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أحمد داود أوغلو
شرعية عربية جديدة أو حرب باردة إقليمية؟*
أجرى املقابلة :ميشال نوفل
وجنكيز تشاندار
ينادونه "األستاذ" ،اللقب املعتمد أكثر من "السيد الوزير" لدى الفريق العامل معه يف
وزارة اخلارجية واألوساط القريبة منه يف احلزب احلاكم .يتصرف بأناقة طبيعية،
ويتكلم كأستاذ قادم إىل السياسة والدبلوماسية من الوسط األكاديمي .وعندما يريد
التودد إىل أحد حمادثيه يقول بهدوء العارف وتواضعه" :اجعلني مستشار ًا لك".
ترعرع يف بيئة تركمانية حافظت على تقاليد وطقوس حملتها العشائر من آسيا
الوسطى عندما انتقلت إىل منطقة قونية وسط األناضول يف القرن السادس عشر.
هو الدكتور أحمد داود أوغلو الذي يحب أن يقول دائم ًا إن إستانبول سحرته ،وهو
يف حالة عشق مع هذه املدينة  /العامل ،لكنه ال ينفك أبد ًا عن جذوره وتعلقه الشديد
بمسقط رأسه اجلبلي يف منطقة قونية ،وال سيما أنه يرى يف املتصوف الكبير ،موالنا
املتدين،
ويروى أن والده التاجر الصغير
ّ
جالل الدين الرومي ،سند ًا روحي ًا له ومرجع ًاُ .
يؤمن البنه الوحيد تعليم ًا الئق ًا ،ولذلك مل تمنع
هاجر من األناضول إىل إستانبول كي ّ
احملافظة من إدخال أحمد إىل "ليسيه إستانبول للصبيان"
تربية الوالد التقليدية
ِ
فتحول
الغربية
الثقافة
آفاق
له
فتحت
وقد
األملانية،
هي
الثانوي
حيث لغة التعليم
ّ
قارئ ًا نهم ًا لغوته وكافكا وبرتولد بريشت .ومن هناك انتقل الطالب الالمع إىل جامعة
البوسفور األميركية حيث حصل بتفوق على الدكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات
الدولية يف سنة  ،1982كما حصل على درجة أستاذ مساعد يف سنة  ،1993ودرجة
يعين مستشار ًا لرئاسة جملس الوزراء يف إثر تأليف
األستاذية يف سنة  ،1999قبل أن َّ
حزب العدالة والتنمية احلكومةَ يف سنة .2002
ال من
اختار التوجه إىل ماليزيا يف سنة  1999ملمارسة عمله األكاديمي بد ً
استجابة دعوات انهالت عليه من اجلامعات يف الواليات املتحدة األميركية ،وذلك
الهتمامه بالفلسفات الشرقية واالجتاهات اإلسالمية اآلسيوية .أسس دائرة العلوم
السياسية يف اجلامعة اإلسالمية األممية يف كواالملبور ،وقادته اهتماماته الشرقية
* ُأجريت املقابلة يف أنقرة يف  13شباط/فبراير .2013
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وعمان لتعلّم
إىل النيبال لدراسة البوذية ،كما أمضى بعض الوقت يف القاهرة
ّ
العربية .وعندما عاد إىل إستانبول من كواالملبور عمل يف عدة جامعات ،وتمكّ ن
يف أواخر التسعينيات من إنشاء "مؤسسة العلوم والفنون" التي اجتذبت طالب ًا من
الشباب اإلسالميين ،وقد اضطلع هو بدور املعلم .وسيقوم هؤالء املريدين ألحمد
داود أوغلو بإمداد حزب العدالة والتنمية بالكادرات األساسية ذات التوجه اإلسالمي
املطعم باملعرفة الغربية.
ّ
يف مطلع سنة  ،2003أدى صاحب "العمق االستراتيجي"* ،بصفته املنظّ ر الرئيسي
للسياسة اخلارجية لتركيا ما بعد احلداثة الكمالية ،دور ًا بارز ًا يف هندسة السياسة
التركية يف الشرق األوسط ،إذ ظهر كمعارض صلب للغزو األميركي للعراق .وعندما
تمسك بداود
توىل رجب طيب أردوغان منصب رئيس احلكومة يف آذار  /مارس ،2003
ّ
ّ
تول "األستاذ"
أوغلو مستشار ًا رئيسي ًا للسياسة اخلارجية ،ومبعوث ًا خاص ًا .وقد
تطوير دبلوماسية تركيا العربية التي تميزت بإقامة عالقات بحركة "حماس"،
وأخذ جنمه يصعد بصفته مهندس سياسة تركيا اجلديدة يف الشرق األوسط ،والعب ًا
مهد لتعيينه وزير ًا للخارجية يف
سياسي ًا مميز ًا يف الدبلوماسية الدولية ،األمر الذي ّ
أيار  /مايو  .2009وربما يكون داود أوغلو النموذج املثايل لصعود جيل من الكادرات
التركية التي تعلمت عبر مسيرتها الطويلة من عمق األناضول كيف توظف املوروث
التاريخي  /اجلغرايف والتوليف التركي  /اإلسالمي إلعادة االرتباط بالشرق ،شرقنا
العربي ،والشرق اإلسالمي األوسع.
يف بداية اللقاء يف مكتبه يف وزارة اخلارجية يف أنقرة ،لفت أحد مستشاريه
انتباهنا إىل أنه "دائم االنشغال وجدول أعماله اليومي احلافل ال يسمح باستجابة
طلب حوار طويل ،لكن عندما يتعلق األمر بفلسطين وقضية الشعب الفلسطيني
املظلوم تتبدل األولويات لديه ،وتتقدم جلسة احلوار معنا بصفتنا ممثلين ملؤسسة
ملحة تفرضها الدبلوماسية التركية
ُتعنى بالشأن الفلسطيني ،على أمور ُأخرى
ّ
النشطة".
قدمنا له آخر عدد من "جملة الدراسات الفلسطينية" ،فأخذ يتصفحه باهتمام ويقرأ
بالعربية العناوين الرئيسية على الغالف ،وشرحنا له سريع ًا ،لكسب الوقت ،وظيفة
"املقابالت الكبرى" التي تتب ّناها هيئة التحرير ،وح ّددنا احملاور الرئيسية لألسئلة،
األمر الذي ساعد يف رسم اإلطار الفكري للحوار الذي سمح لداود أوغلو بالتحليق يف
عامل املفاهيم و"الباراديغم" من دون إهمال املعطيات الواقعية والشؤون الراهنة .وال
مغاالة يف القول إن هذا اللقاء مع الدكتور داود أوغلو كان درس ًا يف النظرية واملمارسة
لسياسة تركيا اخلارجية ،وال سيما شقّ ها الشرقي الشامل ملقاربة عاصفة الثورات
العربية وأزمة الشرعية فيها ،والرؤية التركية للنظام اإلقليمي اجلديد ،وإشكالية
العالقة بإسرائيل ومستقبل القضية الفلسطينية.

