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)*(  كاتب �سوري.

ُن�صر 
ه��ذا الكت��اب بالتركية في �س��نة 2001، قب��ل اأن يتولى ''حزب العدالة والتنمية'' ال��ذي ينتمي اإليه الموؤلف 

الحكم في البلد في �س��نة 2002، وقبل اأن ي�س��بح هذا الأخير وزيراً للخارجية في اأيار/مايو 2009. وقد 

ُطب��ع الكت��اب 46 م��رة ف��ي تركيا خالل اأقل من عقد من �س��دوره، وهذه الن�س��خة العربية ه��ي اأول ترجمة له اإلى غير 

لغته الأ�سلية، التركية طبعًا، على ما ذكر الموؤلف في مقدمة كتبها للترجمة العربية.

ل مج��ال للمبالغ��ة ف��ي اأهمية الكتاب، فتركيا بلد ج��ار وكبير وطامح، ومكانتها الإقليمي��ة والدولية تتعزز، الأمر 

الذي يرفع الطلب على تح�س��يل معرفة عنها موثوق بها؛ ثم اإن م�س��مون الكتاب، وجملة الق�س��ايا ال�سيا�سية والجيو �� 

�سيا�س��ية والجيو �� ا�س��تراتيجية التي يلزم تناولها لبلورة �سيا�سة خارجية مثمرة وفاعلة، وما يعر�سه اأوغلو من طول 

نف�س في بحثه، ومن اإحاطة وا�سعة بمو�سوعه، اأمور كلها تجعل من قراءة هذا ال�سفر الكبير فعل تعلم وتثقف ل يتاح 

مثل��ه كثي��راً. واإل��ى ذلك، ف��اإن الموؤلف هو وزير الخارجي��ة التركي اليوم، ومن �س��اأن قراءة كتاب��ه اأن تمكننا من فهم 

محركات �سيا�س��ة بلده وح�س��اباتها وتطلعاتها ومخاوفها وح�سا�سياتها، ف�ساًل عن القرابة الثقافية والتاريخية التي 

تجم��ع الع��رب والأت��راك، والت��ي يوليه��ا الموؤلف اهتمام��ًا ظاهراً. واأخي��راً، ففي منطقة كان لل�س��اأن الجيو �� �سيا�س��ي 

والجيو �� ا�س��تراتيجي دائمًا وزن بالغ في تحديد م�س��اراتها وم�س��ائرها مثل المنطقة العربية و''ال�سرق الأو�سط''، فاإن 

الطالع على بحث منهجي في هذين ال�س��اأنين له اأهمية بديهية. ولذلك، فاإن قراءة كتاب ''العمق ال�س��تراتيجي'' الذي 

جد(، 
ُ
ربما يكون جافًا في بع�س ف�س��وله، �س��رورية لل�سيا�س��ي ولدار�س العالقات الدولية، وللمثقف، وللع�س��كري )اإن و

على حد �سواء.

يت��وزع الكت��اب عل��ى ثالث��ة اأجزاء يبل��ور اأولها ''الإط��ار المفاهيم��ي والتاريخي''، وير�س��م الثاني مالم��ح ''الإطار 

��ا الثالث والأكبر فه��و تطبيقي 
ّ
النظ��ري: ال�س��تراتيجية المرحلي��ة وال�سيا�س��ات المرتبط��ة بالمناط��ق الجغرافي��ة''، اأم

وعنوانه: ''مجالت التطبيق: الو�س��ائل ال�س��تراتيجية وال�سيا�س��ات الإقليمية''. وقد اأ�س��اف الموؤلف ف�س��اًل اإلى الطبعة 

يا�صين الحاج �صالح

تركيا الجديدة لي�صت عثمانية متجددة

اأحمد داود اأوغلو. ''العمق اال�ص���تراتيجي: موقع تركيا ودورها 

في ال�ص���احة الدولية''. ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبد 

الجليل. بيروت: الدار العربية للعلوم نا�صرون؛ الدوحة �� قطر: 

مركز الجزيرة للدرا�صات، 2010. 646 �صفحة.
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العربية، ي�س��تجيب لما جرى من تطورات بعد �س��دور كتابه بالتركية، مثل 11 اأيلول/�سبتمبر 2001، واحتالل العراق 

ف��ي ني�س��ان/اأبريل 2003، وتطور عالقات تركيا ب�س��ورية والعراق، وبع�س م�س��تجدات عالقته��ا بالتحاد الأوروبي 

والوليات المتحدة.

معادلة القوة

ي�س��ير اأوغل��و ف��ي مقدمت��ه اإل��ى اأن كتابه ''العم��ق ال�س��تراتيجي'' جزء من عمل اأو�س��ع، يتن��اول فيه اأي�س��ًا ''العمق 

التاريخ��ي''، ث��م ''الوع��ي الوج��ودي'' لتركي��ا. اإّل اإن ''العمق ال�س��تراتيجي'' بقي الكت��اب الوحيد للموؤل��ف حتى يومنا. 

حتمل اأن ال�سيا�س��ة �س��غلته عن هذه التاآليف، مع اأن �س��واغل تت�س��ل ب� ''العمق التاريخي'' لتركيا حا�سرة في ف�سول 
ُ
وي

الكت��اب، وف��ي منهجه. فعلى �س��بيل المثال، تتكرر عبارات كه��ذه: ''اإن التحليل الذي يفتقر اإلى عمق تاريخي، �س��ينتج 

ظواه��ر منف�س��لة ي�س��عب ربطها ببع�س��ها البع�س.'' واإذا كان المق�س��ود ب� ''الوع��ي الوجودي'' وعي تركي��ا لذاتها، اأو 

تمثيلها الفكري والثقافي لهويتها، فاإن الكتاب يورد عنا�سر وفيرة تت�سل بهذا ال�ساأن اأي�سًا.

وم��ن الالف��ت اأن الموؤل��ف يهت��م بالبن��ى ال�س��يكولوجية الت��ي ربم��ا توج��ه عم��ل �س��ّناع ال�سيا�س��ة والمخططي��ن 

ال�س��تراتيجيين، وبالمناخ��ات النف�س��ية الت��ي يعملون في ظلها، وقد يك��ون هذا غير ماألوف في كتاب يتناول ال�س��اأن 

ال�ستراتيجي، اإّل اإنه يبدو وجيهًا ومقنعًا جداً.

