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نعيم شلغوم

*

المحددات المؤثّرة في توجيه
سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد
عالقاتها بالجزائر
دراسة في المنطلقات والتوجهات

المهمة التي ســاهمت في إحداث
عد الســياق التاريخي والنســق العقائدي من المحددات
يُ ّ
ّ
تحــوالت جذرية في توجهات السياســة الخارجيــة التركية؛ إذ أصبحت تصاغ فــي اآلونة األخيرة
ّ
توجه صانع القرار فــي تركيا إلى ضرورة توطيد
وفــق مجموعــة من المحــددات ،وهو ما يظهر ّ
تعد من بين الدول الفاعلة في
عالقاتها بدول العالم العربي واإلسالمي ،ومنها الجزائر التي ُّ
منظومتهــا ،وهذا ما يعكســه انتعاش العالقات التركية  -الجزائريــة وتطورها الذي يُع ّبر عن
عمــق العالقــات التاريخية والثقافية الموجودة بين الشــعبين ،إلى جانــب إدراك قادة البلدين
َ
حقيقــة التحديــات التي تواجههمــا .فالمقاربة التــي اعتمدتها تركيا في سياســتها الخارجية
ّ
المتمثلــة بـ "تصفيــر المشــكالت" مــع جيرانهــا وتوســيعها ،لتشــمل فضــاء الشــرق األوســط
مهما ،عــزّزت توجهها نحو توطيد
وشــمال أفريقيا التي تقتســم معهــا مجا ًلا تاريخ ً ّيــا وثقاف ً ّيا
ًّ
ً
ً
محورية في هذا الفضاء ،كما ســاهم في ذلك التقارب في
دولة
عالقاتهــا بالجزائــر بوصفها
المواقف والرؤى المتع ّلقة بالعديد من القضايا المركزية ،وأبرزها القضية الفلسطينية التي
كبيرة؛ ذلك أنها ّ
ً
ً
ً
ً
تمثل نقطة التقاء بين مواقف
وتاريخيــة
دينية
رمزية
تحمــل بالنســبة إليهما
ً
تحــولا في هــذا الشــأن؛ إذ أصبحت
البلديــن .وفــي هــذا الصــدد ،عرفــت الدبلوماســية التركية
ّ
ضــد الكيــان الصهيونــي ،وهــو توجــه طالما
تميــل نحــو اعتمــاد توجهــات ومواقــف عدائيــة
ّ
ً
ً
اعتمدته الجزائر في سياستها الخارجية منذ االستقالل بوصفها قضية مبدئية مازالت تشغل
بال البلدين .وعلى هذا األساس يتجلى تأثير العوامل الدينية والتاريخية في تحديد التوجهات
الجديــدة لسياســة تركيــا الخارجية نحو تعاونها مــع الجزائر وتكثيف جهدهــا لتوطيد عالقاتها
أن الشــعور باالنتمــاء إلى األمــة اإلســامية والتاريخ المشــترك
بهــا .ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى ّ
ّ
يمثالن منطلقات بالنسبة إلى سياسة الخارجية التركية.
*

أستاذ مساعد يف كلية الحقوق والعلوم السياسية يف جامعة سطيف يف الجزائر ،وطالب دكتور يف جامعة قسنطينة .3

دراسات وأوراق تحليليّة

103

المحددات المؤثّرة في توجيه سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر

إشكالية الدراسة وأهدافها
تدور هذه الدراسة حول إشكالية مركزية تتمثّل بالسؤالني :ما
مدى تأثري اإلرث التاريخي والنسق العقائدي يف توجيه السياسة
الخارجية الرتكية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر؟ وما هي حدود هذا
التأثري ومستوياته؟
ويهدف هذا املسعى إىل معرفة طبيعة السياسة الخارجية الرتكية
املنت َهجة تجاه الجزائر ،ودور اإلرث الثقايف والتاريخي يف توجيه
سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر ،وانعكاساته
املستقبلية .فعىل الرغم من اختالف العقيدة السياسية للدولتني
الذي يظهره تباين الرؤى واملواقف تجاه ثورات الربيع العريب ،تشهد
العالقات بني هذين البلدين تطورات إيجابي ًة ملحوظةً.

الذي كان سائ ًدا أيام الدولة العثامنية وفق أط ٍر ومقتضيات تستجيب
أساسا ،بتشجيع التعاون االقتصادي والتبادل
للعرص الحايل املتمثّلً ،
التجاري .لهذا ،يُع ّد املعطى التاريخي والثقايف مرجعي ًة لهذين
أسسا
البلدين ،أ ّدت إىل تعزيز العالقات بينهام من خالل وضعها ً
معب ًة عن عمق هذه العالقات.
جديد ًة ّ
بنا ًء عىل ذلك تندرج فكرة دراسة العالقات الرتكية  -الجزائرية يف
إطار املحاوالت الهادفة إىل تسليط الضوء عىل األهمية التاريخية
لهذه العالقات ،وهي تستدعي إعادة قراءتها وفق مقاربة جديدة
معتمدة عىل املوضوعية يف الطرح؛ من أجل تأسيس مرحلة جديدة
تستجيب ملصالح البلدين وتطلعاتهام ،وتكون كذلك يف مستوى
التحديات التي تواجههام.

فرضيات الدراسة
مــن أجــل محاولة اإلحــاطــة بهذه الــدراســة ،ينبغي معالجة
الفرضيات التالية:
•يعود نجاح السياسة الخارجية الرتكية إىل طبيعة املبادئ
واألهــداف التي ارتكزت عليها يف معالجة القضايا واألزمات
املحيطة بالعامل العريب.
•كان توطّد العالقات الرتكية  -الجزائرية نتيج ًة لألهمية واملكانة
الجيوسياسية التي تحظى بها الجزائر.

أهمية الدراسة
ّ
تنضوي هذه الورقة البحثية إىل إطار دراسة السياسة الخارجية
الرتكية والتحوالت الحاصلة فيها ،ومن مثة اإلملام بالتوجهات الجديدة
لهذه السياسة من خالل مكانة البعد التاريخي والثقايف وأهميته يف
السياسة الخارجية ،ودوره يف توطيد عالقاتها بالعامل العريب واإلسالمي.
ومبا أ ّن الجزائر من أه ّم الدول الفعالة يف منظومتهام ،فإ ّن أه ّمية
هذه الدراسة تحاول التأسيس لعالقات تركية  -جزائرية تحتكم إىل
املرجعية التاريخية والثقافية يف تجاوز الخالفات؛ ملا لها من تأثري يف
توجيهها ،ويف تعميق أوارص األخ ّوة والتعاون بني البلدين.
لقد كانت العالقات بني تركيا والجزائر قامئ ًة عىل التحالف والتعاون
منذ العهد العثامين ،ويف هذا البحث سنحاول بناء مقاربة متكاملة
تؤ ِّدي بهذه العالقات بني البلدين إىل االستجابة ملصالح البلدين ،وفق
مبدأ الربح بالنسبة إىل الطرفني .ويحاول البلدان استحضار املنطق

•يساهم العامل الثقايف والتاريخي دامئًا يف تحديد طبيعة العالقات
الرتكية  -الجزائرية.