*أحمد داود أوغلو" ،العمق االستراتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية" ،ترجمة حممد جابر ثلجي
وطارق عبد اجلليل (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،ومركز اجلزيرة للدراسات ،الطبعة الثانية.)2011 ،
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تصفير املشاكل
ُ تعتبر مهندس السياسة اخلارجية
التركية اجلديدة .هل يمكن أن حتدثنا عن
اإلجنازات املتعلقة برؤيتك إىل "العمق
االستراتيجي" لتركيا وسياسة "تصفير
املشاكل"؟

ال ،وقبل أي شيء ،اسمحوا يل بأن
 أو ً
أوضح ما أعنيه بـ "العمق االستراتيجي" يف
السياسة اخلارجية ،ثم ننتقل إىل مسألة
سياسة "تصفير املشاكل" .يف السياسة
اخلارجية يمكنك تغيير البنية الناظمة
لالقتصاد ،والسياسة ،والسياسات ،وبعض
املسائل املتعلقة بالديموغرافيا ،لكن
هناك أمران ال يمكنك تغييرهما :اجلغرافيا
والتاريخ .هذان املؤشران الرئيسيان هما
من الثوابت ،وهما ُيمنحان لك ،وال يمكنك
ال إن األمر متروك لك بشأن
تغييرهما ،إ ّ
كيفية تفسير اجلغرافيا والتاريخ اخلاصين
بك ،وجعل سياستك اخلارجية تتكيف معهما.
كان ذاك مقصدي عندما وضعت كتاب
"العمق االستراتيجي" ،ألنني كنت أعتقد ،وال
أزال ،أنه ُأسيء تفسير اجلغرافيا والتاريخ
يف املاضي بسبب مناخ االستقطاب الدويل.
فعلى سبيل املثال ،كان ُينظر إىل جغرافيا
تركيا خالل احلرب الباردة على أنها حاجز
توسع االحتاد السوفياتي ،وكان
أمام ّ
أما
ذلك بمثابة تفسير دفاعي للجغرافياّ .
التاريخ التركي فجرى تفسيره فقط لتعزيز
تأسيس دولة قومية ،وكان تفسيراً صائب ًا،
إذا اعتبرنا املشكالت التركية يف حينه.
لكن يف هذه األثناء جاءت حقبة ما بعد
احلرب الباردة بتحديات جديدة :البوسنة
وأذربيجان والقوقاز والعراق ونزوح
وبين لنا ذلك أنه يجب
األكراد إىل تركياّ ..
إعادة تفسير التاريخ من أجل فهم حتديات