يميز اأوغلو بين ثالثة بدائل نف�س��ية يمكن اأن ت�س��تند اإليها ''المجتمعات التي توجد في اأو�س��اط دولية ديناميكية، 

والت��ي تعي���س في مرحلة تغير ديناميكية اأي�س��ًا'' )الأمر الذي ينطبق من دون ري��ب على البالد العربية جميعًا(، وهذه 

البدائل هي: اأوًل، تبّني موقف جامد من هذه الدينامية، يقوم على التاأجيل وانتظار عودة ال�ستقرار؛ ثانيًا، الن�سياق 

في مجرى الدينامية الدولية، الأمر الذي يعك�س �سعوبة في التعرف اإلى الذات كقوة فاعلة في التاريخ؛ ثالثًا، موقف 

المجتم��ع ال��ذي ''يبذل الجهود من اأجل تحويل قواه الكامنة اإلى مقايي�س قوة في بوتقة الديناميكية الدولية.'' الموقف 

ا الثاني فمنج��رف، غير قادر على 
ّ
الأول متقوق��ع وخائ��ف اأو منعدم الثقة بنف�س��ه، يريد اأن ين�س��رم الوقت ب�س��رعة، اأم

تحدي��د هويت��ه، ويعم��ل على ن�س��يان الوقت، بينم��ا الثالث مبادر، واثق بنف�س��ه، يعمل على ا�س��تغالل اأي لحظة، ويرى 

فيها فر�سة ي�سعب تعوي�سها اإذا ما اأُهدرت. ول ي�سرب الموؤلف اأمثلة محددة، لكن يبدو اأنه يفكر في بدائل اعتمدتها 

النخب التركية في مراحل متعددة من تاريخ البلد، ومن الوا�سح للقارئ اأنه ينحاز اإلى البديل الأخير.

يتمح��ور ه��ذا الكت��اب ح��ول الدولة، منظوراً اإليه��ا كدولة قومية �س��يدة، تتقابل مع دول مثلها ف��ي النظام الدولي. 

ويبل��ور اأوغل��و معادل��ة ح�س��ابية مثي��رة لقوة هذه الدولة على النح��و التال��ي: ق = )م ث + م ت( × )ذ �س × خ �س × ر 

���س(، فتك��ون )ق( ه��ي قوة الدولة، و)م ث( ه��ي المعطيات الثابتة المكونة بدورها من التاري��خ )ت(، والجغرافيا )ج(، 

ا )م ت( فهي معطيات القوة المتغيرة، وهي ت�س��مل القدرة القت�س��ادية )ق ت(، 
ّ
وعدد ال�س��كان )ع(، والثقافة )ف(، اأم

والقدرة التكنولوجية )ق ك(، والقدرة الع�سكرية )ق ع(، في حين اأن )ذ �س( تمثل الذهنية ال�ستراتيجية، بينما )خ �س( 

تحي��ل اإل��ى التخطي��ط ال�س��تراتيجي، واأخي��راً ترم��ز )ر �س( اإل��ى الإرادة ال�سيا�س��ية. وبه��ذا يمكن �س��وغ معادلة القوة 

تف�س��يليًا عل��ى النح��و التال��ي: ق = ])ت + ج + ع + ف( + )ق ت + ق ك + ق ع( × )ذ ���س × خ ���س × ر ���س([. اأي اأن 

قوة الدولة هي حا�س��ل جمع التاريخ والجغرافيا وال�س��كان والثقافة، مع القت�س��اد والتكنولوجيا والقوة الع�س��كرية، 

م�س��روبًا كله بالذهنية ال�س��تراتيجية والتخطيط ال�س��تراتيجي والإرادة ال�سيا�س��ية، الأمر الذي يعني اأن ما ي�س��اعف 

ق��وة الدول��ة هو الفاعلية الب�س��رية الحي��ة، اأي ذكاوؤه��ا وقدرتها على التخطي��ط واإرادتها الطامحة. وف��ي هذا ما يثير 

ال�س��جن ب�س��اأن البالد العربية التي تراكم اأحدث الأ�س��لحة وتنفق المليارات، لكن اإراداتها ال�سيا�س��ية �س��امرة وقدرتها 

على التخطيط هزيلة، وذهنيتها ال�س��تراتيجية معدومة. وفي هذا ال�س��اأن يقول اأوغلو: ''اإن نق�س الكفاءة في موؤهالت 

العن�س��ر الب�س��ري، وغياب العالقة ال�س��ليمة الم�س��روعة بين العن�س��ر الب�س��ري الموؤهلة وبين الخيارات ال�س��تراتيجية 
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للنظ��ام ال�سيا�س��ي ف��ي بالد ال�س��رق الأو�س��ط، هي اأحد الأ�س��باب الأ�سا�س��ية لع��دم تحول الق��وة الكامنة في��ه اإلى قوة 

ا�ستراتيجية بالرغم من امتالكه لموارد اقت�سادية كبيرة.''

ويعي��د الموؤل��ف ق�س��ور النظرية ال�س��تراتيجية في تركي��ا اإلى عوامل عدي��دة، منها ما يرجع اإلى البناء الموؤ�س�س��ي 

للدول��ة التركي��ة الحديث��ة، و�س��عف اإنتاجية الموؤ�س�س��ة المعنية مث��ل وزارة الخارجية ومجل�س الأم��ن القومي وقيادة 

اأركان الجي���س...، ف�س��اًل ع��ن الأح��زاب ال�سيا�س��ية والجامعات ومراك��ز البحث الم�س��تقلة؛ ومنها ما يت�س��ل بالخلفية 

التاريخية، وبتوزع النف�س التركية بين ال�س��يطرة المطلقة على المجال العثماني ال�س��ابق وبين التخلي التام عنه، على 

ما تدلل عليه �سيا�س��تها ال�س��رق الأو�س��طية بح�سب الموؤلف. وفي تقويم لل�سيا�سة التركية في هذا ال�سياق، يقول الموؤلف 

اإن ''الذهني��ة الت��ي ترى مجموعة الأقليات الم�س��لمة في البلقان على اأنها مالجئ لمعار�س��ي النظام، والتي تنظر اإلى 

كل من يتكلم اللغة الرو�س��ية كعميل لل�س��يوعية، واإلى كل الذين يعرفون اللغة العربية كمعار�س��ين للنظام اأو رجعيين، 

ا العامل الأخير في تف�س��ير ق�س��ور النظرية ال�س��تراتيجية التركية 
ّ
جعلتنا )...( غير جاهزين للتكيف مع الأحداث.'' اأم

فيت�س��ل بالخلفي��ة النف�س��ية للتخطي��ط ال�س��تراتيجي الترك��ي، وهو ما ي�س��ميه الموؤلف ''انف�س��ام ال�سخ�س��ية والوعي 

التاريخ��ي''، ال��ذي نجد فيه ال�س��يكولوجيا البعيدة عن الواقع التي توؤدي اإلى تغريب الأت��راك عن وجودهم وتاريخهم، 

والن�س��الخ عن محيطهم. ''اإن من ال�س��عب على مجتمع �س��عيف الوعي و�س��عيف الذاكرة التاريخية اأن يترك ب�س��مته 

واأن يخط كيانه على م�س��رح التاريخ''، فهناك فارق كبير بين ''المجتمعات الفاعلة التي تمتلك طموحات بخ�س��و�س 

التاأثير في المجرى التاريخي، وبين المجتمعات ال�س��لبية الواقعة تحت تاأثير الغير والتي يتحدد و�س��عها في �س��ياق 

المج��رى التاريخ��ي.'' مث��ل هذه العب��ارة التي ينبثُّ فيها طل��ب العظمة والقوة �س��ائع في الكتاب، ولعله وثيق ال�س��لة 

بتعط���س الدول��ة القومي��ة، بما هي كذل��ك، اإلى القوة وال�س��يادة، وربم��ا بروح الثق��ة والتفاوؤل التاريخ��ي التي تتخلل 

�سفحات ''العمق ال�ستراتيجي''، وت�سكل نقي�سًا تامًا للمزاج القاتم الم�سيطر في الكتابة ال�سيا�سية العربية.

