنّ . 1النظام المهيمن

ها نسخة معدلة من القوموية الرأسمالية، للوقوف في وجه يد، خدمة للهيمنة العالمية، وجعلالجد
؛ باإلضافة إلى حاجة القوى المهيمنة لحركة إسالموية لكسر شوكة والقضاء عليهاالقوى الوطنية 

حزب العدالة  جذورلوليدة. ومن هنا فإن في وجه "الثورة اإليرانية" ا والوقوفاالتحاد السوفييتي، 
إلى عنصرية  -آنذاك -أيلول، ألن القوى المهيمنة لم تعد بحاجة 18والتنمية تمتد إلى انقالب 

فاشية بقدر حاجتها إلى مّدعين باإلسالم المعتدل المنحاز إلى الرأسمال المالي )الفاشية/ 
 .1التركياتية الخضراء(

م نسج وعدى إدارة الدولة، وطأة الجيش علبتخفيف  القوى المهيمنة طالب أردوغان
 مقابل خدمة حزبه لها، شرق األوسطالاستغالل ومضاعفة حصته من مكاسب االنقالبات ضده، 

الشؤون الخارجية مقابل أن  يؤدي  على ، والسيطرةالجيش بإخضاعُسِمح  له ، فقد ما أرادوكان له 
AKP الدور هذا. 

ة يشير السيد عبد الله أوجالن إلى أن مظاهر االشتباك وفي نقطة في غاية من األهمي
)كمسرحية منتدى دافوس  يهلهي صراع متفق ع ء ما بين قوى الهيمنة وتركياا الجز ذالخاصة به

 شأ من مضاعفة الحصة ستكون حقيقية.في حين أن التناقضات التي ستن، على سبيل المثال(
إال إذا تغطرس  ،ظام المهيمن أمر ال بد منهوالن AKPويؤكد على أن االنسجام التام ما بين 

التقّرب من إيران والتحالف مع اإلسالم الراديكالي أو حتى من خالل  وتمّرد على النظام المهيمن
                                                           

 .بوابة أردوغان لتمويل اإلرهاب وأجندة اإلخوان«.. اتحاد المنظمات األهلية» 2
أوجاالن، عبد الله، مانيفستو الحضارة الديمقراطية، القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية، ترجمة زاخو شيار، مطبعة آزادي، د.  3

 .572، ص5، مج2114، 2م، ط
 .181-185، ص5االن، مانيفستو الحضارة الديمقراطية، مجأوج 4

https://www.mobtada.com/details/874204
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مصير حزب و مع تيار اإلسالم المعتدل، عندها سيواجه مصيرًا ال يختلف عن مصير أسالفه 
 .1من قبله CHPالشعب الجمهوري 

، ولكنه ما لبث أن تعرض 1112سم حزب الفضيلة بعد حظره عام تسمى حزب الرفاه با
، فأنشئ المنشقون عن الحركة اإلسالمية )حزب السعادة تحديدًا( 8111للحظر هو اآلخر عام 

بقيادة عبد الله غول ورجب طيب أردوغان، الذي استطاع استقطاب فئات  والتنميةحزب العدالة 
جديدة أثناء األزمة االقتصادية التي عاشتها تركيا عام  اجتماعية مختلفة من خالل سياسة مالية

 %11، على نسبة 8118، واستطاع الحصول، في االنتخابات المبكرة في تشرين الثاني 8118
نائبًا، وكانت تلك المرة األولى منذ عام  111مقعدًا لنوابه من أصل  191من األصوات، و

الحكومة من دون أن يضطر إلى تشكيل  يتمكن فيها حزب سياسي من تولي مهامالتي  1121
 . 9ائتالف

اتخذ الحزب الليبرالية في االقتصاد هدفًا له في السياسة الداخلية، وفي االنتماء إلى االتحاد 
األوروبي أولوية في السياسية الخارجية في البداية، وكان التحول الرئيس هو أن العدالة والتنمية 

واالنضمام إلى االتحاد األوروبي أمرين متناقضين، أي  لمةي الهوية المسحزب إسالمي ال يرى ف
على ضرورة أخذ تركيا  أنه بات حزبًا لم يعد يشكل تهديدًا للعلمانية والجمهورية، بل بات يصرّ 

 مكانها في االتحاد األوروبي.

مؤصدة في وجه تركيا، فأنقرة فشلت في تحقيق المعايير المطلوبة أبواب أوروبا كانت 
إلى االتحاد، بالتزامن مع تصريحات قادة الحزب بأنهم مّلوا وتعبوا من المطالبة لالنضمام 

كشف رئيسه عن مبادئ التي تبّناها في السابق، و باالنضمام، حتى انقلب الحزب على كافة ال
، وبدأ بالقضية الكردية، حيث أنهى كافة مسارات الهدنة الحقيقي وجه الحزب اإلسالموي اإلخواني

تصالح وإيجاد حلول ديمقراطية حقيقية لحل هذه القضية. كما بدأ بقمع الحريات ومحاوالت ال
، إلى جانب قمع الكثير من الحريات 8119اإلعالمية؛ السيما بعد االنقالب الفاشل في أيلول 

االجتماعية، ثم انقض على النظام البرلماني وحوله إلى نظام رئاسي، وقضى على كل منافسيه 
، وقام باستحضار الماضي بكامل تشعّباته، وبدأ بتبني الجامعات له اوئينمن األصدقاء والمن

                                                           
 573المرجع نفسه، ص 5
، 2111، 1االتجاهات الجديدة للسياسة التركية، الدار العربية للعلوم ناشرون،  بيروت، ط -الشرقنوفل، ميشال، عودة تركيا إلى  1

 .15-13ص
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العثمانية واإلسالمية والطورانية جميعها تعويضًا عن فشل االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
والسير نحو محاولة تحقيق مكتسبات إقليمية ودولية على حساب العرب واليونانين والكرد 

 لعثمانية الجديدة الخاصة برجب طيب أردوغان.واألوروبيين، ضمن سياسة ا

 ًا: استراتيجّية "العثمانية الجديدة"ثاني

تشير بعض الدراسات إلى ظهور مصطلح "العثمانيون الجدد" على لسان اليونانيين إثر 
أجدادهم وحشية االحتالل التركي وهمجيتهم كاجتياح تركيا لألراضي القبرصية، للداللة على 

. ويبدو أن المسؤولين األتراك استساغوا التسمية وتداولوها، ولم ينكروها فيما 1وائل()العثمانيون األ
.. نعم نحن إنهم يقولون عنا إننا العثمانيون الجدد بالقول: " بعد، فقد اعتمدها أحمد داوود أوغلو

 .2العثمانيون الجدد"

، الثقافي -: البعد التاريخيأيديولوجيا أو سياسة "العثمانية الجديدة" إلى عدة أبعاد منها تستند
 االستراتيجي.الجيوسياسي و والبعد االقتصادي، والبعد العسكري، والبعد 

لتركي في سّد الفجوة التي سالموي امن محاولة االتجاه اإل الثقافي -ينطلق البعد التاريخي
الحديث  ضولة والثقافية والسياسية مع تاريخ األناالمعرفيالقطيعة خالل  أحدثتها األتاتوركية من

من جهة، وبالعالم الطوراني من جهة أخرى؛ إذ رأت في تاريخ  المتمثل بتاريخ الدولة العثمانية
ولن يطول بالقارئ لألحداث أن يكتشف  تخّلف وانتكاسات سياسية وعسكرية. فترة الدولة العثمانية

يتعلق منها بمحاوالت ا في التاريخ العثماني؛ ال سيما مالتناقض الذي سيحدثه رؤى وآراء الطرفين 
ن الجدد" في إعادة "أمجاد الدولة العثمانية" في قيادة وإدارة شؤون معظم الشعوب "العثمانيي
 ة وقتها.اإلسالمي

جمهوريات "الطوراني، فقد أدى تفكك االتحاد السوفياتي إلى ظهور لجانب أما بالنسبة إلى ا
" و"العالم التركي"، مما وفر لتركيا عكست مفهوم "الجامعة التركية في آسيا الوسطى 1"تركية

من خالل الشعور  أمام ضآلة حجم فرصة االنضمام إلى االتحاد األوروبيمساحة جديدة للنفوذ 

                                                           
 .2111يوليو/ تموز  11، عثمانلي، أردوغان على خطى أجداده.. العثمانية الجديدة ولدت من رحم احتالل قبرص 7

 
 .، أرشيف إسالم أون الينداود أوغلو: نعم.. نحن العثمانيون الجدد 8

 
وكازاخستان في آسيا الوسطى، وأذربيجان في القوقاز، وتتارستان التي الزالت وهي تركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان،  1

 .23داخل االتحاد الروسي. انظر: نوفل، عودة تركيا إلى الشرق، ص

https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://archive.islamonline.net/?p=434
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باالنتماء إلى "عالم تركي كبير"؛ ال سيما بعد أن أصبحت تركيا محط أنظار زعماء هذه 
أمور انضمامها إلى أنقرة  ّتبتر  بعد أنالجمهوريات الجديدة، وباتت بمثابة القطب الجاذب لها، 

 النظام العالمي في عدة اتجاهات منها: حصولها على عضوية "مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا
، وعرض قضاياها على األمم المتحدة للبت في مسألة عضويتها في المنظمة 1118عام 

 وغيرها من التدابير المحلية واإلقليمية. 11،العالمية

ي، تبنت الحركة اإلسالمية سياسات اقتصادية اختلفت عما سبقها من وفي البعد االقتصاد
ت باستثناء فترة تورغو  السياسية الحاكمة في تركيا، -للجهات الحزبية متعّثرة أنشطة اقتصادية

لى تطبيق إصالحات اقتصادية واضحة على ضوء التغيير األساسي الذي بدأ أوزال الذي سعى إ
دما بادرت الدولة التركية إلى فتح أبواب البالد أمام النظام عن 1121عام  أيلولمع انقالب 

على االقتصادية  في فلسفته عتمدا  الحزب اإلسالموي الحاكم االقتصادي العالمي. في حين أن
النظام  منافسةإلى  من خالله سعىي الرأسمال األخضر() إسالمي -رأسمالي بناء اقتصاد سياسي

 .11العالمي المهيمن

كري وتقويته في كل تحديث برنامجها العسالعسكري، فقد انتهجت تركيا سياسة في البعد  أما
المساعدات التي قدمها الغرب ألنقرة للتصدي عليه مليارات الدوالرات؛ فضاًل عن  الفترات، وأنفقت

ثاني أقوى جيش في الناتو بعد الواليات المتحدة  حتى غدا جيشها لتمدد االتحاد السوفياتي،
سياستها العسكرية تحوالت توجهها نحو الغرب شهدت  قضية من أنقرة يئستعد أن األمريكية. وب

ة بدأت برفض التعاون المفتوح مع حلفائها في الناتو، فقد رفضت االنخراط في العملي عميقة
شراء األسلحة الروسية بما يتناقض  إلى ، فيما بعد،توجهتثم  8111العسكرية ضد العراق عام 

نحو شراء الطائرات  حالياً  وتتجه ،S400إذ اشترت منظومة صواريخ  مع روح حلف الناتو؛
بناء منظومة دفاعية خاصة بها على سبيل الحيطة  الحربية الروسية أيضًا، وهي بذلك تطمح في

أن ب؛ باإلضافة إلى الطموح والحذر من احتمال مواجهة حلفائها على خلفية سياستها الجديدة
 .في محيطها الجيو سياسي تصبح قوة عسكرية إقليمية كبرى 

 العمق" ةنظريسياسي واالستراتيجي في فكرة "العثمانية الجديدة" على  -يرتكز البعد الجيو
في الحر  لتحركل إلى مستعدة هايجعل تركيال سياسي -الجيو موقعالفترض أن التي ت "االستراتيجي

                                                           
 .24نوفل، عودة تركيا إلى الشرق، ص 11
 .11-1الدور التركي في ظل مفهوم العثمانية، ص 11
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إلقليمي بأهمية مضاعفة خص الجوار اى المستويين اإلقليمي والدولي، وت، وعلكافة االتجاهات
 التركية القطيعة ن الجدد" إنهاءى "العثمانييعل توجب لذلك ،مصالحها وتحقيق أمنها على للحفاظ

، والخروج من حالة العزلة داخل طويلة عقوداً  استمرت التي وقضاياها األوسط الشرق  منطقةمع 
الغربي وحلف  هضبة األناضول، والكف عن التصرف كدولة هامشية في منظومة المعسكر

 الناتو.

في عدة مجاالت  أيضًا، وذلك االستراتيجية أهميتها لتركيا كما يحدد الموقع الجغرافي
غالل موقعها االستراتيجي بين ، وقد سعت أنقرة إلى است)سياسية، واقتصادية، وعسكرية.. وغيرها(

في  لها دورًا مهماً  بما يحفظ -اإلقليمية والدولية -روبا في تمرير سياساتها الخارجيةآسيا أو 
تحقيق ت سياسة "صفر مشاكل" مع الجوار لانتهج الدولية. فعلى المستوى اإلقليمي السياسة

خالل االعتماد على العالقات التاريخية مع دول المصالح السياسية والعسكرية واالقتصادية من 
بينما اتبعت سياسة الجوار ودول المنطقة من آسيا إلى إفريقيا، وصواًل إلى بعض دول البلقان، 

 "فض التبعية" للغرب وإحداث دور نشط وفعال ألنقرة في المحافل الدولية.