السياسة اخلارجية .بعد هذه التجارب
كلها يف التسعينيات ،بدأت كتابة "العمق
االستراتيجي" يف سنة  2000ثم نشرته.
يف اعتقادي ،إن جغرافيتنا متعددة
األبعاد ،والسياسة اخلارجية التركية ال
يمكن أن تكون ذات بعد واحد .نحن دولة
أوروبية عبر التاريخ ،وسنستمر يف أن
نكون دولة أوروبية ،لكن هذا ال يعني أننا
بعيدون عن آسيا ،فنحن جغرافي ًا جزء من
آسيا .قبل سنة  ،2000مل يفكر أحد يف
هذا األمر .قلت يف كتابي إننا أيض ًا بلد
ال إفريقية،
إفريقي ،بمعنى أننا جناور دو ً
ويجب أن يكون لدينا استراتيجيا إفريقية،
ألن جغرافيتنا قارية .إنه أمر ال مفر منه.
يف اجلغرافيا اإلقليمية ،نحن جزء من
منطقة البلقان .خالل حقبة احلرب الباردة،
مل تكن احلدود التركية ـ البلغارية حدود
أمتين ،وإنما حدود منظمة حلف
دولتين ّ /
شمال األطلسي ومعاهدة وارسو ،ولذلك،
تم فصلنا عن البلقان .لكننا اآلن ،مع
التحديات واإلجنازات [املكتسبات] ،عدنا
جزءاً من سياسات البلقان مرة ُأخرى،
وخصوص ًا بعد أزمة البوسنة وحرب
كوسوفو.
األمر نفسه ينطبق على بالد القوقاز.
نحن أمة قوقازية .طوال القرون املاضية،
َق ِدم العديد من شعوب القوقاز إىل تركيا
باعتبارها مالذاً آمن ًا ،مثل الشركس
واألبخاز والشعوب اجلورجية .األمر نفسه
بالنسبة إىل شعوب الشرق األوسط ،ألننا بلد
من الشرق األوسط .كذلك نحن بلد من البحر
األسود ،ومن البحر األبيض املتوسط ،ومن
قزوين ..نحن من دول آسيا الوسطى ،والبحر
األحمر .ونحن أيض ًا من دول اخلليج .هذا هو
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حميطنا وهذه هي بيئتنا .ما أحاول قوله،
هو أننا بحاجة إىل إعادة صوغ مقاربتنا
لكل من هذه املناطق ،وينبغي لهذه املقاربة
ال تستبعد أي ًا من خصوصيات اجلغرافيا
أ ّ
هذه.
بناء على هذه األبعاد املتعددة:
ال ُيفسر
اجلغرافية كما التاريخية ،يجب أ ّ
تراث الدولة التركية ،وكذلك التاريخ التركي،
على أنهما واقع غير متحرك ،وإنما يجب
أن ُينظر إليهما بطريقة ديناميكية تساعد
يف مواجهة التحديات ،ألن يف تركيا اليوم
لدينا مواطنون من كافة دول اجلوار :لدينا
مما يف البوسنة ،وألبان
بوسنيون أكثر ّ
مما يف
مما يف ألبانيا ،وأبخاز أكثر ّ
أكثر ّ
مما يف
أبخازيا ،لدينا شيشانيون أكثر ّ
بالد الشيشان نفسها ،ولدينا يف تركيا من
مما يف العراق وسورية ،ولدينا
األكراد أكثر ّ
عرب أيض ًا  ..مواطنو تركيا أشبه ببوتقة
تنصهر فيها شعوب هذه املناطق كافة.
بالنسبة إلينا هذه هي تركيا .ربما رأى
البعض يف هذا األمر عبئ ًا ،وهو ما قاله
رئيسنا السابق [أحمد جندت سيزير] ،لكنه
يف رأيي ليس عبئ ًا ،وإنما مصدر قوة .لقد
شهدنا جانب العبء لهذه احلالة يف سنة
 1993لدى انفجار أزمة البوسنة ،وحاالت
نزوح أبناء كوسوفو وفرارهم إىل تركيا،
ومن بعدهم األكراد املضطهدون من طرف
صدام حسين وغيرهم ...
كانت مقاربتي النظرية أنه يجب أن
ننظر إىل هذا التاريخ كأساس ومنطلق
ال من أن نعتبره
لسياسة خارجية نشطة بد ً
ال فإننا لن نستطيع
جمرد عامل دفاعي ،وإ ّ
تأمين حدودنا .لكن كيف يمكننا صنع
هذه السياسة اخلارجية النشطة؟ هذا كان
السبب وراء صوغي سياسة "تصفير املشاكل
مع اجلوار" .ملاذا؟ ألنه إذا أمع ّنا النظر

إىل حدودنا ،ليس فقط حدود تركيا ،بل
حدودنا كلها يف البلقان والشرق األوسط
خاصة ،سنرى أنه ليس هناك حدود عادية،
وال حدود طبيعية .هناك حدود علينا أن
نحترمها ،نعم ،مع أنها ليست حدوداً طبيعية.
طوال قرون اختلطت الشعوب وامتزجت،
وعاشت شعوبنا وأممنا من دون مثل هذا
النوع من احلدود .وفجأة أصبح هناك
تقسم القرى والقبائل واألمم،
حدود جديدة ّ
بطريقة أو ب ُأخرى ،األمر الذي أنتج وضع ًا
غير طبيعي .وعندما قلت "صفر مشاكل
مع اجليران" ،قصدت تطبيع العالقات مع
اجليران .أنا أعلم بطبيعة احلال ،أنه من غير
املمكن وجود صفر مشاكل بين األشقاء ،لكن
هناك حتوالت يف السيكولوجيا ويف البنية
الناظمة ،بل يف سيكولوجيا هذه البنية
الناشئة عن االعتقاد أن جميع من حولنا
هم أعداء! تلك كانت العقلية القديمة للنخبة
التركية :الروس أعداؤنا؛ اليونانيون أيض ًا
أعداؤنا؛ العرب خانوننا ،وكذلك األرمن..
كان هدفنا أن ُنحدث صدمة نفسية،
انقالب ًا يف النظرة ،وأستطيع أن أقول إننا
جنحنا يف ذلك خالل عشرة أعوام .فإذا قلت
اليوم إن اليونانيين أو الروس هم أعداء لنا،
فسيسألك الناس ملاذا؟ فهم يرون أن رئيس
روسيا ووزراءها يزورون تركيا كل عام،
وأننا قبل يومين فقط ،وقّعنا يف إستانبول،
 25اتفاقية مع احلكومة اليونانية ،وأن
اجتماعات وزارية مشتركة ُعقدت هنا
يف أنقرة بين  10وزراء أتراك و 12وزيراً
يوناني ًا ،نتج منها جلنة مشتركةَ .من كان
يتصور قبل عشرة أعوام أن احلكومتين
التركية واليونانية قد جتتمعان يوم ًا ما
مع ًا؟
بعض الناس ي ّدعي أن سياسة "صفر
مشاكل" فشلت بسبب األزمة يف سورية .هذا
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غير صحيح! يجب أن ُترى الصورة كاملة.
سياسة "تصفير املشاكل" مل تخلق األزمة
يف سورية .مل تكن هذه السياسة هي التي
أوجدت املشكلة يف سورية ،وإنما القضايا
الداخلية فيها .ويف اليوم الذي سيصبح
لسورية إدارة جديدة ،فإننا سنعيد ترسيخ
سياسة "صفر مشاكل" .غير أن لدينا مع
دول اجلوار األُخرى كلها ،مستوى عالي ًا من
آليات التشاور ،واتفاقيات متبادلة إللغاء
التأشيرة ،واتفاقيات للتجارة احلرة .ونحن
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نأمل ،بعد تسوية القضايا يف سورية ،بل أنا
متأكد ،بأننا سنبقى على عالقات ممتازة
مع دمشق .هذا هو أساس ًا اإلطار الذي نريده
إلحداث التغيير السياسي ،والذي نسير
وفقه يف تركيا .وبحسب حتليالتنا ،يمكننا
القول أننا استعدنا اندماجنا جمدداً يف
هذه املناطق من الناحية اجلغرافية ،وأعدنا
تفسير العالقات مع أبناء العم واألقارب
التاريخيين ،ومع اجليران ،واندجمنا مع ًا
جمدداً .هذه هي صيغة "العمق االستراتيجي".

