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الدوليــة عــى أن  الباحثــون يف العالقــات  يتفــق 
ــزالزل  ــل ال ــة مث ــوارث طبيعي ــدول لك ــرض ال تع
ــر يف  ــؤدي إىل تغ ــن أن ي ــر، يمك ــن واألعاص والرباك
ــر  ــذا التغ ــإن ه ــع، ف ــة. وبالطب ــاتها الخارجي سياس
ــرايف  ــا الجغ ــة ونطاقه ــم الكارث ــى حج ــف ع يتوق
وآثارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، وأيضــاً عــى 
ــة  ــوارد طبيعي ــن م ــة م ــوة الدول ــارص ق ــم عن حج
وبرشيــة، واســتقرار ســيايس واجتماعــي. وظهــرت يف 
هــذا الســياق، مفاهيــم مثــل “دبلوماســية الكــوارث” 
ــتثنائية،  ــروف االس ــوارئ يف الظ ــاالت الط وإدارة ح
و”دبلوماســية إعــادة اإلعمــار”. وتشــر هــذه املفاهيم 
إىل السياســات التــي تتبعهــا الدولــة لحشــد أكــرب قدر 
ــار املبــارشة  ــة ملواجهــة اآلث مــن املســاعدات الخارجي
ــاً. ــاء تالي ــر والبن ــادة التعم ــم إلع ــداًء ث ــة ابت للكارث

وينطبــق هــذا التحليــل عــى كارثــة الزلــزال الــذي 

ــن  ــه م ــا أعقب ــر 2023، وم ــا يف 6 فرباي ــاب تركي أص
مئــات االرتــدادات العكســية وصــوالً إىل زلزالــن 
آخريــن يف العرشيــن مــن نفــس الشــهر. فقــد أعلنــت 
تركيــا حالــة الطــوارئ مــن الدرجــة الرابعــة، والتــي 
تعنــي طلــب املســاعدة الخارجيــة، وهــو مــا تحقــق 
ــن  ــاض م ــع أنق ــاذ ورف ــث وإنق ــرق بح ــاركت ف وش
أكثــر مــن 100 دولــة، إضافــة إىل املســاعدات اإلغاثيــة 

ــاء.  وتخصيــص األمــوال لدعــم جهــود إعــادة البن

ــة قاســية القتصــاد  ــة رضب ووجهــت هــذه الكارث
تركيــا واســتقرارها االجتماعــي، حيــث أصابــت عــرش 
واليــات يســكنها 13.5 مليــون ســاكن أي نســبة %16 
مــن إجمــايل عــدد الســكان، وتســهم بنســبة 9% مــن 
ــاج  ــم اإلنت ــن حج ــي، و 15% م ــج املح ــايل النات إجم
ــا أدت  ــي. كم ــج الصناع ــن النات ــي، و 9% م الزراع
ــن  ــزوح املالي ــرشات اآلالف ون ــل ع ــة إىل مقت الكارث
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مــن قراهــم وديارهــم، وإلحــاق تدمــر بالــغ باملبانــي 
والطــرق ومظاهــر البنيــة التحتيــة األخــرى، وهــو مــا 
وصفــه الرئيــس الرتكــي رجــب طيــب أردوغــان يف 14 
فربايــر 2023 بأنــه “أســوء كارثــة طبيعيــة يف القــرن 