مانيون إلى أي مدى يستطيع العثف النظرية شيء، والتطبيق شيٌء آخر،الطروحات  ،ولكن
الحكم، وأزال عن بعد أن انفرد رجب طيب أردوغان بال سيما  الجدد تحقيق هذه الطموحات؛

" بأبعادها العثمانية الجديدةسياسة " غلو، مهندس، وعلى رأسهم أحمد داوود أو هشركائطريقه كل 
الهيمنة العالمية، وعن خدمة مصالح  نظام وهل يستطيع أردوغان الخروج عن خدمة ؟الذكر آنفة

 ؟الذي أنتجه وحزبه ل(يإسرائ -أوروبا -)أمريكا الثالوث

في ما تردد أردوغان مانيون الجدد، بينتبني مصطلح "العثأكد داوود أوغلو في مناسبات عدة 
أن استخدم المصطلح، وبات يردده كلما سنحت الفرصة، ومع ذلك بادئ األمر ، ولكنه ما لبث  

 يسعى، حيث داوود أوغلو ها لدىعن مفهوم يختلف مفهوم "العثمانية الجديدة" عند أردوغانفإن 
، أي بعد مئة 8181لبائدة بحلول عام إلى استعادة الخالفة العثمانية ا أردوغان في هذا اإلطار

عام من انهيارها، من خالل استعادة موطئ قدم في الواليات العثمانية السابقة، وعلى اعتبار 
التجربة التركية في الشرق إلى  ، واستناداً 18تنظيم اإلخوان المسلمين بمثابة "خليفة المستقبل"

و يستخدم الجامعتين اإلسالمية والعثمانية أيام السالجقة وصواًل إلى فترة حكمه، فه ذاألوسط من
                                                           

 .18/11/2121، خدعة أردوغان للسطو على ثروات المتوسط، العين اإلخباريةهايدي صبري، "العثمانيون الجدد"..  12

 

https://al-ain.com/article/new-otthmans-erdogan
https://al-ain.com/article/new-otthmans-erdogan
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، ويخلطها مع المنطلقات أتاتورك من عنصريةالالكثير من  ويستمد، ةالطوراني الجامعةإلى جانب 
، عند أوغلو االقتصادية والسياسية والعسكرية واالستراتيجية التي تعبر عن روح "العثمانية الجديدة"

  مستوى النفوذ أو االحتالل المباشر. على سواءً لها،  هملكأساس مويعتمد تجربة التوسع العثماني 

واالنتشار في المناطق التي تعد أنقرة البعض  السيطرة هذا المشروع في جوهره إعادةيمثل 
منها من إرث الدولة العثمانية، والبعض اآلخر جزء من العالم التركي الجديد بعد انهيار االتحاد 

 .السوفياتي

 في االنتشار والتوسع مانية الجديدة""العث وسائلًا: ثالث

 ي:الدين اإلسالم  -1

بعد وصول حزب العدالة  لسياسة الخارجية التركيةحاسمة في االداة األالدين بمثابة  ُيعد
سعي تركيا الستقطاب المسلمين عبر العالم من خالل  هو ما يؤكد ذلكو  إلى سدة الحكم، والتنمية

كما  .11ث العثماني، وإظهار نفسها كقائد للعالم اإلسالميبناء المساجد، ومحاولة استعادة الترا
السيما وأن رئاسة  في هذا االتجاه؛ ة تركيايمن استراتيج جزءًا أساسياً جد ابرنامج بناء المسُيعد 

الشؤون الدينية التركية )ديانت( قد وسعت من مكاتبها على المستوى العالمي بشكل ملحوظ خالل 
نفوذه في  يع دائرةتمّكن الرئيس التركي من توس هذه المؤسسة لمن خالففترة حكم إردوغان. 

من  الموفدينإذ تتكّفل "ديانت" برواتب األئمة  وأمريكا؛ أوساط الشتات التركي في أرجاء أوروبا
الجمعة هي ذاتها التي ُتلقى في يوم تتحكم بالخطب التي يتعين عليهم إلقاؤها، فخطب و تركيا، 

 .11جميعها من مقاّر "ديانت" في أنقرةالمساجد التركية، وتصدر 

باإلشراف على مصاريف المساجد، وتشرف  اً دولة، وتقوم أيض 111)ديانت( في  نشطت
 8112لعام  ميزانية )ديانت( تبلغقد على مشاريع التعليم والمساعدات اإلنسانية خارج تركيا، و 

 .11 8111 ن عامفي المئة ع 11مليار ليرة تركية، بزيادة قدرها حوالي  1,11 قرابة

ينشغل الرئيس التركي في الوقت الحالي بحشد التأييد لفكرة حصول دولة مسلمة على مقعد 
آخر يطرحه  يا" مشروعاً بفسه تعد قضية مكافحة "اإلسالموفو دائم في مجلس األمن، في الوقت ن

                                                           
 كيف استغلت قطر وتركيا بناء المساجد في أوروبا لدعم المتطرفين؟ 13
 دبلوماسية المساجد.. هكذا انتصرت تركيا في معركة الزعامة اإلسالميّة. 14
 .بناء المساجد وسيلة تركيا للعب دور قيادي في العالم 15

https://al-ain.com/article/qatarturkeyterrorism55
https://al-ain.com/article/qatarturkeyterrorism55
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019/1/24/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019/1/24/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ahvalnews.com/ar/bna-almsajd-wsylt-trkya-llb-dwr-qyady-fy-alalm/aslam-syasy
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بيد ألمر ا ه لو كانأنب"وهو ما يدفع بأردوغان إلى االعتقاد  ،وحكومته في كل مناسبةإردوغان 
 .19يصدق هذا األمر بالفعل" ًا، ويبدو أنهقائده نالناس، فإنهم سينتخبو 

 :المنظمات المدنية والدينية -2

 ودعمها العالقات بناءالستار المناسب ل "ظمات األهلية في العالم اإلسالمي"اتحاد المنكان 
، ن أي نشاط سياسيم ءٌ االتحاد بري  أن يبدو النظرية ناحيةالمن و ، المسلمين اإلخوانو بين أنقرة 

العربية دون أي معوقات، لذا لم يكن غريبًا  ر في الدولاالنتشاو  ،بحرية وهو ما ساعد على العمل
أن يؤسس اإلخوان عشرات الجمعيات في البلد العربي الواحد، من أجل الهيمنة والسيطرة، ثم 

 .11مفاتيحها طوعًا التحاد إردوغانتقديم 

العالم  يلمنظمات األهلية فبتأسيس اتحاد اقرارًا  8111مبر ديس 11أردوغان بتاريخ  أصدر
ألنشطة وفعاليات جماعة اإلخوان داخل تركيا، ويكون ًا ، ومقره إسطنبول، ليكون ستار ياإلسالم

قنطرة للتواصل مع تنظيمات إخوانية حول المنطقة العربية تحت ستار "الجمعيات األهلية"، ويضم 
من الدول العربية واإلسالمية، يصل  اً يا وعددترك يف أوقافديد عدة مؤسسات و التنظيم الج

ويضم االتحاد داخل ، دولة 91 يمنظمة ف 111إلى  ،ت المنظمة نفسهابحسب بيانا ،عددها
 وفكرة  ير مصادر التمويل ألجندة أردوغانتضمن توف يمن الجمعيات الت اً تركيا عدد

 .12"العثمنة"

في  فّعاالً  دولة، وهي "مؤسسة معارف"، التي لعبت دوراً جمعية التعليم التابعة لل هناك أيضاً 
نشر النموذج التركي للتعليم الديني في الخارج، عبر تقديم المنح التعليمية، وتشييد المدارس 

على استقطاب الطالب من البلدان  تعمل تركيا أيضاً . كما وبيوت الطلبة، وتدريب المعلمين
 ،ارس اإلمام الخطيب الدولية في مدن مثل إسطنبولاألخرى لتلقِّي التعليم الديني في مد

ما  بلداً  19من ينحدرون طالب  1111وقونيا، وقد تعّلم في هذه المدارس أكثر من  ،وقيسارية
   . 811111و 8111بين عامي 

  :اثيةالمنظمات اإلغ -3

                                                           
 طموح تركي لقيادة العالم اإلسالمي؟ 11
 .( .. "اتحاد المنظمات" بوابة تركيا لدعم اإلرهاب3وان تحت جناح إردوغان )اإلخ 17
 .بوابة أردوغان لتمويل اإلرهاب وأجندة اإلخوان«.. اتحاد المنظمات األهلية» 18
 .دبلوماسية المساجد.. هكذا انتصرت تركيا في معركة الزعامة اإلسالميّة 11

https://ar.qantara.de/content/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%9F
https://ar.qantara.de/content/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%9F
https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.mobtada.com/details/874204
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019/1/24/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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في  "اإلخوان المسلمين"في دعم جماعة  مساعداتٍ  تخصيصبالهالل األحمر التركي  يقوم
 ههذقوم بـها تالتي  حمالت المساعدات من خالل ،وغيرها بيالي، و السودان، و اليمنو  ،مالالصو 

بين  ةوصل ثابت صلة من أجـل إقامة ،هابجميع فروع لهاالعمالء الُممولين  عبر المنظمة
 ىإل ةمتعواأل ،موالكاأل :كـل الُمساعدات المادية ولتقديم ،الجماعات المتطرفة والنظام التركي

بسبب  حولهم وكالشكإثارة وذلك دون  ،الجهاديين من أجـل مواصلة اإلعمال اإلرهابية تمعسكرا
كشفت  . فقدأوقات الحروبفي  ىحتنظمة ُيفترض بها الحيادية م سترات تحمل شعاررتدائهم ا

والعمل  ،لتهريب االسلحة في عملياتعن استخدام الهالل االحمر التركي  التحريات والتحقيقات
إخفاء الشحنات غير القانونية ، كما هو عليه الحال في 81منظمةالسم ورمـز اتحت ي اتاالستخبار 

 .81إلى المتطرفين في سورياوإيصالها 

 حياء التراث العثماني:توجيه الدراما التركية نحو إ  -4

تناولت الحقبة  التي ،المسلسالت الدرامية التركيةاستخدمت حكومة العدالة والتنمية 
وكانت عملية إعداد  أمام العالم، نالعثمانييصورة  تحسينالحقائق من أجل  تزييف في ،العثمانية

مسلسل قيامة أرطغرل  مثل ،والتنمية حزب العدالة تتم تحت إشرافهذه المسلسالت  وإنتاج
، على أربعة أجزاء، ومسلسل عاصمة عبد الحميد ثم مسلسل محمد الفاتح الذي ُعرض الشهير

وبقية األعمال الدرامية التي تجسد وتحاكي تأسيس الدولة  "،والعمارةوكذلك مسلسل "الكوت 
تاريخ الدولة العثمانية،  "مالحم"إبراز على  ، وتعمل تركيا من خاللهاالعثمانية وفترات الحكم

 .88للمسلمين داخل وخارج تركيا، وكذلك للعالم التركي الناشئ بعد انهيار االتحاد السوفياتي

  -وهو مسلسل دراما عربي مشترك -األخير "ممالك النار" ميوفي المقابل جاء العمل الدرا
حقيقة  العمل كشفوقد  أسلوب الترويج للسياسة الخارجية الجديدة من خالل الدراما، ردًا على

ضمن المنطقة، وكشف مطامعهم من أجل السيطرة على المنطقة  يالعثمانيين وجرائمهم ف
 .81ينفذها أردوغان حالياً  السياسة التي

 

                                                           
 سريع بين تركيا والجماعات المتطرفة ، نهب أموال المساعدات !! الهالل األحمر التركي بؤرة فساد متنقلة ، بريد 21
 .تركيا وتمويل اإلرهاب من سوريا إلى الصومال 21
 .عالمهكذا يُقدم أردوغان "العثمانية الجديدة" لل 22
 .مليار دوالر وأنفقها على اإلرهابيين 51أردوغان حرامى".. معارض تركى: الرئيس سرق  23

https://sudanalyoum.com/36541-2/
https://www.islamist-movements.com/47057
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/30/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.islamist-movements.com/50498
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 غالل الحالة االقتصادية السيئة لبعض الدول:است -5

االستثمار  من خالل عملياتإلى جانبها كسب بعض الدول الفقيرة  إلىأنقرة  عمدت
 ،كالسودان :تحت السيطرة العثمانيةفيها؛ ال سيما الدول التي كانت  والمساعدات االقتصادية

 .وجيبوتي ،صومالالو 

 التوسع واالنتشارفي  "العثمانية الجديدة"أدوات  ًا:رابع

 :التنظيمات اإلسالمية المتطرفة -1
 القاعدة: -أ

صرة( أمر لم يعد القاعدة في سوريا )جبهة النتنظيم إن دعم كل من تركيا وقطر لجماعة 
تؤكد توّرط  8111فقد كشف موقع نورديك مونيتور وثيقة سرية في ديسمبر ه، من الممكن إـخفاؤ 

مة إلى المحكمة البريطانية وقد كشفت وثائق مه. 81مكل من أنقرة والدوحة في دعم هذا التنظي
أن عملية  ، كما81جزءًا من حجم التمويل القطري لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا

قطر، فضحت عمليات  قدمتهادفع الفدية بمبالغ ضخمة عن بعض المعتقلين لدى التنظيم، والتي 
ا هو مخفي مّ ععدا لواضحة بين أنقرة وجبهة النصرة، ف؛ فضاًل عن العالقة ا89تمويل هذا التنظيم

في مشافي  علناً  تلّقى زعيم التنظيم، أبو محمد الجوالني، عالجهمن الدعم بالمال والسالح، 
 .81أنطاكيا إثر إصابته في الرأس نتيجة انفجار في مدينة إدلب

لتركية أرسلت أن وكالة االستخبارات اب تفيد ظهرت معلومات مستقاة من وثائق قضائيةو 
مئات اآلالف من الدوالرات إلى حركة  الشباب الصومالية، وذلك عن طريق أحد المعتقلين 

ين، وكان قد تم اعتقاله في باكستان لصلته سسجن غوانتانامو، ويدعى إبراهيم  السابقين في
ة نقل بتنظيم القاعدة، الذي تبين أنه يعمل لصالح االستخبارات التركية، وكان يشرف على عملي

؛ إضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى تمويل قطر، حليفة تركيا 82من وإلى سوريااإلرهابيين 

                                                           
 .أدلة جديدة، تكشف تورط تركيا وقطر بتمويل ودعم تنظيم القاعدة في سوريا 24
 .2111آب/ أغسطس  11 محكمة بريطانية تكشف تورط قطر في تمويل القاعدة، 25

 
 .2118تموز/ يوليو 17 هل دفعت قطر أكبر فدية في التاريخ لتحرير األمراء المخطوفين في العراق؟، 21

 
 .12/12/2111، الجوالني يتلقى العالج في تركيا بعد تعرضه إلصابة في المخ 27

 
 .11/11/2111، العين اإلخبارية،  هابيةوثائق تكشف تمويل استخبارات تركيا لحركة الشباب الصومالية اإلر علوي المنزالوي، 28

https://thelevantnews.com/2019/12/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A/
https://www.alwatan.com.sa/article/1019492/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.alwatan.com.sa/article/1019492/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44860057
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44860057
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=584109&yearquarter=20191
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=584109&yearquarter=20191
https://al-ain.com/article/turkey-intelligence-somalia-shabab-funding
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المتطرفة في الصومال، مما يجعل هذا البلد يعيش مأساة اإلرهاب إلى يومنا األولى، للمنظمات 
 هذا.