نظام إقليمي جديد
 لنظام األمن التركي جذور عميقة يف
الغرب ،وهو جزء من بنية منظمة حلف
شمال االطلسي .هل تعتقد أنه يمكن يف
ظل نظام دويل وإقليمي متغير ،أن يتوافق
مثل هذا االصطفاف مع انخراط تركيا يف
قضايا الشرق األوسط؟

 نعم ،فاملسألة ليست مسألة اختيار بين
موقفين ينفي أحدهما اآلخر .لقد كنا وال
نزال يف حلف شمال األطلسي .وهذا احللف
هو اليوم التحالف األمني الدويل األكثر
فاعلية ،فهو يملك القدرة واإلطار املؤسساتي
كحلف ،ويمكنه أن يساهم إىل حد كبير يف
حتقيق االستقرار واألمن عبر األطلسي ـ ذاك
كان الغرض الرئيسي من إنشائه ـ وأيض ًا يف
املناطق اجملاورة ،وهو أمر ال تضارب فيه.
لكننا نأمل ،وقد قلنا ذلك جلميع زمالئنا،
وال سيما يف الديمقراطيات احلديثة يف
منطقتنا ،وكذلك يف الواليات املتحدة ودول
حلف شمال األطلسي ،بأن يكون هناك ،يوم ًا
ما ،حاجة إىل نظام إقليمي جديد يف الشرق

األوسط ،يستند إىل إطار من األمن املشترك؛
نظام ُيبنى على أسس من التشابك والتعاون
االقتصادي ،ويقوم على االنسجام والتسامح
الثقايف واحلوار السياسي.
لقد كان هذا طرحنا يف الواقع على
مدى األعوام العشرة املاضية .وهذه هي
املعطيات الرئيسية لقيام نظام إقليمي
جديد .لذلك كان التشديد على احلوار
الذي يجب أن يؤسس آلليات التشاور
االستراتيجي يف العديد من بالد الشرق
األوسط ،بما يف ذلك مصر مؤخراً .لقد قمنا
بذلك مع اليونان ،وتونس ،وليبيا .نحن
نمتلك حالي ًا هذه اآلليات ،وسبق أن طبقناها
مع سورية والعراق ،لكنها اآلن تشهد بعض
التباطؤ بسبب االضطرابات األخيرة ،ومن
املؤكد أننا سنستأنف تطبيقها يف املستقبل.
لذا ،نشدد على أهمية احلوار الذي أشرت إليه،
والذي يجب أن يهدف إىل حتقيق التشابك
االقتصادي على مثال االحتاد األوروبي.
ففي االحتاد األوروبي يعرف اجلميع احلدود
املرسومة يف اخلرائط .يمكنك أن تتبين أين
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هي فرنسا ،وأين تقع أملانيا ،لكنك حين
تعبر من أملانيا إىل فرنسا ،ال تشعر بذلك.
نحن بحاجة إىل وجود مثل هذه األمور
يف منطقتنا .سنحترم األراضي السورية أو
األراضي العراقية ،لكننا نأمل بأن يأتي يوم
ال يشعر فيه كل َمن ينتقل من سورية إىل
تركيا ،بأنه يعبر حدوداً ،حتى لو كان هناك
أحد ما على هذه احلدود .إنه أمر ال يمكن
تسميته "العثمانية اجلديدة" ،وإنما هو اإلطار
احلديث لنظام إقليمي جديد.
فيما يتعلق باالنسجام الثقايف ،فإن
مدننا ،وبخالف مدن أوروبا ،كانت متعددة
اخلصوصيات ديني ًا وثقافي ًا ،وليس لفترة
قرون فحسب ،بل أللف عام أيض ًا .مدننا
كافة من دمشق إىل إستانبول وبغداد
والقاهرة ومراكش وحلب ،وغيرها من
املدن األُخرى يف كل مكان ،كانت متعددة
الثقافات .ويف الواقع ،سبق أن قلت يف
مقابلة يل مؤخراً إن القرن العشرين كان
فترة عابرة يف تاريخنا الطويل ،وعلينا اآلن
إنهاءها .كانت مرحلة حالة شاذة أنتجتها
ممارستان :أولهما االستعمار وخرائط
سايكس بيكو ،والثانية احلرب الباردة وما
خلّفته من دول  /أمم جديدة .لهذا السبب
بعدت هذه املناطق الطبيعية بعضها عن
بعض ،فاملوصل وحلب كانتا أساس ًا
مدينتين مقربتين للغاية كما العالقات
بين بغداد ودمشق ،أو حلب وعينتاب ،أو
املوصل وديار بكر أو ماردين ..يمكنك تعداد
أسماء املدن كافة وإضافة القدس ودمشق
وغيرهما ..وإذا صعدت اجلبال ،فستجد
حاالت ُمشابهة .لذلك حان الوقت اآلن
إلعادة صوغ العالقات ،والسعي لالندماج
من جديد.
بالنسبة إىل التجربة األوروبية ،كان
هناك النظام اإلقطاعي ،ونظام الوحدات

