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شول املىف الترني املعازض للدعىاث الدولُت املتزاًدة لفسض مىطقت حظس حىي على لُبُا هقطت
اسخفهام لدي عدد مً مسافبي الحسال على الساحت الدولُت املسجبط بمساز ألاحدار في لُبُا.
وضفذ جسمُا الدعىة ئلى مىطقت حظس حىي بأنها غير "مفُدة وجىطىي على مخاطس" ،وفاي زئِس
الىشزاء الترني زحب طُب أزدوغان ئن "الخدخل العسهسي مً فبل حل شماي ألاطلس ي في لُبُا أو أًت
ً
دولت أخسي سدىجم عىه أزاز عهسُت جماما" .وعلى خلف املىف الترني ،فقد أًدث دوي عدًدة مبرًطاهُا
وفسوسا فسض حظس حىي على لُبُا .في حين ل ًصاي املىف ألاميرني ٌشىبه هىع مً الغمىض ،خاضت في
ظل غُاب مىف واضح للقىي الهبري (الطين ،زوسُا).
وفد جىاولذ الخحلُلث العسبُت و الغسبُت مىف جسمُا مً مسألت الحظس الجىي بالىقد ،خاضت أن
جسمُا سبك أن شازمذ في عدة مهماث جدخل فيها حل الىاجى ،مما حطل في البىسىت والهسسى،
ونىسىفى ،وأفغاوسخان.
ل ًمهً فساءة املىف الترني الحالي ،بالسدىاد ئلى مىاف سابقت لعبذ جسمُا في بعضها دوز
ً
ً
املحسض إلهخاج الخدخل العسهسي .ولغسض الاسخدلي علمُا ،ل بد بداًت مً عملُت اسخقساء مىضىعُت
للمىاف السابقت ،ووضعها في سُافها الخازٍخي مع مساعاة طبُعت الىظام الدولي ،واملطلحت القىمُت للدوي
التي حعخبر املحدد السئِس لسُاساتها الخازحُت.
ً
شول حعسٍ الىاجى وجحدًد هىٍخه بعد انهُاز حل وازسى مدخل لىقاشاث عدًدة ،خاضت بعد أن
ساد جفاؤي بتراحع دوز ألاحلف والخىظُماث العسهسٍت .وحسي بعد فمت زوما سىت  1991جحدًد الفهم
الاستراجُجي الجدًد للىاجى وحعُين مهمخه في ئطاز "املحافظت على الخىاشن الاستراجُجي في أوزوبا".
وبفعل أشمت البىسىت والهسسى حعصشث فهسة أن ألادواث الداخلُت ألاوزوبُت أضع مً الخعامل
مع معطُاث تهدد الخىاشن الاستراجُجي في أوزوبا ذاتها .ونادث حسىد فهسة أهه لىل العملُاث العسهسٍت
ً
للىاجى ملا نان هىال مجاي لهرا الخىاشن في أوزوبا الشسفُت أن ًخغير أضل .لرلى نان ضسوزٍا ئًجاد دوز
ً
جدخلي للىاجى جم الاجفاق علُه عام  1995فُما عسف ب ـ "اجفاق داًخىن" ،وأضبح بمىحبه الحل ذزاعا
لخدخل ألامم املخحدة.
مما أن الخدخل في نىسىفى حاء بعد مىافشاث حىي ججدًد مهمت الحل الاستراجُجُت .خاضت
عىدما عمد الىاجى مع الىلًاث املخحدة مللء الفسا الري حطل في الخىاشن الاستراجُجي بعد اهههاء الحسب
البازدة في وسط أوزوبا وغسبها.
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وفي ئطاز هره الخىظيراث جطىزث علفاث جسمُا مع حل شماي ألاطلس ي بعد الحسب البازدة عبر
جقاطعاث عدًدة أبسشها العلفاث الترمُت – ألاميرمُت وعلفاث جسمُا مع الاجحاد ألاوزوبي وعلفاث
الىلًاث املخحدة ألاميرمُت مع الاجحاد ألاوزوبي.
ً
فقد زأث جسمُا في العلفت مع الىلًاث املخحدة ألاميرمُت بدًل عً علفاتها مع الاجحاد ألاوزوبي
عىدما جخعثر املفاوضاث مع الاجحاد .وفد اعخمدث على محىز حل شماي ألاطلس ي مً أحل دعم هره
ً
ً
العلفت .في حين اعخبرث أميرنا جسمُا لعبا فاعل في البلقان وشسق أوزوبا والشسق ألاوسط عىدما جخعازض
سُاسخه ألاولى مع الدوي ألاوزوبُت.
ً
ًمثل جدخل حل شماي ألاطلس ي في البلقان وما هجم عىه مً وضع دولي أمثر ألامثلت وضىحا على
ذلى حُث أزادث جسمُا ئفامت جىاشن بين العىاضس البىشىافُت وألالباهُت ،وأحسذ بضسوزة الاهخمام
بمسخقبل هره العىاضس .ومً خلي جىافك مطالحها في هرا الشأن مع مطالح الىلًاث املخحدة ألاميرمُت
خاضت الخعاون في مىطقت حىض بحس فصوًٍ الغىُت بالبتروي ودوي آسُا الىسطى،اسخطاعذ جسمُا أن
جقىع الىلًاث املخحدة ألاميرمُت بخدخل عسهسي في ئطاز ألاطلس ي في البىسىت والهسسى مً زم نىسىفى
زغم معازضت العدًد مً الدوي ألاوزوبُت.