 .”21

تغيرات خارجية:
يُثــار يف هــذا الشــأن تأثــر الكــوارث الطبيعيــة 
ــا إذا كان  ــررة، وعم ــة امُلت ــلوك الدول ــرة يف س امُلدم
ــر يف  ــؤدي إىل تغ ــوارث أن ت ــذه الك ــأن ه ــن ش م
ــك  ــأن ذل ــن ش ــون م ــل يك ــي؟ وه ــلوكها الخارج س
التغــر إعــادة تحديــد السياســة الخارجيــة للدولــة أم 
مجــرد إعــادة ترتيــب أولويــات توظيفهــا ألدوات هــذه 
ــى  ــون ع ــق املتابع ــة، يتف ــة عام ــة؟ وبصف السياس
ــة يف  ــي األولوي ــا تعط ــادة م ــررة ع ــدول املت أن ال
ــة الزمنيــة التاليــة لحــدوث الكارثــة لشــؤونها  املرحل
الداخليــة، وذلــك عــى حســاب اهتماماتهــا الخارجيــة، 
ويطرحــون أيضــاً أن هــذه الكــوارث تُقلــل مــن قدرات 
الدولــة امُلتــررة اقتصاديــاً لفــرتة بســبب توجيههــا 
للجــزء األكــرب مــن مواردهــا إلعــادة التعمــر. ويرتتــب 
ــق  ــة لتحقي ــوارد امُلخصص ــاض امل ــك انخف ــى ذل ع
ــة  ــن سياس ــاذا ع ــة. فم ــة الخارجي ــداف السياس أه
تركيــا تجــاه الــدول العربيــة ومنطقــة الــرشق 
األوســط، ومــا هــي التغــرات امُلحتملــة يف توجهاتهــا 

ــا؟ نحوه

فقــد ســارع اإلعــالم الرتكــي املؤيــد لحــزب العدالة 
والتنميــة الحاكــم إىل إبــراز صــورة الرئيــس أردوغــان 
وهــو يتصــدر مشــهد جهــود اإلنقــاذ، ويديــر الجهــود 
ــن  ــداً أن التضام ــة، مؤك ــة الكارث ــة ملواجه الحكومي
ــدول  ــن ال ــاً م ــا وخصوص ــع تركي ــل م ــدويل الهائ ال
العربيــة جــاء ثمــرة سياســات التهدئــة التــي تبناهــا 

أردوغــان يف الســنوات القليلــة املاضيــة. 

تعزيز التهدئة:
عــى األرجــح أن التوجهــات الرئيســية لسياســة تركيــا 
اإلقليميــة ســوف تســتمر عــى حالهــا بحكــم تعبرهــا 
ــس  ــدى الرئي ــا ل ــي لرتكي ــن القوم ــوم األم ــن مفه ع
أردوغــان ونخبــة حزبــه الحاكــم، وأن التغــرات 
التــي يمكــن أن تحــدث ســوف تكــون عــى مســتوى 
ــبيل  ــى س ــداف. فع ــس األه ــاليب، ولي األدوات واألس

ــاون  ــة وتع ــة مصالح ــا سياس ــت تركي ــال، اتبع املث
أردوغــان  وقــام  العربيــة،  الخليــج  دول  تجــاه 
ــارات إىل الســعودية واإلمــارات وقطــر والكويــت،  بزي
ــذه  ــواق ه ــح أس ــن؛ األول فت ــق هدف ــك لتحقي وذل
ــاق  ــيع نط ــة وتوس ــع الرتكي ــلع والبضائ ــدول للس ال
ــة فيهــا، والثانــي هــو زيــادة  عمــل الــرشكات الرتكي

ــا.  ــة يف تركي ــتثمارات الخليجي االس

ــج  ــادة دول الخلي ــاء وق ــام زعم ــل، ق ويف امُلقاب
يف  كبــرة  اســتثمارات  وضــخ  لرتكيــا  بزيــارات 
ــبب  ــاه؛ بس ــذا االتج ــتمر ه ــوف يس ــا. وس اقتصاده
ــذه  ــي يف ه ــايل الخليج ــم امل ــا إىل الدع ــة تركي حاج
الظــروف مــن ناحيــة، وتطلــع الســعودية واإلمــارات 
ــن  ــا م ــع تركي ــرتاتيجية م ــات اس ــة عالق إىل إقام
ــج  ــوف تنته ــي س ــر الت ــك قط ــة. وكذل ــة ثاني ناحي
ــرة  ــع أنق ــف م ــق أوارص التحال ــالً لتوثي ــاً مماث نهج