الصغيرة ،وكان هناك بالتايل حاجة إىل
وحدة وطنية .لكن األمر خمتلف يف حالتنا،
فنحن لدينا تقاليد عريقة يف الوحدة :من
الوحدة األموية ،إىل الوحدة العباسية ،إىل
الوحدة البيزنطية ،إىل الوحدة األيوبية،
ال إىل الوحدة العثمانية ..عرفنا
وصو ً
أكثر من وحدة ،ومل نعرف نمط الوحدات
واجملموعات اإلقطاعية األوروبية تلك .يف
أوروبا كبرت الوحدات اإلقطاعية كي تصبح
ال  /أمم ًا ،بينما يف حالتنا ،صغرت
دو ً
ال  /أمم ًا .ونتج
الوحدات الكبرى وأصبحت دو ً
من ذلك كثير من املشكالت واالضطرابات.
هذا هو الفارق بين ظهور الدول  /األمم يف
أوروبا ،وظهورها يف تركيا ،ويف املنطقة.
ماذا علينا أن نفعل اآلن؟ علينا أن نحترم
الدول  /األمم ،وأن نحترم احلدود أيض ًا ،لكن
يف الوقت نفسه ،علينا تطبيق التقليد القديم
بطريقة عاملية :أي السعي الندماج الناس.
ال ينفر بعضها من
على الشعوب اخملتلفة أ ّ
بعض ،وينبغي لهذا العامل أن يشكل القاعدة
اجلديدة لنظام إقليمي جديد .وأنا متأكد من
أن هذا النظام اإلقليمي اجلديد سيتضمن
إطاراً أمني ًا جديداً بشأن احلدود.
سبق أن كررت قويل هذا عدة مرات ،ويف
عدة اجتماعات .يف سنة  1975التقت الدول
األوروبية كافة ،دول معاهدة وارسو ،ودول
منظمة حلف شمال األطلسي ،وتوصلت إىل
اتفاقية تضمن احترام احلدود القائمة بين
هذه الدول ،وتتيح التفاعل بين شعوبها.
وقد تطورت هذه االتفاقية الحق ًا كي
تنتج "منظمة األمن والتعاون يف أوروبا"
ال أمني ًا جديداً
( ،)OSCEالتي شكلت هيك ً
لهذه الدول .فكانت تلك اخلطوة األوىل نحو
نهاية احلرب الباردة .هكذا كانت معاهدة
هلسنكي ،ثم "منظمة األمن والتعاون يف
ال إىل نهاية احلرب الباردة.
أوروبا" ،وصو ً
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وباملثل ،يجب أن يكون هناك اتفاقية جديدة
يف منطقتنا :أي أن تتفق دول هذه املنطقة
كلها على احلدود القائمة ،باستثناء إسرائيل
ربما ،وذلك لوجود القضية الفلسطينية .لكن
بقية الدول يمكنها أن تفعل ذلك ،ما دام
لن يكون هناك أي مطالبة تتعلق باحلدود.
دعونا جنعل هذه احلدود غير ذات معنى
من خالل التشابك االقتصادي ،ومن خالل
العالقات الثقافية ،ومن خالل حركة البشر.
هذا األمر سيسهل عملية االندماج والتآزر،
وسيم ّهد لنهوض منطقتنا.
 هل تعني هنا أنه يجب أن نصل إىل
صيغة جتمع بين االحتاد األوروبي
وعملية هلسنكي؟

 نعم ،هذا ما أعنيه .ولدينا القدرة على
حتقيق ذلك .ملاذا أطرح جتربة "منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا" كمثال؟ ألنه عندما
نتحدث عن هذه الصيغة جند بعض التحامل
ضدنا :هل هو احتاد عربي؟ هل هو احتاد
إسالمي؟ أم هو امتداد عثماين؟
ال يمكن أن يكون احتاداً عربي ًا بحت ًا،
ألن هناك شعوب ًا غير عربية ،من األتراك
واألكراد أو اإليرانيين .لن يكون إسالمي ًا
بحت ًا ،ألن هناك مسيحيين يف مصر ،ويف

