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مقاالت

ميشال نوفل*

تركيا يف العامل العربي :اإلطار املفهومي
إلعادة توجيه السياسة التركية
تتت ّبع املقالة ،بنظرة تاريخية ،تغ ّير السياستين الداخلية واخلارجية التركية وإعادة
موضعة تركيا لنفسها يف املنطقة ،كما تق ّدم إطار ًا مفهومي ًا إلدراك هذا التغ ّير ،وتناقش
مقولة "العثمانية اجلديدة" .ويقدم الكاتب مؤشرات إىل تغير السياسة اخلارجية التركية بما

فيها تغير عالقة تركيا بإسرائيل ،ويلخص ثالثة اجتاهات يف استقبال اجملتمعات املدنية
واملثقفين العرب لهذا التغ ّير التركي .وتعالج املقالة أخير ًا تأثير الثورات العربية يف أسس

السياسة التركية اجلديدة ،وما تفرضه من حتديات على سياسة "تصفير املشاكل" التي

اعتمدتها السياسة التركية مع األنظمة اجملاورة لها سابق ًا.

انطبعت

السياسة اخلارجية التركية
منذ سنة  1923وإعالن
اجلمهورية التركية احلديثة على يد مصطفى
كمال تبع ًا للنموذج الغربي للدولة ـ األمة،
بالسعي نحو حتقيق هدف أساسي هو التمحور
حول الغرب ،استناد ًا إىل فرضية فحواها
أن الغرب وحده يمثل احلضارة والتقدم ،يف
وقت مل تكن الكمالية ترى يف اجلوار اجلنوبي
الشرقي سوى مشكالت وأزمات.
وأحد التوجهات الرئيسية التي فرضتها
هذه الرؤية ،كان العمل على بناء عالقات وثيقة
واستراتيجية مع أوروبا الغربية والواليات
املتحدة ،وهي مقاربة تالزمت مع انتهاج سياسة
"حيادية" نوع ًا ما إزاء قضايا الشرق األوسط
عامة ،وشبه قطيعة مع العامل العربي ـ اإلسالمي
* كاتب لبناين.

الذي كان ُينظر إليه على أنه عقبة أمام املشروع
التحديثي الذي التزم مصطفى كمال تطبيقه.
فكانت تركيا طوال أكثر من نصف القرن
املاضي حليف ًا استراتيجي ًا للواليات املتحدة
وأوروبا ،كونها تولت يف آن واحد دور قاعدة
أمامية حللف شمال األطلسي يف شبكة
احتواء االحتاد السوفياتي ،ومواجهة "التهديد
الشيوعي" الذي استهدف شرق األناضول
ومضائق البوسفور والدردنيل .وبالتايل،
حافظت تركيا منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية على روابط متميزة مع الواليات
املتحدة ،على الرغم من مراحل صعود وهبوط
يف العالقة مر ّدها أساس ًا إىل األزمة القبرصية.
كما أن تركيا عملت يف الوقت نفسه على بناء
عالقات سياسية واقتصادية متميزة مع البالد
األوروبية ـ بالد السوق األوروبية املشتركة
بداية ثم االحتاد األوروبي ـ وال تزال تسعى
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النتزاع مكانة العضوية الكاملة يف هذا االحتاد
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.
إ ّ
ال إن تفكك االحتاد السوفياتي ،وانتهاء
عصر احلرب الباردة يف بداية تسعينيات القرن
العشرين ،والتحوالت الكبرى التي شهدها العامل
جراء هذه التطورات ـ استقالل اجلمهوريات
ّ
الناطقة بالتركية يف آسيا الوسطى؛ ظهور
دول جديدة مستقلة؛ تزعزع النظـام الدويل
الويستفايل املبني على هيمنة الدولتين
الكبريين املتنافستين؛ إلخ ـ جاءت لتطرح على
بساط البحث مسألة النظام الدويل وضرورة
بناء قواعد جديدة للعالقـات الدولية تتماشى
مع حالة العامل ،وتفسح اجملـال أمام القوى
املتوسطة ـ مثل تركيا أو إيران ـ كي تقوم بدور
أكبر وأكثر فاعلية على الساحتين اإلقليمية
والعاملية على ح ّد سواء.
وبصورة إجمالية ،فإن سياسة تركيا
اخلارجية عرفت ثالث مراحل حمددة:
 1ـ مرحلة انعزال وقطيعة مع املوروث
اإلسالمي والعثماين واالنكفاء إىل املربع
اجلغرايف لألناضول ،رافقها "حياد" بالنسبة
إىل قضايا الشرق األوسط (.)1947-1923
 2ـ مرحلة تط ّلع إىل القوى الغربية
والتقارب معها ،ثم االلتحاق بها وبمعسكرها ـ
دخول حلف شمال األطلسي يف سنة  1951وإبرام
اتفاق شراكة مع السوق األوروبية املشتركة يف
سنة .)1989-1947( 1963
 3ـ املرحلة احلالية التي بدأت مع انهيار
االحتاد السوفياتي وانتهاء احلرب الباردة،
والتي ُتظهر جلي ًا أن سياسة تركيا اخلارجية
هي يف طور االستقالل عن حلفائها التقليديين
(أوروبا ،والواليات املتحدة ،وإسرائيل)
والتخ ّلي عن اخليارات الكمالية ،وأن تركيا
تسعى جاهدة إلعادة االرتباط بحاضنتها
التاريخية واحلضارية ،وإعادة التموضع يف
منطقة الشرق األوسط وعلى الساحة الدولية
أيضاً ،وذلك انطالق ًا من التمحور حول حميطها
اجليو ـ سياسي واجليو ـ ثقايف.