يعتبر الموؤلف اأن ''تركيا دولة اأوروبية واآ�س��يوية وبلقانية وقوقازية و�س��رق اأو�س��طية ومتو�سطية في الوقت نف�سه''، 

وبالتالي، فاإنها مطالبة ببلورة �سيا�س��ة خارجية ت�س��تجيب لتعدد روابطها هذا، وهو ينظر اإلى اإرث تركيا التاريخي، 

المتمثل، ب�س��ورة خا�س��ة، في كونها وريثة التاريخ العثماني، كر�س��يد قوة اأ�سا�س��ي لها. وبينما يبدو حذراً من نقد 

الروؤية الكمالية لتركيا كدولة اأوروبية وغربية ترف�س جذورها ال�س��رقية بقدميها، وتجعل من ما�س��يها العثماني رمزاً 

لما يتعين التخل�س منه )ينتقد ب�س��ورة عابرة ''الفل�س��فة التنويرية'' التي ا�س��تبطنتها نخب تركية، والتي تقيم تماهيًا 

بي��ن ال�س��رق والإ�س��الم وال�س��تبداد والرجعية(، فاإن��ه يعتر�س مراراً وتكراراً على ف�س��ل تركيا ع��ن المجال الجغرافي 

التاريخي العثماني، ''فال يمكن لتركيا، الدولة التي ظهرت على الأر�سية التاريخية والجيو�سيا�سية للدولة العثمانية، 

والت��ي كان لها ن�س��يب الأ�س��د من ميراثها، اأن تق�س��ر مجال تخطيطه��ا وتفكيرها الدفاعي داخ��ل حدودها القانونية 

ف �سيا�س��ة اأوغل��و وحزب العدالة 
ِّ
فح�س��ب.'' وربم��ا م��ن هذا الباب جرى ال��كالم على عثمانية جديدة يفتر�س اأنها تعر

والتنمية ب�سورة عامة )كان اأوغلو م�ست�ساراً لرئي�س الوزراء التركي رجب طيب اأردوغان قبل توليه وزارة الخارجية(، 

فتركيا في نظره ''هي المجتمع الوحيد )...( الذي �سهد قطيعة تاريخية كاملة، من ناحية الهوية والثقافة والموؤ�س�سات 

التي ي�س��تند اإليها النظام ال�سيا�س��ي، قطيعة تعهدتها النخبة ال�سيا�س��ية، واأظهرت رغبتها باللتحاق بح�س��ارة الغرب 

بعد اأن خ�س��رت المواجهة التي دخلتها مع هذه الح�س��ارة.'' ويم�س��ي الموؤلف اإلى ت�س��خي�س ''تناق�س اأ�سا�س��ي'' يميز 

تركي��ا، وينب��ع م��ن ''اأزمة الن�س��جام بين التراك��م الخا�س بالثقافة ال�سيا�س��ية الت��ي كونتها الخ�س��ائ�س التاريخية 

والجيوثقافية لمجتمع كان ي�س��كل مركزاً �سيا�س��يًا للح�س��ارة''، وبين ''النظام ال�سيا�سي والنخبة ال�سيا�سية التي ترغب 

باللتحاق بمحيط ح�س��ارة اأخرى.'' هذا الكالم الذي كتبه اأوغلو حين كان اأ�س��تاذاً جامعيًا، يعطينا فكرة عن الأ�س���س 

الثقافية والفكرية لل�سيا�سة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية.

في اأي حال، ي�س��خ�س الموؤلف اأخطاء �سيا�س��ية جدية ارتكبتها بالده في محيطها الإقليمي، وخ�سو�س��ًا ''ابتعادها 

ع��ن ق�س��ايا ال�س��رق الأو�س��ط''، الأمر ال��ذي جعلها ''غريبة ع��ن المحيط الجيوثقاف��ي للمنطقة'' من جه��ة، وحرمها من 
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التاأثي��ر الكاف��ي ف��ي ''البنية الجيواقت�س��ادية الغنية للمنطقة'' من جه��ة اأُخرى. ويبدو اأن ا�س��تقطابات الحرب الباردة 

اأدت دوراً ف��ي ف�س��ل تركي��ا ع��ن الواقع وت�س��ييق نط��اق روؤيته��ا، ففي اأثناء تل��ك الفترة خ�س��عت ال�سيا�س��ة التركية 

لمعياري��ن: الأول، ه��و ''البق��اء تح��ت المظل��ة الأمنية الغربية ف��ي مواجهة تهديدات ال�س��وفيات''؛ الثان��ي، هو ارتهان 

ال�سيا�س��ة التركية لم�س��كالتها مع اليونان، المن�س��وية تحت المظلة الأطل�سية نف�س��ها. ويبدو اأن نهاية الحرب الباردة، 

وتف��كك التح��اد ال�س��وفياتي، والتراج��ع الن�س��بي لوزن تركيا ف��ي التحالف الغرب��ي، ومعاملة التح��اد الأوروبي لها 

بتعاٍل، والذي تقدمت بطلب الع�س��وية له منذ �س��نة 1987، هي العوامل الكامنة وراء تو�س��يع تركيا اأفقها التاريخي 

والجغرافي، والعمل على بلورة �سيا�س��ة م�س��تقلة ل تخفي مع ذلك تطلعها الثابت نحو الغرب، اإذ كلما جرى �سد القو�س 

اأكث��ر نح��و ال�س��رق، انطلق ال�س��هم باندفاع اأكب��ر نحو الغرب، على ما يقول اأوغلو في الف�س��ل الختام��ي لكتابه. ووفقًا 

لهذه ال�س��ورة، تبدو الروابط ال�س��رقية �س��نداً مطلوبًا لتعزيز التوجه الغربي. اأتكون هذه، اإذاً، �س��يغة متنكرة ل� ''الفل�سفة 

التنويري��ة'' ذاته��ا التي انتقدها الكاتب؟ األ ت�س��مر قدراً من ازدراء ال�س��رق، وت�س��ليمًا بتفوق غربي م�س��تمر؟ ومع اأنها 

ربما تكون عقالنية من وجهة نظر الم�سلحة القومية التركية اليوم، بل من وجهة نظر م�سالح ''ال�سرق'' ذاته، اإّل اإنها 

تحم��ل ف��ي داخله��ا تناق�س��ًا قد يتفجر يومًا اإذا ما بالغت تركيا في �س��د قو�س��ها نح��و ال�س��رق، اأو اإذا ثابر الغرب على 

اإغالق اأبوابه دونها، اأو... اإذا نه�س ''ال�سرق'' يومًا!

تركيا والعالم العربي

يف�س��ل اأوغلو م�س��طلح ''غرب اآ�س��يا'' على م�س��طلح ''ال�س��رق الأو�س��ط''، لكنه ل يمتنع من ا�س��تخدام هذا، اإن بدللته 

ال�سيقة، اأي ''المنطقة الواقعة بين حو�س النيل وحو�س الرافدين''، اأو المو�سعة التي ت�سمل ما بين المغرب وباك�ستان. 