بالعمل  ()ديانت بتكليف رئاسة الشؤون الدينية التركية أردوغانقام استكمااًل للدور التركي، 
عبر مرشدين دينيين، للعب دور مشبوه في سوريا وترسيخ دور تركيا األيديولوجي بعد ؛ الميداني

 .81تدخلها العسكري المباشر في بعض المناطق السورية

 تنظيم الدولة اإلسالمية: -ب

عالمية عبور آالف اإلتقارير عشرات الما يخص تنظيم الدولة اإلسالمية، فقد كشفت في
؛ فضاًل عن تقديم الخدمات اللوجستية، 11ذين انضموا إلى هذا التنظيم عبر تركياالمقاتلين ال

تجنيدهم وتدريبهم، وتمويلهم  وترتيب عملياتواستخدام المستشفيات التركية لعالج مقاتلي التنظيم، 
  .11بالمال والسالح

سوريا وفي مقابالت أجراها مركز الفرات للدراسات مع عدد من معتقلي التنظيم لدى قوات 
الديمقراطية، أكد جميعهم أن دخول عناصر التنظيم كان عبر تسهيالت قدمتها شبكات تهريب 

ضد  الف الدوليللتح مرتبطة باالستخبارات التركية. وقد أّكد بريت ماكغورك، المبعوث األمريكي
 على شرقي الفرات، ، هذه الحقائق عبر تصريحات أدلى بها عندما باشرت تركيا بعدوانهاداعش

دولة حول العالم  111من أكثر من والذين ينحدرون ألف من جهاديي داعش  11حيث قال: "إن 
 .18عبر الحدود التركية... ولم تغلق تركيا حدودها"دخلوا سوريا 

وشركائه،  ، سابق الذكر،سينإبراهيم أظهرت سجالت التنصت على المكالمات الهاتفية بين 
عاف لنقل اإلمدادات إلى المسلحين المتطرفين، للتحايل خططوا الستخدام سيارات اإلسأنهم كيف 

؛ فضاًل عن عشرات التقارير حول العالقات 11نات الصغيرة من العبور إلى سورياعلى منع الشاح
 النفطية ما بين التنظيم وصهر أردوغان وابنه. -التجارية

 

                                                           
 .تركيا تعزل نفسها وتخسر عالقاتها اإلقليمية والدولية 21
 .تقرير دولي: تركيا دولة ترعى اإلرهاب من أجل استعادة الخالفة العثمانية 31
 .ليس ثّمة ما يدعو لالعتقاِد بأّن أردوغان سيقاتُل داعش 31
 .21/11/2111، شفق، ماكغورك: تركيا رفضت إغالق حدودها بوجه داعش 32

 
 .هابيةبالتفاصيل.. وثائق تكشف دعم تركيا لحركة الشباب اإلر 33

https://alarab.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.qposts.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3/
https://eeradicalization.com/ar/%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ab%d9%85%d9%91%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%90-%d8%a8%d8%a3%d9%86%d9%91-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/
https://www.skynewsarabia.com/world/1218451-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 :اإلخوان المسلمين -ج

لستار المناسب لدعم العالقات بين أنقرة ا ""اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالميكان 
 تعود إلىالتنظيم هذا ب الشخصية عالقة أردوغانوتشير بعض الدراسات إلى أن وأذرع اإلخوان، 

إلى تعود بين تنظيم اإلخوان وأنقرة  ما العالقةشارت دراسات أخرى إلى أن أبينما  السبعينيات،
ين أربكان البيان الخاص بتأسيس فرع للجماعة أوائل ستينيات القرن الماضي، حينما نشر نجم الد

وقد ، "الرؤية الوطنية"وهي كلمة تركية تعني  "،ميللي جوروش"في تركيا، والذي أطلق عليه آنذاك 
 .11"سيد قطب" في مصرر أربكان بقيادي تنظيم اإلخوان هذا البيان تأثّ ظهر في 

يطرة أردوغان على ، مع س8119عام  واضحظهر بشكل ت ت العالقةبدأه أن في حين 
، واستقبال اجتماعات الجماعة حتضانابتركيا  حيث بدأتالمؤسسات األمنية للدولة التركية، 

الهاربين من دول عربية بعد تورطهم في جرائم دموية، أو أنشطة معادية فيها، لتتحول ها كوادر 
م المساجد ستخداامن خالل  دول أوروبا، ومعبرًا له نحو، للتنظيم دولي بذلك أنقرة إلى مركز

 .11، كما حدث من خالل االتحاد اإلسالمي في ألمانيا "ديتيب"واألنشطة

وبات االئتالف السوري،  اإلخوان المسلمين، من ِقيللم يعد خافيًا أن الثورة السورية ُخطفت 
ى لجندات تعود بأقل تقدير إوفق أ بامتياز، ويتبع ألنقرة اً أخواني اً الذراع السياسي "للثورة"، جسم

 اً إخواني -اً تركي اً مخطط كان ، بلاعتباطياً إليه األمور لم يكن  ، وهذا يعني أن ما آلت8119عام 
صياع االن عسكرة الثورة أواًل ثم وهذه الرؤية تنعكس من خالل تم التحضير له بكل دقة وعناية.

ية، كما حدث إلى أوامر االستخبارات الترك األعمى لهذا االئتالف والفصائل المسلحة التابعة له
 في عفرين التدخل العسكري  االنسحابات غير المبررة من عدة جبهات مع قوات النظام، وفي في

خلفهم القضية التي  هاب خلف أوهام أردوغان إلى ليبيا بعد أن تركواالذأخيرًا شرقي الفرات، و و 
 بأنهم يمثلونها. الشعب السوري  بعضًا من أوهموا

 الذئاب الرمادية: -2

 إلى منطلقات طورانية في أفكارها تستند، و 1191مية تركية تشكلت أواخر قو هي منظمة 
توحيد ، وتهدف إلى استعادة أمجاده وتاريخه ، وتدعو إلىلعرق والشعب التركيا تفوق  تعتنق فكرة

                                                           
 .السياسة التركية الخارجية.. الكوارث واألخطار تحدق بأوروبا 34
 .بوابة أردوغان لتمويل اإلرهاب وأجندة اإلخوان«.. اتحاد المنظمات األهلية» 35

https://www.almarjie-paris.com/12492
https://www.mobtada.com/details/874204
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مستلهمين ذلك من تاريخ  ،الشعوب التركية في دولة واحدة تمتد من البلقان إلى آسيا الوسطى
. كما واليات في آسيا وأوروبا وإفريقياتي جمعت تحت سلطتها الكثير من الالدولة العثمانية ال
 الدين اإلسالمي في توليفة واحدة.مع دمج الهوية التركية  تدعو المنظمة إلى

ألف عضو  811 حواليوتضم  ،(فرع 1111) من المعسكرات اً كبير  اً عدد المنظمةتمتلك 
تمكنت الحركة من تغذية معسكراتها قد و ، مليون متعاطف؛ باإلضافة إلى مسجلين رسمياً 

الستخدامهم كقوة  وعسكرياً  بتدريبهم فكرياً  وقامت، 1121عام  ذبالمقاتلين والطالب األتراك من
تقوم ، حيث بـ"فرق الموت" هذه المنظمةتوصف ، و ية تشارك في أعمال العنف السياسيرئيس

 ، وهي مصنفة كمنظمةا فكرياً تختلف معهلشخصيات التي عمليات تصفية واغتياالت لبتنفيذ 
 .19والدول األوروبية ،وروسيا ،الواليات المتحدة كل من إرهابية في

 عام منذ استفتاءإلى العلن  حزب العدالة والتنمية الحاكمو  المنظمة خرجت العالقة بين
، ورغم أن الصالت بين الرئاسي النظام الذي انتقل بتركيا من النظام البرلماني إلى ،8111

ألبيرين أوجاق و  ،غرار عصابات مثل عثمانلي أوجاقظمة والحزب ليست جديدة، على المن
من حركات تخدم الخط المتشدد للعثمانيين الجدد، إال أنها تشكل في مجموعها محاولة  ،وغيرها

عالن نفسه "الرئيس السلطان" لخالفة عثمانية إلردوغان، أالتركي، رجب لتحقيق هدف الرئيس 
 ها.لم بإنشائجديدة مزعومة يح

؛ باإلضافة رةتدعمهم أنقالذين  نيتواجد االسالميتشهد  عموماً  الساحة السوريةو  عفرين باتت
من  اً بالفعل عدد تفقد التي "الذئاب الرمادية" مقدمتها في، و األتراك ميليشيات من القوميين إلى

 "انتظار"صحيفة فقد ذكرت  .11الصراع السوري في إثر مشاركتهم العليا في التنظيم  هاقيادات
جانب إلى تخدمت ميليشيات الذئاب الرمادية أنقرة اس"ن أ 8119التركية في تقرير لها فبراير 

على والعصابات المسلحة، من أجل السيطرة على الشمال السوري  ،والنصرة ،ميليشيات داعش
 .12"حساب دماء المواطنين األبرياء

حركة استقالل  ي آسيا الوسطى ومنهاالحركات التركية فالذئاب الرمادية منظمة تدعم 
ن و ت تدريب للشباب األويغور )الصينيأقامت معسكرا قدفتركستان الشرقية في جمهورية الصين، 

                                                           
 .الذئاب الرمادية"" 31
 .نصف مليون متطرف في خدمة إردوغان الذئاب الرمادية .. 37
 .الذئاب الرمادية .. طليعة الغزو التركي لشمال سوريا 38

https://www.youm7.com/story/2017/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1/3228297
https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.hafryat.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 قد اعتبرتها الصينفي إقليم شينجيانغ غرب الصين، و  األصول التركية(، ويتركز معظمهم وذو 
 ،وروسيا ،من شبه جزيرة القرموكذلك لها تحركات في كل  ،11من المنظمات اإلرهابية الرئيسية

  .، والجمهوريات التركية األخرى ذربيجانأو 

مناصرة ى مواقف قومية تركية متطرفة، و ة تتبنّ منظملرصدت ألمانيا تحركات وفي أوروبا، 
مية تبنى مواقف قو التي ت" أوسمانن جيرمانيا"جماعة وهي زب العدالة والتنمية التركي الحاكم، لح

 .11ةتركية ويمينية متطرف

 "العثمانية الجديدة"سياسة  المناطق المستهدفة فيًا: خامس

 الشرق األوسط:  -1
 :سوريا -أ

دخلت تركيا على خط الحدث السوري وقّررت الحكومة التركية سحب العاملين في سفارتها 
كانت من و ، والوقوف إلى جانب "الثوار"، وإعالن موقفها الذي تمّثل بـ "نصرة الشعب السوري"

 لى ما هو عليهإتأجيج األوضاع، حتى وصل الحال  على-قطرجانب  إلى-نالمحرضيأكثر 
، فقد دعمت وساندت معظم الفصائل المسلحة، وكانت البوابة الرئيسية لدخول المتطرفين إلى اآلن

 في مقدمتها الجماعاتعظم الفصائل المقاتلة، و سوريا والخروج منها، وتم توثيق عالقاتها مع م
 .ة وحركة نور الدين الزنكي وغيرهاوالنصر داعش  ؛األكثر تطرفاً 

له  تسمح فرصة ثمينة لدعم جماعات إسالمية األزمة السورية نشوبردوغان أاعتبر 
لإلسالميين المتوقع  "النجاح"االستفادة من  ، من خاللمتقدمبالوصول إلى موقع إقليمي 

في الخفاء والعلن، محدود للفصائل المسلحة  فبدأ بتقديم دعم غير، المتطرفين في المنطقة
رواتب عالية،  ،وقطر ، بالتعاون معواستقطب الشخصيات "السياسية المعارضة" من خالل منحهم

، فارتهنت هذه المجموعة "االئتالف المعارض" مسمىوفتح لهم مكاتب خاصة، وجمعهم تحت 
 .فقط تزال تنّفذ رغبات حكومته ، وماحزب العدالة والتنمية الحاكمإلى سياسات 

 يشكلون الثقل األهم للمعارضة" واضح تمامًا؛ فهم" لتأثير اإلخواني في الجسم السياسيإن ا
أنقرة بشكل أساسي، في حين أن الهيكل العسكري  في هذا الجسم، وهم الفئة التي تعتمد عليها

                                                           
 الذئاب الرمادية بتركيا.. هل ستكون الوجه اآلخر للحرس الثوري اإليراني؟! 31
 المصدر السابق 41

https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
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تشكل من فصائل الحماية التركية والدعم القطري، يالمنتشر في مناطق الصراع، ويحظون ب
 .من حيث الممارسات الميدانيةداعش والنصرة عن ة ال تختلف إسالمية متشدد

في الحقيقة  ها، ولكنالكرداحتلت تركيا عدد من مدن الشمال السوري تحت ذريعة محاربة 
 التي يشملهاسع في جميع المناطق التوّ من خالل  ،غير المعلنذا السبب لتحقيق هدفها تستغل ه

 "الميثاق المللي".

 :العراق -ب

المحاصصة الطائفية في  تأجيجالسنة في العراق، يحاول الرئيس التركي  بدعوى حماية
لميليشيات عسكرية ، عبر دعمه البلد تعقيداً  هذا الجغرافيا السياسية العراقية، التي تزيد أوضاع

السياسية  ااإلخوان عبر ذراعه ضمنإلى جانب تحريك عمالئه  ؛بالمال والسالح والتدريبسنية 
 ي المزعوم.لخليفة العثمانااألرض لموطئ قدم لتمهيد "الحزب اإلسالمي" 

 ،(8111يوليو  81 –8119أكتوبر  19قبيل وأثناء معركة الموصل )حاول أردوغان، 
المشاركة في عملية تحرير ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان بعد  ،بشتى الطرق 

كونها من أهم مناطق ، 8111ام العاصمة بغداد، من قبضة تنظيم داعش اإلرهابي التي احتلها ع
بعد الحرب  اً تخلت عنه قسر  "يميراث عثمان"نقرة أن الموصل أالميثاق المللي، حيث تزعم 

طالب إردوغان بتعديل االتفاقية التي ي، و 1181العالمية األولى بمقتضى اتفاقية لوزان عام 
لحزب اإلسالمي ظهر دور اه الفوضى السياسية ووسط هذ .رسمت الحدود التركية الحالية

العراقي، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة اإلخوان، فعلى لسان أمينه العام إياد السامرائي، انتقد 
من أن أنقرة تريد مساعدة العراق في استعادة األ اً راقي الرافض للتدخل التركي مدعيالموقف الع

 .11بمحافظة نينوي ومركزها الموصل

، ح ابراهيم كالنصرّ  ، وقدحقية بحمايتهاولها األ ة،تركي مناطقموصل وكركوك التركيا  دتع
ية إال أن الهوية األساس نعم فيها األكراد وفيها العرب أيضاً ": المتحدث باسم الرئاسة التركية

وأضاف السياسي التركي أن "خمسة آالف متطوع قومي على  ،لكركوك أنها مدينة تركمانية"
قتال من أجل الوجود والوحدة والسالم في المدن التي األقل مستعدون وينتظرون االنضمام لل

                                                           
 .( .. اإلخوان ينّصبون إردوغان خليفة لـ"سنة بغداد"2أوراق أنقرة بالعراق ) 41

https://3thmanly.com/ar/article/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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واستفتاء  ستفتاء الدستوري الشمول كركوك با أثارلذلك  ،18يقطنها التركمان، خاصة كركوك"
 غضب تركيا. االستقالل

 كردستان: -ج

أسفر تفكك االتحاد السوفياتي عن تحوالت جيوسياسية جذرية في الشرق األوسط، ومنها 
سها بالدور الذي أناطته تركيا لنف، وذلك الرتباطه عالمية-دوليةإلى مرتبة  صعود القضية الكردية

في المجال الجيوستراتيجي الممتد من البلقان إلى األناضول، ومنها إلى القوقاز وآسيا الوسطى، 
فقد تم اعتبار القضية الكردية العقبة التي قد تضع حدًا لمرحلة ما يشبه إعادة المجال 

ستطاع . وقد ازداد إمكانية تفعيل هذا الدور خالل األزمة السورية عندما ا11مانياإلمبراطوري العث
في التصدي كفاءتهم العالية قدم في الساحة الدولية بعد أن أثبتوا  الكرد أن يجدوا لنفسهم موطئ

اآلن إلى ترجمة هذا الدور سياسيًا ودبلوماسيًا، ولن يكون  ، وهم بحاجةلتنظيم الدولة اإلسالمية
خطورة التمدد العثماني الجديد على  الدولي-السياسيمر مستحياًل عندما يدرك المجتمع األ

 مصالحهم الجيوستراتيجية.