ومن املفيد هنا التذكير بأن مرحلة التخلي
عن السياسة اخلارجية الوحيدة اجلانب،
املوروثة من الكمالية ،قد أطلقها تورغوت
أوزال 1الذي كان مقتنع ًا بأن لتركيا رسالتين،
أوروبية وآسيوية ،نظراً إىل خصوصية موقعها
اجليو ـ استراتيجي على ملتقى القارتين
األوروبية واآلسيوية ،وإىل قدراتها كقوة
حمورية يف الشرق األوسط ،األمر الذي يؤهل
تركيا ،بحسب رأيه ،لالضطالع بدور اجلسر بين
القارتين ،وبالتوسط ّ
حلل النزاعات واملشكالت
املزمنة التي يعانيها الشرق األوسط.
إ ّ
ال إن هذا التوجه اجلديد يف النظر إىل حالة
فسح له اجملال كي
تركيا اجليو ـ سياسية مل ُي َ
ُيط َّبق بسبب الصراعات الداخلية التي نشبت
يف تركيا يف إثر وفاة أوزال املفاجئة (،)1993
والتي استمرت عشرة أعوام تقريباً ،غير أنه
سيعرف زخم ًا الفت ًا بعد أحداث  11أيلول /
سبتمبر  ،2001وعندما توىل زمام احلكم يف
تركيا حزب "العدالة والتنمية" ) (AKPـ وهو
حزب ذو جذور إسالمية ـ يف تشرين الثاين /
نوفمبر  ،2001إذ شرعت السلطة اجلديدة آنذاك،
يف دبلوماسية نشيطة تتخللها املبادرات
اإليجابية يف اجتاه معظم األقطار العربية
على مستويات عدة (سياسية ،واقتصادية،
وثقافية ،ودفاعية،إلخ ،).مستفيدة من تراجع
التأثير األميركي ،ومن ضعف الوجود األوروبي
أو الروسي يف املنطقة .ويف هذا اإلطار ،يبدو
تاريخ األول من آذار  /مارس  2003من
وجهة نظر عربية وشرق أوسطية ،مثل اللحظة
الكاشفة إلعادة التموضع اجليو ـ استراتيجي
لتركيا ،وإعادة توجيه سياستها اخلارجية ،كما
سنرى الحق ًا
وتطمح هذه الورقة إىل حتقيق هدف
مزدوج:
ال ،توضيح اخللفية النظرية
أو ً
واأليديولوجية التي حتكم سياسة تركيا
اخلارجية اجلديدة يف الشرق األوسط عامة،
وجتاه الدول العربية خاصة ،انطالق ًا من أوائل
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تسعينيات القرن املاضي ،ذلك بأن التحوالت
الكبرى كلها التي ّغيرت صورة العامل وراحت
ته ّز النظام الشامل للعالقات الدولية ،اقترنت
يف تركيا بحركة فكرية واسعة يف صفوف
احملللين والسياسيين ،وكان على أصحاب
القرار يف تركيا تطوير توجهات السياسة
اخلارجية وتعديلها ،كمقدمة إلعادة تموضع
جيو ـ استراتيجي .ومن نتائج هذه احلركة أنها
أسفرت عن إعادة بناء النظرية السياسية للدولة
يف تركيا ،علم ًا بأن هذه النظرية كانت عرضة
ملناقشات واسعة اعتباراً من تفكك االحتاد
السوفياتي وظهور عوامل جديدة مفتوحة أمام
الدبلوماسية التركية ،من القفقاس إىل آسيا
الوسطى مرور ًا بمنطقة البلقان.
ثاني ًا ،النظر يف التطبيق العملي لسياسة
تركيا اخلارجية اجلديدة يف العراق ما بعد
صدام حسين وجتاه إسرائيل ،ويف انعكاساتها
على الرأي العام العربي.

 Iـ اخللفية النظرية لسياسة تركيا

اخلارجية اجلديدة

انتظمت إعادة توجيه عالقات تركيا
اخلارجية استناد ًا إىل نظرية "العمق
االستراتيجي" التي وضعها الدكتور أحمد
داود أوغلو ،وزير اخلارجية ومهندس السياسة
اخلارجية التركية واألستاذ السابق للعالقات
الدولية .ففي كتابه "العمق االستراتيجي :موقع
تركيا ودورها يف الساحة الدولية" 2،يق ّدم
أوغلو الرؤية الناظمة لسياسة تركيا اجلديدة،
معتبر ًا أن على تركيا ،بصفة كونها قوة
إقليمية كبرى ،أن حترك دبلوماسية نشيطة يف
اجتاهات عدة ،يكون حمورها األساسي دائرة
املصالح الوطنية التركية والتوازن واالستقرار
يف احمليط اجليو ـ سياسي املباشر ،وهدفها
األخير "تصفير املشاكل مع جيراننا" عن طريق
احلوار والتشاور والتعاون وتكثيف املشاريع
املشتركة.