ــة.  ــة ثالث ــن ناحي م

الرتكيــة  العالقــات  أهميــة  أردوغــان  وأكــد 
ــة  ــر القم ــجلة إىل مؤتم ــالته امُلس ــة، يف رس الخليجي
العامليــة للحكومــات يف دبــي يــوم 14 فربايــر 2023، 
ــد..  ــن زاي ــد ب ــكراً محم ــر “ُش ــا بتعب ــي بدأه والت
ــه  ــارة إىل توجيه ــد”، يف إش ــن راش ــد ب ــكراً محم ُش
ــة إىل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد  الشــكر والتحي
ــب  ــة، وإىل صاح ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
ــا يف  ــة اإلمــارات لرتكي ــه دول ــذي قدمت عــى الدعــم ال
أعقــاب كارثــة الزلــزال. وأضــاف أردوغــان: “يف تركيا 
ــان  ــا مرتبط ــتقرارنا وأمنن ــول إن اس ــا نق ــاً م دائم
ــج”.  ــة الخلي ــن منطق ــتقرار وأم ــق باس ــكل وثي بش
ــبق  ــد س ــي كان ق ــس الرتك ــر أن الرئي ــر بالذك وجدي

ــا.  ــى دعمه ــعودية ع ــكر للس ــه الُش ــه توجي ل

ــر  ــاه م ــة تج ــة الرتكي ــاً السياس ــتمر أيض وتس
التــي اتســمت بالرغبــة يف إنهــاء الخالفــات السياســية 
امُلعلقــة أو عــى األقــل تجميدهــا، مــع العمــل يف نفــس 
ــة املشــرتكة،  ــح االقتصادي ــادة املصال الوقــت عــى زي
ــن  ــة ب ــة الهاتفي ــر يف امُلحادث ــذي ظه ــر ال ــو األم وه
ــي،  ــييس، والرتك ــاح الس ــري، عبدالفت ــن امل الرئيس
ــس  ــاع رئي ــة، ويف اجتم ــاب الكارث ــان، يف أعق أردوغ
الــوزراء املــري، د. مصطفــى مدبــويل، يف 15 فربايــر 
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ــة يف  ــة العامل ــد مــن الــرشكات الرتكي 2023، مــع وف
ــا.  ــتثمار فيه ــة يف االس ــر والراغب م

ــادرة الرئيــس الــرويس،  ــا مــع مب وتجاوبــت تركي
لتحســن   ،2022 ســبتمرب  يف  بوتــن،  فالديمــر 
ــدة  ــدت ع ــوري، وُعق ــام الس ــع النظ ــات م العالق
ــن  ــرات يف البلدي ــاز املخاب ــيس جه ــن رئي ــاءات ب لق
ــالث يف  ــدول الث ــاع ال ــاع وزراء دف ــت إىل اجتم أفض
ــن  ــا يمك ــمرب 2022. وربم ــوم 28 ديس ــكو ي موس
تفســر هــذا التغــر الرتكــي تجــاه ســوريا بالرغبــة 
ــى  ــراد ع ــة األك ــط حرك ــق لضب ــتخدام دمش يف اس
الحــدود مــع تركيــا، خاصــة بعــد تأكدهــا مــن رفض 
كل مــن موســكو وواشــنطن للقيــام بعمليــة عســكرية 

ــوري.  ــمال الس ــة يف الش ــة ضخم بري

ومــن أســباب التقــارب الرتكــي مــع ســوريا بعــد 
كارثــة الزلــزال أيضــاً، الرغبــة يف اإلرساع بإعــادة أكــرب 
ــع  ــا والرتاج ــورين يف تركي ــن الس ــن الالجئ ــدد م ع
ــي  ــوري والت ــئ س ــون الج ــن ملي ــرة توط ــن فك ع
ــر  ــابقاً. وظه ــة س ــة والتنمي ــزب العدال ــا ح تبناه
هــذا التقــارب يف موافقــة أنقــرة عــى فتــح معربيــن 
ــك  ــي، وذل ــالمة، والراع ــاب الس ــا ب ــن هم إضافي
إضافــة إىل معــرب بــاب الهــوى؛ وذلــك لتيســر دخــول 
املعونــات اإلغاثيــة إىل ســوريا. وتعهــدت تركيــا بفتــح 
مجالهــا الجــوي للطائــرات التــي تنقــل املســاعدات إىل 