في الجغرافيا الكردية فقد  حزب العدالة والتنميةأما سياسة العثمنة الجديدة التي مارسها 
ردوغان اّدعاء أله وفق مسارات عدة منها:  ةمناصر كردية قاعدة كسب محاولة في  تمثلت بداية

ع نطاق "قانون مكافحة اإلرهاب"، حيث طالت مع توسي ، بالتزامنبأن القضية الكردية قضيته
مع  . وأسهم في تشكيل مجموعة رأسمال كردي متواطئالكرد االعتقاالت األطفال والنساء

مراكزها في المدن المهمة في جنوب وشمال كردستان. كما أسس منظمات  أجنداته، وأسس
بالكردايتية، وأردفها بوسائل إعالم مارست الحرب النفسية ضد الشعب  ةمع المدني المتظاهر المجت

 يس الدينيتس الكردي بشكل واسع، مع فتح المجال أمام األنشطة الرياضية والفنية؛ فضاًل عن
" )نسبة إلى منظمة حماس الفلسطينية التي أسسها الموساد كردي تشكيل "حماسمحاولة و 

وتفعيله وترقيته إلى الصدارة، مع  ،الكردايتيةالتحرير الفلسطينية( يحمل شعار  عاف منظمةإلض
التصفية  لتسخيرها جميعًا لصالحالقرآن وبناء الجوامع  دورات تعليم وتكثيفإنشاء ثانويات دينية 

 . 11الثقافية، والمضي في إنكار الوجود الكردي والتعتيم على نضال الكرد من  أجل الحرية

                                                           
 .أهمية "كركوك" التاريخية واالستراتيجية بالنسبة لتركيا 42
 .28-27فل، عودة تركيا إلى الشرق، صنو 43
 ، ص5مجأوجاالن، مانيفستو الحضارة الديمقراطية،  44
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التركية بشكل الفت في جنوب كردستان، وتسّربت إلى كافة  مراكز االقتصاديةانتشرت ال
القّطاعات تقريبًا، فمن مساهمتها في الشركات النفطية إلى االستثمارات في الشركات العقارية، 
وصواًل إلى التجارة العامة بكل تفاصيلها )الغذائية والخدمية والصحية وغيرها(، وهو ما يشكل 

  بإرادتها.ًا اقتصاديًا منقطع النظير، ويجعل اإلقليم أسير الرغبات التركية ومحكومًا تغّواًل تركي

عدة قواعد عسكرية في  ،وما بعدها AKPقبل  ،نشأ التركأفقد  وعلى الصعيد العسكري،
ن المطالبة بمغادراتها ابمك مواقع حساسة جدًا، وبات من الصعوبة ليم كردستان، انتشرت فيإق

العراقي والكردي. وفي غرب كردستان )روجافا(، فقد استولت القوات التركية عبر  على المستويين
اًل ثم أو  بما بين جرابلس والبا الممتدة جيشها والفصائل المسلحة الموالية لها على المنطقة

بين رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، وهي مراكز  عفرين، وأخيرًا المنطقة الممتدة
 مفهوم "الميثاق المللي".  تدخل في صلب

فهم مسألة التخوف التركي الهائل من القضية الكردية بشكل  الوقائع يتمعند إدراك هذه 
مختلف، كما لم تحسب له حساب من قبل، فالدور الكردي يهدد صميم فكرة "العثمانية الجديدة"، 

مية التركية بروح هجومية ما زاد من النزعة القو ف إلى جانب تحديات أخرى تواجهها تركيا بالطبع.
 حيث، بعد انهيار االتحاد السوفييتي هو ظهور الدول التركية الجديدة في آسيا الوسطى والقوقاز

وقامت أنقرة لتحريك مشروع "الجامعة التركية"،  ،سياسيًا وفكرياً  ،أسهمت في إيجاد المناخ المالئم
لموقف التركي حيال المسألة الكردية دور الزعامة لهذا العالم الواسع، مما أضفى على افيها ب

 طابعًا قوميًا متشددًا.

 مصر: -د

 المسلمين إلخواناتنظيم  أردوغان في التخطيط لالستيالء على مصر ضمن مشروعشارك 
أماًل في السيطرة رجال األعمال األتراك إلى مصر  فقد اصطحب، "بالخالفة الكبرى "المسمى 

راحت  ، إال أن طموحاته وآمالهط حسني مباركسقو  السياسية واالقتصادية على مصر عِقب
، وانحاز الجيش المصري 8111 يونيو 11، حينما قامت ثورة فقط أدراج الرياح بعد عام واحد

 .45لمطالب الجماهير الغفيرة، وتم إنهاء حكم اإلخوان

                                                           
 .السياسة التركية الخارجية.. الكوارث واألخطار تحدق بأوروبا 45
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 وخّفضت ،سالميةبمحمد مرسي والحكومة اإل اإلطاحةبعد من القاهرة  سفيرهاسحبت تركيا 
جسور العالقة مع القيادة المصرية الرسمية  هدمبدا الموقف التركي وكأنه يو يل الدبلوماسي، التمث

ذين يستولون أولئك ال اً حترم أبد: "أن أنقرة لن تقائالً فقد صّرح أردوغان حتى على المدى البعيد، 
 ."19على السلطة بانقالب"

حتجاجات المصرية في كانون شهدت العالقات المصرية التركية انقالبًا كبيرًا مع تفجر اال
، حيث دعمتها تركيا منذ األيام األولى، ووجه أردوغان خطابًا لحسني مبارك يطالبه 8111الثاني 

، وأكدت أنقرة ذلك من خالل الزيارة التي قام بها الرئيس التركي عبدالله 11باالستماع لرغبة شعبه
ذلك قبل نهاية العام الزيارة غول كأول رئيس يزور مصر بعد شهر من تنحي مبارك، وأعقب 

وسط ترحيب كبير من أنصار  تركيأعمال  مائتين وثمانية رجلالشهيرة ألردوغان بصحبة 
ويبدو أن ذلك أثار حماسة التيار اإلخواني  12اتفاقية تجارية، 81اإلخوان، وتم خاللها توقيع 

مد مرسي، فوجد المتطلع إلى بلوغ السلطة في مصر، وأسفرت االنتخابات عن فوز مرشحه مح
 كل منهما في اآلخر سندًا له.

فتح وصول مرسي إلى السلطة الطريق واسعًا أمام تركيا لتكوين خريطة جديدة في الشرق 
األوسط، فأنقرة ستمثل مع مصر ثقاًل إقليميًا غير مسبوق منذ مائة عام على األقل، ولم يمض 

مؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية في لحضور ال شهران على توليه الحكم إال وكان مرسي مدعواً 
، وحظي هناك بترحيب كبير، كما شهدت تلك الفترة سقفًا مرتفعًا في الموقف 811811أيلول 

توجس  أثار، مما 8118التركي المصري من الحرب اإلسرائيلية على غزة في تشرين الثاني 
 إسرائيلي من هذا التقارب.

ع صدمة االنقالب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح انهارت األحالم التركية فجأة تحت وق
، وال يخفى على أحد أنه انقالٌب نفذه 8111 تموز 1السيسي، وزير الدفاع المصري، في 

المعسكر المعادي ألردوغان في منطقة الشرق األوسط بدءًا من إسرائيل ومرورًا باإلمارات 
زمة السورية ولم تجد فيه الحليف الذي والسعودية، وكذلك إيران التي أزعجها موقف مرسي من األ

 . تتأمله كانت
                                                           

 ”2112-2115“االسرائيلية وثورات الربيع العربى  –تركية العالقات ال 41
 .11/12/2111، نشرت في: رجب طيب أردوغان يدعو مبارك إلى اإلصغاء إلى مطالب شعبه 47
 .2117كانون األول  11، التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري للدراسات العالقات المصريةمحمد إلهامي، 48
 .31/11/2112، األهرام، كمالرئيس مرسي يصل تركيا ويحضر فعاليات مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحا 41
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كان الموقف التركي حادًا وصلبًا تجاه االنقالب العسكري في مصر، فقد وفرت تركيا 
للمعارضة المصرية التي لجأت إليها قنوات فضائية تهاجم االنقالب العسكري وسياسته، 

عف المعارضة وعجزها في إدارة واستضافت المؤتمرات والفعاليات السياسية لهم، إال أن ض
المعركة مع النظام في مصر انعكس على مستوى التصلب التركي المتمثل بطلب عودة مرسي 

 إلى الحكم، والتراجع تدريجيًا إلى المطالبة بإسقاط حكم اإلعدام عنه. 

، وكان النظام 811111أعلنت مصر جماعة اإلخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا أواخر عام 
ري الجديد قد بدأ بشّن حمالت سياسية وإعالمية ودبلوماسية عنيفة على تركيا، وخصص المص

وإعاقة السياسة التركية، وتحركت المؤسسات  فضحديد من مقدرات مصر ومجهودها لالع
وعقدت مصر المصرية بالتوافق مع إسرائيل واإلمارات في محاولة لتحطيم النفوذ التركي، 

ن لترسيم الحدود البحرية، التي تضّيع على تركيا حقواًل نفطية في اتفاقيات مع قبرص واليونا
منطقة شرق المتوسط، وأسهمت بشكل فعال في رصد ومتابعة محاولة االنقالب العسكري في 

 .8119أيلول  11تركيا في 

 :فلسطين-ه     

، ن عالقات حركة حماس مع تركيا وقطر وإيران، تأتي وفق الفكر الذي تنتمي إليه حماسإ
من هذا التنظيم وفق المادة  اً اعتبرت حماس نفسها جزء وقدفكر جماعة اإلخوان المسلمين، وهو 

 إثرمن سوريا  في تركيا مالذًا آمنًا لها بعد فرارها حماس اتقياد رأت. وقد الثانية من ميثاقها
بية عسكرية في الضفة الغر توجيه خاليا حماس الحيث استطاعت  ها،اندالع الحرب األهلية في

السلطات  في حين أن .تحويل مئات اآلالف من الدوالرات إلى أنشطة حماس المسلحة، و واألردن
نشطاء حماس في تركيا  ، حيث يقومبات حماس العسكرية في البالدتدري تشرف علىالتركية 

 مكتبإلى هم يتم إرسالو  ،واألردن وسوريا ودول عربية أخرى  بتجنيد فلسطينيين يعيشون في تركيا
 .11خارج المدينة ، يقوم بدوره بفرزهم إلى معسكرات تدريبيةفي إسطنبول خاص

وهذا ما  ،حاولت  تركيا من خالل حركة حماس الوصول الى دور مؤثر في الشرق االوسط
 لهم،الدعم ، وقدمت األبواب أمام قادة حماستركيا فتحت ، فقد سرائيلإمن قبل  اً ضبغ ثارأ

                                                           
 .2113كانون األول  25، وكاالت، نمصر تعلن اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية يحاكمها القانو  51
 .نهج تركيا في مكافحة اإلرهاب 51
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تشاء، وبرز ذلك في العديد من  في أي وقتتستخدمها ها دتكون القضية الفلسطينية ورقة بيل
 في الوقت الذي نأت فيه .18وتل أبيب أنقرة العالقات الوطيدة بين من رغمعلى الالمناسبات، 

 .11وتحركت نحو تحسين عالقاتها بإسرائيل ،الدول العربية ومنها السعودية بنفسها عن الحركة

كانت تتخذ من دمشق مقرًا لها، ودخولها في على حركة حماس، التي  تركياكان انفتاح 
ملف المصالحة الفلسطينية كوسيط بين السلطة الفلسطينية و"حماس"، أو لتخفيف التوتر بينهما، 

تنشيط دورها في الشرق األوسط، الذي كان منوطًا بمصر والجامعة العربية فقط،  يهدف إلىكان 
د مواجهة أردوغان لشمعون بيريز في مؤتمر وكان نجاح تركيا في أداء هذا الدور؛ ال سيما بع

، "لكسر حصار غزة"في محاولة  8111وإرساله سفينة "مافي مرمرة" عام  811111دافوس عام 
كان يستقطب تعاطفًا شعبيًا عربيًا وإسالميًا، وهو ما كان يشكل حرجًا سياسيًا لألنظمة العربية 

ع بينهما دعم حركة حماس، في الوقت التي شعرت بصعود نجم كل من تركيا وإيران اللتين جم
ظهور في الفلسطينية، وقد تسبب هذا األمر الذي انحاز فيه النظام الرسمي العربي للسلطة 

 .حساسيات لم تستطع القنوات الدبلوماسية من إزالتها حتى جاءت أزمة "الربيع العربي"

  :الخليج العربي -2
 :سلطنة عمان -أ

بشكل  8111عام منذ  تحركوا ، لكنهمفي البداية مانه عُ تجا لم يبد العثمانيون الجدد حماساً 
مذكرة التعاون  انطالقًا منفي ُعمان،  سابقاً حكومة أجاويد  زرعتهأن يحصدوا ما وا ، وقرر ملحوظ

، بهدف ضمها للمحور واقتصادياً  ، واختراقها عسكرياً مع مسقط العالقاتتعميق  ثمالعسكري 
 .11التركي في نهاية المطاف

 

 
 

 
                                                           

 كيف ارتبطت حركة "حماس" بعالقات قوية مع قطر وتركيا وإيران؟ 52
 .ديلي تليغراف: تركيا "تسمح لحماس بالتآمر لشن هجمات" على إسرائيل 53
  .غاضبا بعد مشادة كالمية مع الرئيس اإلسرائيلي أردوغان يغادر دافوس54