ومن دون الدخول يف التفصيالت ،فإن
من املفيد التوقف عند املفاهيم األساسية
التي تتمحور حولها الرؤية املسماة "العمق
االستراتيجي" لسياسة تركيا اخلارجية.
"العمق االستراتيجي" يف رؤية أحمد
داود أوغلو
ال يوجد مفهوم بسيط أو أحادي املك ّون،
ذلك بأن لكل مفهوم عدة مكونات حتدده نتيجة
تمفصلها وتقطيعها وتقاطعها .والنتيجة
هذه ليست جامدة ،فكل مفهوم يتطور وله
تاريخ ،كما أن كل مفهوم يحيل على مشكلة أو
مشكالت ال يمكن أن ُتستخرج أو ُتفهم إ ّ
ال مع
3
التقدم اجلاري يف حلها.
إذ ًا ،ملفهوم "العمق االستراتيجي" مكونات
عدة ،واملشكالت التي يحيل عليها هذا املفهوم
تتعلق بموقع تركيا يف العامل ويف حميطها
املباشر ،وبحاجة تركيا إىل اخلروج من
العزلة ،وإىل تبديد احلذر وغياب االنسجام
واخلصام السائدين يف العالقة مع بالد اجلوار.
ونتوقف هنا عند ثالثة مكونات ملفهوم "العمق
االستراتيجي" :املكون اجلغرايف (أي املكان
حيث االنتشار املرغوب للسياسة التركية)؛
املكون التاريخي (أي التجربة املتراكمة
عبر الزمن)؛ املكون الثقايف (أي التصورات
اجلماعية للتشكيالت االجتماعية).
أ ـ يف املكون اجلغرايف
"إن تركيا يمكن أن تكون أوروبية يف
أوروبا وشرقية يف الشرق ألننا جنمع االثنين.
إنها قوة إقليمية كبرى وسط التقاطع بين
4
جماالت جيو ـ سياسية عدة".
بهذه العبارات يحدد أوغلو موقع تركيا
اجليو ـ استراتيجي ،وهذه حالة إستانبول
املمتدة جغرافي ًا بين أوروبا وآسيا .ويضاف
إىل عبقرية املكان أن التقلبات الكبرى التي
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جراء انهيار االحتاد السوفياتي فسحت
حدثت ّ
اجملال أمام ظهور عامل جديد يستدعي تركيا
من القفقاس إىل تركستان الشرقية (املسماة
سينكيانغ يف الصين) .ولهذا ،فإن على
تركيا أن تضطلع بدور أساسي يف احلقول
الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية يف هذه
"القارة األم" ،أو "القارة األساسية" حيث حتتل
موقع املركز.
عالوة على ذلك ،يعتبر أوغلو تركيا جزء ًا
ال يمكن فصله عن البلقان والشرق األوسط
والقفقاس .وبما أن املسائل األساسية التي
تؤثر مباشرة يف سياسة تركيا اخلارجية،
والعناصر األساسية التي تشكل هذه السياسة
هي نتيجة طبيعية للتشكالت والتطورات يف
هذه املناطق البرية القريبة بحسب رأيه ،فإن
على تركيا أ ّ
ال تقع يف خطأ االبتعاد عن هذه
املناطق باجلري وراء إغراءات الدخول يف
االحتاد األوروبي ،أو إقامة عالقات مع األحالف
البعيدة كما جرى يف السابق .ويذهب أوغلو
أبعد من ذلك بالقول إن الوحدة الداخلية لتركيا
مرتبطة مباشرة بالعوامل املوجودة يف هذه
املنـاطق ،إذ ال يمكن لدولة األنـاضول أن حتـافظ
على وحدة يف هذه الساحة اجليو ـ سياسية
احلساسة ،أو تنفتح على العامل اخلارجي ،إذا مل
تكن مؤثرة يف التطورات التي حتدث يف البلقان
والقفقاس والشرق األوسط.
ب ـ يف املكون التاريخي
يرى أوغلو ان السياسة اخلارجية لتركيا
جراء عدم التوازن لتركيزها
عانت طوي ً
ال ّ
املفرط على العالقات مع أوروبا والواليات
املتحدة األميركية ،األمر الذي أ ّدى إىل إهمال
مصاحلها مع الدول األُخرى ،وخصوص ًا
يف الشرق األوسط .ويذهب أوغلو إىل أن
تركيا ،وخالف ًا للدول االستعمارية ،جتاهلت
العالقات مع الدول املستقلة الناشئة من جتزئة
اإلمبراطورية العثمانية يف املشرق واملغرب
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العربيين ،وحتتاج إىل االضطالع بدور أكثر
أهمية يف العامل العربي .ولذا ،فإن هذه الرؤية
تدعو إىل استحضار إرث "القوة العظمى"
العثمانية ،والعمل إلجماع قومي جديد يم ّكن
الهويات املتعددة فيها ـ وال سيما التركية
ال عن
والكردية ـ من أن تتعايش بأمان ،فض ً
موازنة الهاجس الكمايل اخلاص بالهوية
الغربية لتركيا .وهذا ال يعني أن تركيا مل تعد
مهتمة بالعضوية األوروبية.
وجتدر املالحظة يف هذا الشأن أن اإلرث
األوروبي مهم جد ًا بالنسبة إىل املسؤولين
يف حكومة حزب "العدالة والتنمية" ،كونهم
منفتحين على التأثير الغربي مثلما أنهم
متمسكون بقوة بالتراث اإلسالمي والعثماين،
وذلك بخالف الكماليين الذين يضعون
اإلسالم والتعددية الثقافية والليبرالية يف
موقع مناقض للمشروع التركي .لكن يبدو أن
االنضمام إىل االحتاد األوروبي مل يعد أولوية
بالنسبة إىل حكومة أردوغان ،كما أنه مل يعد
يحظى بالتأييد الشعبي الذي كان يعرفه يف
5
السابق.
ج ـ يف املكون الثقايف  /األيديولوجي
خالف ًا لتركيا الكمالية التي أدارت ظهرها
للشرق األوسط العربي ونأت بنفسها عن
اإلسالم ،فإن مقاربة "العمق االستراتيجي"
حتمل يف املقام األول إرادة املصاحلة مع
التراث اإلسالمي والعثماين يف داخل البلد
ويف اخلارج ،وهذا األمر يفترض التزام تركيا
سياسة خارجية نشيطة أكثر يف الواليات
العثمانية السابقة ،ومن شأنها أن تخدم
بفاعلية مصالح تركيا الوطنية واالستراتيجية.
ومن أجل ذلك ،فإن هذه املقاربة تدعو إىل
تبنّي أسلوب "القوة الناعمة" ،أي االبتعاد عن
الوسائل العسكرية والتهديد يف السعي حلل
اخلالفات والنزاعات لتحقيق الهدف املنشود
وهو "تصفير املشاكل" مع اجليران العرب.
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ويف االجتاه نفسه ،تدافع هذه املقاربة
عن إحياء الصيغة العثمانية املتعددة القومية
بصفتها عالج ًا للطفرة اإلثنو ـ قومية وظاهرة
التطهير العرقي يف احمليط اجليو ـ سياسي
لتركيا .وتستعيد هذه الرؤية املوسعة إىل
السياسة اخلارجية الرصيد العثماين لـ"القوة
وحتض على إعادة تعريف هوية
العظمى"،
ّ
البلد االستراتيجية والوطنية.
ومما تقدم ،أصل إىل االستنتاج أن هذه
املكونات الثالثة لنظرية "العمق االستراتيجي"
تكشف مفارقة واضحة بين الكمالية
والرؤية الواسعة إىل السياسة اخلارجية التي
تسمى أحيان ًا "العثمانية اجلديدة" .ومفهوم
ال خالل مرحلة
"العثمانية اجلديدة" هذا ظهر أو ً
احلركة اإلصالحية (أي مرحلة "التنظيمات")
6
يف الدولة العثمانية يف القرن التاسع عشر،
ثم عمل على تطويره الرئيس التركي تورغوت
أوزال يف تسعينيات القرن املاضي .وإذا كانت
نزعة العثمانية اجلديدة التي يمثلها أوزال
يلخّ صها أوغلو بإعادة بناء الدولة بشكل
يتالءم مع الوضع الدويل القائم ،والعمل
على تشكيل هوية سياسية وثقافية تعالج
تأثير املوجة القومية التي وصلت إىل حد
تهديد وحدة الدولة ،فإن العثمانية اجلديدة
يف صيغتها األردوغانية تبادر إىل اخلروج
من "املر ّبع األناضويل" ملواجهة التحديات
واخملاطر التي تهدد الدولة القومية ،بانتهاج
سياسة إقليمية فاعلة وطموحة يف الشرق
ال ،يف حين أن انفتاحها على
األوسط إجما ً
التعددية الثقافية والعلمانية الليبرالية يسمح
لها بقبول التعبير عن هوية األكراد القومية،
وكذلك عن حقوقهم الثقافية ،والعمل على
إجماع وطني جديد يم ّكن الهويات القومية
املتعددة فيها من أن تتعايش .وحين ندرك
العثمانية اجلديدة بوظائفها املتحولة يف إطار
مناخات اجتماعية ثقافية عرفتها الدولة
العثمانية يف زمن "التنظيمات" ،أو يف إطار
الدولة احلديثة غداة تفكك االحتاد السوفياتي