ويلخ�س الموؤلف خ�س��ائ�س ال�س��رق الأو�س��ط ف��ي حقبة الحرب الب��اردة كالتالي: ''1 �� وجود قطبي��ة جيوثقافية ذات 

طابع اأيديولوجي ]لي�س وا�س��حًا ما المق�س��ود[. 2 �� البنية الجيواقت�س��ادية المرتكزة على النفط. 3 �� وجود خط ف�سل 

جيو�سيا�سي ]داخلها؟ بينها وبين تركيا؟[ يعك�س المناف�سة ال�ستراتيجية الدولية. 4 �� ظهور �ساحة مواجهة ثقافية �� 

�سيا�س��ية مت�س��اعدة في المنطقة مع اإن�س��اء اإ�س��رائيل.'' وفي الف�س��ل الطويل جداً المخ�س���س للمنطقة )133 �سفحة(، 

وعنوان��ه ''ال�س��رق الأو�س��ط: مفت��اح التوازنات القت�س��ادية وال�سيا�س��ية وال�س��تراتيجية''، ي��رى الموؤل��ف اأن ''الحدود 

ال�سيا�س��ية داخل ال�س��رق الأو�س��ط ت�س��به جداراً مخلخل البناء مفكك اللبنات. وتدرك القوى الدولية اأن تحريك اأية لبنة 

م��ن لبن��ات ذل��ك الج��دار المخلخل يعني انهياره.'' وقد ت�س��ببت ولدة كل من لبنان واإ�س��رائيل ب� ''انع��دام التالوؤم بين 

البنية الجيوثقافية للمنطقة وبين �ساحات الهيمنة ال�سيا�سية''، وي�ستخل�س الموؤلف من ذلك اأن ''اإمكانية تحقيق �سالم 

دائم في ال�س��رق الأو�س��ط مرهونة )...( بتقلي�س المخاطر ال�سيا�سية التي قد تنجم عن التمزق الجيوثقافي''، الذي يدرج 

�س��منه مخاطر التوتر بين العنا�س��ر التركية والعربية والفار�سية والكردية المكونة لالإقليم. ولعل اإلحاح الموؤلف اأكثر 

من مرة على اأن هذه الم�س��كالت، ول �س��يما ق�س��ية القد�س، ل يمكن فهمها ومناق�س��تها من دون الرجوع اإلى الأر�سيف 

العثماني، هو من باب تعظيم وزن تركيا ودورها ال�سرق الأو�سطي.

اإن ال��كالم على ال�س��رق الأو�س��ط هو كالم على كل �س��يء في العالم، عل��ى الأديان والثقافات، وعل��ى النفط والماء، 

وعل��ى ال�س��الح وال�س��الم، وعل��ى اأميركا وال�س��ين، لكن م��ن اأطرف الأف��كار التي يورده��ا اأوغلو تلك الت��ي تتكلم على 

''مثلثات التوازن ال�س��تراتيجي'' في المنطقة. فهو يرى اأن هناك مثلثًا ا�س��تراتيجيًا خارجيًا تتكون اأطرافه من م�س��ر 

وتركيا واإيران، واأن هذا المثلث عريق تاريخيًا، وقد تج�س��د تارة في العالقات الحثية �� الآ�س��ورية �� الم�س��رية، وطوراً 

في المثلث البيزنطي �� ال�س��لجوقي �� الفاطمي، ومرة في الثالثي العثماني �� ال�س��فوي �� المملوكي. وهناك اليوم مثلث 

داخلي مكون من العراق و�س��ورية وال�س��عودية، ومثلث اأ�س��غر مكون من الأردن وفل�س��طين ولبنان. ويغلب اأن تتوزع 

اأطراف المثلثين الأ�سا�س��ي والداخلي على قاعدة 2 + 1، في مقابل 1 + 2، فعندما ت�س��كل حلف بغداد، اأ�س��فر تقارب 
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تركيا �� اإيران �� العراق، الموؤلف من عن�س��رين من عنا�س��ر المثلث الخارجي وعن�س��ر من عنا�س��ر المثلث الداخلي، عن 

تقارب م�س��ر �� �س��ورية �� ال�س��عودية، الموؤلف من عن�س��ر من المثلث الخارجي وعن�س��رين من المثلث الداخلي. وحين 

اقت��رب الع��راق بعد ثورة 1958 من م�س��ر تباعدت عنه ال�س��عودية واقتربت م��ن تركيا واإيران. و''تك�س��ف لنا العالقة 

الجدلية بين هذه التوازنات الثالثية عن لعبة �س��طرنج متداخلة مت�س��عبة، تقوم فيها التحالفات على اأ�سا�س الم�سلحة 

والأو�ساع الموؤقتة ب�سكل عام. وتبدو األعاب ميزان القوى هذه قا�سية ل رحمة فيها وكل �سيء فيها مباح؛ اإذ يترب�س 

الالعبون كل منهم بالآخر، ويعقد التحالفات التي تحقق م�س��الحه وي�س��عى للتخل�س من مناف�س��يه.'' وي�س��رب اأوغلو 

اأمثلة متنوعة لنظريته في مثلثات التوازن ال�س��تراتيجي، ربما ل ت�س��كل دائمًا تطبيقًا حرفيًا للقاعدة، لكنها ت�س��ترك 

في اعتبار العالم العربي �س��احة لتجاذب قوى من داخله وخارجه ب�س��ورة ''قا�س��ية ل رحمة فيها''، وهذا اأمر ل تكذبه 

الوقائع، لالأ�سف.

ا فيما يتعلق ب� ''التوازن الداخلي للعالم العربي: اأزمة القومية العربية وم�ساألة ال�سرعية ال�سيا�سية''، فاإن الموؤلف 
ّ
اأم

يرى اأن من اأكبر نقاط ال�س��عف العربية تلك هي ''التناق�س��ات الموجودة بين الما�س��ي ال�س��تعماري الذي اأفرز هذه 

ال��دول العربي��ة على م�س��رح التاريخ، وبين اأهداف ال�سيا�س��ة القومي��ة.'' وحين تنتحل اإحدى الدول، م�س��ر اأو العراق اأو 

�س��ورية تمثيل القومية العربية تعزيزاً ل�س��رعيتها ال�سيا�س��ية ودعمًا ل�سيا�س��تها الخارجية، فاإنها ''تدفع العالم العربي 

نحو متاهات موؤكدة، تق�س��ي فيها ال�س��راعات والتوترات الداخلية على مجالت التعاون العقالني.'' ويعتقد اأوغلو اأن 

هن��اك مبداأي��ن ي�س��بطان العالق��ات العربية وف��ق لعبة توازني��ة: الأول، ''عدم اأحقي��ة اأية دولة في توجيه �س��ربة من 

�س��اأنها ت�س��ييق �س��احة دول��ة اأُخ��رى اأو الت�س��رف على نحو يخال��ف ال��روح التوازني��ة''، واإّل عوقبت الدول��ة المذنبة 

باإق�س��ائها عن ال�س��احة على نحو ما جرى للعراق حين احتل الكويت في �سنة 1990؛ الثاني، ''عدم اإمكانية التحالف 

م��ع الق��وى الخارجية تحالف��ًا يزعزع التوازنات الداخلية''، على نحو ما جرى لم�س��ر بعد توقي��ع كامب ديفيد. وعلى 

هذا النحو يبدو النظام العربي مزوداً بغريزة تمنعه من اللتئام ومن النفراط في اآن واحد.