التصور المفاهيمي وتحديد
مؤشراته الرئيسة
هذا البحث هو تصور يحاول بناء مقاربة متكاملة تضمن املوازنة
بني العوامل الرباغامتية والقيمية للعالقات املذكورة .فتأثري العامل
الثقايف والتاريخي يف توجيه السياسة الخارجية الرتكية نحو توطيد
عالقاتها بالجزائر غري ٍ
كاف؛ لذلك فهو يتطلب وجود رؤية جديدة
تعب عن طموحات البلدين وتطلعاتهام .ومن مثة ،حاولت العالقات
ّ
الرتكية  -الجزائرية املوازنة بني هذه العوامل ،وفق مبدأ الربح
للطرفني ،وهذا ما تظهره املؤرشات االقتصادية واملعامالت التجارية.
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االختيارات المنهجية
نعتمد يف هذا البحث عىل مقاربة منهجية قامئة عىل توظيف
مجموعة من املناهج املتمثّلة باستخدام املنهج التاريخي؛ بالنظر إىل
تأثري املعطى التاريخي والثقايف يف توجيه السياسة الخارجية الرتكية،
وهو ما ساعد عىل توطيد عالقاتها بالجزائر؛ بالنظر إىل التحالف
التاريخي املوجود بني الجزائر والدولة العثامنية .ومن أجل اإلحاطة
كل جوانبه ،جرى االعتامد عىل املنهج الوصفي
بهذا املوضوع من ّ
يف ما يتعلّق بالتحوالت الحاصلة يف السياسة الخارجية الرتكية
وانعكاساتها اإليجابية عىل عالقاتها بالجزائر .كام جرى االعتامد ،عىل
نح ٍو محدود ،عىل املنهج اإلحصايئ؛ من أجل تقديم قراء اقتصادية
لهذه العالقات التي ت ُع ّد ترجم ًة ملستوى اإلرادة السياسية يف متتني
التعاون االقتصادي ،نظ ًرا إىل ما تضطلع به املصالح االقتصادية يف
تحديد طبيعة العالقات الدولية.
إ ّن تحليل السياسة الخارجية يف الدراسات السياسية املعاصـرة ،كث ًريا
ما يعتمد عىل املنهج املقارن الذي ظهر يف ما ُعرف بـ "السياسة
الخارجيـة املقارنـة" .لذا ،نجد مضمون هذه الورقة ُمعتم ًدا عىل
التحليل املقارن بصفة ضمنية ،ويتضح ذلك من خالل التط ّرق إىل
السياسة الخارجية الرتكية والجزائرية ،انطالقًا من املواقف والرؤى
كل دولة تجاه القضايا واألزمات املحيطة بها.
التي تعتمدها ّ
إ ّن إدراك القيادة السياسة أو صانع القرار للمتغريات الداخلية
ألي دولة
والخارجية أم ٌر ال غنى عنه يف فهم السياسة الخارجية ّ
كانت ،ومادامت هذه الدراسة التي تحاول معرفة درجة تأثري
النسق العقائدي يف تحديد السياسة الخارجية الرتكية تندرج ضمن
هذا اإلطار ،فإ ّن ذلك يستدعي االستعانة باملنهج اإلدرايك عىل نح ٍو
واسع يف تحليلها؛ أل ّن صانع القرار يف كال البلدين يترصف يف حدود
رصف يساعد عىل
فهمه وإدراكه للواقع السيايس املحيط به ،وهذا الت ّ
فهم الكيفية التي يدرك بها األمو َر صانع القرار يف تركيا ،وعىل فهم
التأثريات املعرفية الذهنية؛ من عقائد ،وإدراكات ،وقيم ،يف تحديد
توجهات سياسة تركيا الخارجية وانعكاساتها عىل عالقاتها بالجزائر.
ويتطلب هذا األمر معرفة مدى تأثري النسق العقائدي الوطني يف
سلوك صانع السياسة الخارجية للبلدين ،وأثره يف توطد العالقات
بينهام .ومن هذا املنطلق تسعى هذه الورقة لتحليل هذه العالقات
املعقَّدة واملتطورة من خالل معرفة مستوى تأثري النسق العقائدي
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والقيمي يف ال ُنخبة الحاكمة .لهذا جرى توظيف مقاربة ال ُنخبة
السياسية؛ من أجل معرفة طبيعة عقيدة قيادة البلدين السياسية
ودورها يف تعزيز العالقات بينهام ،ففيها يجرى تحليل مواقف قادة
البلدين تجاه القضايا التي ته ّم عالقاتهام البينية أو املتعلّقة بالعامل
العريب واإلسالمي ،وهي قضايا يغلب عليها استحضار الثقافة والتاريخ
املشرتك ،وهو ما يسمح مبعرفة درجة تشبّع القيادة السياسية يف تركيا
والجزائر باملعتقدات الدينية ،وباملوروث الثقايف الذي تقتسامنه،
ومدى اقتناعهام بذلك.
وملعرفة واقع هذه العالقات ومستقبلها ،جرى االعتامد عىل مقاربة
الثقافة السياسية؛ وذلك ملعرفة درجة تأثري العامل الثقايف الذي كث ًريا
ما يتحكّم يف تحديد سلوك السياسة الخارجية الرتكية وتوجهاتها.
ويتّضح هذا األمر من خالل ما يظهر من تأثريٍ لشخصية الرئيس
أردوغان ومعتقداته يف معامل السياسة الرتكية التي أحدثت تح ّوالت
جذري ًة يف توجهاتها ،بالنظر إىل املواقف التي اتخذها تجاه العديد
من القضايا اإلقليمية والدولية .ونجد إىل جانب ذلك تأثري شخصية
الرئيس بوتفليقة يف توجيه السياسة الخارجية الجزائرية ،ويف هذا
الصدد تنعكس قيم الشخصيتني ومعتقداتهام الرتكية والجزائرية
لتؤ ِّدي دو ًرا محوريًّا يف توطيد هذه العالقات ،مع األخذ يف الحسبان
بتأثريات التاريخ املشرتك املعروف يف العهد العثامين بالقوة والهيبة.
تسمح هذه املقاربة املنهجية بإعادة قراءة العالقات الرتكية  -الجزائرية
قراء ًة صحيحةً؛ إذ تتيح تحليل هذه العالقات من خالل أكرث من
منظور (سيايس ،واقتصادي ،وتاريخي ،وثقايف) ،وهو ما يجعلها ذات
خصوصية مت ّيزها من العالقات الدولية األخرى.
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مقدمة
لقد عرفت السياسة الخارجية الرتكية يف اآلونة األخرية تح ّوالت
جذري ًة يف توجهاتها ،أساسها قيام صانع القرار الرتيك بإعادة تأسيس
فاعل إقليميًّا ودوليًّا .فمنذ عام ،2002
مرحلة جديدة تكون فيها تركيا ً
عمل القادة األتراك بقيادة رجب طيب أردوغان عىل تحقيق ذلك،
من خالل إعادة تحديد منطلقات جديدة للسياسة الخارجية لرتكيا
مغايرة للسياسة التي اعتمدها التيار العلامين املتطرف.
وتتمثّل هذه املنطلقات باحرتام الجانب العقائدي للمجتمع الرتيك،
واإلرث التاريخي والثقايف للدولة العثامنية التي أصبحت حاليًّا مبنزلة
مرجعية لهذه السياسة ،بنا ًء عىل اضطالعها بدور محوري يف السياسة
اإلقليمية والدولية .وانطالقًا من هذه املرجعية تو ّجه صانع القرار
الرتيك نحو اعتامد مقاربة تصالحية مع العامل العريب واإلسالمي ،من
خالل اتخاذ تركيا مواقف تأخذ أبعا ًدا ديني ًة وتاريخيةً ،وهذا ما يظهر
يف الدفاع عن القضية الفلسطينية ،بوصفها قضي ًة مركزي ًة بالنسبة إىل
األمتني العربية واإلسالمية.
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يعود إىل عام  ،1516فإ ّن إعادة بناء هذه العالقات وفق أسس جديدة
تهدف إىل الرفع من مستوى هذا التعاون ،ليصل إىل مستوى التحالف
التاريخي الذي كان سائ ًدا بني الدولة العثامنية والجزائر .وميكن
ترجمة هذا التعاون حال ًّيا من خالل التعاون االقتصادي بني البلدين
الذي ينطلق من العوامل التاريخية .لهذا نجد أ ّن التوجهات التي
تتبعها سياسة تركيا الخارجية تجاه الجزائر تبقى منطلقاتها واضحةً،
بالنظر إىل أ ّن العمق التاريخي يُع ّد مرجعي ًة لهذا التعاون ،فكان ذلك
مع ّززًا النتعاش العالقات الرتكية – الجزائرية وتطورها.
يف هذا الصدد تحتل الجزائر مكان ًة إسرتاتيجي ًة مه ّم ًة بالنسبة إىل
تركيا ،بوصفها دولـ ًة مفتاحي ًة لشامل أفريقيا ،نظ ًرا إىل تعلّقها
مبؤهالت جيوسياسية واقتصادية جذابة جعلت هذه العالقات ترتقي
إىل مستوى الرشاكة .ويستلزم العمق التاريخي لهذه العالقات وجود
تقارب بني توجهات السياسة الخارجية للبلدين ،وهذا ما يظهر يف
تطابق املواقف املتعلّقة بالقضية الفلسطينية ،بوصفها تحمل،
بالنسبة إىل البلدين ،دالالت رمزيةً ،ودينيةً ،وتاريخي ًة كبريةً .وهذا
التوجه طاملا اعتمدته الجزائر يف سياستها الخارجية منذ االستقالل،
وهو يُع ّد من ثوابت عقيدتها السياسية.

وميكن تفسري التحوالت الحاصلة يف سياسة تركيا الخارجية بوصول
حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان ذي التوجه اإلسالمي إىل
الحكم عام  .2002ومن مث ّة ،أعيدت هندسة سياسة تركيا الخارجية
وفق نظرية العمق اإلسرتاتيجي التي صاغها وزير الخارجية أحمد
داود أوغلو ،والتي تعتمد أطروحتها عىل رضورة توجهها نحو
توطيد عالقاتها بدول العامل العريب واإلسالمي ،بوصفها متثّل عمقها
اإلسرتاتيجي .ومن أجل تحقيق ذلك ،ال ب ّد من ر ّد املكانة إىل ثوابت
املجتمع الرتيك ومقوماته واملصالحة مع تاريخه الذي متثّله الحضارة
العثامنية .ويف هذا الصدد ،مثّل تأثري العامل الديني ِ
والحمل
التاريخي الثقيل للدولة العثامنية مصدر إلهام للقادة األتراك ال ُجدد
الذين أعادوا تركيا إىل سابق "مجدها" ،من خالل عودتها إىل حضنها
الطبيعي وهو األمة اإلسالمية ،حتى أنها أصبحت من بني الدول
الفاعلة يف هذه املنظومة ،وهذا ما يعكسه انتعاش عالقاتها بالدول
العربية واإلسالمية وتطورها.

المحور األول ،الثابت والمتغير
في توجهات سياسة تركيا
الخارجية

من هذا املنطلق يتجىل تأثري العوامل التاريخية والثقافية يف تحديد
التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الرتكية نحو توطيد عالقاتها
بالجزائر الذي ميكن إرجاعه إىل عوامل الشعور باالنتامء إىل األمة
اإلسالمية ،والتاريخ املشرتك املوجود بينهام املمتد إىل ثالثة قرون من
الوجود العثامين ،وقد أ ّدى ذلك إىل نشوء كتلة تاريخية وثقافية يصعب
تجاوزها .ولنئ كان تاريخ تأسيس العالقات العثامنية  -الجزائرية

لقد عرفت سياسة تركيا الخارجية تح ّوالت عميقةً ،وهذا ما يظهر يف
اعتامدها مجموع ًة من املواقف والتوجهات الجديدة ،ويف اعتامدها
سياس ًة خارجي ًة متع ّددة األبعاد ،من شأنها أن تع ّزز روابطها بدول
العاملني العريب واإلسالمي .ويف هذا الصدد ،نجد أ ّن الشخصية
اإلسرتاتيجية لرتكيا قد تغريت إىل ح ّد بعيد ،نظ ًرا إىل تغري التوازنات
العاملية واإلقليمية يف ُعقب انتهاء الحرب الباردة .فقد تأثرت تركيا بهذا

أ ّما بالنسبة إىل تركيا ،فنظ ًرا إىل تقلّص تأثري النفوذ العلامين مع
وصول التيار اإلسالمي بزعامة رجب طيب أردوغــان إىل الحكم،
طرأ تح ّول يف عقيدتها السياسية ،وهذا ما يُظهر عودتها إىل حضن
األمة اإلسالمية ومنارصتها لقضايا العامل العريب واإلسالمي .ومن هذا
أي مدى
املنطلق يستدعي املنطق املنهجي طرح اإلشكالية التالية :إىل ّ
تؤث ّر املحددات التاريخية والثقافية واألنساق العقائدية يف توطيد
العالقات الرتكية  -الجزائرية ؟ وما هي حدود هذا التأثري ومستوياته؟
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التغيري ،وانعكس ذلك عىل إسرتاتيجيتها املهتمة باملناطق واألحواض
الربية والبحرية والقارية القريبة((( .لهذا ،متكّن قادة تركيا ال ُجدد
من إعادة هندسة سياساتها الخارجية وفق مجموعة من املحددات
املالمئة للح ّيز الجغرايف الذي تقع فيه؛ إذ عملوا عىل التعامل مع دول
الجوار ،من خالل مبدأ تصفري املشكالت معها ،استنا ًدا إىل حتمية
الرجوع إىل املقومات التي تحكُم املجتمع الرتيك.
ويكون هذا األمر باستعادة اإلرث التاريخي للدولة العثامنية املوجود
يف الرشق األوسط ،وشامل أفريقيا التي جرى تغييب الحضور الرتيك
فيها ،سواء بقدوم االستعامر إليها أو بقيام الدولة الرتكية الحديثة
ميت بصلة
بزعامة مصطفى كامل أتاتورك الذي حاول نسف ّ
كل ما ُّ
إىل الحضارة العثامنية .ولهذا نجد أ ّن تركيا حال ًّيا تتعلّق بنفوذ قوي
وعالقات وطيدة مع العديد من دول العامل العريب واإلسالمي ،نظ ًرا
إىل اعتامدها عىل إسرتاتيجية جديدة ،جرى التأسيس لها مع مجيء
أردوغان ذي التوجه اإلسالمي إىل الحكم عام  ،2002وهو الذي عمل
عىل إرجاع تركيا إىل حضن العامل اإلسالمي؛ وذلك بتوجيه سياسة
تركيا الخارجية نحو تعزيز عالقاتها بهذه الدول ،وهو ما ّ
يدل عىل
أ ّن هذه التحوالت كانت تشري إىل أ ّن السياسة الخارجية الرتكية تصاغ
وفقًا لقيمٍ وأُ ٍ
سس جديدة ،وقد اتضح هذا األمر من خالل العدوان
األمرييك عىل العراق عام 2003؛ وذلك حني ظهرت تركيا بوجه جديد،
أقل رغب ًة يف التعاون مع الواليات املتحدة األمريكية يف ش ّن
ومبالمح ّ
العملية العسكرية(((.