وظهور الفورة اإلثنية ـ القومية يف تسعينيات
القرن املاضي ،يتبين مغاالة التفسيرات التي
ترى فيها نزعة إىل إحياء اجملد اإلمبراطوري
الضائع ،أو طموحات إمبريالية جديدة هي
أقرب إىل الهواجس التي تقفز فوق حقيقة
أن السلطنة العثمانية التي قامت على نظام
فدرايل متعدد القوميات مل تكن حتمل طبيعة
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استعمارية.
ويف شأن االنفتاح الطبيعي ملسؤويل حزب
"العدالة والتنمية" على الشرق األوسط واجلوار
العربي ،فإنه يتعين عدم التقليل من أهمية
املشتركات الثقافية  /األيديولوجية ،ذلك
بأنها تؤدي دور ًا أكثر أهمية من املاضي يف
توجه السياسة التركية .وهنا يرجح أن تكون
ّ
أيديولوجيا التوليف التركي ـ اإلسالمي التي
قامت بدور أساسي يف إعادة تشكيل الهوية
التركية وفهم أبعاد ثقافة دينية وتاريخ
مشتركين ،قد ساعدت يف إطالق دينامية
تقارب مع العرب.
ويقوم مشروع التوليف التركي ـ
اإلسالمي 8املنبثق من املناظرة القديمة
واملستمرة بين التيارين الرئيسيين للصفوة
الثقافية التركية ،أي التيار القومي والتيار
املتد ّين ،على املصاحلة بين اإلسالم واحلداثة
الكمالية والقومية التركية .وقد جرى رفع
هذا املشروع إىل مستوى أيديولوجيا رسمية
يف أواسط ثمانينيات القرن املاضي،
وهي أيديولوجيا ّ
تعظم اإلرث العثماين
يف جوانبه الثقافية واالجتماعية ،وجتعل
من دعاة التوليف الورثة ملفهوم "املنطقة
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الوسيطة" التي تشمل اجملال األوراسي،
األمر الذي يدفعهم بالتايل إىل إرساء األسس
األيديولوجية إلرادة حتويل تركيا إىل قوة
إقليمية كبرى تعرف كيف تتعامل مع بيئتها
اجليو ـ سياسية املضطربة ،بفضل الصيغة
العثمانية (انفجار يوغوسالفيا؛ تفكك االحتاد
السوفياتي؛ حروب القفقاس؛ حرب اخلليج
الثانية واألزمة العراقية).
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 IIـ حقالن اختباريان لسياسة تركيا
اخلارجية