ومن الالفت، في نظر الموؤلف، اأن العالم العربي يبدو قادراً على الت�سرف ب�سورة متقاربة حيال العالم الخارجي، 

فقد ابتعد بمجمله عن تركيا حين حولت تعاونها الع�س��كري مع اإ�س��رائيل اإلى رابطة ا�س��تراتيجية م�ستركة في الن�سف 

الثاني من ت�سعينيات القرن الع�سرين.

ومن الأفكار الخ�س��بة اأي�س��ًا تف�س��ير اأوغلو ظهور النموذج ال�سلطوي للزعامة في العالم العربي بثالثة اأمور: حداثة 

البنى ال�سيا�س��ية العربية وكونها اإرثًا من الحقبة ال�س��تعمارية، الأمر الذي ''اأدى اإلى اأزمة �سرعية �سيا�سية من ال�سعب 

تجاوزه��ا''؛ ''عن�س��ر التهدي��د الدائم ف��ي المنطقة''، والمتمثل في ''الكيان الإ�س��رائيلي'' التو�س��عي؛ اأزم��ة الثقة العميقة 

بالنظام الدولي بعد عدد من التجارب الموؤلمة. لقد اأف�س��ى ذلك اإلى ''ميالد مناخ ثقافي نف�س��ي يرنو اإلى توفير الأمن، 

تحت مظلة ال�ستقرار الذي توفره الزعامات الكاريزمية''، واأدى اإلى ''فقدان العالقة المبا�سرة بين ال�ستقرار ال�سيا�سي 

وال�سرعية''، واإلى �سرب من ال�ستقرار ل يحقق ''الأمن ال�سيا�سي والجتماعي، اأو النهو�س القت�سادي.''

وفيما يتعلق بالق�س��ية الفل�س��طينية، فاإن اأوغلو يرى اأن ''الغرب �سّدر الم�س��األة اليهودية اإلى ال�سرق الأو�سط بعد اأن 

له��ا اإلى �س��دام بين الم�س��لمين واليه��ود، وهي الم�س��األة التي تعامل معها الغ��رب قرونًا عدي��دة باعتبارها تجليًا 
ّ
حو

ل�س��راع اليهود والن�س��ارى في اأوروبا''، هذا في حين لم يكن في ''الجغرافيا الإ�س��المية اأي مظهر لم�ساألة يهودية على 

نح��و يماث��ل م��ا كان موجوداً في اأوروبا.'' وهكذا، فاإنه ''بقيام دولة اإ�س��رائيل يكون الغرب �� الأطل�س��ي �� قد دفع الدية 

الالزمة مقابل ممار�س��ات النازية''، بينما ''تعر�س العالم الإ�س��المي وال�س��عب الفل�س��طيني )...( للعقاب على ما اقترفه 

ا اإ�س��رائيل التي هي ''ج��زء من الوليات المتح��دة وفقًا للمفهوم ال�س��تراتيجي'' 
ّ
الأوروبي��ون المع��ادون لل�س��امية.'' اأم

و''ج��زء م��ن اأوروب��ا وفقًا للمفه��وم الثقافي''، فق��د اأدارت عالقتها ببالد المنطقة ''على اأ�س��ا�س من �سيا�س��ة �س��دامية 

وا�س��تراتيجية تو�س��عية دائم��ة، بغر�س فر�س نف�س��ها ع�س��واً اأ�سا�س��يًا ل غنى عنه داخ��ل المنطقة.'' ومع ذلك، ي�س��طر 

الموؤلف اإعجابًا متكرراً بالكفاءة الفكرية والعملية للتخطيط ال�ستراتيجي الإ�سرائيلي.
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بالن�س��بة اإل��ى العالق��ات مع �س��ورية، الجارة الت��ي تجمعها اأطول حدود مع تركي��ا، فاإن اأوغلو يق��ول اإنها ''نموذج 

رى له مثيل بين دولتين متجاورتين، ول ينتمي اإلى اأي مفهوم اأو روؤية 
ُ
للك�س��ل والخمول والإحجام على نحو قّل اأن ي

دبلوما�س��ية عقالني��ة'' )ه��ذا طبع��ًا في �س��نة 2001، قبل اأن ت�س��هد العالق��ات بين البلدي��ن قفزات مهمة ف��ي الأعوام 

الأخي��رة(. اإن تركي��ا ''تحت��ل موقع البوابة المفتوحة على �س��مال �س��ورية وغربه��ا، بينما تحتل �س��ورية موقع البوابة 

المفتوحة على جنوب تركيا''، واأمام الدولتين ''القدرات والإمكانات الالزمة لإقامة عالقة وثيقة ومثمرة في مجالت 

الزراعة والتجارة والنقل، ف�س��اًل عن ا�س��تخدام الطرق المائية الم�س��تركة''، واإنه لمن ''موؤ�س��رات ال�سعف اأ�ساًل اأن تقوم 

اإح��دى ال��دول بتجاه��ل دولة جارة لها، اأو اأن تداوم على انتهاج دبلوما�س��ية توتر دائمة معها.'' اإن ''الطرف الذي يقوم 

بالمب��ادرة لتح�س��ين العالقات المتوترة، يعبر عن ثقة بالنف�س، وثقة بقوته، و�س��يحقق قي��ام تركيا بتطوير عالقاتها 

مع �سورية، ول �سيما في المجال القت�سادي، لها النفاذ ب�سكل اأكثر تاأثيراً اإلى النطاقات الجنوبية.''

واإذا كان المثقف��ون الأت��راك افتر�س��وا ''وجود ارتباط بين ثقافة الأتراك قبل الإ�س��الم، وبي��ن الحداثة، وعملوا على 

تج��اوز الموروث��ات ال�س��لجوقية ���� العثماني��ة التي م��ن المفتر���س اأنها قد تط��ورت في ظ��ل التاأثير العرب��ي''، وعمل 

المثقف��ون الع��رب، في المقابل، على ''ت�س��كيل بنية �سيا�س��ية وثقافية جديدة، ت�س��تند اإلى العهدين الأموي والعبا�س��ي، 

متجاوزين العهدين ال�س��لجوقي والعثماني''، فاإنه يجب تجاوز هذه الت�س��ورات الجزئية، اإذ ''لم تكن الهيمنة العثمانية 

بني��ة ا�س��تعمارية تحول دون تطور العال��م العربي، بل كانت درعًا واقيًا'' له، و''لول الإدارة العثمانية، ل�س��طر العالم 

العرب��ي لمواجه��ة الحركات ال�س��تعمارية الغربية الهدامة'' اأبكر بعدة قرون، و''لتعر�س لحركة ت�س��فية مكثفة في ظل 

ال�س��يطرة ال�س��تعمارية، كما حدث لمناطق اأُخرى عديدة.'' هذه النتقادات موجهة �سد ما ي�سميه الموؤلف ''�سيكولوجية 

الن�س��الخ المتبادل'' بين العرب والترك، هذه ال�س��يكولوجيا التي )كانت( تقف في وجه تح�س��ن العالقة بين النظامين 

ال�سوري والتركي على الرغم من تقاربهما الجغرافي والثقافي.