العدد ١٧
تشرين الثاني  /نوفمبر 2015

يف هذا السياق ،اعتمدت تركيا يف اآلونة األخرية توجهات مغايرةً؛
إذ أصبحت ال تعطي تحقيق مصالحة تاريخية مع محيطها العريب
واإلسالمي واألفريقي أولوي ًة قصوى فحسب ،بل صارت تهدف إىل
إقامة رشاكة إسرتاتيجية مع بلدانه أيضً ا((( ،وقد عملت عىل تحقيق
ذلك عرب توطيد عالقاتها بدول هذا املحيط ،نظ ًرا إىل ما يتعلّق به من
ثروات مادية وقيمية من شأنها أن تساعدها عىل االضطالع بدور مؤث ّر
يف السياسة اإلقليمية والدولية ،من خالل تجاوزها "فكرة الجرس" بني
الرشق والغرب إىل أن تكون مرك ًزا إقليم ًّيا.
لقد أ َّدى تغري خيارات السياسة الخارجية الرتكية إىل تغيري أدوات
تركيا اإلسرتاتيجية؛ إذ اتجهت نحو إبرام العديد من االتفاقيات
السياسية واالقتصادية داخل محيطها اإلقليمي ،ومن خاللها حقّقت
معب ًة بذلك عن التغري الذي طرأ
انفتا ًحا عىل املستوى الخارجي ِّ
عىل سياستها الخارجية((( .لهذا السبب ،اعتمدت سياس ًة خارجي ًة
وخصوصا تلك
مرن ًة متيل نحو توطيد عالقاتها بالدول املحيطة بها،
ً
التي تشاركها املرجعية الدينية واملقومات الثقافية والقيمية نفسها،
وهي توجهات جديدة طاملا أصبحت ُمؤث ّر ًة يف تحديد املعامل السياسة
الرتكية بوجه عا ّم.
من هذا املنطلق ،انتهجت سياسة تركيا الخارجية مسارات جديدةً؛
من أجل تقوية دورها اإلقليمي من جهة ،وتحسني صورتها تجاه
العامل العريب واإلسالمي من جهة أخــرى ،من خالل اعتامد نهج
تصالحي مع إرثها وتاريخها ورصيدها الحضاري ،وتجاوز فكرة الجرس،
وتوسيع دائرة عالقاتها الخارجية التي تربطها بها روابط جيوسياسية
وتاريخية وثقافية(((.

اتجاه تركيا نحو التموقع وإعادة التعريف
بدورها اإلقليمي
برزت تركيا بوجه جديد ،منذ عام  ،2002حني حاول القادة األتراك
رسا يربط بني الرشق والغرب ،وأنها دولة
ال ُجدد إظهار أنها ليست ج ً
ذات دور محوري يف تحقيق االستقرار يف منطقة الرشق األوسط
ومنطقة القوقاز ،وفق معادلة جديدة تسعى من خاللها لضامن
مصلحتها اإلسرتاتيجية .فعىل الرغم من العضوية التي تتعلّق بها يف
 1أحمد داود أوغلو ،العمق اإلسرتاتيجي :موقع تركيا ودورهــا يف الساحة الدولية،
محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (مرتجامن) ،ط ( 2الدوحة  -بريوت :مركز الجزيرة
للدراسات /الدار العربية للعلوم نارشون ،)2011 ،ص .247
 2محمد نور الدين'" ،الدبلوماسية الناعمة' من 'تركيا الجرس' ..إىل 'تركيا املركز'" ،مجلة
شؤون األوسط ،العدد  ،)2004( 116ص .3

 3عبد السالم إبراهيم بغدادي" ،البعد األفريقي للسياسة الرتكية املعارصة" ،مجلة دراسات
دولية ،العدد  ،)2012( 50ص .9
 4أوغلو ،ص .251
ظل حزب العدالة والتنمية وانعكاساتها عىل
 5سعيدي سعيد" ،سياسة تركيا الخارجية يف ّ
العالقات الرتكية العربية" ،مجلة املفكر ،العدد  ،)2014( 10ص .473

دراسات وأوراق تحليليّة
المحددات المؤثّرة في توجيه سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر

الحلف األطليس ،فإ ّن دورها اإلقليمي أصبح قويًّا ،وهذا ما يظهر يف
رفضها املشاركة يف العدوان عىل العراق عام  .2003ومنذ هذا التاريخ
بدأ الدور اإلقليمي لرتكيا يتبلور مستم ًّدا قوته وفعاليته من األوضاع
الداخلية الجيدة (السياسية واالقتصادية) ،إىل جانب تعلّقها مبوقع
جيوسيايس يؤهلها أل ْن تكون ق َّو ًة إقليمي ًة تستم ّد قوتها من املعطيات
الجغرافية ،والسكانية ،والعسكرية ،واالقتصادية ،والثقافية ..إلخ(((.
ويعود ذلك إىل انهيار قواعد التأييد لدى قادة تركيا ال ُجدد تجاه
الغرب ،فقد كانت السياسة الرتكية الخارجية تقوم عىل توجه أُحادي
متمثّل باالنفتاح عن الغرب ،وهو أم ٌر يعود إىل تأسيس الجمهورية
عام  1924عىل يد كامل أتاتورك ،واعتامده النظام العلامين.
بإحداث أتاتورك العداء والقطيعة التامة مع دول الجوار العريب
واإلسالمي ،مل تنكرس هذه السياسة املتّبعة ّإل بعد تفكُّك االتحاد
عم
السوفيايت ونهاية الحرب الباردة ،حني بدأت انفتا ًحا بالتدريج ّ
يسمى العامل الرتيك يف القوقاز وآسيا الوسطى((( .ويف هذا الصدد،
توجه قادة تركيا ال ُجدد إىل اعتامد مقاربة جديدة قامئة عىل "تصفري"
املشكالت مع جريانها؛ ما سمح لها بأداء دور محوري يف السياسة
اإلقليمية ،انطالقًا من قناعة تتمثّل بحقّها يف أن تقوم بدور مه ّم
يف استقرار منطقة القوقاز ،ووسط آسيا ،ومنطقة الرشق األوسط.
لهذا ،أصبحت سياستها الخارجية ُمعتمد ًة عىل فلسفة جديدة تتجاوز
مفهوم الدولة  -الجرس كث ًريا؛ إذ أصبح دورها اإلقليمي أكرث فعالي ًة
وذا تأثري يف الصعيدين اإلقليمي والدويل ،فانتهاجها مسا ًرا جدي ًدا
مكّنها من استعادة مكانتها ضمن فضائها الجيوسيايس .من أجل ذلك،
أصبح السلوك السيايس الخارجي لرتكيا قامئًا عىل املبادرة والقدرة
عىل الفعل.
جاء هذا الوضع نتيجة التحول الحاصل يف املنظومة السياسية
الرتكية الداخلية ،تعكسه عملية دمقرطة السياسة الخارجية ،وهي
بدائل
أساسا مبا تفي به الدميقراطية من روح مبادر ٍة ،وكرثة َ
تتعلق ً
وتنوعها ،وإتاحة الفرصة الستكشاف أفكار جديدة والحصول عىل
معلومات جديدة أيضً ا .ث ّم إ ّن النقد والتقويم والتصحيح الذي
تسمح به الدميقراطية يُقلّل األخطاء الدبلوماسية التي قد ته ّدد
الدولة واستقرارها(((.
 6أوغلو ،ص .251
 7محمد بوبوش" ،التوجهات الجديدة للسياسة الرتكية الخارجية" ،مجلة دراسات رشق
أوسطية ،العدد  ،)2011( 55عىل الرابط:
http://www.mesj.com/new/ArticleDetails.aspx?id=53
 8سعيد الصديقي" ،السياسة الخارجية والدميقراطية :تعارض أم توافق؟" ،املجلة العربية
للعلوم السياسية ،العدد  ،)2007( 15ص .147
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من هذا املنطلق كان تو ّجه تركيا نحو التعريف بدورها اإلقليمي،
من خالل الثبات عىل مبادئ الجمهورية الرتكية واالرتكاز عىل نقاط
ق َّوة تتمثّل باملوازنة بني الحريات واألمن والتكامل مع جريانها ،إىل
جانب الدفاع عن مبادئ سياستها الخارجية الحاضنة للقيم املحلية
والعاملية يف ضوء موازين القوى الجديدة .فسمح ذلك بانتهاجها
سياس ًة خارجي ًة فاعل ًة تهدف إىل إعادة التموقع ،من خالل بناء كيان
تريك قوي مؤث ّر يف السياسة اإلقليمية والدولية .لهذا نجد أ ّن تركيا
ُغي إسرتاتيجياتها يف مواجهة التطورات الحاصلة يف املنطقة العربية؛
ت ّ
ذلك أنّها تستخدم املبادئ السابقة نفسها ،لك ّن هذا االستخدام بتوجه
جديد .ففي ٍ
وقت كانت فيه تركيا تعرتف بتعزيز الدميقراطية فلسف ًة
محوري ًة للربيع العريب تهدف إىل قيادة هذا التحول اإلقليمي ،نجد
أ ّن ذلك من دون تدمريٍ لالستقرار اإلقليمي(((؛ وذلك لضامن كسب
حليف إقليمي قوي يساعدها عىل االضطالع بدور ف َّعال يف التأثري يف
السياسة اإلقليمية ،وفق التجسيد العميل لنظرية العمق اإلسرتاتيجي.