 
 .بيزنس الموت .. تركيا تستغل مخاوف مسقط لتغرقها بالسالح 55
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 ين:البحر  -ب

خوان المسلمين "جمعية ردوغان التقرب من البحرين بواسطة جماعة اإلأحاولت حكومة 
ها، فكانت واحدة من الشركاء المانحين اريعدمت األموال لصالح تركيا ومشق التي اإلصالح،

 .51من األوقاف التابعة لحكومة إردوغان اً ن اليمنية التركية"، الممولة أيضلجمعية "الصداقة والتعاو 

 :رقط -ج

لجأت تركيا إلى قطر لتزويدها بالغاز عقب أزمة إسقاط الطائرة الروسية على األراضي 
التركية بعد أن قامت موسكو بفرض عقوبات تجارية على تركيا، وكان لقطر دور مهم في 
تخفيف حدة تأثير هذه العقوبات على تركيا خاصة في مجال الطاقة. وفي ظل احتدام الصراع 

منطقة الشرق األوسط بين موسكو وواشنطن من جهة والسعودية وإيران من الجيوستراتيجي في 
جهة أخرى، وجدت تركيا في قطر الحليف االستراتيجي الوحيد المتبقي لها في منطقة تشهد 

لتؤكد عمق  8111سياسة استقطاب قوية، وقد جاءت اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عام 
، ورّدت 8119قطر مع تركيا في مواجهة محاولة انقالب تموز  العالقة بين البلدين؛ إذ وقفت

تركيا بدعم سريع وغير محدود لـ حليفتها قطر بعد تعرضها للحصار خالل األزمة الخليجية منذ 
، وتمّثل في مد جسر جوي وبحري لنقل البضائع والمعدات إلى السوق القطرية، 8111حزيران 

اجتماعات القمة بين بلغت ، وقد 11لمستويات قياسيةكما أن حجم التبادالت التجارية وصلت 
اتفاقية في مجاالت  11قمة، وأفرزت توقيع نحو  11الرئيس التركي وأمير قطر ما يقارب 

 .12مختلفة

إن أكثر ما جعل التقارب ممكنًا وقويًا بين هذين البلدين هو تبّني قطر لمنظمة اإلخوان 
د تمكنت هذه الجماعة من خالل مواقع التواصل المسلمين، وتأمين الحماية والمالذ لها، وق

االجتماعي، وعبر العديد من دعاتها أمثال يوسف القرضاوي وغيره، من الوصول إلى شريحة 
العالمين العربي واإلسالمي، وترافق هذا النشاط مع بروز اتجاهات حزب العدالة  فيواسعة 

م مع بداية أزمات "الربيع العربي"، مالمح هذا التالح توالتنمية الحاكم في تركيا، وقد اتضح
حيث تم كشف العديد من التقاطعات التي كانت تجمع هاتين الدولتين في تعاملهما ودعمهما 

                                                           
 .إخوان البحرين.. الجنسية عربية والوالء لـ"إردوغان" 51
 .12/11/2117، ترك برس، جسر جوي غذائي بين إزمير والدوحة 57
 .Daily Sabah ،21/11/2118، ية التركية القطرية العلياحول االجتماع الرابع للجنة اإلستراتيج وكالة األناضول لألنباء، 58
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https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2018/11/26/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7


25 
 

مكشوفة. كما إن المصالح االستراتيجية،  اآلن أصبحت وقدلقوى اإلرهاب في العالم العربي، 
من العزلة أكثر من دول األزمات  واالقتصادية، والسياسية جمعت الدولتين اللتين أصبحتا تعانيان

نفسها، وكان ذلك كافيًا ليزيد من حالة التقارب الذي استغلته تركيا في خدمة سياستها التوسعية؛ 
إذ تمكنت من نشر آالف الجنود األتراك على األراضي القطرية حسب بنود اتفاقية عسكرية سرية 

ة أي جندي تركي متواجد بعدم جواز مالحق تم الكشف عنها مؤخرًا، وتبين أن أحد أهم بنودها يفيد
محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية، كما تبين أيضًا بأن هذه االتفاقية ال  أوفي قطر 

أو منظمة دولية، من أجل فض النزاعات أو  دولة كانت سواءً تجيز اللجوء إلى طرف ثالث، 
 .11الخالفات التي يمكن أن تنشأ عنها بين الدولتين

 :ليمنا -د

 فيحركة اإلخوان المسلمين تقوده لكيان إيران  األتراك حاليًا إلى تأسيس كيان مماثل يسعى
إلى حزب العدالة والتنمية اإلسالمي  وبدأ العمل التركي على هذا المشروع منذ وصول ،اليمن

العربي  الربيعبعد أزمات وتيرة التحركات التركية على األرض اليمنية  وازدادت ،لسلطة في تركياا
 التي وصلت إلى عدة أقطار عربية بينها اليمن.

وذلك على  ،في فترة حكم نظام صالح مع حركة اإلخوان المسلمينعمل األتراك بسرية تامة 
محاور مختلفة كان أبرزها المحور التجاري، حيث دعمت تركيا عبر حزبها الحاكم اإلخوان 

الفنية للعمل المصرفي، واستطاع الشيخ حميد  المسلمين في اليمن بالمال واالستشارات والخدمات
أن يبني إمبراطورية تجارية كبيرة بمساعدة األتراك. وبعد  (أحد قيادات إخوان اليمن)األحمر 
وجدت تركيا الباب مفتوحًا لها لتلعب دورًا كبيرًا في دعم أنشطة الثورات في العالم العربي انطالق 

 211كثر من قام حزب العدالة والتنمية التركي بتدريب أ اليمن، فقدي ف حركة اإلخوان المسلمين
أبرزها التنمية  ،في مجاالت عديدة ،ياإلخوانالتوجه  ي ذو من  ،من كوادر حزب اإلصالح

وإدارة المؤسسات  ،والتخطيط العسكري  ،والتقنيات الحديثة في االتصاالت ،والتخطيط، البشرية
 ومجاالت أخرى مختلفة. ،الصحية والتعليمية

عد رحيل نظام صالح عن الحكم ظهرت التحركات التركية صوب اليمن بشكل علني ولم ب
يتحرج سفير تركيا من لقاء قيادات إخوان اليمن وتنسيق تحركات تصب في مجرى تأسيس قوة 

                                                           
 . 12/11/2111، رؤية، االتفاق العسكري بين قطر وتركيا.. احتالل بوثيقة سريةمحمود رشدي،  51

https://roayahnews.com/articles/2019/1/12/7602/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://roayahnews.com/articles/2019/1/12/7602/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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، حيث استطاعت تركيا أن تجمع أجنحة حركة اإلخوان بالفعلسياسية حليفة لتركيا، وهو ما تم 
يمن تحت لواء العدالة والتنمية بالتوازي مع مشروع مماثل في مصر بحيث المسلمين كلها في ال

البحر األحمر حيث يكون لتركيا النفوذ األكبر على ممرات المالحة المائية في جنوب وشمال 
 .11تطل مصر واليمن

هيئة اإلغاثة  عملت الغرابة، فقد مل التركي مع األطراف اليمنية حدّ بلغ التناقض في التعا
ان لميليشيا من حكومة أردوغ اً مباشر  اً شكل دعم، ما ينصنعاء ومناطق سيطرة الحوثي في ةالتركي

 ،عبد ربه منصور هاديفيه أجرى في الوقت الذي  .11وثيةحال الميليشياب الحوثي، وشبه اعتراف
، تلبية 8119فبراير  شباط/ 12-19زيارة لتركيا في الفترة ما بين  ،رئيس الجمهورية اليمنية

الخارجية اليمني في القمة اإلسالمية  وزيرشارك ، كما أردوغانموجهة إليه من قبل لدعوة 
نقلت وكالة "سبوتنيك" في حين  .12في إسطنبول 8112مايو  أيار/ 12 فيالطارئة حول القدس 

نقلهم  ، تمة، يتبعون تنظيم القاعدةمسلح، جميعهم من جنسيات أجنبي 111أن أكثر من  الروسية
حين ثم اليمن، مشيرة إلى أن هؤالء المسل ة، ومنها إلى الصومالراضي التركيإلى األ من إدلب

 .13شخصاً  11و 2اوح عدد أفرادها بين يتر  وفدوا على شكل مجموعات صغيرة

من خالل حزب اإلصالح اإلخواني الموالي لها، ومن خالل الدعم القطري تركيا  تسعى
على  استعادة هيمنتها العثمانيةإلى طقة المادي واإلعالمي والمعنوي وأطراف أخرى في المن

 .14ي، ولبسط نفوذها على دول المنطقةاالستراتيجها إلدراكها أهمية موقع ،اليمن

في ظل التطورات األخيرة  ملموساً  أمراً  ق إيراني تركي قطري في اليمن باتاّن مالمح تنسي
حّول موقفها إزاء الحرب في على ت تدل واإلشارات التي بعثتها أنقرة ،التي شهدها الملف اليمني

لمواءمة بين دعمها للحوثيين وارتباطاتها بجماعة إلى ابنيها للرؤية القطرية التي تسعى وت ،اليمن
 .15اإلخوان المسلمين في اليمن

 

                                                           
 .عالقة غير مشروعة بين تركيا و حزب اإلصالح عبر حميد األحمر 11
 .تحاول اصطياد النفوذ في مياٍه عكرتها الحرب تركيا«.. الحوثي»و« صالح»بعد تجميد أموال  11
 .العالقات السياسية بين تركيا واليمن 12
 .ير اإلرهاب وتعيد زراعة "القاعدة" في اليمنتركيا تواصل تصد 13
 .إيران وتركيا.. خيوط التآمر الخبيث 14
 .تنسيق تركي إيراني في اليمن بمشاركة قطرية تحسبا لمرحلة ما بعد الحرب 15

https://yemenat.net/2012/12/97846/
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 :افريقيا لشما -3

 :ليبيا -أ

، ورأت أن 8111عام  انتفاضةإّبان  عملية عسكرية ضد ليبيا ةعارضت تركيا في البداية أي
 .اً أخرى سيكون له نتائج عكسية تمامدولة  ة"الناتو" في ليبيا أو أي ِقبل  لعسكري منالتدخل ا

إذ كان لديها فرصة للوصول إلى االقتصاد الليبي،  ؛بعد هزيمة القذافي مواقف أنقرة تغيرت لكنو 
أن تكون أكثر  أرادتذلك أن أنقرة  خالل ويبدو من ونشر نفوذها من خالل جماعاتها اإلسالمية،

الطموح الفرنسي للعب  معتحقيق التوازن ، و من جهة رة على توجيه مسار التطورات من الداخلقد
 .، من جهة أخرى الريادي خالل هذه العملية الدور

، حين رفضت العناصر 8111عام بعد  بشكل واضحتركي في ليبيا التدخل ال ظهر
في االنتخابات، مما أدى إلى بالهزيمة االعتراف حكومة الوفاق الوطني  تمثلهااإلسالمية التي 

  حفتر. الوطني بقيادة الضابط المتقاعد خليفة جيشالي طبرق يدعمها تشكيل حكومة منافسة ف

يعد دعم أنقرة لحكومة الوفاق الوطني أحد قرارات السياسة الخارجية العديدة التي وضعتها 
إلى وصف الصراع أنقرة لمواجهة مصر وحلفائها من دول الخليج، مما دفع بعض المحللين 

 99الليبي بأنه حرب بالوكالة اإلقليمية

ية األسلحة إلى لفريق من الخبراء التابعين لألمم المتحدة، فقد سلمت الشركات الترك ووفقاً 
، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال األسلحة (وهو تكتل لميليشيات متشددة) تحالف فجر ليبيا

الجماعات المتطرفة  دعم بالتنسيق مع الدوحة في ت أنقرةواصلفقد  91والمال إلى "المتشددين".
 وقد ،األمم المتحدة فرضتهالرغم من حظر األسلحة الذي  ، علىباألسلحة في طرابلس ومصراته

ِقبل ون أية مسائلة من ، وذلك من د92قادمة من تركياالاألسلحة  اتشحنالعديد من صودرت 
 المجتمع الدولي.

رسل األسلحة والمتطرفين آلن يا وبات أردوغان معل نًا، صبح اليوموما كان في البارحة سرًا أ
على موافقة برلمان  وحصلأنظار الجميع، من داعش والنصرة والفصائل السورية المسلحة أمام 

                                                           
 ... من الدبلوماسية إلى التصعيد العسكري2111تركيا في ليبيا بعد  11
 .ريكي يكشف دور تركيا وقطر في تخريب ليبياتقرير أم 17
 .تحالف المتطرفين: الدعم التركي والقطري لإلرهاب في ليبيا 18

https://www.noonpost.com/content/28596
https://www.albawabhnews.com/3830651
https://eeradicalization.com/ar/%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a/
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بالتالي و  ،خوانية في ليبيامن انهيار الحكومة اإل هتخوفي التدخل عسكريًا في ليبيا بعد البالد ف
 .يةحالمه العثمانأانهيار 

أنقرة  قد أصبحتيظهر هذا االتجاه بشكل واضح في مسار العالقات التركية مع ليبيا، فـ
عامها  تدخل بدأت في ليبيا البعيدة عن حدودها منذ اندالع أزمتها التي كبيرةتتدخل بجرأة 

 ، من دون أن تواجه أي اعتراض واضح من المجتمع الدولي. العاشر

لتركية تجاه األزمة الليبية كان التناقض والتعارض، فمع إن العنوان األبرز في السياسة ا
ضد حكم معمر القذافي تحفظت أنقرة بشكل عام إزاء  8111شباط  11بداية االحتجاجات في 

التدخالت الخارجية في ليبيا، وعارضت فرض العقوبات، وخطط التدخل العسكري بقيادة فرنسا ثم 
إلسهام في جهود اإلغاثة اإلنسانية، مع اإلبقاء على الناتو، وبدت تركيا أقرب إلى تبني مدخل ا

 قنوات مفتوحة مع طرفي الصراع ألداء دور الوسيط.

تقديم كافة أوجه الدعم  نحواتجهت أنقرة  8111تشرين األول ومع سقوط نظام القذافي في 
خوان للتنظيمات اإلرهابية، الممثلة في "حزب العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم اإل

الغرب الليبي، كما قدمت أنقرة دعمًا لتحالف "فجر ليبيا" في لمسلمين، ومليشيات مدينة مصراتة ا
بقيادة "خليفة حفتر"، وهو  8111في مواجهة "عملية الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في مايو 

شرق "خليفة ما تسبب في توتر عالقاتها مع الشرق الليبي، حيث وجه قائد الجيش الليبي في ال
حفتر" اتهامات لتركيا بدعم "اإلرهاب" في ليبيا، وأصدرت حكومة الشرق الليبي قرارًا بإيقاف 

 التعامل مع كافة الشركات التركية في ليبيا ردًا على سياساتها الداعمة لتحالف "فجر ليبيا".