يبدو تاريخ األول من آذار  /مارس ،2003
عندما رفضت تركيا املشاركة يف احلرب ضد
العراق ،مثل اللحظة الكاشفة إلعادة التموضع
اجليو ـ استراتيجي لتركيا ،وإعادة توجيه
سياستها اخلارجية .وثمة مؤشران رئيسيان
يف هذه العملية:
أ ـ املؤشر األول هو نزعة تركيا االستقاللية
بالنسبة إىل االستراتيجيا األميركية اإلقليمية،
وقد ظهرت إرادة االستقاللية هذه إىل العلن عبر
امتناع البرملان التركي يف سنة  2003من
التصويت ملصلحة انتشار القوات األميركية يف
جنوب شرق األناضول تمهيداً لفتح جبهة ثانية
يف احلرب ضد العراق .كما حاول املسؤولون
األتراك قطع الطريق على هذه احلرب عبر
ابتكار آلية للتشاور اإلقليمي مع ست دول
عربية وإيرانُ ،سميت مؤتمر دول جوار العراق.
ويذهب مراقبون إىل أن رفض تركيا التورط
يف احلرب ضد العراق يعود إىل حسابات
أمنية ،حملية وإقليمية ،منها االقتناع بأن
هذه احلرب ستقود إىل تفكيك العراق وربما
إشاعة عدم االستقرار يف املنطقة كلها ،ومن
جهة ُأخرى اخلشية من أن يؤدي تدعيم حكم
ذاتي لألكراد شمال العراق إىل انتقال عدوى
النزعة االنفصالية الكردية إىل تركيا نفسها،
األمر الذي يمثل تهديد ًا الستقرار البلد وسالمته
اإلقليمية .ويف جميع األحوال ،فإن االبتعاد
حسن صورة
النسبي عن السياسة األميركية ّ
تركيا يف العامل العربي ،عبر تعزيز صدقيتها
كقوة مستقلة ،كما أن الدور الذي ستضطلع به
الحق ًا يف عراق ما بعد صدام حسين بتوفير
الدعم السياسي واالقتصادي لبناء الدولة
العراقية اجلديدة ،وتشجيع املصاحلة بين
اجملموعة السنية والسلطة الشيعية وإقناع
السنّة باملشاركة يف االنتخابات ،سيالقي
استحسان ًا لدى الدول العربية؛ وهذا الدور
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مرحب ًا به أكثر ما دام موازن ًا
التركي سيكون ّ
للتأثير اإليراين املتزايد يف قلب العامل العربي.
ويؤدي العراق اليوم دور الرافعة للدينامية
التركية ،فاملصاحلة التركية الناجحة مع
حولت هذا البلد من هاجس
كردستان العراقية ّ
تاريخي لألتراك إىل خ ّزان للنمو االقتصادي،
كما سمحت بتلمس حل ملعضلة حزب العمال
الكردستاين .وعلى الرغم من انحياز واضح إىل
اجملموعة السنّية ،فإن تركيا تنجح حتى اآلن
يف احلفاظ على موقعها الوسطي ومصاحلها
على املسرح السياسي العراقي ،فقد وجدت
هنا حلفاء متعددين للدفاع عن أولوياتها
التقليدية ،وهي تطرح نفسها قوة إقليمية على
قدم املساواة مع إيران والواليات املتحدة
األميركية.
إن العراق يتوفر على صورة مكثفة
للعالقات التركية ـ العربية ،فالعراق الذي يمثل
والية عثمانية سابقة ،ينطوي على جمموعة
هائلة من التحديات األساسية يف العالقة
التركية ـ العربية :مشكلة كردية؛ مسائل مائية
ونفطية؛ ارتباطات مع الواليـات املتحدة
األميركية أو إيران؛ عالقة بالعربية السعودية
وسورية؛ انقسام سني  /شيعي؛ إلخ .وعلى
هذا النحو ،يشكل العراق بالنسبة إىل األتراك
قاعدة عمل مركزية تبدو فيها لوحة األهداف
كاملة .واحلقيقة أن حرب سنة  2003كانت
امللف الدبلوماسي الكبير األول الذي يعاجله
حزب "العدالة والتنمية" ،وعمادة النار هذه
تركت بصمتها على مقاربة النخبة اإلسالمية
التركية اجلديدة للشؤون الدولية .وقد استمدت
الدبلوماسية التركية من هذه التجربة أسلوبها
االستيعابي الذي عرف الحق ًا التخطيط العقالين
املنظم على يد وزير اخلارجية أوغلو.
إن ظهور حكومة كردية شبه مستقلة يف
شمال العراق ،وعودة نشاطات حزب العمال
الكردستاين ،أوجدا وضع ًا حساس ًا جد ًا دفع
تركيا إىل إعادة النظر سريع ًا يف أسس
سياستها العراقية .ونقطة انطالق املقاربة
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التركية اجلديدة ارتكزت على تطبيع العالقات
مع كردستان العراق ،وبفضل االنفراج املتحقق
أصبحت تركيا طرف ًا أساسي ًا يف اللعبة
السياسية يف العراق حيث راحت تمارس
دور ًا من الدرجة األوىل على قدم املساواة
مع إيران والواليات املتحدة ،وبات املسرح
اجليو ـ سياسي العراقي يمثل رأس جسر ألنقرة
تتمظهر ،انطالق ًا منه ،طموحات القوة اإلقليمية
العائدة إىل املنطقة.
ب ـ املؤشر الثاين هو تبدل املوقف
واخلطاب إزاء إسرائيل عقب عملية "الرصاص
املسبوك" ضد غزة (.)2009-2008
لقد اختبر التحالف التركي ـ اإلسرائيلي
صعوبات حقيقية منذ مطلع األلفية الثانية،
إذ أثار القمع العنيف الذي مارسه اجليش
اإلسرائيلي ضد االنتفاضة الثانية يف سنة
 ،2000إدانة األوساط السياسية التركية
واجملتمع املدين .ويف سنة  ،2004أقدمت
إسرائيل على اغتيال الشيخ أحمد ياسين،
مؤسس حركة "حماس" ،األمر الذي دفع
رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان
إىل التصريح أن إسرائيل تمارس "إرهاب
وجه انتقادات شديدة
الدولة" .وكان أردوغان ّ
إىل إسرائيل خالل احلرب على لبنان يف سنة
 ،2006يف الوقت الذي شهدت مدن تركية عدة
تظاهرات مؤيدة للشعب اللبناين .وعندما اشتبك
أردوغان مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس
يف منتدى دافوس مطلع سنة  ،2009مندد ًا
بالسياسة اإلسرائيلية إزاء الفلسطينيين والعنف
املفرط ضد غزة ،حظي بإشادة إجماعية يف
أنحاء العامل العربي كافة ،وخصوصا أن هذا
الطابع الهجومي للدبلوماسية التركية كان
يكشف حالة العجز والصمت لدى زعماء الدول
العربية .وجاء إلغاء مشاركة إسرائيل يف
التدريبات اجلوية التي يجريها احللف األطلسي
يف األناضول يف تشرين األول  /أكتوبر
 ،2009ثم إدانة الهجوم اإلسرائيلي الذي