التحول نحو تحقيق التوازن الحضاري
يربز اتجاهان أساسيان يف السياسة الرتكية الحديثة؛ أحدهام اتجاه
"تقليدي علامين" متثّله األحزاب العلامنية التي تجعل إرث أتاتورك
مرجعي ًة تتجه نحو تقوية عالقاتها بالغرب ،واآلخر مقابل لهذا االتجاه،
وهو اتجاه "إسالمي" متثّله األحزاب اإلسالمية التي تعتقد أنه ال ب ّد من
االنفصال بالتدريج عن الغرب ومؤسساته ،والعودة بالكيفية ِ
نفسها إىل
االرتباط بالدائرة الحضارية اإلسالمية( .((1وقد أ َّدى التغيري السيايس الذي
حدث يف تركيا ،عام  ،2002إىل إعادة هندسة سياستها الخارجية وفق
منطق املوازنة بني هذين االتجاهني ،فدفعها ذلك نحو توثيق عالقاتها
بالدول العربية واإلسالمية ،نتيج ًة لربوز قناعات لدى صانع القرار الرتيك
مفادها رضورة التوجه نحو املوازنة بني التوجه األورويب واستعادة املجد
اإلسالمي السائد أيام الدولة العثامنية.
مل يكن من املمكن تحقيق هذه املوازنة إال باعتامد تو ّجه جديد قائم
عىل معادلة الفهم اإليجايب للتاريخ والدين وتكييفه مع العلامنية الرتكية،
وهو ما تطلّب من تركيا اعتامد البعد الحضاري والتاريخي يف سياستها
الخارجية ،نظ ًرا إىل اآلثار السلبية التي خلّفها التوجه العلامين املتطرف
من تأثري يف سياستها الخارجية .لهذا ،عمل قادة تركيا ال ُجدد عىل إرجاعها
 9مراد يشيلطاش وإسامعيل نعامن تيلچي" ،السياسة الخارجية الرتكية يف ظل التحوالت
اإلقليمية" ،مركز الجزيرة للدراسات ،2013 /12 /16 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/12/20131216103336330486.htm
 10خورشيد حسني ديل ،تركيا وقضايا السياسة الخارجية (دمشق :اتحاد الكتاب العرب،
 ،)1999ص .11 - 10
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إىل بيئتها الطبيعية ،من خالل املزاوجة بني إرث التاريخ ومتطلبات
الحارض .ومبا أ ّن تركيا تشّ كل نقطة التقاء بني الحضارة الرشقية والحضارة
الغربية ،فإ ّن ذلك يقتيض التعامل بإيجابية مع ع ّدة معطيات تاريخية
وحضارية ال ميكن تجاهلها ،وهذا ما يظهر جل ًّيا يف انتهاجها سياس ًة
خارجي ًة أصبحت تصاغ يف إطار "التصور العثامين الجديد" املستند إىل
نظرية "العمق اإلسرتاتيجي" ألحمد داود أوغلو الذي بدأ تجسيدها منذ
عام .((1(2005
من مث ّة ،برزت توجهات جديدة تتمثّل بتأثري البعد الحضاري يف السياسة
الخارجية الرتكية الذي أ َّدى إىل توطيد عالقاتها بالعامل العريب واإلسالمي.
عب عن َم ْيل صانع
فحني ظهر مصطلح "العثامنيون ال ُجدد" الذي يُ ّ
السياسة الخارجية الرتكية إىل توثيق عالقاته بدول العامل العريب واإلسالمي،
وفق منظور حضاري قائمٍ عىل نسج عالقات جديدة مع مناطق التأثري
التاريخي ،من خالل تفعيل دورها يف منظمة املؤمتر اإلسالمي التي
استطاعت تركيا من خاللها إقامة عالقات مع العمق األسيوي واألفريقي.
وهكذا ،كان ال ب ّد لرتكيا أن تتجه نحو الرشق والجنوب وتعيد النظر يف
سياساتها وروابطها باملناطق القريبة منها جيوسرتاتيج ًّيا(.((1
كان استحضار األسس واملقومات العقائدية واملصري املشرتك الذي
تقتسمه تركيا مع الدول املحيطة بها من أجل الح ّد من العداء الذي
كانت تك ّنه الدول العربية نحو الجمهورية الرتكية؛ بسبب انتهاجها توج ًها
علامن ًّيا متطرفًا ينظر إىل اإلسالم نظر ًة دوني ًة وعنرصيةً .فرسعان ما عمل
قادة تركيا ال ُجدد عىل العدول عن هذا التوجه ،من خالل اعتامدهم
سياس ًة خارجي ًة أصبحت توجهاتها متيل إىل العودة إىل الحضارة العثامنية
وماضيها؛ وذلك من أجل تحسني صورة تركيا لدى جريانها وتصفري
املشكالت ،إىل جانب احرتام مزاج الشارع الرتيك الذي يشهد انزيا ًحا
شدي ًدا إىل مرشقيته وتراثه التاريخي .لهذا ،نجد تركيا تعتمد مواقف
مساندة للقضية الفلسطينية ،وتضطلع بأدوار مؤث ّرة يف الدفاع عنها يف
املحافل الدولية ،كام يظهر تأثري البعد الحضاري يف سياسة تركيا الخارجية
من خالل تح ّملها تبعات الدولة العثامنية؛ إذ أُجربت تركيا الحديثة عىل
تح ّمل ديون اإلمرباطورية العثامنية املنهارة وتسديدها ،وهو أم ٌر يعرقل
عملية الفصل التاريخي والسيايس والحضاري التي حرص أتاتورك عىل
تدشينها ،بتمييز الجمهورية الرتكية الحديثة من الدولة العثامنية(.((1
 11علوان سطام حسني" ،توجهات السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية
حيال العراق" ،مجلة دراسات دولية ،العدد  ،)2012( 51ص .65
 12أوغلو ،ص .249
 13بشري عبد الفتاح" ،السياسة الخارجية الرتكية :منطلقات وآفاق جديدة" ،األهرام
الرقمي ،2009 /7 /1 ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articaldetails.aspx?Serial=95995&part=2
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المحور الثاني ،المحددات المعتمدة
في تطوير سياسة تركيا الخارجية
وانعكاساتها على العالقات
التركية  -الجزائرية
اعتمدت تركيا سياس ًة خارجي ًة مبني ًة عىل التوفيق بني ماضيها
التاريخي واملقتضيات الرباغامتية ،ويظهر ذلك يف سعيها الستعادة
"مجد الدولة العثامنية" يف الدول العربية ،من خالل استحضار التاريخ
العثامين يف املنطقة ،وفق إطار تعاوين تحكمه أُسس حديثة مبينة عىل
تول حكومة
قواعد التكامل االقتصادي والتبادل التجاري الحر .ومنذ ّ
رجب طيب أردوغان الحكم ،نجد أ ّن تركيا أصبحت تحظى بنفوذ
إقليمي متنامٍ  .ومن العوامل املساهمة يف تعزيز هذا النفوذ الروابط
التاريخية ،واإلمكانات الطبيعية واالقتصادية والعسكرية القوية .ولعل
إدراك الحكومة الرتكية صعوبة االنخراط يف االتحاد األورويب جعلها
تتحول رشقًا؛ وذلك بتوثيق عالقاتها بالدول العربية ،نظ ًرا إىل أوجه
التشابه والتقارب التي تجمعها بهذه الدول ،وال سيام أ ّن غياب تركيا
عن الساحة العربية واإلسالمية شكّل فراغًا كب ًريا واستدعى رضورة
عودتها إىل بيئتها الطبيعية (العامل اإلسالمي) ،وقد كانت متارس ،يف ما
سبقُ ،سلط ًة ووصاي ًة تجاه العديد من األقطار العربية ،تحت مظلة
الدولة العثامنية ،من بينها الجزائر التي كانت تربطها بها عالقات
صداقة وتعاون امتدت عىل مدار ثالثة قرون من الزمن .ومن مثة
يأيت توثيق العالقات بني تركيا والجزائر رضور ًة مل ّحةً ،نظ ًرا إىل عمق
العالقات التاريخية التي تجمعهام وإىل كرثة املصالح املوجودة بينهام.
تعرف السياسة الخارجية الرتكية تجاه الجزائر يف اآلونة األخرية
انتعاشً ا كب ًريا ،عىل الرغم من فرتة الجفاء الذي م ّيزها يف املايض،
نظ ًرا إىل املواقف الرتكية السلبية تجاه القضية الجزائرية إبّان الثورة
مم يجمعهام من عالقات تاريخية .لكن مع
التحريرية ،عىل الرغم ّ
مطلع األلفية الثالثة ،انتهج هذا املسار نه ًجا مغاي ًرا ،وعرف تح ّوالت
جذريةً؛ بسبب اعتامد قادة تركيا ال ُجدد مسا ًرا جدي ًدا يتمثّل بالتوجه
نحو استعادة "املجد التاريخي" لهذه العالقات التي تعود جذورها إىل
تعب عن عمق العالقات التي
الدولة العثامنية ،والتي أصبحت حال ًّيا ّ
تجمعهام ،وفق أُ ٍ
سس ومقاربات جديدة تستجيب ملعطيات الحارض.
لقد اعتمدت تركيا مقارب ًة جديد ًة يف سياستها الخارجية ،وهي تتمثّل
بتحقيق تكامل بني عمقها التاريخي والجغرايف ،مع تخطيط إسرتاتيجي
موائمٍ لواقعها الذي أتاح لها فرص ًة لتكون ق َّوة ذات قدرة عىل تحقيق
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المحددات المؤثّرة في توجيه سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر

نقلة نوعية يف دورها اإلقليمي( .((1ويف هذا السياق ،تظهر ق َّوة الوجود
الرتيك يف شامل أفريقيا من خالل اهتاممها بالجزائر بوصفها دول ًة
مفتاحي ًة لهذه املنطقة؛ نظ ًرا لِ َم لَها من مؤهالت تجعلها دول ًة محوري ًة
يف فضائها الجيوسيايس ،وهو أم ٌر يفرض عىل قادة تركيا التعامل معها
وفق أُ ٍ
سس وقواعد جديدة تسمح بتعزيز العالقات بينهام وتطويرها.
وعىل الرغم من اختالف العقيدة السياسية بني الدولتني ،فإنّه مث ّة
حل املشكالت وأزمات األمة
تقارب يف ر ًؤى بينهام متيل نحو رضورة ّ
العربية واإلسالمية بطرائق سلمية عرب فتح قنوات الحوار ودرء
التدخل األجنبي .ومبا أنّه توجد عالقة ارتباطيه بني العامل الجغرايف
والفعل اإلقليمي ،فإ ّن إبراز نقاط التالقي واالفرتاق بني طريف العالقة
يتطلب تأسيس عالقات مبنية عىل االنسجام والتوافق(.((1
بنا ًء عىل ذلك ،تقوم العالقات الرتكية  -الجزائرية عىل أُ ٍ
سس توافقية
يجرى توظيفها ملصلحة إعادة بناء العالقات البينية ،عىل نح ٍو يحقّق
ظل انتعاش دور إقليمي للدولتني واتساعه
مصلحتهام القُطرية ،يف ّ
عىل نح ٍو قائمٍ عىل أُسس تحقيق األمن واالستقرار وقواعدهام،
بطرائق تضمن الحفاظ عىل وزنهام اإلقليمي والدويل.

محدد األهمية السياسية واإلستراتيجية
مبا أ ّن تركيا "العب إقليمي" مه ّم مير مبرحلة تح ّول حاسمة يف تاريخ
عالقته باملنطقة العربية ،فإ ّن ذلك يستدعي التعريف بنفسها،
ومبصلحتها وبإعادة هندسة دورها اإلقليمي؛ لهذا نجد أ ّن ال ُنخبة
السياسية الجديدة عملت عىل تأهيل تركيا أل ْن تكون ق َّو ًة دولي ًة
عرب بوابة القيادة اإلقليمية ،من خالل توظيف إمكاناتها الذاتية
واملوضوعية لتحقيق هذا الهدف( .((1وعىل هذا األساس أيضً ا ،أصبحت
السياسة الخارجية الرتكية تصاغ وفق أسس واقعية وإسرتاتيجية،
معتمد ًة عىل قاعدة تكثيف التعاون وتوطيد عالقاتها بالدول التي
تحظى باحرتام عىل الصعيد اإلقليمي ،وبأهمية جيوسياسية.
يف هذا الصدد ،نجد أ ّن دول شامل أفريقيا متثّل بالنسبة إىل تركيا
رضور ًة إسرتاتيجية تتطلب تعميق عالقاتها بها ،نظ ًرا إىل الخصوصية
التي تتميز بها هذه الدول .لهذا اتجهت تركيا إىل تفعيل دبلوماسيتها
 14أوغلو ،ص .28
 15صايل فالح مقداد الرسحان" ،أثر املحددات الجيوسياسية عىل العالقات الرتكية
العربية ،"2012 - 2011 :املجلة األردنية للعلوم االجتامعية ،العدد  ،)2013( 6ص .223
 16رسمد عبد الستار أمني" ،الواليات املتحدة وتركيا إعادة تفعيل الرشاكة اإلسرتاتيجية يف
منطقة الرشق األوسط" ،مجلة دراسات دولية ،العدد  ،)2013( 49ص .51