واًل إلى وص والتمدد في شمال إفريقيا بدءًا من المغربتسعى تركيا إلى توسيع نطاق نفوذها 
جبار هذه المنطقة على التسليم بهذه التركيبة، التي ثبت أنها وذلك إلمصر ومرورًا بالسودان، 

أحد عناصر الخلل في المنطقة، وذلك للحصول على نفوٍذ شبيه بالنمط العثماني من خالل 
التي تدفع شركائها اإلخوان، مهما كّلف ذلك هذه المنطقة من ثمن. ومن األسباب المادية األخرى 

تركيا في هذا االتجاه هو السعي للحفاظ على استثماراتها هناك، وضمان الحصول على حصة 
مليار  81حو تقدر بنالتي جيدة للشركات التابعة لها، ومنع خروج األموال الليبية من تركيا، و 
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 ة بمختلف؛ فضاًل عن أموال الجماعات اإلسالمي91حكم معمر القذافي تعود لفترةدوالر، وغالبيتها 
 التي حولت تركيا إلى ما يشبه بنوك إيداع لها.و ، مشاربها

تطالب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة بإدانة تركيا 
ما يتعلق بشحنات األسلحة التي تم ضبطها أواخر فيقيق حول هذه الممارسات؛ والسيما وفتح تح

، والتي تشكل خرقًا للقرار الدولي المفروض على ليبيا بشأن 8111عام ، وبداية 8112العام 
، وقد بدأ عدد من نشطاء المجتمع المدني، والسياسيين 8111حظر توريد األسلحة إليها منذ عام 

والحقوقيين، واإلعالميين، والمهتمين بالشأن العام في إصدار بيانات بشأن التدخالت التركية 
مستبعد التحرك باتجاه المجتمع الدولي لمحاسبة أنقرة على جرائمها في ، ومن غير ال11السافرة

 ليبيا، مما قد يسمح بفتح ملفات أخرى من سجل التجاوزات التركية في غيرها من األماكن.

 :جزائرال -ب

عالقات وثيقة مع بنت حكومة أردوغان  ، حيثهداف التركيةعن األ بعيدةجزائر اللم تكن 
مع قياداتها بوضوح تام  تفوق فقدخوان المسلمين، المقربة من اإل )حمس( حركة مجتمع السلم

في تركيا أفضل  ميةنرى في حزب العدالة والتتله كل ما يرتكبه من سياسات، و  وبررت ،ردوغانأ
 .11اء بهدنموذج يمكن االقت

 ال اب ذات الخلفية اإلسالمية اإلخوانية في الجزائر، وهيز أحد أكبر األح اً تمثل الحركة حالي
ن، ومشروع العثمانيين ، وأفكار جماعة اإلخواالحاكم في تركيا حزبالتزال تحاول الترويج لنموذج 

وبعد دعوات متكررة  الجزائر والمغرب وموريتانيا(.في منطقة المغرب العربي )ليبيا وتونس و  الجدد
ردوغان أب استجا من أجل غزو الجزائر اقتصادياً  لتركياحركة هذه الِقبل من  على مدار عامين

األتراك،  -ح منتدى رجال األعمال الجزائريين، وقام بزيارة إلى الجزائر، وافتت8112في فبراير 
 بقوة في الجزائر.المستثمرين في بالده إلى العمل  داعياً 

إعالن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحراك الشعبي ضد وجد األتراك الفرصة 
فقد أشارت العديد  ؛النزول إلى الشارعفي خوان إلإلى ا وعزواة جديدة، وأنيته الترشح لفترة رئاسي

                                                           
 .23/12/2118 ، صحيفة العرب، الصمت األممي والدولي يرسخ الدور التركي في ليبيامحمد أوب الفضل، 11
 .12/12/2118، اليوم السابع، ..تركيا تواصل دعم جماعات اإلرهاب فى ليبياأحمد جمعة، 71
 عالقة؟حمس الجزائر والعدالة والتنمية التركي: أي  71
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لتحريك الشارع الجزائري،  إلى األصابع التركية التي تلعب من خلف األحداثمن التقارير 
 .18لحكمإلى الوصول لومساعدة اإلخوان 

لى وتدعو إ ،ض الشعب ضد جيشهالجزائر بتصريحات استفزازية تحر دخلت تركيا على خط 
 بغريبوهو تصرف ليس ، هناك تيار اإلخوانها من خالل الفوضى في محاولة لتحقيق أهداف

استغالل عبر في الدول العربية  الصراعتأجيج في  وخبرة، فقد أصبح لديهما باع قطرو على تركيا 
بيا لي تدفعثورات الربيع العربي، وما تبع ذلك من دمار واقتتال  الفوضى الحاصلة على إثر

 .إلى اليوم ا والعراق ثمنهوسوري

 تونس -ج

إلى ها من خالل عالقاته المشبوهة مع حركة النهضة منذ وصول العدالة والتنمية حزبسعى 
(، إلى مد جذور له في الدولة 8111 يناير-8111لحكم بعد نجاح الثورة التونسية )ديسمبر ا

مشروعه التوسعي في شمال  ويبسط نفوذه، وينشر ون قاعدة استراتيجية ينطلق منهااإلفريقية، لتك
 إفريقيا. 

 العالقاتعالقة حزب العدالة والتنمية بحركة النهضة من الناحية الفكرية أقدم بكثير من إن 
ردوغان، رئيس الوزراء التركي أمنذ أن أعلن رجب ولكنها ظهرت للعلن الدبلوماسية، و السياسية 

ي ذن أوائل الدول الداعمة للحراك الم آنذاك، دعمه للثورة التونسية عقب نجاحها، وكانت أنقرة
عقود من حظرها، وكان وزير  ثالثةلحكم بعد إلى ااإلخوانية  الحركةوصول لرأت فيه فرصة 

سقوط نظام زين بعد نحو شهر من أي ، 8111في فبراير  لتونس الخارجية التركي أول الزوار
ال تخفي  التيلحركة النهضة  استمرت مساندة األتراك المادية واإلعالميةو  بن علي. العابدين

 .11صور رجب تنتشر في كل مكان داخل مقرها بحزب العدالة والتنمية، لدرجة أنعالقتها 

العدالة والتنمية من اختراق الصف العربي في شمال إفريقيا من بوابة  حكومةاستطاعت 
توصف بأنها  ، التياإلخوانيذات التوجه  حركة النهضة اإلسالمية، تونس، وبالتحديد من خالل 

ادية، "وكيل تركيا في البالد"، حيث استمرت في الحفاظ على عالقات استراتيجية، واقتص
، وسط هواجس مختلف األوساط السياسية والشعبية من التغلغل التركي، تونسوعسكرية متينة مع 

                                                           
 .( .. إردوغان يمول إخوان الجزائر للوصول إلى الحكم2"حمس" كلمة السر ) 72
 .ذراع سياسي للعثمانلي .. إخوان تونس في خدمة إردوغان 73
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ي حذرت من مخاطر هذا التغلغل وتحّوِل تونس إلى قاعدة خلفية لها، فقد تعالت األصوات الت
شملت في سياق جولة إفريقية  8111كانون األول  81الذي توسع منذ زيارة أردوغان لتونس في 

إلى جانب تونس كاًل من السودان وتشاد، حيث كشفت عن طموحات تركية عسكرية في عموم 
 .11المنطقة

لصيانة السفن الحربية إن افتتاح تركيا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال، وبناء مرسى 
 ر دفعة جديدة من جنودها في قطرفي السودان؛ فضاًل عن سماح السلطات القطرية لها بنش

إطار اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، يعني أن المخطط التركي يخفي أطماعًا توسعية  ضمن
 ادها تونس لتشمل المنطقة بأسرها.تتجاوز في أبع

 المغرب -د

ان المسلمين في المغرب هو تشابه اسم حزبها اإلخواني مع اسم إن ما يميز حركة اإلخو 
المصباح الذي  وزيادة على ذلك اشتراكهما بالشعار نفسه، وهو شعار حزب العدالة والتنمية،

 اً الذي تبناه الحق شعار ذاتهله، وهو ال اً ابيانتخ اً رمز  1112عام المغربي "العدالة والتنمية" اتخذه 
 ة" التركي.حزب "العدالة والتنمي

هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع "حزب العدالة والتنمية" المغربي بنظيره 
التركي، بل إن العالقة بينهما وطيدة الصلة، نتيجة تطابق األفكار والتوجهات اإلخوانية لدى 

واعد اللعبة عي االلتزام بقالحزبين، ناهيك عن اتباع كال الحزبين لنفس النموذج المهادن الذي يدّ 
لحركة خرج من رحم اهما في أن كالالحزبين  يشترك كالو  لحفاظ على الدستور.الديمقراطية، وا

نهما يزعمان أنهما ال ينتميان إلى هذا التنظيم، في الوقت الذي تعكس إاإلسالمية اإلخوانية، بيد 
واألهم من كل ذلك،  وان.لفكر اإلخ ناً بيّ  اً وممارساتهما امتداد ،خطابات كال الحزبين، وسياساتهما

ة العثمانية على غرار إعادة بعث الخالف إلىلتنمية" اإلخواني في المغرب حزب "العدالة وا دعوة
 ردوغان زعيم "العدالة والتنمية" التركي.أما يتوهمه 

وهي الفكرة التي تجعل الحزب يلقى كل الدعم والتأييد من أنقرة، التي تجد فيه أفضل وكيل 
كة المغربية، لتنفيذ مشروعها االستعماري في شمال إفريقيا، وإعادة بسط نفوذها على لها في الممل

 ي.تعاني من ويالت االحتالل العثمانهذه المنطقة التي ظلت لقرون 
                                                           

 .12/17/2118، صحيفة العرب، غلغل التركي في تونس يثير مخاوف متصاعدةالت، الجمعي القاسمي 74
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في بنكيران في أحضان إردوغان منذ اللحظة األولى، ولم يفوت فرصة عبد اإلله ارتمى 
. وكان ردوغانأسياسات ل وأظهر دعمًا واضحاً ركيا، بتجربة حزب العدالة والتنمية في ت اإلشادة

 اً رئيس أردوغانللحكومة المغربية، في حفل تنصيب  اً بصفته رئيسمن أوائل الحاضرين، 
وتحويل الحكم من النظام البرلماني إلى النظام للجمهورية التركية بعد تعديل الدستور التركي، 

 .11الرئاسي

 فريقيا:إ -4
 الصومال: -أ

منذ  بها اً كبير  اً اهتمام أردوغان حيث أبدىصومال، الوضاع المأساوية في األتركيا استغلت 
، وأمر ببناء أكبر مجمع دبلوماسي تركي في مقديشو، إلى جانب إنشاء مركز 8111العام 

التشغيل لمرافق المطار  للتدريب العسكري ومدرسة عسكرية، وحاز شركاؤه على حقوق 
 .19والموانئ

الحرب لتقديم يد فعل لصومال الممزقة بنحو اوالخاصة التركية  ؤسسات الحكوميةالم اندفعت
الحكومة بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية "تيكا" أكبر  وأسستالمساعدة، 

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التركية ببناء أكبر دار لأليتام  وقامتمجمع للمستشفيات في الصومال، 
في وقت أصبحت فيه الخطوط الجوية التركية الناقل الوحيد الذي يسير في إفريقيا بمقديشيو، 

أنفقت تركيا أكثر من ، وقد 11اً عام 81الصومالية خالل أكثر من  رحالت منتظمة للعاصمة
ت" فتقوم إلى جانب منظمات غير إغاثة الصومال. أما "مؤسسة ديان مليار دوالر أميركي في

ة، بينما يحمل أحد المستشفيات الصومالية اسم أردوغان، حكومية أخرى بإدارة المدارس الديني
 .12وتتولى وكالة الغوث التركية جمع النفايات

في  عالقة تركيا بالتنظيمات المتطرفة حولأدلة جديدة  ورغم كل ذلك، فقد ظهرت
أن وكالة االستخبارات التركية أرسلت بكشفت معلومات مستقاة من وثائق قضائية  الصومال؛ إذ

في  سابقاً  آلالف من الدوالرات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجيناً مئات ا
إلى مقتل  ، وأدت عملياتها اإلرهابية8111عام  هذه الحركة تأسستوقد  تقل "غوانتانامو".مع
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https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/21/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2019/1/24/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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وسعت من أنشطتها اإلرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه كما عشرات اآلالف، 
ى عدد من دول الجوار. وذكر موقع "نورديك مونيتور"، التابع لشبكة باإلضافة إل ؛الخصوص

الشمال لألبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة، أن الحكومة األميركية 
اكتشفت عملية تحويل األموال من االستخبارات التركية إلى "الشباب"، وأبلغت أنقرة باألمر، 

لكن حكومة  تعمل على تمويل الحركة المتطرفة.رهابية التي وطالبتها بتحقيق لكشف الشبكة اإل
الرئيس رجب طيب أردوغان أوقفت التحقيقات التي انطلقت بعد اإلخطار الذي أرسله مكتب 

الية، ديفيد كوهين، في ذلك مساعد وزير الخزانة األميركي لشؤون اإلرهاب واالستخبارات الم
 .11الوقت

 السودان  -ب

موطئ قدم لها على سواحل يجاد إالى  تركيا أمجاد العثمانية سعتطموح باستعادة الفي ظل 
، إبان زيارة لوفد تركي يتقدمه رئيس البالد رجب طيب أردوغان 8111حمر في عام البحر األ

لعمل على األتراك للسودان، حين أعلن الطرفان عن اتفاق تنمية خصصت بموجبه السودان ل
وإنشاء رصيف بحري لتشغيل السفن المدنية والعسكرية  إحياء الطريق القديم للحجاج األفارقة،

 ضمن حزمة اتفاقات استثمارية تعهدت بها أنقرة للخرطوم.