استهدف يف السنة التالية ،سنة  ،2010سفينة
"مايف مرمرة" التي حاولت يف إطار أسطول
كسر احلصار املفروض
املتضامنين الدويل،
َ
على غزة ومساعدة السكان املدنيين ،كي يرفعا
الرصيد الشعبي ألردوغان الذي أطلقت عليه
الصحافة العربية لقب "زعيم العرب" و"ناصر
اجلديد".
إن ديناميات مرحلة ما بعد احلرب
الباردة ساهمت بالتدريج يف أن حتل أزمة
ثقة بين تركيا وإسرائيل مكان املرحلة
األوىل من التفاهم والتحالف بين اجلانبين.
وما لبثت الشراكة االستراتيجية التي ُأعلنت
رسمي ًا يف سنة  1996أن وقعت حتت رحمة
صعود حزب "العدالة والتنمية" إىل السلطة
وانخراطه يف إعادة توجيه خيارات وأولويات
السياسة التركية يف الشرق األوسط .وجاءت
تطورات األزمة العراقية ،وتباين اخليارات يف
شأن مستقبل العراق واملسألة الكردية بين
األميركيين واإلسرائيليين من جهة ،واألتراك
من جهة ُأخرى ،كي يؤديا دور الكابح للعالقات
اإلسرائيلية ـ التركية قبل أن يودي الرهان
اإلسرائيلي على تفكيك العراق حتت وطأة قيام
دولة كردية مستقلة ،بالشراكة اإلسرائيلية مع
تركيا.
وبلغ التشدد التركي إزاء إسرائيل أقصاه
عقب نشر ملخص 10لتقرير جلنة التحقيق
بحادث أسطول السالم املعروف بـ "تقرير باكر".
فأعلن أوغلو مرحلة جديدة من العالقات مع
إسرائيل عبر سلسلة من التدابير ضد تل أبيب
تناولت خفض العالقات بين تركيا وإسرائيل
من مستوى القائم باألعمال (عقب سحب
السفير غداة العدوان على أسطول املتضامنين
الدويل) إىل درجة السكرتير الثاين ،ووقف العمل
باالتفاقات العسكرية كلها بين اجلانبين ،وعدم
االعتراف باحلصار اإلسرائيلي على غزة ،ونقل
امللف إىل حمكمة العدل الدولية يف الهاي،
والعمل على حماكمة املسؤولين عن اجلريمة
يف احملاكم التركية واألجنبية.
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ومل يكتف أردوغان بهذه التدابير ،بل أعلن
وقف العمل "بصورة كاملة" بجميع العالقات
التجارية والعسكرية مع إسرائيل ،مؤكد ًا أن
البحرية التركية ستعزز وجودها يف احلوض
شاهد سفننا
الشرقي للمتوسط بحيث "س ُت َ
بصورة أكثر تكراراً يف تلك املياه".