ويخ�س���س الكاتب �س��فحات مفيدة ب�س��اأن الم�س��األة الكردية بين ''التوازنات الدولية والإقليمية''، اإّل اإنها تقت�س��ر 

على عالقة تركيا ب�س��مال العراق، ول تتطرق اإلى بعد اإقليمي اأو�س��ع، تركي اأوًل، لتلك الم�س��األة. والواقع اأن هذا الإغفال 

للبعد التركي للم�ساألة الكردية محدد اأب�ستمولوجيًا بطبيعة المبحث العلمي الذي ينتظم الكتاب وفقًا لها، اأعني ال�ساأن 

الجيو �� �سيا�س��ي والجيو �� ا�س��تراتيجي التركي، فهذا مبحث متمركز تكوينيًا حول الدولة بما هي دولة قومية �س��يدة، 

الأم��ر ال��ذي يجع��ل داخ��ل الدول��ة غي��ر مرئي. بي��د اأن الم��رء يتوق��ع في كت��اب كهذا تج��اوزاً بق��دٍر ما له��ذا المحدد 

الأب�س��تمولوجي، لكن من الممكن اأن العواقب ال�سيا�س��ية المحتملة لمو�سوع بهذه الدرجة من الح�سا�سية فّتت في ع�سد 

الوزير التركي حين كان اأ�س��تاذاً جامعيًا قبل ت�س��عة اأعوام من اليوم. فاإذا كانت الم�س��األة الكردية التي ''بداأت تكت�س��ب 

�س��فة دولية'' مثاًل للتناق�س بين ''الحدود الدولية والعنا�س��ر المتواجدة على اأر�س الواقع''، فاإن حرمان الأكراد من 

دول��ة ل يع��دو كونه حالة خا�س��ة من ح��الت عدم تطابق الحدود ال�سيا�س��ية مع الجماعات ال�س��كانية، وهي حالة ل 

تختلف في �س��يء عن توزع العرب على دول م�س��طنعة، وعن اإقامة اإ�س��رائيل، وعن ا�س��تمال تركيا عنا�سر غير تركية، 

ودول عربي��ة عنا�س��ر غير عربي��ة وغير معترف بتمايزها وحقوقه��ا. هذا الكالم موجه اأكثر ف��ي الواقع اإلى الأطراف 

العربي��ة، ك��ون تركي��ا تطور �س��يئًا ف�س��يئًا �سيا�س��ة كردية خا�س��ة بها، قائم��ة على الإق��رار بالتماي��ز الثقافي وعلى 

الم�س��اواة الحقوقية وال�سيا�س��ية، واإن كانت ل تزال تقدم رجاًل في هذا ال�س��اأن وتوؤخر اأُخرى. والواقع اأن اأوغلو نف�س��ه 

ير�س��م مالم��ح ح��ل ذي بعدين للم�س��األة: ''1 ���� تقوية م�س��اعر المرجعية الجتماعي��ة باعتبارها كاًل ل يتج��زاأ، ودعم 

العنا�س��ر التاريخية والدينية والثقافية والجغرافية التي توؤكد هذه الم�س��اعر؛ 2 �� �س��مان حق الم�س��اواة للمواطنين 

باعتباره اأ�سا�سًا لل�سرعية ال�سيا�سية ]يحول[ دون ال�سعور بالحاجة اإلى تدخل اأي قوى خارجية.''

هذا، ويف�س��ر اأوغلو غياب كيان �سيا�س��ي كردي بق�س��ور خا�س في الجغرافيا التي يتوزع عليها الأكراد، يتمثل في 

''عدم وجود ات�س��ال ]منفذ[ بحري مبا�س��ر، مما فر�س على المنطقة التكامل والتحاد مع اإحدى الدول ذات الرتباط 

البحري في المنطقة.'' وفي هذا التف�س��ير ما يفيد، لكنه يبدو محابيًا للذات بقوة، ففي النهاية، لي�س��ت الدول الم�س��تقلة 
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التي لي�س لها منفذ بحري قليلة.

ويتوج���س الكات��ب م��ن ظه��ور مخطط يعمل على ''تحويل م�س��األة ال�س��رق الأو�س��ط ببعده��ا العربي �� الفل�س��طيني �� 

الإ�س��رائيلي في الن�س��ف الأول ]خطاأ على الأرجح، والمق�س��ود هو الثاني[ للقرن الع�س��رين، اإلى توتر تركي �� عربي �� 

اإيراني متفاقم في الن�س��ف الأول من القرن الحادي والع�س��رين''، بحيث ''تتداخل م�س��كلة المياه والم�س��األة الكردية.'' 

وهو يرى اأن �سوطًا ُقطع فعاًل في اتجاه اإحالل ''معادلة الأكراد �� المياه'' محل ''معادلة فل�سطين �� النفط''.

تركيا واالتحاد االأوروبي

يمي��ز الموؤلف بين خم�س��ة م�س��تويات في عالق��ة تركيا بالتحاد الأوروبي هي: م�س��توى العالقات الدبلوما�س��ية/

ال�سيا�س��ية؛ م�س��توى التحليل القت�س��ادي/الجتماعي؛ م�س��توى التحليل القانوني؛ م�س��توى التحليل ال�س��تراتيجي؛ 

م�س��توى التح��ول الح�س��اري/الثقافي. وم��ن اأجل م�س��تقبل ه��ذه العالقات يرى اأن على م�س��وؤولي التح��اد الأوروبي 

التوقف عن التفكير في اأن تركيا دولة ذات بنية مري�س��ة يتحتم عالجها، وبالتالي التخلي عن �س��لوك ''الآمر الناهي'' 

حيالها، والتحول اإلى ''نهج تفاو�س��ي �س��ريف، ل يتجاهل ح�سا�س��يات و�س��يكولوجيات الطرف الآخر.'' وفي المقابل، 

عل��ى النخ��ب التركي��ة اأن ت��درك التناق�س الخط��ر بين ''الدف��اع المطلق عن مفهوم ال�س��يادة الوطني��ة التقليدي'' وبين 

اعتب��ار ''الدخ��ول اإل��ى التح��اد الأوروب��ي اأه��م ه��دف ا�س��تراتيجي''، ه��ذا على الرغ��م م��ن اأن الموؤلف ي��رى اأن اتحاد 

الأوروبيين هو موؤ�س��ر اإلى انكفاء ح�س��اري يعك�س اقتراب الح�سارة الأوروبية من ''خواتيم هيمنتها''، واتجاهها نحو 

''النغالق على رقعتها الجغرافية المركزية''، واأن من �س��اأن ان�س��مام تركيا اإلى التحاد الأوروبي اأن يجعل هذا الميل 