في السياسة  العالقات السياسية الطبيعيةإن تحرك أنقرة نحو السودان لم يكن بحال 
كقوة  هي سياسة تميزت بمساع واضحة لتقديم نفسهابل األخيرة،  الخارجية التركية في السنوات

نفوذ واضحة خارج حدودها، وعلى األخص  ناطقى عبر توسيع أراضيها، واكتساب مإقليمية كبر 
 تحت سيطرة اإلمبراطورية العثمانية. في المناطق الحيوية التي وقعت تاريخياً 

أن يرسل رسالة قوية للقاهرة حول عواقب  من شأنه كهذا أن تحركاً  هو ما يهم تركيا حقاً 
ص واليونان وإسرائيل في الصراع حول تقسيم النفوذ ومناطق التنقيب عن الغاز انحيازها إلى قبر 

 .21في الوقت الحاضر في البحر المتوسط، وهو الصراع الذي يهم تركيا بشكل رئيس

 

 

                                                           
 .بالتفاصيل.. وثائق تكشف دعم تركيا لحركة الشباب اإلرهابية 71
 .مباغتة في الخاصرة.. أردوغان وتقويض نفوذ أبوظبي بالبحر األحمر 81

https://www.skynewsarabia.com/world/1218451-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 نيجيريا: -ج

جماعة إسالمية نيجيرية تعني بلهجة قبائل الهوسا "التعليم الغربي  "بوكو حرام"جماعة إن 
وهي حركة  ،في شمال نيجيريا وتسعى لتطبيق الشريعة اإلسالميةجماعة هذه التنشط و  ،حرام"

 .21وتوصف باإلرهابية محظورة رسمياً 

 ،28"جماعة بوكو حرام"فهي تدعم بشكل خفي  ،وجهين اتتمارس تركيا مع نيجريا سياسة ذ
دبلوماسية تمتد إلى  انطالقًا من عالقاتخرى تبني عالقات اقتصادية مع نيجيريا أمن جهة و 

 .21أبوجا عقود مع خمسة

اإلرهابية  "جماعة بوكو حرام"ن تركيا تزود بأأنها تحقق في تقرير يقول  نيجيرياأعلنت 
ألمن بالنسبة لبأسلحة متطورة يمثل مشكلة خطيرة  "الجماعة"تزويد  وأفادت بأن ،بأسلحة متطورة

 .21اتيجيهتمام على المستوى االستر أن األمر يحظى باالب ة، مؤكدالبالدالقومي في 

في  يت محركًا رئيسيًا للتطرف اإلسالمفإن تركيا بات يةبعض التقارير الصحف وبحسب
متطرفون اإلسالميون على حين استولى الوذلك حسب معطيات ميدانية كثيرة، فمثاًل:  ،إفريقيا

، يأنحاء مال ي جميعحرية التحرك فبتنظيم القاعدة عناصر  ظيوح 8111عام  يشمال مال
تنظيم القاعدة "غير مباشر لإلرهابيين، حيث قال: في تشاد عن دعم  التركي يرأعرب السف

 يأن اإلرهاب هو التدخل الفرنس يكل مكان، والحقيقة ه يتلف تمامًا عن اإلرهاب المنتشر فيخ
 .21"وليس ما يفعله المسلمون 

 :سيا الوسطى والقوقازآدول  -5

بعد عرقلة قبولها  ؛ ال سيماالخارجية نتهاء الحرب الباردة دور كبير في عالقات تركياال كان
الع لالضطسيا الوسطى وذلك آت تركيا لتوسع وزيادة نفوذها في فقد سع ،بيو ور في االتحاد األ

التضامن  قاز وآسيا الوسطى، عبر إحياء الفكرة الطورانية ومشاعرو بدور قوة إقليمية محورها الق
فتح المدارس والجامعات  من خالل هذا الدورز ي، وتعز 29ات األصول التركيةبين الشعوب ذ

                                                           
 .جماعة بوكو حرام 81
 .تسريبات تؤكد دعم تركيا لجماعة بوكو حرام في نيجيريا 82
 .فى مالى« القاعدة»ودعم علنى لـ« رامبوكو ح»السالح التركى بيد  83
 .نيجيريا: التحقيق في دعم تركيا لجماعة بوكو حرام اإلرهابية 84
 فى مالى« القاعدة»ودعم علنى لـ« بوكو حرام»السالح التركى بيد  85
 121،ص 2111عبد الله فالح عودة العضايلة، رسالة ماجستير، التنافس الدولي في آسيا الوسطى، جامعة الشرق األوسط، 81

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2013/11/23/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://gate.ahram.org.eg/News/2288263.aspx
https://www.elwatannews.com/news/details/3966889
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/11/29/1679735/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2019/11/29/1679735/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.elwatannews.com/news/details/3966889
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تورغوت أوزال خطة وكان ذلك جزءًا من جامعات التركية، الطلبة هذه الجمهوريات في  واستقبال
 . 21دعم الهوية والثقافة التركية في جمهوريات آسيال

 ،هذه الدولل جغرافيالموقع النحو هذه الدول هي  للتوجهالعوامل التي تدفع تركيا  إن أهم
الدافع  ذا الموقع بالنسبة للقوى العظمى )أمريكا، وروسيا، والصين(؛ فضاًل عنوأهمية ه

بالنفط  داً الوصول إلى بحر قزوين الغني ج فجميع دول آسيا الوسطى تتمتع بإمكانيةِ  االقتصادي،
تعزيز إلى تركيا  هذه العوامل دفعت .22ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يمثلفهو والغاز، 

مشاعر التضامن بين الشعوب ذات إثارة و  ،ع هذه الدول عبر إحياء الفكرة الطورانيةعالقاتها م
فترة ضعف الدولة العثمانية في  في المشاعر سبق أن جرى تأجيجها بقوةاألصول التركية، هذه 

 .21محاولة الستغالل الفراغ الذي نجم في حينه عن سقوط النظام القيصري في روسيا

ألتراك وال يخفي اسيا الوسطى، آدول التي اعترفت باستقالل دول الل ائتركيا من أو كانت 
وروابط ثقافية وعرقية  مشتركاً  أن لهم تاريخاً يعترفون بهم و  هم إلى شعوب أسيا الوسطى،انتماء

يعتبر المسؤولون االتراك أن تركيا هي بمثابة األخ األكبر لهذه و هذه الجمهوريات، مع عميقة 
 !11الجمهوريات

 رس والمنح الدراسية الوسيلة األفضل في تمرير تركيا لفكرة الجامعة الطورانية،المداكانت 
مدرسة  12مدرسة في كازاخستان، و 81 شأت أنقرة، أن1111و 1111 يعام ما بينفي الفترة ف

مدارس في  1مدرسة في قيرغيزستان، و 18مدرسة في تركمانستان، و 11في أوزبكستان، و
، وفي 11ألف تلميذ 19ميذ الذين درسوا في هذه المدارس أكثر من طاجيكستان، وبلغ مجموع التال

 سسوا العديد من الجامعات واستطاعوا استقطاب عدد كبير من الطالب.أ مرحلة الحقة

والفرص الوظيفية  ،المستوى التعليمي العاليلعبت شبكة المؤسسات التعليمية التركية، ذات 
وأنها فتحت أبوابها أمام ؛ ال سيما ر على دول آسيا الوسطىفي التأثي بارزاً  ، دوراً للخريجين الحقاً 

راط في حقيقية لصعود السلم االجتماعي من خالل االنخ ومنحتهم فرصاً  ،شباب هذه الدول
تنفذ تركيا أيضًا برنامجًا كبيرًا للمنح الدراسية يحمل عنوان كما  .18النخب السياسية والتجارية

                                                           
 122المرجع نفسه، ص 87
 ميالنفوذ التركي في آسيا الوسطى والتطرف اإلسال 88
 2111عبد الله فالح عودة العضايلة، التنافس الدولي في آسيا الوسطى، رسالة  ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 81
 التنافس اإلقليمي والدولي في منطقة جمهوريات االسالمية آلسيا الوسطى. 11
 ابقالمصدر الس 11
 .تركيا تواصل توسيع نفوذها في آسيا الوسطى 12

https://eeradicalization.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%a7/
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11451.pdf
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11451.pdf
https://www.noonpost.com/content/25002
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جامعات  ؛ فضاًل عن وجودلوسطى والدول األخرى في المنطقةلطالب في آسيا ا" لالمنح التركية"
مدينة في  التركية الكازاخية "الشيخ أحمد ياساوي الدولية"جامعة  تركية في هذه الدول، مثل

 11.في العاصمة القرغيزية بيشكاك التركية القرغيزية "ماناس"جامعة تركستان الكازاخية، و 

 الدين، وذلك عبر ذها في آسيا الوسطى من خاللتركيا ترسيخ نفو  حاولت الوقت نفسه،في 
األولى هي مديرية الشؤون الدينية في أنقرة،  ،ن، وإن كانتا متكاملتين بشكل عاموسيلتين منفصلتي

والثانية من خالل المنظمات غير الحكومية. فمن الثابت وجود نشاط ديني تركي في آسيا 
أنتجت غالبية المقاتلين  وهي المناطق التي الوسطى، تركز إلى حد كبير في جنوب قيرغيزستان،

لالنضمام إلى  إلى سوريا والعراق على يد تركيا، مقاتل، 1111 يقاربسافر ما  ، ومنهااألجانب
 .11تنظيم داعش

 أفغانستان

إنها إال ، المشاركة في قوات حفظ السالم، كانت ذريعة التواجد التركي في أفغانستان
 فضالً  ؛على رأسها طالبان وتنظيم القاعدةع الجماعات اإلرهابية و للتواصل م هذا التواجد استغلت

وأهمها  ،عن االستفادة األهم، والتي تكمن في الحصول على خيرات هذا البلد الذي دمرته الحرب
 لذهب األحمر.الزعفران، أو ما يطلق عليه ا

اإلرهاب  في الساحة األفغانية من بوابة مكافحة لها إيجاد موطئ قدمإلى تسعى تركيا 
صالت أوسع مع جماعات  ، وإلقامةللتغطية على سجلها في دعم وتمويل جماعات متشددة

 "مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان"مبادرة  8111لقت أنقرة في العام اإلسالم السياسي، وأط
حول  كثيراً  ، وهي مبادرة أسالت حبراً "تعزيز للتعاون اإلقليمي مع كابول"من أجل ما تقول إنه 

خاصة وسط اتهامات غربية لتركيا بتوظيف جماعات متشددة في خدمة أجندتها  ،أهدافها ومآالتها
 .11شأنها في ذلك شأن دورها في سورياالتوسعية في آسيا 

 

 

                                                           
 .العالقات التركية مع دول آسيا الوسطى 13
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 .تركيا تتمدد في أفغانستان إلحياء مشروع اإلسالم السياسي في آسيا 15
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 :دول البلقان  -6

يحذر خبراء استراتيجيون من أن تركيا تعمل بشكل متسارع على تعميق نفوذها في البلقان 
العالقة مع روسيا عبر تنازالت محدودة في سوريا، وانكفاء أوروبا خاصة مع نجاحها في تطبيع 

 عن لعب أدوار فعالة في حماية الكيانات الصغيرة التي انضمت إليها.

إن النفوذ الكبير لتركيا في منطقة البلقان تزايد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي 
بشكل خاص في كوسوفو، حيث  ا سائداً . وكان هذ8118إليه أردوغان إلى السلطة في عام 

الدولة وطرق سريعة  تستثمر الشركات التركية مئات الماليين من اليوروهات في بناء مطار
تركية في البلدان اإلسالمية في السالمية اإل؛ فضاًل عن بناء مئات الجوامع 19وشبكة كهرباء

 ة، وأحياء أمجاد العثمانيين فيها.، في سبيل استقطاب مسلمي البلقان نحو السياسات التركيالبلقان

 أوروبا: -7
 ألمانيا: -أ

حزب "العدالة والتنمية" اإلخواني في تركيا ورئيسه أردوغان بشكل واضح على  يعتمد
وبث خطاب سياسي إسالمي  هناك، المساجد التابعة لتركيا في ألمانيا للتأثير على المسلمين

ذلك تجد العديد من الدراسات التي تحّذر ولمتشدد يدعو إلى الفوضى والتطرف وكراهية اآلخر. 
من الجماعات التركية المقربة من نظام رجب طيب ه خوان اإلرهابي وحلفاء"تنظيم اإل نأ من

 .11"على أوروبا، ويهددون تماسك واستقرار مجتمعاتها كبيراً  أردوغان يمثلون خطراً 

مسجد  8,111قارب ما ي ، وفيهاحو ثالثة ماليين شخص من أصل تركين يعيش في ألمانيا
مبنيًا بطابع  اً مسجد 1,111والبالغ عددها  أوروبامن أصل مجموع المساجد الموجودة في 

وهو  .التركي اإلسالمي للشؤون الدينية من قبل االتحاد مموَّالً  اً مسجد 111، ومنها عمراني تركي
ب العادلة حز ب ، من حيث ارتباط هذه المؤسسةانتقادات واسعة داخل ألمانياما يتسبب في 

، كما أن الهيئة متهمة بالتجسس على بنظام أردوغانو  ،التركي وألجهزة الدولة في تركيا والتنمية
 .أيضاً  معارضي الرئيس التركي

 

                                                           
 .العثمانية الجديدة تسعى لتحويل دول البلقان إلى فناء خلفي 11
 .كيا تنفث سموم اإلرهاب والتطرف في ألمانياتر 17

https://rawabetcenter.com/archives/64723
https://www.islamist-movements.com/47000
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 :قبرص  -ب

تواصُل الحكومُة التركية، بقيادة رجب طيب أردوغان، عمليات التنقيب عن احتياطيات الغاز 
كم للجزيرة، ما  811حرية االقتصادية التي تمتد قرابة قبالة الساحل القبرصي، داخل المنطقة الب

كان  لدولة اً مهم اً وُيعد هذا تطور دفع االتحاد األوروبي إلى فرض حزمة عقوبات على تركيا. 
 .، في منحها عضوية االتحادليست ببعيدةُينظر، قبل فترٍة 

، المنطقة تنطوي األزمة القبرصية على مشكلٍة محددة وشائكة، تتمثل في وضع فاروشا
الجنوبية المهجورة من مدينة فاماجوستا القبرصية، التي هرب سكانها بعد االنقالب اليوناني 

إعادة فتح المدينة بالقوة، وتحويلها إلى مركز  تسعى أنقرة إلىإذ  ؛1111عام والغزو التركي 
مع  وبالتزامن هذا، وفي ضوء تطور السلوك التركي ياحي لجمهورية شمال قبرص التركية.س

األزمة السورية، وأزمة الغاز القبرصية، يبدو أن أنقرة تستخدم فاروشا كورقة مساومة في الشؤون 
 .12اإلقليمية

في  اً مهم اً دور  1111التركي لشمال قبرص في عام  في أعقاب الغزولعبت الذئاب الرمادية 
ال عنف في الجزيرة، نخراط في أعممن خالل اال ًا،القبارصة اليونانيين أكثر تطرف جعل النزاع مع

 .11ن القبارصةإرهاب المواطني الكثير من عمليات في أنقرةشاركت بدعم من فقد 

 :نمساال -ج

 اً إمام 91أن بالده تنظر بقضية طرد  8112في حزيران عام  أعلن وزير الداخلية النمساوي 
ال الدين أن رجبالقول: " مرتبطين بتركيا، وتابع في مؤتمر صحفي في فيينا يندين إسالميورجل 
في اإلقامة في النمسا، كما أنه سيتم إغالق سبعة مساجد  حّقهم ن هم وعائالتهميخسرو  قدهؤالء 