 IIIـ السياسة التركية والرأي العام
العربي

يتبين مما تقدم أن التوجهات اجلديدة
للسياسة اإلقليمية التركية تثير إعجاب
الرأي العام العربي ،وهذا أمر كانت ترجمته
يف أغلب األحيان حماسة شعبية زائدة من
شأنها أن تقلق أحيان ًا األنظمة العربية نفسها.
ويف الوقت نفسه ،شهد العامل العربي وال
يزال مناقشات حامية يف األوساط الثقافية
واإلعالمية تناولت أهداف القيادة السياسية
التركية وما يجب أن يتوقع العرب منها.
ومن خالل متابعة تطور هذه املناظرة يف
وسائل اإلعالم العربية ،يمكن أن نالحظ أن
اجملتمعات املدنية والصفوة املثقفة العربية
تتوزّع على ثالثة اجتاهات للرأي رئيسية:
 1ـ االجتاه األول الذي يجمع ما يمكن أن
يثمن
ُيسمى اإلصالحيين من امليول كافةّ ،
عملية التوليف بين دولة القانون والقيم
اإلسالمية التي تدافع عنها تركيا حزب
"العدالة والتنمية" ،ويجد يف التجربة التركية
التأكيد أن اإلسالم ال يتنافى مع الديمقراطية،
ومصدر ًا غنيا بالدروس ،ومنهاج ًا ُيتَّبع.
وهؤالء اإلصالحيون ُيظهرون تأييداً ال يعرف
التحفّظ للسياسة التي يتبعها حزب "العدالة
والتنمية" يف الشرق األوسط ،ويرون فيها
حتو ًال جذري ًا بالنسبة إىل النزعة الغربية
للكمالية وانعزاليتها.
ووفق ًا لالجتاه إياه ،فإن الدبلوماسية
التركية اجلديدة التي ُتسمى أحيان ًا "العثمانية
اجلديدة" (كونها تستند إىل اجلغرافيا
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ّ
وتفضل اعتماد
السياسية واىل إرثها العثماين،
"القوة الناعمة" لتسوية النزاعات يف الشرق
األوسط) ،يمكن أن تقود إىل تغيرات بنيوية يف
11
النظام اإلقليمي.
 2ـ االجتاه الثاين الذي يضم ميو ًال قومية
متعددة ،يذهب إىل التشكيك يف ديمومة
السياسة التركية ويرى فيها "ضرب ًا من
اخلداع" يستخدم العالقات التركية ـ العربية
ملمارسة الضغط على إسرائيل ،بينما هو
على العكس يقترب من إسرائيل للتأثير يف
القرارات العربية .وأصحاب هذا االجتاه
يعتبرون السياسة اخلارجية التركية خيار ًا
تكتيكي ًا وظرفي ًا يهدف إىل خدمة املصالح
التركية يف ملف االنضمام إىل االحتاد
األوروبي ،أو امللف الكردي ،أو تسهيل
اخلالفات مع سورية والعراق ،وحماية فائض
املبادالت االقتصادية مع البالد العربية.
ويندد هؤالء بصعود القطبين التركي واإليراين
يف املنطقة ،حمذرين من عواقب الوصاية
التركية أو اإليرانية ،ومسجلين على الزعماء
العرب التنازع وغياب اخليال التكتيكي ،األمر
الذي ال يمنعهم من دعوة هؤالء الزعماء إىل
12
"إظهار حضور أكبر ومبادرة ورؤية".
 3ـ االجتاه الثالث القريب من اإلسالم
اإليراين ويضم يف صفوفه إسالميين أصوليين
ويساريين راديكاليين ،وهو يعتبر أن النموذج
التركي الذي يحمله حزب "العدالة والتنمية"
يصعب تطبيقه يف العامل العربي لطابعه
القومي الصرف .ووفق ًا لهذا االجتاه ،فإن
تركيا تسعى ل ّلعب بجميع األوراق املتاحة،
كما أن تطبيع عالقاتها مع جيرانها العرب
ومع إيران مل ُيب ّدل سوى القليل يف روابطها
الغربية .وأكثر من ذلك ،يبدي اإلسالميون
األصوليون واليساريون الراديكاليون شكوك ًا
يف االنخراط الكامل لتركيا يف شؤون
املنطقة ،ويطالبون بأن تقطع كل عالقة
بإسرائيل.
يبقى أن اجتاهات الرأي هذه ال تبدو حمددة
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املعامل بوضوح مطلق ،أو حاملة لتقويم جامد
ال يتزحزح للنموذج التركي أو الدور التركي
يف املنطقة ،غير أنه ترتسم ،من هذه اخلطابات
املتنوعة ،مالمح موقف عربي من القضايا
الكبرى ينزع نحو رؤية تنامي العالقات وصو ًال
إىل شراكة سياسية وأمنية ،اقتصادية وثقافية
بين العرب واألتراك ،من دون أن يرى فيها
مقدمة لتحالف استراتيجي حقيقي.
ويف املقابل ،كان على السياسة التركية
يف ضوء "الربيع العربي" أن تعيد تموضعها
آخذة يف االعتبار األزمة النظامية التي ته ّز
اجملتمعات العربية ،والتحوالت السياسية
الطارئة يف تونس ومصر وليبيا ،وتلك اجلارية
يف اليمن وسورية ،وكذلك استعادة مصر
ملوقعها ودورها يف النظام اإلقليمي العربي.
ومل يعد كافي ًا أن تملك تركيا قاعدة اقتصادية
متينة و ُتظهر دينامية دبلوماسية كبيرة ،بل
صار املطلوب لفتح آفاق جديدة للدور التركي
يف املنطقة ،إرادة سياسية ورؤية دينامية تعالج
الصدع السني ـ الشيعي من جهة ،والتركي ـ
الكردي من جهة ُأخرى .وعندها تكون القيمة
املضافة لتركيا يف التوازن اإلقليمي ،وهي قيمة
تتوفر على نموذج لإلصالح السياسي يمكن أن
يكون قدوة يف التوليف الناجح بين الديمقراطية
واإلسالم السياسي ،وذلك يف زمن يفسح اجملال
أمام املصاحلة بين الغرب واإلسالم السياسي
املعتدل الذي يؤكد حضوره يف الثورات العربية.
لقد انتظرت حكومة أردوغان بعض الوقت
قبل أن حتدد موقفها من الثورات العربية ،علم ًا
بأن تركيا جنحت خالل العقد املاضي يف أن
تقدم نفسها مصدر إلهام لقوى املعارضة يف
العامل العربي ،وأن تع ّمق يف آن واحد عالقاتها
بالنظم احلاكمة .إ ّ
ال إن هذا النمط من التموضع
مل يعد ممكن ًا مع الثورات العربية ،فقد واجهت
تركيا يف البداية صعوبات يف التأقلم مع
الوضع اجلديد ،ثم بدأت تنحاز إىل املعارضة
العربية ،وهو أمر أكثر تعقيد ًا يف بعض احلاالت.
وحزم رجب طيب أردوغان أمره سريع ًا داعي ًا

الرئيس املصري حسني مبارك إىل االستجابة
ملطلب الشعب والتنحي .غير أن احلالة الليبية
كشفت بعد ذلك تناقضات السياسة التركية
بسبب املصالح االقتصادية ،كون ليبيا تتسم
بأهمية كبيرة يف نظر أنقره باعتبارها مصدر ًا
ال لنشاط الشركات التركية
للنفط اخلام وحق ً
التي حصلت فيها على عقود بناء تصل قيمتها
اإلجمالية إىل نحو  15مليار دوالر .إن تدهور
األوضاع يف ليبيا كان يهدد هذه االستثمارات
مسبب ًا خسائر اقتصادية هائلة بالنسبة إىل
وتدخل حلف
تركيا ،كما أن عدم االستقرار
ّ
شمال األطلسي كانا يطرحان مشكلة بالنسبة
إىل  25.000مواطن تركي يعملون يف ليبيا.
ويف نهاية املطاف قررت حكومة حزب "العدالة
والتنمية" أن تضطلع بدور فاعل أكثر ،وشرعت
يف إقامة روابط مع املعارضة يف ليبيا.
وكانت احلالة السورية أكثر تعقيد ًا ،ذلك بأن
الرهانات فيها مل تكن اقتصادية فحسب ،بل
سياسية وجيو ـ استراتيجية أيض ًا ،تطاول لعبة
التوازنات اإلقليمية والدولية يف حلظة حرجة
تبدو فيها األزمة السورية بمثابة "احلديقة
اخللفية" إلدارة جديدة للعالقات الدولية التي
تشهد اندفاع "القوى الناشئة" إىل مسرح الكبار،
تصوري ،فإن أنقرة
وتب ّدل قوانين اللعبة .ويف
ّ
يف مقاربتها البراغماتية لألزمة والثورة يف
سورية ،مل تتوقع أن تصطدم بجدار عازل كبير
العبين كبيرين هما إيران وروسيا،
يتشكل من
َ
وأن يؤدي ذلك إىل غياب شبه كامل للدور
التركي يف إدارة األزمة السورية ،إذ بات احلراك
الدويل كله يجري مع األوروبيين واألميركيين
والروس .وأتصور أيض ًا أن أنقرة مل تتحسب
لكون النظام السوري لديه أيض ًا "ورقة كردية"
يلعبها يف الداخل التركي ومصدرها حزب
العمال الكردستاين الذي عاود نشاطه العلني
أخيراً يف منطقة اجلزيرة احملاذية للحدود
التركية .والدليل على ذلك ما تردد يف األوساط
الصحافية التركية عن "الصدمة" التي تسببت
بها يف أنقرة سلسلة الهجمات التي شنها