معكو�سًا. وهناك �سيناريوهان في هذا ال�ساأن، الأول، هو اأن ''جذب الأوروبيين الجدد من غير ذوي الأ�سول الأوروبية 

ب�س��كل ع��ادل اإلى داخل النظام، ]ي��وؤدي[ اإلى تحول الهوية الأوروبية على المدى الطويل، واإلى تاآكل الهوية الم�س��تند 

اإل��ى النم��وذج الرومان��ي �� الجرمان��ي المقد�س''؛ الثاني، ه��و ''الحيلولة دون احت��واء الأوروبيين الج��دد داخل النظام 

الأوروب��ي، ]اإذ[ �س��يكون م��ن الممكن حماي��ة الهوية الأوروبية التقليدي��ة )...(، ولكن التحاد الأوروبي �س��يفقد القدرة 

ا من جهة تركيا، ف� ''على النقي�س من الراأي ال�س��ائد، ل يمك��ن ]لها[ اإقامة عالقة 
ّ
عل��ى التح��ول اإل��ى قوة عالمي��ة.'' اأم

م�س��رفة م��ع التح��اد الأوروبي، بالتنكر لعم��ق مرجعيته��ا الجيوثقافية.'' وبالعك���س، ''اإذا ما ا�س��تطاعت تركيا اإحياء 

تراثها وخ�س��ائ�س تجربتها الخا�س��ة )...( ف�س��تحظى ب�س��رف ل ي�ساهيه �س��رف، لي�س فقط في عالقاتها مع التحاد 

الأوروبي، بل وفي كافة �س��احات ومجالت الأزمات التي اأفرزتها العولمة اأي�س��ًا''، ولهذا، مطلوب من تركيا اأن تمتلك 

الإرادة ''لإ�سالح ق�سورها بخ�سو�س حقوق الإن�سان، لي�س تلبية لرغبة التحاد الأوروبي، واإنما احترامًا لمجتمعها''، 

ولأنه��ا ''�س��تحقق عندئ��ذ مكانة مرموق��ة في العالقات الدولي��ة.'' على اأن ''مقارب��ة تختزل اقت�س��اد تركيا وعالقاتها 

القت�س��ادية الدولي��ة ف��ي اإط��ار التحاد الأوروبي، هي مقاربة ت�س��به الم�س��ي قدمًا ف��ي المجهول''، وعل��ى تركيا اأن 

ت�س��تجمع م�س��ادر قوتها كلها، واأن تعيد اإن�س��اء ''�س��يكولوجيا اجتماعية مفعمة بالثقة بالذات''، ذلك باأن المجتمعات 

الت��ي ''تتمت��ع بالق��درة على اإنت��اج القوة من خ�س��م اأزماتها وتمزقها ]لديه��ا[ الحق في اأن تلقي بثقلها على م�س��رح 

ا ''المجتمعات التي تنظر اإلى عنا�سر قوتها باعتبارها م�سدر اأزمة، ف�لن يتاأتى لها حتى فر�سة الحفاظ 
ّ
التاريخ''، اأم

على وجودها.''

الدولة المركز

ل بد هنا من قول �سيء عن ملحق الكتاب الذي ي�سكل نحو 40 �سفحة بعنوان: ''ما بعد العمق ال�ستراتيجي: تركيا 

دول��ة مرك��ز''، اأ�س��يفت اإلى طبعته هذه، وهي تحيل اإلى بع�س وقائع الأع��وام خالل الفترة 2001 – 2010. اإن الدول 

ف��ي عرف اأوغلو خم�س��ة: الدولة المرك��ز؛ الدولة القارية؛ الدولة الجزيرة؛ الدولة الترانزي��ت؛ الدولة الجناح اأو الطرفية؛ 
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وهو يرى اأن تركيا دولة مركز لأنها تحتل ''موقعًا مركزيًا في القارة الأم اأفرواأورا�سيا، وتجمعها عالقات مع مناطق 

مختلفة عديدة، اأي اأنها دولة ل تنح�سر في منطقة بعينها.'' وت�ساركها الو�سع نف�سه دول قليلة، مثل رو�سيا واألمانيا 

وم�س��ر واإيران واإيطاليا، ولهذه الدول 4 �س��مات: العمق الجغرافي؛ ال�س��تمرارية التاريخية؛ التاأثير الثقافي المتبادل؛ 

الترابط القت�سادي المتبادل.

وب�س��فة كونها دولة مركزاً، يحدد اأوغلو �س��تة اأ�س���س لل�سيا�س��ة الخارجية لتركيا: اأوًل، ''التوازن ال�سليم بين الحرية 

والأمن''، ويوؤكد هنا اأن ''الديمقراطية هي اأف�س��ل قوة ناعمة تمتلكها تركيا''؛ الثاني، هو ''مبداأ ت�س��فير الم�س��كالت مع 

دول الجوار''، وهو المبداأ الذي نال اهتمامًا خا�س��ًا في المداولت العربية بعد ت�س��لم اأوغلو حقيبة الخارجية التركية 

قب��ل عام ون�س��ف ع��ام؛ الثالث، يقوم على ''التاأثي��ر في الأقاليم الداخلي��ة والخارجية لدول الجوار، البلقان وال�س��رق 

الأو�س��ط والقوقاز واآ�س��يا الو�س��طى''، والموؤلِّف هنا ينوه بوجوب تبديد ال�سور ال�س��لبية المتبادلة بين العرب والأتراك؛ 

الراب��ع ه��و ''ال�سيا�س��ة الخارجية متعددة الأبعاد''، الت��ي تتفاعل مع اأميركا والناتو والتحاد الأوروبي ورو�س��يا... من 

دون اأن تج��د تناق�س��ًا في ذل��ك؛ الخام�س هو مبداأ ''الدبلوما�س��ية المتناغمة''، ويعني تن�س��يق ال�سيا�س��ات مع مختلف 

الأطراف والكتل الدولية؛ ال�ساد�س، هو وجوب اّتباع ''اأ�سلوب دبلوما�سي جديد'' يالئم تحول تركيا من ''دولة ج�سرية''، 

تقوم بدور ''معبر بين اأطراف متعددة''، اإلى دولة مركزية. وتجدر الإ�س��ارة اإلى اأن الكاتب يذكر هنا �س��يئًا عن �س��رورة 

''تطوير نموذج جديد للمثقف'' التركي.

ويقدم اأوغلو ت�س��نيفًا مفيداً للدول بح�س��ب �سيا�س��اتها يت�س��من: اأوًل، ''دول ال�سيا�س��ات الإجبارية'' التي تقوم على 

مثِّل عليها بال�سيا�س��ة ال�س��ودانية القائمة على ق�س��ية دارفور؛ ثانيًا، دول ''�سيا�س��ة الأولويات''، 
ُ
ق�س��ية واحدة، وهو ي

وكان منه��ا تركي��ا ف��ي اأيام الحرب الباردة حين كانت الأولوية لمواجهة الخطر ال�س��وفياتي؛ ثالثًا، دول ''ال�سيا�س��ات 

المتكامل��ة''، ومنه��ا تركيا في الأعوام الثمانية الأخيرة؛ اأخيراً، ''الدول الكبرى التي تطبق ا�س��تراتيجيات عالمية، مثل 

الوليات المتحدة ورو�سيا وال�سين''، واأنا اأ�سيف اإليها اإ�سرائيل.