ً
ً
بعد هجماث الحادي عشس مً أًلىي/سبخمبر اشدادث أهمُت جسمُا باعخبازها طسفا زئِسا و"مسلما"
في ئطاز ما عسف بـ"الحسب على إلازهاب”  ،حُث ججاوبذ جسمُا مع املعطُاث التي طبعذ الىظام الدولي في
جلى املسحلت ،فاشداد الخعاون اللىحستي والاسخخبازاحي مع الىلًاث املخحدة .وججاوبذ جسمُا مع الخىحه
ألاميرني لخفعُل املادة  5مً معاهدة الدفاع الخاضت بحل الىاجى التي جفسض على حمُع ألاعضاء في
ً
ً
الحل جقدًم حمُع أشواي املساعدة ألًت دولت جىاحه عدواها خازحُا .وسهلذ جسمُا اسخخدام القىاث
ألاميرمُت أزاضيها ومجالها الجىي لبدء الحسب على أفغاوسخان في أمخىبس  /حشسًٍ ألاوي .2001
ً
ً
ونان هرا الدوز محل جقدًس وئعجاب الىلًاث املخحدة التي اسخفادث معىىٍا وزمصٍا مً مشازمت
دولت مسلمت في ئطاز حسبها على أفغاوسخان خاضت بعد ئزساي جسمُا ما ًقازب  1200حىدي لخقدًم العىن
لقىاث الدعم وإلاسىاد الخابعت لحل الىاجى .ول جصاي جسمُا جلعب دوزا مهما في ئطاز جقدًم العىن
اللىحستي والخدزٍبي لقىاث الجِش والشسطت ألافغاهُت.
مع وضىي حصب العدالت والخىمُت ئلى السلطت في جسمُا بدأث محدداث العلفاث الترمُت مع حل
ً
ً
شماي ألاطلس ي جأخر شهل حدًدا خاضت مع محاولت جسمُا حعسٍ دوزها في ئطاز سُاست "مخعددة
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ألابعاد" في الدوائس الجُىسُاسُت املخخلفت وخاضت في الدائسة الشسق أوسطُت التي شهدث حسمت وشطت
للدبلىماسُت الترمُت خلي العقد ألاوي مً القسن العشسًٍ.

املوكف التركي من الثورة الليبية
حسضذ جسمُا ،في ألاسابُع ألاولى مً عمس الثىزة اللُبُت ،على عدم ئضداز أي مىف زسمي ًحدد
خُازاتها ججاه أحد الطسفين ،فقد اهخهجذ في حعاطيها مع ألاشمت اللُبُت مبدأ "عدم ئهخاج زد فعل" .وزغم
وحىد زأي عام مً حمهىز حصب العدالت والخىمُت ٌساهد حسمت  17فبراًس ئل أن ذلى لم ًجعل حوىمت
حصب العدالت والخىمُت جخىافك مع الحملت السُاسُت وإلاعلمُت ضد هظام القرافي خاضت بعد املجاشز التي
جم ازجوابها بحك الشعب اللُبي.
شول العقد املىطسم أوي خسوج حقُقي للسُاست الخازحُت الترمُت عً الدائسة الغسبُت (ألاطلسُت
وألاوزوبُت) ،خاضت بعد احخلي العساق وظهىز معضلت أمىُت باليسبت ئلى جسمُا على حدودها الجىىبُت .مً
هىا بدأث العدست الجُىستراجُجُت الترمُت جسمص على الدائسة الشسق أوسطُت مدائسة فاعلت في سُاساتها
(مخعددة ألابعاد) .واسخطاعذ جسمُا جحقُك ففصاث هىعُت على مسخىي جطىز العلفاث بُنها وبين دوي
الشسق ألاوسط وشماي أفسٍقُا ،خاضت فُما ًخعلك بمسخىي الخبادي الخجازي والخعاون الافخطادي مع
ً
ً
ً
هره الدوي ،التي وحد فيها الدوز الترني جسحُبا وفبىل شعبُا لعخبازاث زقافُت عدًدة.
اوعهس الخىحه الترني على العلفاث مع لُبُا ،فقد وضل مسخىي الخبادي الخجازي بُنهما عام
 2010ئلى  9,8ملُاز دولز ،وأعلىذ لُبُا أنها سخقدم اسدثمازاث بقُمت  100ملُاز دولز للشسناث الترمُت
حتى عام  ،2013وأعلىذ عً اسدثمازاث في فطاع الدشُِد وضلذ فُمهها ئلى  15ملُاز دولز جم مىحها
ً
ً
ً
للشسناث الترمُت في هرا املجاي .ومىر عام  2010دخل حيز الخىفُر  160مشسوعا اسدثمازٍا جسمُا في لُبُا.