نسج عالقات التعاون مع الدول التي لها وزن إقليمي وذات
من أجل ْ
استقرار سيايس يضمن استمرارية هذه العالقات وتطورها.
من هذا املنطلق ،تسعى تركيا لتوطيد عالقاتها بالجزائر ،بالنظر إىل
دورها املحوري والفعال يف الساحتني املغاربية واألفريقية .فاملوقع
اإلسرتاتيجي للجزائر ،يسمح لها بالتأثري يف السياسة اإلقليمية للمنطقة.
لهذا ،فهي ت ُع ُّد الوجهة املفضلة بالنسبة إىل تركيا ،نظ ًرا إىل املزايا
واملؤهالت السياسية والجيوسياسية التي تحظى بها ،بوصفها دول ًة
مفتاحي ًة لشامل أفريقيا ،كام أنها ت ُع ّد جز ًءا من الفضاء املتوسطي
نفسه بأهمية تاريخية وحضارية ،وبحيوية سياسية
الذي يحظى هو ُ
وإسرتاتيجية ،جعل الجزائر من بني الدوائر ذات األفضلية يف التعامل
معها لدى صناع السياسة الخارجية الرتكية ،وهذا ما يرتجمه توقيع
معاهدة الصداقة عام .2006
لقد أدت موجة التغيري يف املنطقة العربية إىل طرح جملة من
املعطيات والتحديات الجديدة ،فرضت عىل تركيا رضورة تكثيف
تعاونها مع الجزائر ،بالنظر إىل أ ّن الدولتني تعانيان االضطرابات
كل من سورية وليبيا
الداخلية واملواجهات العسكرية الحاصلة يف ّ
اللتني أصبحتا مصد ًرا لتهديدات أمنية تجاه محيطهام اإلقليمي .لهذا
عملت تركيا عىل التموقع إسرتاتيجيًّا عرب إعادة هندسة سياستها
الخارجية يف ضوء التطورات الحاصلة يف املنطقة العربية ،من خالل
مساندتها للشعوب املطالبة بالدميقراطية.
ويف هذا السياق تأث ّرت سياستها الخارجية مبوجة التحوالت التي
مست عديد الدول العربية ،وهو ما تسبب بإحداث تطورات بنيوية
ّ
أ ّدت إىل إعادة َص ْوغ أهداف سياستها الخارجية؛ إذ كشفت هذه
البيئة السياسية الجديدة عن الحاجة املل ّحة إىل قيام تركيا وأطراف
إقليمية أخــرى بتخفيف مواقفها تجاه الرصاعات الحاصلة يف
املنطقة العربية(.((1
يف املقابل ،يعرف تعامل تركيا مع الوضع يف الجزائر ثبات ًا واستقرا ًرا
يف توجهاتها الخارجية ،نظ ًرا إىل االستقرار السيايس الذي تحظى به
الجزائر ،بخاصة أ ّن املوقف الرتيك يع ّد الجزائر دول ًة مستقر ًة ويث ّمن
فيها اإلصالحات التي جرى إجراؤها تثمي ًنا إيجابيًّا ،عىل ال ّرغم من
أنها محاطة ببيئة إقليمية مضطربة ،ويف هذا الصدد نجد أ ّن مواقف
الجزائر كانت مخالف ًة للمواقف الرتكية تجاه الثورات العربية ،ويعود
ذلك إىل اختالف عقيدة السياسة الخارجية للجزائر املبنية عىل عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول إال يف ما يتعلق بالتشجيع عىل
17
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وحل املشكالت الداخلية سلم ًّيا ،وهذا ما يظهر يف مساعيها يف
الحوار ّ
حل األزمة يف ليبيا ومايل ،عىل خالف موقفها الذي مييل نحو التدخل،
ّ
يف الحالتني السورية واملرصية بعد االنقالب العسكري.
رئيسا يف السياسة اإلقليمية للمنطقة
بنا ًء عىل ذلك ،تع ُّد تركيا ً
فاعل ً
العربية ،وهو ما سمح لها بكسب مصالح ومناطق ذات نفوذ جديدة.
لهذا نجدها تعتمد منهجي ًة مرن ًة تسمح لها بالتوسع نحو دول شامل
أفريقيا ،والجزائر تحدي ًدا .فعىل الرغم من االختالف يف العقيدة
السياسية لقادة البلدين ،فقد فرضت املعطيات الجيوسياسية نفسها،
إىل جانب ازدياد أهمية املصالح اإلسرتاتيجية ،يف رضورة توجهها نحو
الحساسة التي قد
التعاون مع الجزائر من دون الخوض يف املسائل ّ
تربك مسار هذا التعاون ،ونعني بذلك القضايا املتعلّقة بتداعيات
الربيع العريب؛ فقد رفضت الجزائر بش ّدة التدخل فيها عا ّد ًة إيّاها
شأنًا داخليًّا.
يف املقابل ،عملت تركيا عىل التدخل يف تلك القضايا ،وكانت لها
مواقف رصيحة فيها ،ويف هذا الشأن نجد أ ّن املوقف الرتيك كان سلب ًّيا
إزاء قضية الصحراء الغربية؛ إذ ذكّر أردوغان مبوقف بالده املتمثّل
بعدم االعرتاف بجبهة البوليساريو ،وذهب إىل اقرتاح وساطة تركية
بني املغرب والجزائر لتسوية النزاع وفتح الحدود بينهام ،إلّ أ ّن ذلك
مل يُ ِ
رض املغرب وأغضب الجزائر التي ت ُع ّد النزاع يف الصحراء الغربية
أي وساطة بشأن
مسأل ًة ثنائي ًة بني املغرب والبوليساريو وترفض ّ
مسألة إعادة فتح الحدود مع املغرب(.((1
لقد تع ّززت العالقات الرتكية  -الجزائرية وفق قاعدة األهمية
السياسية واإلسرتاتيجية بالنسبة إىل تركيا ،فالجزائر مكسب مه ّم
بالنسبة إليها؛ ألنها من أقوى األقطاب اإلقليمية يف شامل أفريقيا.
وتظهر القيمة الجيوسياسية للجزائر من خالل قدرتها عىل إدارة
النظام اإلقليمي لشامل أفريقيا عرب األدوات الدبلوماسية .لهذا،
أُعيد بناء العالقات بني البلدين عىل أُسس جديدة .وعىل الرغم من
أصالة هذه العالقات وعمقها التاريخي ،فإ ّن التأثريات الجيوسياسية
الجديدة فرضت عىل الدولتني انتهاج سياسة خارجية مالمئة
لخصوصية البيئة الجغرافية واإلقليمية .ويُ َع ُّد التعاون مع الجزائر
بالنسبة إىل سياسة تركيا الخارجية من بني الفضاءات الجيوسياسية
التي تفرضها دوائر السياسة الخارجية الرتكية ،والتي تتجه بالتدريج
 18عبد النور بن عنرت" ،زيارة أردوغان للمغرب العريب :تعاون اقتصادي وأهداف سياسية"،
مركز الجزيرة للدراسات ،2013 / 6 / 22 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1JLSWxB
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نحو تحقيق "االستقاللية اإلسرتاتيجية لرتكيا بفضل تنويع أنشطة
سياستها الخارجية مع مختلف املناطق(.((1
انعكس هذا التوجه الذي اعتمده صانع القرار الرتيك إيجاب ًّيا عىل
عالقاتها بالجزائر التي تعتمد يف سياستها الخارجية عىل عدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول ،وهي قاعدة ثابتة لديها ،جعلتها تضطلع
وحل األزمات
بدور مه ّم عىل الصعيد اإلقليمي؛ هو تشجيع الحوار ّ
بالطرائق السلمية ،من خالل التقريب بني األطراف املتخاصمة ،يف
ظل التحوالت السياسية والجيوسياسية التي أفرزتها ثورات الربيع
ّ
العريب وأث ّرت يف توجهات السياسة الخارجية الرتكية حني طرأت
عليها تح ّوالت جوهرية تتمثّل بنهاية سياسة تصفري املشكالت مع
الجريان ،وهذا ما يظهر يف تو ّجهها نحو دعم الشعوب العربية املطالبة
بالدميقراطية والتغيري ،وقد أصبح هذا الدعم يخلق لها مشكالت مع
دول مجاورة لها.
رضرتا من غياب االستقرار
ويف هذا السياق نجد أ ّن تركيا والجزائر ت ّ
كل من سورية وليبيا؛ وذلك من خالل عسكرة
السيايس واألمني يف ّ
قوي
الحراك الشعبي فيهام ،وهو ما جعل تركيا تحاول إيجاد رشيك ّ
تجسده الجزائر ،بوصفها دول ًة فاعل ًة ومؤث ّر ًة يف السياسة اإلقليمية
لشامل أفريقيا .لهذا السبب ،ال تزال تركيا تعتمد سياسة تصفري
املشكالت تجاه الجزائر من أجل كسب و ّد صديق قديم وإزالة
الحواجز معه ،ويكون ذلك بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للجزائر ،وباحرتام إرادة الشعب الجزائري .ويف هذا الصدد أوضح
أردوغان أ ّن تركيا ال ترغب يف التدخل يف شؤون الدول الداخلية ،وأنها
أي دولة؛ فكانت لهذا األمر آثار إيجابية يف زيادة
ليست لها أطامع يف ّ
(((2
قيمة تجارة تركيا الخارجية .
يف هذا السياق ،يرى العديد من الخرباء بخصوص التحوالت الحاصلة
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي هي امتداد ملا يس ّمى "املسألة
الرشقية" Eastern Question؛ وهي رصاع البلدان األوروبية عىل
إرث الدولة العثامنية يف ُعقب ضعفها ،من خالل الحوار الذي دار
يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،ويف مطلع القرن العرشين يف
أوروبا حول مصري األقاليم العثامنية وأرض اإلسالم عمو ًما .فالثورات
التي ه ّزت بعض البلدان العربية منذ عام  ،2011نتج من أوضاعها
19 Bulent Aras, "Turkey's Rise in the Greater Middle East: Peace-building
in the Periphery," Journal of Balkans and Near East Studies, vol. 11, no. 1
(March 2009), pp. 24 – 29.
 20عالء عبد الحفيظ محمد" ،النسق السيايس العقيدي لرجب طيب أردوغان" ،مجلة
رؤى إسرتاتيجية ،العدد  ،)2013( 3ص .2

دراسات وأوراق تحليليّة
المحددات المؤثّرة في توجيه سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر

ضغط كبري عىل الجزائر وتركيا ،ويبدو أ ّن الضغط الذي يعيشه كال
البلدين هو السبب الذي دفعهام إىل هذا التقارب ،عىل الرغم من
تناقض املوقف الجزائري مع املوقف الرتيك تجاه الثورات العربية
وتداعياتها .فرتكيا تعيش عزل ًة إقليميةً ،وهذا ما جعلها تبحث عن
متنفس لها يف الجزائر .أ ّما النظام الجزائري ،فقد قبل بهذا التقارب
من ج ّراء تفكُّك تحالفه الرئايس وفشله يف كسب تأييد املعارضني(.((2
لهذا ،تعتمد تركيا سياسة خارجي ًة متع ّددة األبعاد ،وهو ما انعكس
إيجاب ًّيا عىل عالقاتها بالجزائر التي تعرف انتعاشً ا يف اآلونة األخرية ،يف
ظل تباين املواقف املتعلّقة بالثورات العربية وأزمات العامل العريب،
ّ
ويعود ذلك إىل الخصوصية التاريخية لهذه العالقات واألهمية
الجغرافية التي تحتلها الجزائر بالنسبة إىل تركيا التي ال يسمح
لها بالتدخل فيها ،أو بتجاوزها ،أو بحرصها يف نطاق جيوسيايس
ضيق ،بل بإدراجها ضمن فضاء جيوسيايس واسع مالئم للموقع
اإلسرتاتيجي الذي تحتله الجزائر واألدوار التي تضطلع بها يف املحافل
اإلقليمية والدولية.
ومم زاد من أهمية الجزائر بالنسبة إىل تركيا ع ّدة معطيات جديدة
ّ
أفرزتها األوضاع السياسية واألمنية تعيشها املنطقة العربية ،وتؤهل
حل مشكالت
مهم يف ّ
الجزائر ألن تكون طرفًا محاي ًدا؛ فتؤ ّدي دو ًرا ًّ
املنطقة العربية ،وهذا األمر يفرس تنامي العالقات البينية التي تأيت
منسجم ًة مع التوجهات الجديدة التي تعتمدها تركيا ،والتي تنطلق
من قاعدة التفضيل السيايس واإلسرتاتيجي ملوقع الدول .ويف هذا
السياق تربز الجزائر ق َّو ًة إقليمي ًة ذات سمعة جيّدة ،وذات مواقف
وخصوصا
تلقى ترحي ًبا لدى صانع السياسة الخارجية الرتكية،
ً
يف ما يتعلق بالكيان الصهيوين؛ فالجزائر من بني الدول العربية القليلة
التي ترفض التطبيع مع هذا الكيان.
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قيمته  3مليارات دوالر ،وبذلك تع ُّد الجزائر رشيكًا إسرتاتيج ًّيا لرتكيا؛
إذ تحتل املرتبة الرابعة يف هذا الشأن بعد االتحاد األورويب ،والواليات
واملتحدة ،والسعودية.

ومن هذا املنطلق ،تقوم العالقات االقتصادية والتجارية بني الجزائر
وتركيا عىل قاعدة الربح للطرفني .ومبا أ ّن الجزائر من الدول الغنية
بالنفط ،فإ ّن توجه تركيا نحوها كان بسياسة خارجية ذات بعد
اقتصادي ،تهدف إىل إبرام العديد من االتفاقيات معها واالستفادة
من عقود الرشاكة واالستثامر التي تربمها .وميكن أن نشري إىل اإلقالع
التنموي الذي تشهده الجزائر مؤخ ًرا ،والذي كان محل استقطاب
لالستثامرات األجنبية ،وإىل أ ّن حصة الرشيك الرتيك ت ُع ُّد ذات أهمية،
مقارن ًة باالتفاقيات والعقود التي جرى إبرامها يف قطاع الطاقة
خصوصا ،وإىل أنه من املنتظر أن تق ّدر قيمة هذا الربنامج االستثامري،
ً
خالل الفرتة  ،2017 – 2013بنحو  10مليارات دوالر ،بالنظر إىل
اعتامد تركيا عىل االسترياد للوفاء بأكرث من  %90من حاجاتها من
النفط والغاز .ويف املقابل ،بلغت قيمة االستثامرات يف القطاعات
ملياري دوالر .أ ّما حجم التبادل التجاري ،فقد وصل يف
األخرى نحو
ْ
نهاية عام  2013إىل  5مليارات دوالر(.((2

محدد األهمية االقتصادية والتجارية
مبا أ ّن للقوة االقتصادية أهمي ًة كبري ًة يف تحديد املكانة السياسية
ألي بلد ،فإ ّن تطوير السياسة الخارجية لرتكيا تطلب
واإلسرتاتيجية ّ
إجراء تعديالت بارزة يف نهجها من أجل تحقيق التطور االقتصادي.
السلطة عام  ،2002أعلنت
فمع استالم حزب العدالة والتنمية ُ
الحكومة الرتكية عن إسرتاتيجيها الجديدة لتنمية تعاونها االقتصادي
وتطويره .ويف هذا السياق ،تز ّود الجزائر تركيا بالغاز الطبيعي مبا

من خالل هذه القراءة االقتصادية ،تع ُّد الجزائر بالنسبة إىل تركيا
البوابة الرئيسة ألفريقيا ،ومن مثة ال ميكن االستغناء عنها بوصفها
الدولة املفتاحية لهذه القارة ،ويف هذا الشأن أعلنت تركيا عام 2005
عن خطة اقتصادية تتضمن تكثيف سياسات االعتامد االقتصادي
املتبادل مع دول الجوار اإلقليمي ،وجرى التعبري عن ذلك بـ "مبدأ
الكسب للجميع" الذي ميكن تحقيقه عرب إقامة رشاكة اقتصادية

 21سعيد هادف" ،تركيا تعيش عزل ًة إقليمي ًة وهذا ما جعلها تبحث عن متنفس لها يف
الجزائر" ،التحرير ،2014 / 11 /27 ،عىل الرابط:
http://www.altahrironline.com/ara/?p=112824

22 Leila Boukli, "Grandes opportunités d'affaires et facilitations pour
fructifier les investissements," EL –JAZAIR (2013), at:
http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=3267
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إسرتاتيجية( .((2وعىل هذا األساس نجد أ ّن إعادة التأسيس للعالقات
الرتكية  -الجزائرية ينطلق من الجانب االقتصادي الذي يُع ّد محد ًدا
رئيسا يف قياس تطور العالقات بني البلدين ،بخاصة أ ّن السياسة
ً
الخارجية الرتكية اعتمدت عىل القوة الناعمة يف سبيل تقوية دورها
وتوثيق عالقاتها الخارجية بالدول العربية ،نظ ًرا إىل املايض التاريخي
الذي خلّفته الدولة العثامنية يف املنطقة العربية.
ويف هذا الصدد ،نجد أن قطاع السياحة يف تركيا قد انتعش كث ًريا
مقارن ًة مبا كان عليه يف العقود السابقة ،وقد قام رئيس الوزراء الرتيك
طيب أردوغان بإلغاء فرض التأشرية عىل السيّاح الجزائريني ،فبلغ عدد
السياح الجزائريني املتوجهني إىل تركيا عام  2013نحو  130.000سائح.
من مثة ،أ ّدت الرشاكة االقتصادية بني تركيا والجزائر إىل تفعيل
عالقاتهام البينية؛ إذ قامت قيادة البلدين عىل إعادة تأسيس هذه
العالقات وفق رؤية جديدة تستجيب للمتطلبات الحالية ،وأخذت
هذه العالقات بع ًدا اقتصاديًّا ساهم يف توطيدها .فعىل الرغم من
االختالف يف العديد من املواقف والتوجهات السياسية عىل الصعيدين
املحيل والخارجي ،فإ ّن املصالح االقتصادية جمعت بينهام .فقد
ساهمت الحركية االقتصادية يف التأثري يف تو ّجه تركيا نحو توثيق
التعاون مع الجزائر .ويف هذا السياق نجد أ ّن السياسة الخارجية
الرتكية تواصل استخدام القوة الناعمة التي أصبحت تؤث ّر يف تغليب
مدخل إلنهاء
ً
كفّة املصالح االقتصادية والرشاكات مع الدول وتجعلها
الخالفات معها.
وبالنظر إىل وجود إرادة قوية يف تطوير العالقات بني البلدين
لدى قادتهام ،فإ ّن قيمة املبادالت التجارية التي بلغت  5مليارات
دوالر ترجمت تلك اإلرادة .فرتكيا من بني املستثمرين األساسيني يف
الجزائر ،وقد أكّد السفري الرتيك أ ّن الجزائر من البلدان التي تحظى
بأهمية اقتصادية كبرية لدى تركيا ،وأنها تستثمر وفق رؤية قامئة
عىل اإلنتاج يف الجزائر ،مستندة إىل قاعدة (رابح  -رابح) ،مو ّجهة
لإلنتاج نحو التصدير إىل أفريقيا وأوروبا .ويف هذا السياق ،زادت
تركيا قيمة استثامراتها الضخمة التي تتمثّل بإنجاز مصنع للحديد
والصلب وآخر للنسيج .وللرفع من قيمة املبادالت التجارية ،جرى
خفْض الرسوم الجمركية يف ما يتعلّق بدخول املنتوج الخام ونصف
املص ّنع .ومن أجل رفع قيمة التبادل التجاري بني البلدين وتطوير
 23أبو طالب حسن" ،الصعود الرتيك طريق مفروش بالدم أحيانًا ،مجلة املغرب املوحد،
العدد  ،)2010( 8ص .40
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هذا التعاون ،من املنتظر أن يبدأ التفاوض بني البلدين بشأن توقيع
اتفاقية للتجارة الح َّرة(.((2
مبا أ ّن النجاح االقتصادي الذي حقّقته تركيا قد أ َّدى دو ًرا كب ًريا يف
تفعيل أداء سياستها الخارجية ،فإ ّن ق َّوة الدور اإلقليمي كانت نتيج ًة
ملا حقّقته هذه التجربة من مكاسب يف توطيد تجربتها الدميقراطية
يف الداخل ،وقد انعكس ذلك عىل سلوكها السيايس الخارجي .ث ّم إ ّن
ازدهار االقتصاد الرتيك جعلها من أكرب القوى االقتصادية يف العامل،
محتل ًة بذلك املرتبة  16عامليًّا ،وهذا ما يدل عليه ارتفاع معدل
الصادرات الرتكية بنسبة  ،%8.1طبقًا ملا أعلنه اتحاد املصدرين
األتراك عام 2011؛ إذ وصلت قيمتها إىل  12.6مليار دوالر بارتفاع
قدره  ،%10.5كام أ ّن عضويتها البارزة يف مجموعة العرشين ،بوصفها
أفضل  20اقتصا ًدا عامل ًّيا ،كان نتيج ًة لضخامة الناتج املحيل اإلجاميل
(((2
الذي بلغ  735مليار دوالر ،مبعدل منو يبلغ نحو .٪٦.٨
انطالقًا من هذه املعطيات ،نجد أ ّن التجربة االقتصادية الرتكية
بكل املقاييس وأنّها كانت سب ًبا يف توسع مجال التعاون
تجربة ناجحة ّ
االقتصادي والتبادل التجاري الذي أ َّدى إىل متتني عالقاتها االقتصادية
بالجزائر .فهذه النسب أث ّرت يف توجيه السياسة الخارجية لرتكيا
نحو رضورة إيجاد رشيك اقتصادي قوي يضمن مصلحتها وحاجاتها
االقتصادية .ويف هذا الصدد نجد أ ّن الجزائر تضمن لرتكيا حاجاتها
الطاقوية .وإىل جانب ذلك ،كان لكرثة االستثامرات الرتكية وغزو
املنتوجات الرتكية للسوق الجزائرية أث ٌر إيجايب يف ميزانها التجاري
الذي وجد سوقًا واعد ًة لتسويق منتوجاتها .ويف هذا السياق نجد أنه
من مصلحة تركيا منافسة فرنسا يف السوق الجزائرية وتجاوز حالة
االختناق بسبب تأثريات األزمة االقتصادية العاملية فيها ،والتأثريات
السلبية لعدم االستقرار يف سورية ،وتداعيات الحرب عىل "داعش" يف
العراق ،وعىل حدودها أيضً ا.
لقد ثقل تأثري البعد االقتصادي يف تحديد توجهات سياسة تركيا
الخارجية تجاه الجزائر ،وتؤكِّد هذا األمر ع ّدة معطيات اقتصادية؛ إذ
نجد أ ّن الجزائر هي البلد املغاريب الوحيد الذي يعرف ميزانه التجاري
فائضً ا ،شأنه يف ذلك شأ َن تركيا ،وذلك بفضل املحروقات .وقد بلغ
حجم املبادالت بني البلدين نحو  5.2مليار دوالر عام  ،2012وبذلك
ت ُع ّد تركيا ثامن زبون للجزائر بنحو  3.4مليار دوالر ،وسابع ممول
 24حسن ،ص .41
25 Smail Rouha. "La Turquie voit en l'Algérie un partenaire
d'investissement," EL –JAZAIR, at:
http://www.eldjazaircom.dz/index.php?id_rubrique=213&id_article=3816
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لها بنحو  1.8مليار دوالر .ويف املقابل تحتل االستثامرات الرتكية يف
الجزائر نسبًا ذات أهمية( .((2لهذا نجد أ ّن متتني التعاون االقتصادي
بني تركيا والجزائر كان نتيج ًة حتمي ًة ألسباب براغامتية ،وهذا ما
يعكسه الجانب االقتصادي لهذه العالقات الذي أحدثَ ق َّوة التقارب
بغض النظر عن العمق التاريخي الذي يجمعهام.
بني البلدينّ ،