وبعد اأن يميز الكاتب بين ثالثة �س��روب من ال�سيا�س��ة التركية حيال ال�س��رق الأو�س��ط، تبداأ ب� ''البتعاد التام'' عنه، 

مروراً ب�سيا�س��ات متناغمة مع توجهات مع�س��كر دولي ما، و�س��وًل اإلى ''النظر اإلى ال�س��رق الأو�س��ط عبر مقاربة تركية 

خال�س��ة مركزه��ا اأنق��رة''، فاإنه ي�س��ير اإلى وجوب تبني تركي��ا اأربعة مبادئ لعالقاتها ال�س��رق الأو�س��طية: الأول، هو 

''اإحالل الأمن وكفالته لكل �س��خ�س من دون تمييز بين مجموعة واأُخرى، ودولة واأُخرى''؛ الثاني ''الرتقاء بم�س��توى 

الح��وار ال�سيا�س��ي ]بين ال��دول[ اإلى اأعلى درج��ة''؛ الثالث، هو ''الترابط القت�س��ادي المتبادل''؛ الراب��ع، هو ''التعددية 

الثقافية'' وكذلك العرقية والمذهبية، ب�سفتها �سرطًا اأوليًا ل�ستقرار المنطقة.

مالحظات ختامية

عل��ى الرغ��م من الطول الن�س��بي لهذا العر���س، فاإنه جاء انتقائيًا اإلى حد بعيد. لقد اأغفلنا، م�س��طرين، نقاطًا كثيرة 

مهمة جداً، وركزنا اأكثر على ما ربما يكون اأوثق �سلة ب�سوؤوننا في العالم العربي و''ال�سرق الأو�سط''.

اإن كتاب العمق ال�س��تراتيجي اأ�س��به بن�س��يد ملحمي جليل لدولة قومية �س��يدة تتنامى ثقتها بنف�س��ها، وت�س��عر باأن 

العالم بيتها، و�س��فحاته م�س��ربة بح�س التفاوؤل التاريخي الذي ل يفتقده المرء في الكتابات العربية وحدها، بل في 

الكتابات الغربية عن ال�سوؤون المماثلة اأي�سًا.

وبما اأن الذات الفاعلة في الكتاب هي الدولة الأمة ال�س��يدة، الناه�س��ة اليوم، فاإن ح�س العظمة والجالل غير غائب 

عنه ]عن الكتاب[، واإن لم ياأخذ قط �س��كاًل فجًا وتفاخريًا. اإن عبارات مثل المكانة والهوية وم�س��رح التاريخ وال�سرف، 

والعمق ال�س��تراتيجي نف�س��ه، تعطي انطباعًا ملحميًا يعززه حجم الكتاب وات�س��اع اأفق كاتبه. وقد نلمح اأي�س��ًا دلئل 

عل��ى نزع��ة اإمبريالي��ة ترى العالم، ول �س��يما الجغرافي��ا العثمانية ال�س��ابقة، مجاًل لحيويتها وفعله��ا. اإن دور تركيا 



157 قراءة خا�صة تركيا الجديدة لي�ست عثمانية متجددة

الإقليم��ي والعالم��ي يحوز، الآن وفي الأفق المنظور، م�س��مونًا ''تقدميًا'' واإيجابيًا، مراجعًا لهيمنة، وكا�س��راً لحواجز، 

وعاماًل على موازنة قوى اأكثر فظاظة، لكنه يحمل في طياته نوازع هيمنية تخ�س��ه. وهذا �س��يء يجب اأن يلحظ، واإن 

كان ينبغي لنا عدم التهويل ب�ساأنه في اأي حال.

م��ن ال�س��روري التنوي��ه بالم�س��توى العلم��ي الرفي��ع للكت��اب، وبمنهج��ه العلمان��ي الذي يقيم ف�س��اًل موؤك��داً بين 

تف�س��يالته وانحيازات��ه العقدي��ة والأيديولوجية، وبين ان�س��باط بحثه بالأ�س��ول الخا�س��ة في ميدان��ه. ول ريب، في 

النهاية، في اأن اإبداع الباحث اأحمد داود اأوغلو ي�س��جل لم�س��لحة انحيازاته العقدية، اأعني ''الإ�سالمية'' في هذا المقام، 

وهذا خالف ''منهج'' الإ�س��الميين العرب عامة، الذين ربما يخيب الكتاب اآمالهم كونه يخلو ب�س��ورة تامة من نوعية 

البالغة الجوفاء التي اعتادوها؛ بالغة الثناء على الذات والجهل العميم بالعالم.

تبق��ى ملحوظ��ات �س��غيرة على الترجم��ة. فمع اأن الن�س ال��ذي بين اأيدينا مكت��وب بعربية �س��هلة، مفهومة، وقلما 

ُت�سِكل عباراته على القارئ، اإّل اإن هناك اأخطاء مطبعية كثيرة، واإن كان تاأثيرها في المعنى محدوداً.

على اأن بع�س الق�سايا كانت بحاجة اإلى �سروح من المترجمين، اأو من المراجعين )ب�سير نافع وبرهان كوروغلو(، 

فعل��ى �س��بيل المث��ال، ُتذكر اأكثر م��ن مرة )�س 107، 112( ''حادثة 28 �س��باط 1997'' )مبادرة الجي�س اإلى عزل نجم 

الدين اأربكان عن رئا�سة الحكومة(، من دون تقديم اأي �سرح عنها. كما ُتذكر اأ�سماء بع�س الأعالم، لكنها تبقى اأ�سماء 

�س��ماء، مث��اًل كاظ��م ق��را بكير في ال�س��فحة 56 وغيره��ا. وحين يجري التعريف بقي�س��ر رو�س��يا بترو ف��ي واحد من 

ا العاِلم هومر )Homer(، المذكور في 
ّ
هوام�س ال�س��رح النادرة، ال�س��فحة 49، ل نعلم اأن المق�س��ود هو بطر�س الأكبر. اأم

ال�س��فحة 122 فلي�س اإّل هوميرو�س، �س��احب الإلياذة والأودي�سة. ولن يعرف القارئ اأن ''عقدة فريجيا'' )Frigya( هي 

العقدة الغوردية التي يفتر�س اأن اأحد ملوك فريجيا )موقعها في تركيا الحالية( الأ�س��طوريين عقدها، فال يفتح قارة 

ن يتمكن من فكها. ويفتر�س اأن الإ�سكندر المقدوني قطعها ب�سيفه.
َ
اآ�سيا اإّل م

عل��ى اأن ه��ذه الهن��ات ل تنال من قيمة ترجمة هذا العمل العظيم الأهمية، وبالمثل فاإن قراءة 4000 كلمة ل تغني 

n .عن قراءة مجلد �سخم ربما يداني عدد كلماته 190.000 كلمة
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