بعد تحقيق لهيئة الشؤون الدينية أظهر صورا ألطفال يقومون بتمثيل لمعركة غاليبولي ضمن أحد 
ويؤدون التحية  عسكرياً  المساجد الممولة من تركيا في إبريل نيسان الماضي، ويرتدي بعضهم زياً 

 .111"طابور ويلوحون باألعالم التركية أمام حضور من األطفالفي وهم يقفون 

 

                                                           
 .لعالقات التركية المضطربة مع أوروباا 18
 .الذئاب الرمادية بتركيا.. هل ستكون الوجه اآلخر للحرس الثوري اإليراني؟! 11

 .استغالل بناء المساجد في الغرب ألهداف سياسية 111

https://eeradicalization.com/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7/
https://smtcenter.net/archives/slider/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/443577.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/443577.html
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 الشرق األقصى: -8

الصينية، فإنهم نشطوا مؤخرًا كورقة  "شينجيانغإقليم "ركية في صول اإليغور التنظرًا أل
لة تحريكهم ضد الحكومة المركزية في بكين، من أجل إقامة دو تم ضغط تركية على الصين، و 

 .)تركستان الشرقية(

سمحت أنقرة لناشطيهم بعقد  "، فقدتركستان الشرقية"لحركات االسالمية في اتركيا  تدعم
الوطني لنواب تركستان  "المؤتمران تحت اسم كو ، 1118ديسمبر مؤتمراتهم في البالد، كمؤتمر 

ين منظمة ثالثكثر من أ مثلتحضره رموز و في مدينة اسطنبول التركية،  ، الذي ُعقدالشرقية"
تان وألمانيا دول آسيا الوسطى والواليات المتحدة واستراليا وباكس انفصالية تعمل في كل من

بما فيها  ولة،عقد ممثلو منظمة "تركستان الشرقية" من سبعة عشر د كما وتركيا وسويسرا.
في  آخر دولياً مؤتمرا ان والسعودية ودول آسيا الوسطى، الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا وباكست

 .1111111عام  تركيا

قامت تركيا وبدعم مادي من قطر بتأمين وصول اآلالف من إرهابيي األيغور إلى سوريا. 
واجهة  عبر للتنسيق مع الحزب التركستاني القومي التركي "الذئاب الرمادية"دفعت بتنظيم و 

مرخصة من وزارة  جمعية وهي "يةلتركستان الشرق االجتماعيالتعليم والتربية والتعاون "جمعية 
هذه الجمعية تؤمن رحالت المقاتلين األيغور من الصين إلى مطارات تركيا ، وكانت الداخلية

هناك معلومات تم تناقلها عن توطين و  .118بحجة زيارة أقاربهم، ليتم نقلهم إلى الشمال السوري 
ألفًا" منهم قد  "اإليغور" في شمال غرب إدلب، وأفادت تقارير صحافية أّن "نحو خمسة عشر

وحده  م يكن تنظيم الدولةلو  حدود مع تركيا والرقم في ازدياد.استوطنوا في قرى سورية قريبة من ال
صفوفه، بل يوجد عدد منهم بايعوا تنظيم إلى استقطاب أعداد من مسلمي اإليغور من نجح في 

 .111ن أيضاً وحركة طالبا ،القاعدة اإلرهابي

 

 

 
                                                           

 .تنظيم شرق تركستان اإلسالمي.. حلفاء القاعدة في جنوب الصين 111
 .مسلحي االيغور في سوريا الورقة التركية االخيرة 112
 تركيا قومية اإليغور في حساباتها السياسية؟كيف توظف  113

https://www.islamist-movements.com/26737
https://www.islamist-movements.com/26737
http://darnews.net/?p=6552
https://www.hafryat.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F
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 نتائج الدراسة

وذلك لمواجهة الحركات  ،سالم المعتدلفكرة قيام تركيا بدور اإل واليات المتحدةد الغرب والأيّ 
 11حداث أبعد وحليف جديد؛ السيما  طرحها كبديل، و ريقياالمتطرفة في الشرق األوسط وأف

مستويات على  القوى المهيمنةدعم بوحظي ، هذا الدورب التنميةو العدالة حزب وقد ُأنيط سبتمبر، 
  عالية.

وبدأ بالتغطرس  ،ها له القوى المهيمنةتالخطوط الحمر التي وضع هذا الحزب وقادته تجاوز
تتحرك في ، بقيادة أردوغان تركيا،ت أبدهدد مصالح هذه القوى، فقد ، حتى بات يوالمعاندة والتمرد

وبدأت تتقرب  ، ا منهتحذرهإسرائيل تحديدًا إقليمية وعالمية، وهو ما كانت وسط كقوة الشرق األ
، والقوى اإلسالمية الراديكالية والمعتدلة، وأفصحت عن عالقتها العضوية وروسيا ،يرانإمن 

 ،ض هذا الدورقوّ األمر الذي الدول، في العديد من  رهابياً إخوان المسلمين المصنفة اإلجماعة ب
، بعد أن حّركت أطماعها ونواياها على النظام العالميوخطرًا  ئاً شكل عبت ت تركيا اآلنبل بات

 وفق سياسة "العثمانية الجديدة". 

البعيد عن حقيقة  ،الملكي" "العثمانية الجديدة" الذي خطط له أردوغان في "قصره ن مشروعإ
سالم يواجه الكثير من التحديات، إن كانت من منظري مشروع اإل ،عشرينالالقرن الحادي و 

؛ وال قليميةِقبل الدول اإل و منل( أعتدل من القوى المهيمنة عالميًا )أمريكا، وبريطانيا، وإسرائيالم
 ردن، والسعودية(.)مصر، واأل العربية منها سيما

 :هم "العثمانية الجديدة"المتضررون من مشروع و 

 :المهيمنة عالمياً  القوى  -1

سالم المتطرف مواجهة اإل هي سالم المعتدلفي تقوية اإل الدول المهيمنة عالمياً كانت غاية 
 وجدتقد و  ية السنية والشيعية،تحجيم الشوفينالمنطقة؛ باإلضافة إلى الذي كان سيجتاح العالم و 

ع العثمانية الجديدة ن مشرو هو أ يامته األظهر داء هذا الدور. لكن ما أالدولة األنسب ألفي تركيا 
أصبح خطرًا على هذه الدول، وبات يهدد مصالحها في عدة اتجاهات؛ ال  ردوغانالذي يقوده أ

ن يكون من أ سمال االسالمي( بدالً )الرأ لى بناء الرأسمال االخضروغان إأن طمح أردسيما بعد 
 اإلسالميةمحدود للتيارات جهة أخرى دعمه الالومن  جهة،سمال العالمي من على الرأ منفتحاً 
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، إن كانت لى بناء تحالفات جديدة، وميله إاعدة() الق ة من قبيل داعش وجبهة النصرةالمتطرف
 تركيا لعبإضافة إلى طموحه الكبير في أن ت و على الصعيد العالمي؛أعلى الصعيد اإلقليمي 

 ية.هذا االتجاه من الناحية العملالعظمى، وبدأ يسلك منحًى في  ةدور الدول

 روسيا االتحادية: -2

االتحاد  عن انفصلت في دول ،مشروع العثمانية الجديدة يتركز شماالً جزءًا مهمًا من ن إ
 حاصرإن هذا المشروع ي، وبالتالي فحالياً  روسيا االتحاديةتقع جنوب ، وهي دول السوفيتي سابقاً 

ظ أن أغلب من المالح  و منها، على أ كبيراً  شكل خطراً هذه الجهة بشكل كامل، ويروسيا من اليوم 
ردوغان استغالل فهي مناطق من السهل على أ المنضمين إلى داعش والنصرة هم من تلك الدول،

 الئمة لتطبيق هذا المشروع.ساحة م وتعدالدين فيها، 

 إسرائيل:  -3

بات القاصي والداني يدرك حجم التطبيع بين تركيا وإسرائيل، رغم خروج أردوغان في العلن 
نفسه على أنه هو المدافع الوحيد عن القضية الفلسطينية. ولكن هذا لوهو يهاجم إسرائيل، ويسّوق 

ة جهة أخرى، كما أن تعرفه أكثر من أي ال يمنع من وجود خطوط حمر إسرائيلية، فتل أبيب باتت
على حساب القوموية  111حزب العدالة والتنمية تحالف مع التيار الكرمشاكي اليهودي العالمي

الصهيونية، واتخذ من اإلسالم التركي ركيزة لنفسه، وهو أمر لم ينسه اإلسرائيليون؛ لذا فإن تل 
تحول تركيا إلى قوة  لخطورة وتداعياتكة واعية ومدر  ، كونها إحدى أقطاب القوى المهيمنة،أبيب

 إقليمية أو عالمية.      

 دول االتحاد االوروبي: -4

هل ستتحرك أوروبا لردعه كما ف، ذلك ى أردوغان حاجز أسوار فيينا أو أنه على وشكتخطّ 
 ؟عند وصولهم إلى هذا السور العثمانيون القدماء أواخر القرن السابع عشرأجداده ردعت 

درء  تستطيع التي ال، الدول األوروبيةمن وسالمة على أ جدياً  شروع خطراً مال يشكل هذا
كانوا  فيها، سواءً  وجود عدد ال يستهان به من مواطني الدول المسلمة؛ بسبب الخطر النابع منه

                                                           
 يهود الكرمشاكي: جماعة يهودية صغيرة تسكن شبه جزية القرم، ويتحدث أعضاؤها لهجة تترية. انظر: 114

 (.تاريخ يهود شبه جزيرة القرمموسوعة األديان، سابع عشر: الكرمشاكي )
 

https://www.dorar.net/adyan/103/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://www.dorar.net/adyan/103/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1:-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
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 تستخدم العديد منهمن أ فالتنظيمات اإلرهابية بإمكانها ،صول مسلمةو مواطنين من أكالجئين أ
هذا  وغيرها، "يبدولقيام بعمليات إرهابية على شاكلة "شارلي إتلك الدول، ل في حصان طروادةك

مما يجعل االتحاد األوروبي  باإلضافة إلى الكثير من ارتباطات هذه الدول االقتصادية مع تركيا،
 .، وراضخًا لتهديدات أردوغان حتى الوقت الحاضرلهذا المشروع أسيراً 

 ردن(:اإلمارات، واأل والسعودية، و مصر، )الدول العربية  -5

إعادة إحياء  العمل على، و ةالعالم بالعربي بذهنية التسلط والوصايإن تعامل تركيا مع 
، الصراعات والنزاعات في المنطقة تأجيج من شأنه، من قبيل "العثمانية الجديدة" مصطلحات

زال ما الم آمال وأح وإنما منة والتنمية ليس آٍت عن عبث، الدور الذي تؤديه حكومة العدالف
العثماني الجديد أردوغان يعتقد في إمكانية تحقيقها، وهو من دون شك أمر يشكل خطورة جدية 

 .على األمن القومي العربي ككل

واإلخوان  العدالة والتنميةثبات العالقة بين و إن مسارات النزاع في كل من سوريا وليبيا، 
في العديد من الدول العربية  أنقرةغلغل وتالمسلمين والجماعات اإلسالمية المتطرفة األخرى، 

 وعاجالً  اً وواسع اً كبير  اً عربي اً وهو ما يستدعي تحرك، ستحدد طبيعة العالقة بين تركيا والعرب
السياسية والعسكرية واالقتصادية في  تركيا كافة إمكانات حركة "العثمنة"؛ ألنها تسّخرالحتواء 

والشرق  الدول اإلقليمية المهمة في المنطقة، وإخراجها من دائرة هذه الدول سبيل إضعاف
 .كدول فاشلة ا، واإلبقاء عليهاألوسط

م تتحرك بشكل فعلي المتضررة من العثمانية الجديدة ل أن كل القوى  هو وما يثير الدهشة
العثمانية " واجهتوعملي لمواجهة خطر هذا المشروع، في حين أن قوى الردع الوحيدة التي 

 فعليًا هي: "الجديدة

 :الكرد السوريون  -1

وأشركوا فيها جميع مكونات الشمال السوري تحت مبدأ  ديمقراطية، إدارة ذاتية أسس الكرد
وهم تصّدوا خالل فترة  طية تعددية المركزية،اإلى بناء سوريا ديمقر  ودعوا، الديمقراطيةاألمة 

)داعش(، ولم يفسحوا  طويلة ألعتى وسائل "السياسة العثمانية" المتمثلة بتنظيم الدولة اإلسالمية
ما يصيب  وهو المجال للنصرة أو لإلخوان المسلمين للتمركز في مناطقهم قبل ظهور داعش؛
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حسب خارطة  جغرافياً  ثمانيسدًا يمنع التمدد الع يشكلون و ، سياسياً  "العثمانية الجديدة" في الصميم
وهذا  ،الشامم السيطرة على ألن السيطرة على الشمال السوري سيفتح المجال أما ،"الميثاق المللي"

 .ما يهدد مصر، ومن ثم كامل المنطقة

المنشود،  فيما لو ُمنحوا فرصة بناء كيانهم ن الكرد سيشكلون قوة كبيرة في الشرق األوسطإ
 .األمر الذي سيوجه ضربة قاصمة لمشروع العثمنة بكّليته

 :الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر  -2

عات اإلرهابية التي أنتجتها ودعمتها حكومة العدالة والتنمية وقف خليفة حفتر في وجه الجما
في ليبيا، ورفض في الوقت نفسه أي دور لتركيا في ليبيا، حتى الوساطة، ألنها لم تكن دولة 

وقوف حفتر كما أن  حيادية في األزمة الليبية، بل كانت داعمة للميليشيات المسلحة والمتطرفين.
مع قوات  العرب، ويشكللتركي يقطع الطريق أما التفافهم حول أمام التمدد اغرب جهة ال من

ل تركيا تطبيقها على العالم سوريا الديمقراطية قوة ردع ضد سياسة فك الكماشة التي تحاو 
 ول من الشمال السوري، واآلخر في ليبيا.العربي، الفك األ

ليشيات النشطة في لم تتوقف تركيا عن إرسال السفن المحملة باألسلحة المرسلة إلى المي
فـاألصابع التركية في  حتى تحول القرار األممي في حظر توريد األسلحة لليبيا إلى "مهزلة"،ليبيا، 

؛ إذ لم يعد حزب العدالة والتنمية يكتفي باألسلحة، بل بات األزمة الليبية لم تعد تعمل في الخفاء
رغم  مد واضح لتجاهل هذا الدور،هناك تعو  يرسل اإلرهابيين على مرأى ومسمع المجتمع الدولي،

والزال الحال ينتظر حاًل، وهو بعيد المنال في المدى  المؤتمرات هنا وهناك )كمؤتمر برلين(،
 .المنظور