مقابلة
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تركيا ،ويف سورية ،ويف أجزاء ُأخرى من
املنطقة أيض ًا .ولن يكون عثماني ًا ،ألن
العثمانية من املاضي ،ونحن يف احلاضر.
وستكون هذه الشعوب كلها متساوية .نحن
مل ن ّد ِع قط أي تفوق على اآلخرين .وحتى
خالل األزمنة العثمانية ،مل يكن هناك مثل
هذا االدعاء .هذه ليست "عباسية جديدة" وال
"أموية جديدة" ،إنها نظام إقليمي جديد يف
إطار دويل.
هل هو قابل للتحقيق؟ هل هو ممكن؟
نعم .ملاذا؟ ألننا يف املاضي عرفنا جتارب
عديدة عاشت خاللها هذه الشعوب مع ًا يف
تناغم وانسجام.
هل هو قابل للتحقيق؟ هل هو واقعي؟
نعم ،ألن احلدود الطبيعية وتطبيع احلدود
أمران واقعيان .قد يظن بعض الناس أن
يف مثل هذا التفكير شيئ ًا من الطوباوية،
وأن الشعوب يف الشرق األوسط عاجزة عن
حتقيق أي جناح ،وليست مؤهلة للديمقراطية
وصنع السالم ،وليست قادرة على القيام
بذلك ،لكن هذه الشعوب شرقية .هذا هو
املنطق القديم .لكن ينبغي لنا ،نحن كقادة
ومثقفين يف منطقتنا ،أن نثبت أننا قادرون
على القيام بهذه األمور كلها من دون أي
أجندة خارجية ،وأنه يمكننا أن نفعل ذلك
من وجهة نظرنا السياسية اخلاصة.

شرعية األنظمة تقررها الشعوب
 نرى في الشرق األوسط اليوم،
موقف ًا لتركيا تطرحونه ،وهو يركز على
االستقرار والتكامل ،بينما نرى ،وال سيما
من خالل التطورات في سورية ودول
عربية أُخرى ،وجود اتجاه نحو التفتيت.

ونالحظ أن هذا االتجاه إلى التفتيت في
المنطقة ال ينسجم مع الموقف التركي
الساعي لالستقرار والتكامل .فأي دور
تؤديه تركيا في هذه العملية؟
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 بصراحة ،هذا تح ّد كبير لنا .ما هو
األساس لالستقرار ،االستقرار الطويل االمد؟
نعتقد في تركيا أن شرعية النظام السياسي
هي األساس لالستقرار الطويل األمد ،وال
يمكن أن يكون هناك استقرار من دون نظام
سياسي شرعي في نظر شعبه .قد تحصل
اليوم على االستقرار بسبب وجود ديكتاتور
قوي ،أو نظام شمولي ،لكن مثل هذا
االستقرار ،على األمد الطويل ،غير مستديم
بعد اآلن .نحن لسنا في الحرب الباردة.
إذا قرأت الفصل الثالث المتعلق بالشرق
األوسط في كتابي "العمق االستراتيجي"
الذي تناول أزمة القومية العربية ،فسترى
أنني منذ البداية كنت أحاول دائم ًا أن أسلط
الضوء على مشكلة الشرعية ،ألن جميع
األنظمة في العالم العربي نشأت ضمن
منطق الحرب الباردة .اليوم المشكلة في
هذه البالد ،بالنسبة إلينا ،ليست بين السنّة
والشيعة ،أو بين األكراد والعرب ،أو بين
المسلمين والمسيحيين ،وإنما هي صراع
بين بنية الحرب الباردة والقوى الجديدة.
يقول البعض :لقد كان لديكم عالقات جيدة
مع سورية ،مع بشار األسد .لماذا لم تعد
كذلك اآلن؟ ألن أسلوبنا في البداية كان:
إذا كان لدينا دولة فاعلة تقوم بوظائفها،
فمن األفضل العمل والسعي لتحويل هذه
المعضلة بطريقة سلمية .ولذلك ،فتحنا
حدودنا ،حاولنا تنمية طبقة وسطى في
سورية من خالل الوسائل السلمية ،وليس
عن طريق الحرب .كنا نأمل من خالل هذه
الطريقة ،بأن يكون هناك تغيير .وبالتالي
ندع إلى أي تمرد ،نحن لم نستخدم
نحن لم ُ
قط أي من مصطلحات زعزعة االستقرار في
أي بلد آخر ،ألننا راقبنا ما حدث في العراق.
فرض الديمقراطية ليس حالً ،فالتغيير
يمكن أن يأتي من الداخل.
في الواقع كانت تلك هي سياستنا