ــام 2012.  ــذ ع ــرة من ــك ألول م ــوريا، وذل س

ــا  ــن تركي ــارب ب ــو التق ــاه نح ــذا االتج ــن ه  ولك
وســوريا يتطلــب رضورة االتفــاق بــن البلديــن عــى 
ترتيــب األوضــاع يف املناطــق الخاضعــة للنفــوذ الرتكي 
ــران،  ــة إي ــاً موافق ــب أيض ــب. ويتطل ــب وحل يف إدل
ــذا  ــى ه ــق، ع ــى دمش ــوي ع ــوذ الق ــة النف صاحب
ــاب  ــى حس ــك ع ــون ذل ــن أال يك ــارب، وأن تضم التق
نفوذهــا. ويف هــذا اإلطــار، ســعت طهــران لالســتفادة 
ــق  ــد فيل ــام قائ ــوريا، وق ــزال يف س ــة الزل ــن كارث م
القــدس التابــع للحــرس الثــوري، إســماعيل قاآنــي، 
ــب، وكانــت املعــدات  ــة حل ــارة اســتعراضية ملدين بزي
اإليرانيــة التــي أُرســلت لرفــع األنقــاض تحمــل صــور 
ــب  ــم تُرح ــا ل ــح أن تركي ــليماني، واألرج ــم س قاس

ــي. ــذا الســلوك اإليران ــراً به كث

وفتحــت تركيــا بوابــات ســد أتاتــورك خوفــاً مــن 
تأثــر االهتــزازات االرتداديــة يف الســد، وانطلقــت املياه 

إىل نهــر الفــرات عنــد محافظــة دهــوك العراقيــة. وال 
شــك أن ذلــك يمثــل تطــوراً بالــغ اإليجابيــة للعــراق 
ــاه  ــح املي ــن ُش ــرة م ــنوات األخ ــى يف الس ــذي عان ال
ونقــص منســوبها يف النهــر. ويمكــن أن يكــون ذلــك 
ــن.  ــن البلدي ــات ب ــر يف العالق ــف التوت ــة لتخفي بداي
ــتطيع  ــا ال تس ــح أن تركي ــا، فاألرج ــبة إىل ليبي وبالنس
ــكرية  ــا العس ــادة التزاماته ــة زي ــروف الراهن يف الظ
ــة  ــا التهدئ ــن مصلحته ــيكون م ــم س ــن ث ــا، وم فيه
السياســية واســتمرار وقــف إطــالق النــار بــن القوى 

امُلتصارعــة فيهــا. 

وهنـاك ما يشـر إىل اتجـاه نحـو تحسـن العالقات 
بـن تركيـا وإرسائيـل، وذلـك يف ضـوء رسعـة وصول 
املسـاعدات اإلرسائيليـة إىل املناطـق املنكوبـة والتي نوه 
إليهـا وزيـر الخارجية الرتكـي، مولود جاويـش أوغلو، 
وتقـدم بالُشـكر لتل أبيـب، وكذلك يف ضوء زيـارة وزير 
الخارجيـة اإلرسائيـي، إيـي كوهـن، إىل أنقـرة يوم 14 
فربايـر 2023، حيـث التقـى الرئيس أردوغـان، وأعرب 
عـن تضامـن بـالده الكامـل مـع تركيـا، وأن الطائرات 
املدنيـة اإلرسائيليـة سـوف تُعـاود رحالتهـا املنظمة إىل 

تركيـا بعـد يومن مـن هـذه الزيارة. 