المحدد التاريخي والثقافي
يع ّد العامل التاريخي والثقايف أبرز املحددات الجديدة التي تؤث ّر
يف السياسة الخارجية الرتكية ،والتي أ ّدت إىل إحداث تح ّوالت يف
مسارها وتوجهاتها ،وقد ساعدها ذلك عىل تفعيل دورها اإلقليمي.
فمع وصول أردوغان إىل الحكم عام  ،2002برز خطاب إسالمي أث ّر
يف الرأي العا ّم يف تركيا يف اتجاه اعتناق فكرة "عامل مسلم" مو ّحد
سياس ًّيا .ويف هذا السياق لقيت السياسة الخارجية الرتكية ترحي ًبا
عىل الصعيدين الداخيل والخارجي( .((2وانعكس ذلك إيجابيًّا عىل
انتعاش العالقات الرتكية – الجزائرية ،مبساهمة الحس الجزائري؛
الشعبي والرسمي ،يف تعزيز العالقات مع تركيا ،وال سيام أ ّن الوجود
العثامين بالجزائر املمتد عرب ثالثة قرون خلّف إرث ًا تاريخ ًّيا وثقاف ًّيا
كب ًريا يصعب تجاوزه أو نكرانه ،وهو أم ٌر يجعله يلقي بظالله عىل
العالقات الرتكية  -الجزائرية يف وقتنا الحايل.
بنا ًء عل ذلك ،تتجه العالقات التي تربط بني البلدين نحو استحضار
املايض واإلرث التاريخي والثقايف الذي يجمعهام ،كام أ ّن العالقة التي
كانت تربط العثامنيني بالجزائريني مخالفة ومتناقضة مع طبيعة
العالقة التي تربطهم باملشارقة .فالجزائر ،ظلّت إىل جانب الخالفة
العثامنية ض ّد اعتداءات األوروبيني عليها ،وكان آخرها يف معركة
نافارين عام  .1827ومن مثة ،فإ ّن تراكم العوامل التاريخية مازال
مؤث ّ ًرا ج ًّدا يف قادة البلدين ،عىل الرغم من االختالف يف توجهاتهم
السياسية؛ ذلك أ ّن القادة األتراك ي ُع ّدون أنفسهم العثامنيني ال ُجدد.
ومن جهة أخرى ال تزال القيادة السياسية يف الجزائر تك ّن االحرتام
للتاريخ العثامين يف الجزائر وتحرص عىل املحافظة عليه.
من هذا املنطلق يظهر تأثري األبعاد التاريخية والثقافية يف تو ّجه
البلدين نحو توثيق العالقات بينهام ،عىل الرغم من االختالف يف
التوجهات اإلقليمية والدولية بينهام ،وهذا ما يستلزم إعادة قراءة
 26بن عنرت.
27 Steven A. Cook, "Erdogan's Middle Eastern Victory Lap: Turkish
Domestic Politics After the Uprisings". FOREIGN AFFAIRS, 15/ 9/ 2011, at:
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2011-09-15/erdogansmiddle-eastern-victory-lap
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العالقات الرتكية  -الجزائرية من منظور تاريخي وثقايف .فاإلرث الذي
مم
خلّفه الوجود العثامين يف الجزائر أفرز قواسم مشرتك ًة تجمع أكرث ّ
تفرق .وعىل الرغم من التباعد الجغرايف ،فإ ّن التقارب الثقايف واملصري
املشرتك أ َّدى إىل متتني العالقات بينهام.
وعىل هذا األساس ،اعتمدت تركيا سياس ًة خارجي ًة مبني ًة عىل مقاربة
تصالحية مع الدول العربية واإلسالمية؛ منها الجزائر ،بإعادة املنزلة
إىل موروثها التاريخي والثقايف يف املنطقة .ويف هذا الصدد نجدها
تسعى لتطوير عالقاتها بهذه الدول وفقًا للمحدد التاريخي والثقايف
الذي بُنيت عليه نظرية العمق اإلسرتاتيجي التي صاغ أطروحتها وزير
الخارجية السابق أحمد داود أوغلو؛ من أجل تأسيس عهد جديد
يتمثّل بعودة تركيا إىل حضن األمة اإلسالمية بعد غياب دام عقو ًدا
من الزمن ،ويجرى تحقيق ذلك عرب التوغل يف عمقها اإلسرتاتيجي.
ومن هذا املنطلق ،تقوم العالقات الرتكية  -الجزائرية عىل هذا
األساس ،خصوصا أ ّن البلدين يستعدان إلحياء الذكرى  500لتأسيس
العالقات الرتكية – الجزائرية ،مع حلول عام  ،2016من خالل الفهم
وتوسع لتمس
اإليجايب للتاريخ الذي عىل أساسه تُعاد هذه العالقات ّ
مختلف األصعدة ،بنا ًء عىل العمق التاريخي واإلرث الحضاري الذي
يجمع الشعبني .ويف هذا الشأن نجد أ ّن العالقات الجزائرية  -الرتكية
أي نوع من العالقات الدولية األخرى ،نظ ًرا إىل الروابط
ال ت ُشبه ّ
(((2
التاريخية والثقافية املعروفة يف البلدين .
ويف هذا الصدد ساهم التقارب املذهبي والديني الذي يتميز بهام
البلدان بسبب انتامئهام إىل املذهب الس ّني ممث ًّل باملذهبني املاليك
والحنفي اللذين عاشَ ا جنبًا إىل جنب مدة ثالثة قرون يف توافق
وانسجام .فقد ساهم ذلك التقارب يف بناء تحالف صلب بني الدولة
العثامنية والجزائر ،وهو يع ّد األرضية الصلبة التي بُنيت عليها
عالقات إسرتاتيجية ذات عمق تاريخي .وإ ّن إدراك ال ُنخب الحاكمة يف
تركيا والجزائر التقارب بينهام بوصفه قيم ًة ومنطلقًا تاريخ ًّيا ،يجعل
العالقات بينهام تحمل خصوصي ًة متميزةً ،استنا ًدا إىل أ ّن الجزائر
ذات قيمة تاريخية بالنسبة إىل تركيا ومن خاللها أصبحت تكتسب
أهمي ًة خاصةً.
ومبا أ ّن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الرتكية مبنية عىل
تأثريات اإلرث التاريخي والثقايف للدولة العثامنية ،فإ ّن استعادة
 28عبد املالك رساي" ،تعزيز العالقات الرتكية الجزائرية ..بني التفاؤل والتشاؤم" ،املقام،
 ،2013 /6 /5عىل الرابط:
http://www.elmakam.com/?p=2076