تجاه سورية ،وأستطيع أن أرى أننا حققنا
نجاح ًا كبيراً جداً هناك .لكن حين بدأ
الربيع العربي ،كان هناك حاجة إلى
قرارات جديدة ،ولم يكن ممكن ًا الحفاظ على
الوضع القائم (الستاتيكو) الذي لم يكن
يتمتع بالشرعية ،ألن بو عزيزي لم ينتفض
ضد بن علي ،وإنما تم ّرد على النظام غير
الشرعي في نظر التونسيين .وفي ذلك
الوقتُ ،طرح السؤال :هل نكون مع االستقرار
القصير األمد ونضحي بمسألة شرعية
النظام؟ أم ندعم االستقرار الطويل األمد
بإنشاء شرعية جديدة؟ فعلى سبيل المثال،
كان هناك في تسعينيات القرن الماضي
عدة حركات في الجزائر وتونس .وفي ذلك
الوقت ،اختارت الدول الغربية االستقرار
القصير األمد ،وتأجيل التغيير عشرين
عام ًا ُأخرى .لقد اختارت الستاتيكو (إبقاء
الوضع كما هو) ،ولم تفكر في التصرف كما
فعلت بالنسبة إلى رومانيا وبولندا حيث
أما في الشرق
دعمت الديمقراطية فيهماّ .
األوسط ،فإنها دعمت النظام األوتوقراطي،
ألنها بصراحة كانت تخاف من الحركات
تأجل األمر مرة ُأخرى،
اإلسالمية .اآلن ،إذا ّ
يمكن أن تنشأ صراعات أكبر من ذلك
كثيراً .ولذلك ،نحن في تركيا نقول أننا مع
المطالب المشروعة للشعب .قد يعني ذلك
تحقيق االستقرار القصير األمد ،غير أننا
ندرك أن االستقرار الطويل األمد ال يمكن أن
يقوم إ ّ
ال في إطار جديد من الشرعية.
حتى إنني في سنة  ،2002قلت في
مقابلة تلفزيونية إن هناك ،بالنسبة إلى
تركيا ،توازن ًا بين الحرية واالستقرار .وإذا
ضحيت بالحرية من أجل األمن ،فستنشئ
َ
نظام ًا أوتوقراطياً ،وإذا ضحيت باألمن من
أجل الحرية فستجد الفوضى .إن النظام
السياسي األكثر شرعية هو أن تقول الدولة:
أيها المواطنون ،يمكنني أن أضمن لكم
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الحرية المطلقة من دون تعريض أمنكم
للخطر ،أو أن أوفر لكم األمن المطلق من
دون الح ّد من حريتكم .هذا هو الرهان
المطلق واألمثل أيضاً.
غير أن األنظمة العربية تقول لشعوبها:
ال تطلبوا الحرية منّا ألن لدينا مشكالت
أمنية ،وألننا مهددون من المتطرفين ...
يمكن لهذه األنظمة ترداد هذه العبارات
طوال  10أعوام 20 ،عاماً 30 ،عاماً ،ثم
ستسأل الشعوب :متى سننعم باالستقرار
والحرية؟ نحن نريد الحرية.
كيف يمكن اليوم في تركيا ،ومع هذه
الخلفية كلها ،أن نقول أننا سندعم مبارك
وبن علي ،وأننا مع االستقرار القصير
األمد؟ إن الحؤول دون تحقيق االستقرار
الطويل األمد سيسبب مزيداً من المشكالت.
لذلك نحن في تركيا قلنا أننا مع الثورة
التونسية ،ثم أ ّيدنا حركة ميدان التحرير
في مصر .بعد ذلك وفي ليبيا ،انتظرنا
أربعة أشهر ،على أمل أن نتمكن من الضغط
على الرئيس القذافي لتحقيق انتقال سلمي
للسلطة ،وحين رفض ،غ ّيرنا سياستنا .وفي
سورية ،وألن تركيبة المجتمع السوري أكثر
تعقيداً وتحدياً ،انتظرنا  10أشهر .لم نسارع
إلى إعالن عدم شرعية بشار األسد ،كما
فعلنا بالنسبة إلى بن علي أو مبارك .فنحن،
وألننا نعرف سورية ،كنا نأمل بأن نتمكن،
بفضل عالقاتنا الجيدة ،من أن نقنع نظام
بشار األسد ،أو ندفعه إلى تحقيق التغيير
بطريقة سلمية .طوال  10أشهر ،لم نعلن أن
النظام السوري غير شرعي ،بل إنني ذهبت
إلى سورية عدة مرات ،وعقدت اجتماعات
مطولة مع أهل النظام ومع بشار األسد ،كما
أن رئيس حكومتنا بعث إليه برسالة وذهب
إلى هناك...
اآلن موقفنا هو أننا مع االستقرار
الطويل األمد .وإذا افترضنا أن بشار األسد
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يسيطر على سورية ،فهل تعتقدون أنه يمكن
أن يحقق االستقرار؟ هذا قد يعني قمع
المعارضة وإزالتها .سيكون هناك مجزرة
شاملة .نعم ،إبادة جماعية .هذا ال يعني
االستقرار.
االستقرار ال يعني استمرار الزعيم نفسه
أو الحزب نفسه؛ االستقرار يعني وجود
نظام يقوم على الشرعية .ولذلك ،قلنا ال،
وإن الوقت حان للتغيير ،فجاءت ردة فعل
نموذجية من النظام ،وحاول أن يجعلها
حرب ًا طائفية من أجل البقاء في السلطة،
لكنها ليست حرب ًا طائفية .حتى اليوم ،هي
ليست حرب ًا طائفية .هناك علويون آخرون
كثر ،هناك علويون في كتائب "الجيش
السوري الحر" ،وهناك من السنّة ّمن ال
يزال يتعاون مع بشار األسد .هو هدد أيض ًا
النصيريين بأن مستقبلهم سيكون مظلم ًا إن
لم يدعموا النظام .لقد حاول ترسيخ سلطته،
وهذا هو الخطر الكبير.
اآلن هناك خياران أمامنا بالنسبة إلى
فإما أن يتم إعادة إدماج هذه
المنطقةّ :
المنطقة من خالل ديمقراطيات جديدة
قائمة على قاعدة الشرعية السياسية
وتجتمع كل الدول وتتفق على وضع إطار
وإما أن يكون هناك
لنظام إقليمي جديدّ ،
حرب باردة إقليمية من طرف جماعات أو
طوائف معينة ضد الديمقراطيات الجديدة
الصاعدة ،األمر الذي سيشكل تهديداً كبيراً
بالنسبة إلينا جميعاً ،على مثال التوتر
بين الشيعة والسنّة في العراق ،والتوتر
الجاري داخل المجتمع في سورية .قد تقع
حرب باردة جديدة لكننا سنحاول منع هذا
السيناريو ،وسنحول دون أن تكون حرب
مذهبية ،وسنمنع أي تطهير عرقي .هنا
يكمن التحدي .وكل واحد منا يحتاج إلى
العمل بجهد أكبر من أجل منع السيناريو
السلبي ،ولقيام نظام إقليمي جديد.
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شروط التطبيع مع إسرائيل
 نحن نعلم أن العالقة مع إسرائيل ال
تزال في مستوى الصفر ،وأن هناك شروط ًا
تركية لتطبيع هذه العالقة .ونعرف أيض ًا
أن رئيس الحكومة أردوغان أعلن مؤخر ًا
أن الصهيونية هي بمثابة جريمة ضد
اإلنسانية .هل يعني ذلك أن المصالحة مع
إسرائيل مستبعدة في المستقبل القريب؟