أما على املسخىي السُاس ي ،فقد ازجبطذ جسمُا مع القرافي بعلفاث ًمهً وضفها بالخازٍخُت ،ومً
محطاتها الهامت وفىف العقُد القرافي ئلى حاهب جسمُا أزىاء الخدخل العسهسي في فبرص عام ،1974
وحعصٍص العلفاث اللُبُت الترمُت بشول مبير في عهد حصب العدالت والخىمُت ،مع دعىة لُبُا لسئِس الىشزاء
الترني زحب طُب أزدوغان مضُ مشازل في القمت العسبُت في سسث  ،2010وفد عمل العقُد القرافي
على اسدثماز زمصٍت وحىد أزدوغان للدعاًت لسُاسخه زلزُت ألابعاد (العسبي ،ألافسٍقي ،إلاسلمي).
ً
اهطلفا مً ذلى ،و هدُجت لخعاظم الفاعلُت الترمُت في شماي أفسٍقُا على حساب الدوي الخقلُدًت
مفسوسا ،فسسث جسمُا السعي لسخطداز جدخل عسهسي للىاجى على أهه فسضت للدوي الهبري وخاضت
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فسوسا لسخعادة هفىذها الخقلُدي في شماي أفسٍقُا .وهى ما يهدد املطالح الترمُت والدوز الترني في هره
املىطقت ،خاضت بعد أن دأبذ فسوسا على أن جوىن السميزة ألاساسُت ملعازضت أي جقدم حاضل في املساعي
الترمُت للهضمام ئلى الاجحاد ألاوزوبي .وٍمهً الدللت على ذلى مً خلي جطسٍحاث سابقت لىشٍس
الخازحُت الترني أحمد داود أواخس العام املاض ي عىدما فاي "هحً العثماهُىن الجدد" في ئشازة ئلى جىامي
الدوز الترني في شماي أفسٍقُا على حساب الدوي الهبري .وفي لهجت ساد فيها هصوع ئلى الخحدي فاي داود
أوغلى في " :2010/11/24لقد أعطُذ أوامسي ئلى الخازحُت الترمُت بأن ًجد سازنىشي (السئِس الفسوس ي
هُوىل سازنىشي)،نلما زفع زأسه في أفسٍقُا ،سفازة جسمُت عليها العلم الترني".
جدزل حوىمت العدالت والخىمُت أن مىففها مً جطىزاث ألاحدار في لُبُا سُإدي ئلى زد فعل سلبي
ً
ً
في أوساط الشعب املساهد بدزحت مبيرة لثىزة  17فبراًس ،خاضت وأن أزدوغان اجخر مىففا مخقدما خلي
الثىزة املطسٍت ونان مً الشخطُاث السبافت الداعُت ئلى جىحي مبازل ،اهطلفا مً حجم الخأًُد الشعبي
لثىزة ً 25ىاًس في جسمُا ،زغم أن اسخعادة مطس لدوزها الطبُعي في الدائسة العسبُت سُوىن لها جأزير في
الخغلغل الترني و هفىذه في هره املىطقت.
مما سُوىن للمىف الترني غير املفهىم للسأي العام اوعواساث على الخجاذب الحاضل في الحُاة
ً
السُاسُت الترمُت ،حُث سخجد أحصاب املعازضت العلماهُت وخاضت حصب الشعب الجمهىزي ()CHP
ً
وحصب الحسمت القىمُت ( )MHPذزَعت لخجىُد زأي عام ٌسبك الاهخخاباث البرملاهُت التي سخجسي في شهس
ًىهُى/حصٍسان املقبلً ،ههم حصب العدالت والخىمُت بخجاهل الدائسة الغسبُت مدائسة حاضىت للخىحهاث
الجُىسساجُجُت للسُاست الخازحُت الترمُت مقابل دعم أهظمت "دًهخاجىزٍت" في الدائسة الشسق أوسطُت.
في املحطلت ،ئن بساغماجُت املىف الترني هاججت عً وافعُت السُاست الخازحُت الترمُت التي حسعى
شأنها شأن الدوي الغسبُت ئلى املىاشهت بين حساباث السبح والخسازة في مطالحها القىمُت فبل ئهخاج أي
مىف جدخلي في لُبُا .لرلى ،ئذا جم فساز فسض الحظس الجىي على لُبُا ،فد جطلب جسمُا جفعُل "مبادزة
ئسطىبىي" للخعاون بين الىاجى ودوي الخلُج العسبي ،ما ًإمً ضمان مشازمت عسبُت في أي جدخل للىاجى في
لُبُا .وسبك أن أمدث الدوي العسبُت املرنىزة اسخعدادها للمشازمت مً دون حاحت للعىدة ئلى اجفافُت
اسطىبىي.
ً
ل شى أن مىف الحوىمت الترمُت الحالي مً العقُد القرافي والثىزة في لُبُا فد ألحك ضسزا
ً
بطىزة جسمُا عىد العسب وذلى بعد أن حققذ جقدما في عهد أزدوغان هفسه.
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