تركيا يف العامل العربي

"الكردستاين" يف تشرين األول  /أكتوبر
 ،2011واستهدفت مواقع عسكرية وأمنية على
طول احلدود العراقية ـ التركية.
ويف الوقت نفسهُ ،بذلت جهود تركية
للوصول إىل اجملتمعات املدنية العربية،
فعلى سبيل املثالُ ،وجهت دعوى من جانب
حزب أردوغان إىل  51شاب ًا مصري ًا من
ناشطي حركة التغيير كي يقوموا يف تركيا
بمراقبة االستعدادات لالنتخابات التشريعية
يف حزيران  /يونيو  .2011وهكذا ،التقى
قياديون شباب من املعارضة املصرية
سابقاً ،وخصوص ًا أعضاء يف جماعة اإلخوان
املسلمين ويف حزب الوسط وحركة  6أبريل/
الرئيس عبد الله غول ،كما حضروا
نيسان،
َ
مهرجانات انتخابية ألردوغان واجتمعوا
بمسؤولين من حزب الشعب اجلمهوري
املعارض .كذلك ،شهدت إستانبول "قمة
لزعماء التغيير" إلتاحة الفرصة أمام مثقفين
أتراك وعرب للتداول يف موضوع عملية
التحول الديمقراطي يف تاريخ تركيا احلديث،
قبل أن تفتح السلطات التركية أبواب البلد أمام
املعارضة السورية بجميع تياراتها ،وتستقبل
اجمللس الوطني السوري و"اجليش السوري
احلر".
إن االهتمام الذي تثيره التجربة
التركية يف العامل العربي يف جمال التحول
الديمقراطي وتطور اإلسالم السياسي ،والتنمية
االقتصادية ،وكذلك السياسة اخلارجية
يحسن فرص
الفاعلة لتركيا ،من شأنه أن
ّ
"القوة الناعمة" يف املنطقة .ومل تتردد حكومة
أردوغان يف استثمار هذا الزخم بأشكال
متنوعة لتشجيع التغيير يف املنطقة ،وتعزيز
حضور تركيا فيها ،إ ّ
ال إن الثورات العربية
والتحوالت الناجتة منها تطرح حتدي ًا جديد ًا
أمام تركيا مع توفير إمكان اختبار "قوتها
ال .وها هي حركة االحتجاج التي
الناعمة" فع ً
ع ّمت العامل العربي اعتباراً من مطلع سنة
 ،2011تضع على احملك صدقية سياسة حسن

مقاالت
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اجلوار والتقارب التي أطلقها أوغلو حتت شعار
"تصفير املشاكل مع اجليران" ،والتي رأت
فيها حكومة حزب "العدالة والتنمية" وسيلة
لتوثيق الروابط مع الزعماء العرب الذين كانوا
هدف حركات االحتجاج اعتبار ًا من نهاية
سنة  .2010لقد راهنت تركيا على الستاتيكو
اإلقليمي ،ومل تتوقّع االنتفاضات العربية التي
تسببت بأزمة نظامية شاملة يف املنطقة،
والدليل على ذلك أن هذه االنتفاضات انفجرت
يف الوقت الذي كانت املبادالت االقتصادية
تسجل وتائر عالية تزامنت
يف العامل العربي
ّ
مع مشروع ملنطقة تبادل حر (سوق حرة)
وتن ّقل حر لألفراد .ومنذ مطلع سنة 2011
سجلت الصادرات التركية إىل املنطقة تراجع ًا
كبير ًا يف معظم البالد العربية التي ه ّزتها
االضطرابات ،وخصوص ًا تونس ومصر وليبيا
وسورية .كذلك هبطت أسعار البورصة التركية
يف كانون الثاين  /يناير وشباط /فبراير
 2011على نحو أثار اخملاوف من تداعيات
على استقرار الليرة التركية.
مل يعد هناك شك يف أن التحوالت النظامية
يف العامل العربي ج ّراء احلراك االجتماعي
السياسي غ ّيرت وجه املنطقة إىل درجة جعلت
نظرية "تصفير املشاكل" غير قابلة للتطبيق
بعدما جتاوزتها األحداث .فهذه النظرية التي
بناها أوغلو على أساس الوضع القائم ،أو
"الستاتيكو" مع دول اجلوار العربي ،مل يعد لها
ما يسندها على األرض بسبب التقلبات التي
تفرضها االنتفاضات وحركات االحتجاج
ال عن تدهور العالقات التركية
العربية ،فض ً
مع إسرائيل وسورية ،واملشاكل مع إيران
والروس بسبب نشر الدرع الصاروخية
األطلسية ،وتراجع آفاق التسوية يف قبرص
ومع أرمينيا .وربما يكون مر ّد االرتباك يف
األداء التركي الذي يظهر أكثر ما يظهر يف
األزمة السورية ،إىل غياب مقاربة دينامية
نظامية للمنطقة يف حتوالتها الديمقراطية
واجتاهاتها اجلديدة.
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