ــي،  ــوزراء اليونان ــس ال ــادرة رئي ــل ملب ــرد فع وك
الهاتفــي  باالتصــال  ميتســوتاكيس،  كرياكــوس 
بأردوغــان، وزيــارة وزيــر الخارجيــة اليونانــي، 
نيكــوس دينديــاس، ألنقــرة وتقديــم مســاعدات؛ 
ــكن  ــة التس ــا سياس ــع تركي ــح أن تتب ــن األرج م
أيضــاً يف النــزاع مــع اليونــان وقــربص فيمــا يتعلــق 
باالستكشــاف والتنقيــب يف رشق املتوســط، وكــذا 

ــه.  ــر إيج ــزر بح ــأن ج ــع األوىل بش ــزاع م الن

ُمحدد االنتخابات:
الرئيــس  اســتمرار  يفــرتض  التحليــل  هــذا  إن 
ــات  ــه يف االنتخاب ــم ونجاح ــه يف الحك ــان وحزب أردوغ
ــو  ــا يف 14 ماي ــع عقده ــة املزم ــية والربملاني الرئاس
2023. ويتوقــع أغلــب املحللــن أن أردوغــان ســيواجه 
أصعــب انتخابــات يف مســرته السياســية، حيــث 
تزايــدت املصاعــب املرتتبــة عــى سياســاته االقتصادية 
التوســعية. وســوف تــزداد هــذه املشــاكل إذا تبــن أن 
ــج  ــزال نت ــده الزل ــذي أوج ــل ال ــار الهائ ــم الدم حج
عــن ممارســات فســاد وانحرافــات إداريــة وموافقــة 
الســلطات املحليــة عــى بنــاء مســاكن مخالفــة ملعاير 
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ــم  ــذي ل ــام ال ــو االته ــزالزل، وه ــة ال ــان ومقاوم األم
يتأخــر زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري املعــارض، 
ــي  ــو، يف توجيهــه للحكومــة الت كمــال كليجــدار أوغل
ــدو أن  ــدث. ويب ــا ح ــة عم ــؤولية الكامل ــا املس حّمله
ــد  ــة، فق ــن الصح ــاس م ــا أس ــات له ــذه االتهام ه
ــؤويل  ــن ومس ــن املقاول ــدداً م ــة ع ــت الحكوم أوقف
رشكات البنــاء، وبــدأت يف التحقيــق معهــم، وتــم 

ــم.   ــال بعضه اعتق

وإذا نجحــت أحــزاب املعارضــة يف توحيــد صفوفها 
ــان يف  ــة أردوغ ــد ملنازل ــح واح ــى مرش ــاق ع واالتف
االنتخابــات، فــإن ذلــك ســوف يُمثــل ضغطــاً إضافيــاً 
عليــه. ولذلــك، رجــح البعــض أنــه إذا تبــن ألردوغــان 
ــد يبحــث عــن مخــرج دســتوري  ــه، فق ضعــف كفت
ــرج يف  ــذا املخ ــون ه ــد يك ــات. وق ــل االنتخاب لتأجي

تفســر املــادة 78 مــن الدســتور الرتكــي الصــادر عام 
1982 وامُلعــدل عــام 2017، والتــي تنــص عــى أنــه: 
“إذا مــا اعتــرب أنــه مــن املســتحيل إجــراء انتخابــات 
ــة  ــوز للجمعي ــرب، يج ــروف الح ــبب ظ ــدة بس جدي
ــا أن تؤجــل االنتخابــات ملــدة  ــة الكــربى لرتكي الوطني
ــرار  ــوز تك ــبب، يج ــدم زوال الس ــال ع ــام. ويف ح ع
ــد  ــك”. وق ــة لذل ــراءات املتبَّع ــاً لإلج ــل وفق التأجي
ــتحالة  ــة اس ــار أن حال ــي اعتب ــة ه ــون الذريع تك
ــزال  ــات الزل ــبب تداعي ــة بس ــات قائم ــراء االنتخاب إج
ــتور  ــة وأن الدس ــرب، خاص ــة الح ــل حال ــي تماث الت
ــن  ــان. ول ــات للربمل ــل االنتخاب ــاص تأجي أوكل اختص
ــيطرة  ــم س ــان بحك ــى أردوغ ــاً ع ــك صعب ــون ذل يك
ــوف  ــان، وإن كان س ــى الربمل ــه ع ــدة ل ــة مؤي أغلبي

ــارج.  ــل والخ ــعة يف الداخ ــادات واس ــه النتق يُعرض
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