114
مكانتها يتطلب استحضار التاريخ وإرثها الثقايف ،وعىل هذا األساس
نجد أن العالقات الرتكية  -الجزائرية تح ّددها هذه العوامل.
فالتوجهات السياسة الخارجية الرتكية تتجه نحو توثيق تعاونها مع
الجزائر ،وهو ما س ّهل م ّد جسور التواصل بينهام ،عىل الرغم من
ظل تأثريات القوة الناعمة التي
التباعد الجغرايف بينهام؛ وذلك يف ّ
تعتمدها السياسة الخارجية الرتكية املبينة عىل استحضار آثار املايض
التاريخي وتكييفه مع متطلبات الحارض .وهذا ما يظهر يف قيام تركيا
برتميم ع ّدة معامل وآثار عثامنية  -يف الجزائر العاصمة خاصة  -مازالت
حي القصبة
تحظى برمزية شعبية واجتامعية لدى الجزائريني؛ مثل ّ
العتيق ،وجامع كتشاوة الذي يحمل داللة ديني ًة وتاريخيةً ،والذي
تحملت تركيا مسؤولية ترميمه ،بوصفه أشهر املعامل التاريخية التي
تعود إىل العهد العثامين(.((2
إىل جانب ذلك ،يجري الرتويج للثقافة العثامنية وفق قوالب جديدة
تواكب العرص ،وهذا ما يظهر يف تنامي القوة الرتكية الناعمة املتمثّلة
برواج األلبسة والدراما الرتكية والتشهري إلمكاناتها السياحية ،وهي
عوامل زادت املجتمع الجزائري ترحيبًا بالتقارب الرتيك  -الجزائري.
لقد أثر تقليص الطابع العلامين يف توجهات الجمهورية الرتكية ،عىل
املستويني الداخيل والخارجي ،تأث ًريا إيجاب ًّيا انعكس عىل انتعاش
عالقاتها بالجزائر .ويف هذا الصدد نجد أ ّن النسق العقائدي لرجب
طيب أردوغان أ َّدى إىل إحداث تأثري مه ّم يف َص ْوغ توجهات السياسة
الخارجية الرتكية .فعقيدة أردوغان التي تقوم عىل التعليم الديني،
والتاريخ الرتيك ،والتاريخ اإلنساين العا ّم ،أنتجت عنده قناعة تتمثّل بأ ّن
كل مستوياتها ،وأ ّن االختالفات
الرصاع ليس سم ًة أساسي ًة للسياسة يف ّ
الثقافية والتاريخية والدينية يجب ألّ تكون سب ًبا يف إذكاء الرصاع(.((3
ومن هذا املنطلق كانت انعكاسات قناعات قادة البلدين عىل واقع
العالقات الرتكية  -الجزائرية التي تتطلع إىل إضفاء "بعد إسرتاتيجي"
عىل العالقات التاريخية املوجودة بينهام.
يف هذا السياق ،أكّد الوزير األول ،عبد املالك سالل ،استعداد الجزائر
لـ "االرتقاء بالتشاور والحوار السيايس مع تركيا ( )...إىل املستوى
الذي تصبو إليه البلدان يف فائدة الشعبني وازدهارهام" بإضفاء "بعد
إسرتاتيجي" للعالقات التاريخية التي تربطهام؛ إذ يقول يف هذا الصدد
"إ ّن الزيارة التي يقوم بها أردوغان إىل الجزائر هي بال ّ
شك دليل عىل
" 29الرئيس الرتيك يزور ورشة ترميم مسجد كتشاوة بالعاصمة"،2014 / 11 /20 ،
جزايرس ،عىل الرابط:
http://www.djazairess.com/aps/409762
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نوعية العالقات التاريخية التي تقيمها الجزائر مع تركيا وحتى البعد
اإلسرتاتيجي الذي نطمح إىل إضفائه عليها ،بالنظر إىل اإلرث التاريخي
عب عن مدى ارتياحه وارتياح الحكومة الجزائرية
املشرتك" ،كام ّ
(((3
الستقبال "قائد كبري لبلد صديق".
ويف سياق متصل أبرز رئيس الــوزراء الرتيك رجب طيب أردوغــان،
مبناسبة زيارته الجزائر ،بسالة املقاومة التي قدمها الجنود الجزائريون
لالنتفاضة الرتكية مبدينة مراج الرتكية ،وقال إ ّن التاريخ بني البلدين كبري
وييل عىل البلدين مواصلة املسرية عرب مضاعفة التعاون االقتصادي بني
ُ
تركيا والجزائر وترجمة جميع الطاقات املوجودة( .((3ومن هذا املنطلق،
تتجه توجهات ال ُنخب الحاكمة يف البلدين نحو توثيق العالقات بينهام،
مدخل لتطوير أداء
ً
من خالل اعتامد اإلرث التاريخي للدولة العثامنية
سياسة تركيا الخارجية.
من مثة ميكن رؤية التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الرتكية
فعال ًة وصائبةً ،بوصفها عاكس ًة للقوة الثقافية والرتاكم التاريخي للدولة
العثامنية التي تشكّل املنطلق الفكري والعقائدي للقادة األتراك
الحاليني ،ويف صدارتهم رجب طيب أردوغان الذي اعتمد عىل مصادر
ق ّوته يف استحضار التاريخ الحضاري والثقايف للدولة العثامنية .فهذا
التاريخ تع ُّده تركيا حاليًّا األداة املثىل لتحسني صورتها أمام العامل العريب
واإلسالمي .لهذا ،تنطلق مسارات السياسة الخارجية الرتكية من إرث
املايض وتاريخ الدولة العثامنية من خالل تح ّمل الدولة الرتكية الحديثة
مسؤولي ًة تاريخي ًة تجاه العديد من القضايا بكامل إيجابياتها وسلبياتها.
ويف هذا الشأن ،ميثّل موقع الجزائر يف بوصلة التاريخ بالنسبة إىل تركيا
الرشيك الذي تحكمه قيم التعاون والتضامن.
رئيسا لرتكيا ،استطاع صوغ تركيا
وبالنظر إىل أ ّن أردوغــان ،بوصفه ً
بحسب التوجه الذي يؤمن به متا ًما ،كام استطاع أتاتورك أن يصوغها
علامنيًا وغربيًّا ،فقد كان تحقيق االنسجام بني التوجهات املتع ّددة
لسياسة تركيا نحو أوروبا ونحو الرشق أولوي ًة بالنسبة إىل عملية
تكييف هندسة سياستها الخارجية وإعادتها ،وفق رؤية جديدة قامئة
عىل رضورة تع ّدد أبعاد السياسة الخارجية الرتكية ،عىل نح ٍو يتفق
مع طبيعة تركيا بوصفها دول ًة "ذات عمق إسرتاتيجي" ،من خالل
تع ّدد الدوائر اإلقليمية التي تنتمي إليها؛ وذلك بالجمع بني املعيارين
الجغرايف  -اإلسرتاتيجي ،والتاريخي – الثقايف(.((3
" 31الجزائر وتركيا تطمحان إلضفاء بعد إسرتاتيجي للعالقات التاريخية التي تربطهام"،
األحرار ،2013/6/4 ،انظر:
http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/10918.html
" 32ترصيحات أردوغان باملغرب ترهن نتائج زيارته إىل الجزائر" ،الفجر ،عىل الرابط:
http://www.al-fadjr.com/ar/national/246482.html
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دراسات وأوراق تحليليّة
المحددات المؤثّرة في توجيه سياسة تركيا الخارجية نحو توطيد عالقاتها بالجزائر

إ ّن اعتامد العثامنية الجديدة ال يعني بعث السياسات التوسعية
للدولة العثامنية ،وال العودة إىل املايض الغابر ،بل إنّه يقوم عىل
تصالح تركيا مع ذاتها الحضارية اإلسالمية بسالم ،واعتزازها مباضيها
وتوسع الحريات يف الداخل،
العثامين املتع ّدد الثقافات واألعراقّ ،
حس العظمة والكربياء
وحفظ األمن يف الخارج ،إضاف ًة إىل استبطان ّ
فضل
العثامين ،والثقة بالنفس عند الترصف يف السياسية الخارجيةً ،
عن مواصلة االنفتاح عن الغرب ،مع تحقيق التوازن مع الرشق
اإلسالمي ،أو مبعنى آخر علامنية أقل تشد ًدا يف الداخل ،ودبلوماسية
نشطة يف الخارج ،بخاصة يف املجال الحيوي لرتكيا(.((3
وإ ّن تحليل سياسة تركيا الخارجية تجاه الجزائر يستلزم عدم إغفال
األبعاد التاريخية والثقافية املؤث ّرة يف رسم توجهاتها .فتوطيد العالقات
بني البلدين ليس أم ًرا طارئًا ،ومل ِ
يأت من فراغ ،بل هو نتيجة تأثري
كتلة تاريخية ال تقبل النسيان .لهذا ،متت ّد هذه العالقات إىل ترسيخ
انطباع لدى الجزائريني واألتراك بأ ّن عمق العالقات والقواسم املشرتكة
ال ميكن أن تتزعزع .فعىل الرغم من االنقطاع الطويل بينهام ،نظ ًرا
إىل األوضاع االستثنائية بالنسبة إىل كال البلدين ،فإ ّن عودة العالقات
إىل طبيعتها األوىل كانت أقوى ،ولكنها يف شكل جديد ،وبحسب
املقتضيات التي تتطلبها العالقات الدولية املعارصة.
ميكن القول إ ّن الفهم الجيد للعالقات الجزائرية  -العثامنية الرتكية
يتطلب العودة إىل اإلرث التاريخي والثقايف الذي يُع ّد مرجعي ًة لهذه
العالقات ،ويعود ذلك إىل أ ّن أهداف سياسة تركيا الخارجية ومبادئها
تسعى لتكريس هذا التوجه ،نظ ًرا إىل تش ّبع صانع القرار الرتيك
بالقيم والعوامل التاريخية والثقافية العثامنية التي أصبحت بالنسبة
إليه مرجعي ًة للسياسة الخارجية الرتكية تستمد منها إسرتاتيجيتها
وعقيدتها السياسية .لهذا السبب يتعذّر إلغاء تأثري املعطى التاريخي
والثقايف يف العالقات الرتكية – الجزائرية ،استنا ًدا إىل العمق التاريخي
الذي مي ّيز هذه العالقات ،وهو أم ٌر يستلزم التوجه نحو تحديث هذه
العالقات؛ وذلك بتعميق التعاون عىل نح ٍو يليق مبستوى العمق
التاريخي الذي يُع ُّد أيقونة هذه العالقات.

خاتمة
لقد كان ازدهار العالقات الرتكية – الجزائرية ،نتيج ًة لشعور تركيا
بالحنني إىل ماضيها "املجيد" ،إىل جانب الشعور باملسؤولية تجاه
القضايا العادلة لألمة اإلسالمية ،وهو ما فرض عىل قادة تركيا ال ُجدد
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توطيد عالقاتها بالجزائر؛ ألنها تعتمد سياس ًة خارجي ًة مبني ًة عىل
ثوابت ومبادئ تتمثّل بدعم القضايا العادلة ويف صدارتها القضية
الفلسطينية .فقد ساهم تقارب الرؤى تجاهها يف متتني العالقات بني
البلدين ،بخاصة مع التحوالت التي طرأت عىل توجهات السياسة
الخارجية الرتكية ،والتي أصبحت متيل نحو تح ّمل مسؤولية تاريخية
إزاء ما يحصل يف العامل العريب واإلسالمي ،وقد ع ّززت ذلك القوة
االقتصادية التي تحظى بها تركيا حاليًّا ،إىل جانب القوة التاريخية
التي اكتسبتها من خالل إرث الدولة العثامنية عىل مدى ع ّدة قرون،
وهو ما أكسب هذه العالقات أهمي ًة تاريخية تستند إىل كتلة تاريخية
وثقافية ال ميكن االستغناء عنها.
وانطالقًا من هذه املعطيات ،يتطلب االتجاه نحو تحقيق االستمرارية
والدميومة لهذه العالقات تف ّهم الجانب الرباغاميت فيها؛ لجعل
العالقات الرتكية  -الجزائرية ذات جدوى اقتصادية .ويتطلّب هذا
األمر أن يرتبط هذا التعاون بوجه جديد قائم عىل ميزان اقتصادي
يضمن مصالح الطرفني من خالل قاعدة (رابــح – رابــح)؛ وذلك
من منطلق أ ّن العالقات الجزائرية  -الرتكية خالل الفرتة العثامنية
كانت مبني ًة عىل تعاون وطيد ج ًّدا ،وأنها ساهمت ،عىل نح ٍو كبري،
يف مواجهة كثري من التحديات األمنية والعسكرية والحضارية التي
فرضتها التكتالت الدولية ،والتي تتطلب تو ّجه البلدين نحو تكثيف
املبني عىل قواعد وآليات تضمن نجاعة اقتصادية
التعاون االقتصادي ّ
للبلدين من شأنها أن تحافظ عىل هيبتهام اإلقليمية والدولية ،عىل
غرار ما كان سائ ًدا أيام الدولة العثامنية ،من خالل الحفاظ عىل وترية
هذا التعاون ،عىل أن يكون بوجه جديد يساير متطلبات الحارض
ويضمن التفوق.
إ ّن العالقات الرتكية  -الجزائرية متأثرة باإلرث التاريخي والثقايف
الذي يُع ّد نقطة االنطالق لهذه العالقات ،وال ميكن االرتقاء بها ّإل
تاريخي جيّد ،والتعرف عىل نقاط القوة والضعف
من خالل فهم
ّ
فيها ،ومن مث ّة توضع العالقات الرتكية  -الجزائرية ضمن سياقها
التاريخي الذي يسمح بتطويرها ،وبتعميق التعاون بني البلدين،
يف كافة املستويات .ومن هذا املنطلق يظهر تأثري الكتلة التاريخية
والثقافية التي تشكلت نتيجة الوجود العثامين بالجزائر الذي دام أكرث
من ثالثة قرون ،والذي يحول دون حدوث قطيعة بني البلدين ،بل
يسمح للعالقات بينهام باالستمرار ،نظ ًرا لعمقها التاريخي ،وحارضها
املزدهر ،ومستقبلها املرشق.