 موقفنا واضح بعد حادثة أسطول "مافي
مرمرة" .لدينا ثالثة شروط يجب تحقيقها،
واإلسرائيليون يعرفون ذلك جيداً :األول هو
االعتذار ،والثاني هو التعويض ،والثالث هو
مساعدة غزة .وإذا استوفيت هذه الشروط،
فإن سفراءنا سيعودون إلى هناك طبع ًا،
ويعود سفراؤهم إلى هنا ،وسيكون لدينا
عالقات طبيعية مثل التي كانت قبل حادثة
األسطول .واألكيد أنه في حال تمت تلبية
هذه الشروط ،فإن تركيا لن تستمر في هذا
النزاع مع إسرائيل ،وسيكون هناك تطبيع
للعالقات وفتح للقنوات السياسية .وإذا
تصرفت إسرائيل بالشكل المالئم ،كما فعلت
مع سورية [في أثناء المفاوضات غير
المباشرة] ،فإن تركيا ستمد اليد للمساعدة.
وإذا كانت تعمل على االعتراف بحق الشعب
الفلسطيني في دولة  ،فإننا بطبيعة الحال،
سنساهم في هذه العملية .لكن ،وكما في
الماضي ،فإن تركيا التي كانت تنتقد أي
تصرف خطأ من جانب إسرائيل ،ستستمر
طبع ًا في انتقادها إذا ما ارتكبت إسرائيل
أي خطأ آخر.
 هل تعتبر أن على اإلدارة اإلسرائيلية
بتحول اإلطار الناظم
أن تعترف ضمن ًا
ّ
للسياسة التركية في الشرق االوسط؟

 نحن ال نطلب منهم االعتراف بذلك .نحن
أما إذا كانوا سيعترفون
سننفذ سياساتناّ .
بها أم ال ،فهذه مشكلتهم .وإذا اعترفوا بها
فسيكون في األمر فائدة ،وإذا انتقدوها
سنكف عن تنفيذ
فلن يعني ذلك أننا
ّ
سياستنا اإلقليمية .لدى تركيا سياسة
إقليمية مستقلة تجاه الشرق األوسط .واألمر
متروك لإلسرائيليين إذا كانوا يريدون
عالقة سلمية مع القوى اإلقليمية أم ال.
وإذا أرادوا أن يكون لهم عالقة سلمية مع
الديمقراطيات الصاعدة ،فعليهم االعتراف
بحقوق الفلسطينيين ،وخصوص ًا حقهم في
أن يكون لهم دولة.
 ما هي قراءتك للتصور اإلسرائيلي
بشأن موقف تركيا الجيو ـ استراتيجي
في المنطقة ،ومنه على سبيل المثال
التقارب بين القاهرة وأنقرة؟

 ستعمل تركيا ومصر بشكل وثيق أكثر
باعتبارهما دولتين ديمقراطيتين لهما
عالقات ممتازة ،وسيكون لهذا األمر
بالتأكيد تأثير في التوازنات اإلقليمية،
وكذلك في إسرائيل .وإذا أرادت إسرائيل أن
يكون لها عالقات جيدة مع الديمقراطيات
الجديدة ،والحصول على الدعم من اإلدارة
األميركية والكونغرس وغيرهما ،على
قاعدة "نحن الدولة الديمقراطية الوحيدة في
المنطقة" ،فإن هذه الحجة غير الصحيحة
لم تعد صالحة بعد اآلن .هناك ديمقراطيات
ُأخرى في المنطقة .فإذا كانت تريد أن تكون
جزءاً من نادي الديمقراطيات هذا ،فإن
عليها أن تعترف بحق الفلسطينيين في أن
يكون لهم دولتهم الخاصة .وإذا كان هناك

شرعية عربية جديدة أو حرب باردة إقليمية؟

سالم ،فسيكون هناك أيض ًا بطبيعة الحال
سالم بين إسرائيل وفلسطين ،وسيكون
لألتراك والمصريين والتونسيين ،ودول
شمال إفريقيا كافة ،عالقات مختلفة مع
إسرائيل .لكن إذا استمرت إسرائيل في إقامة
المستوطنات في األراضي الفلسطينية،
وواصلت سياسة القمع في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،فإنه لن يكون ألي نظام
ديمقراطي في هذه المنطقة عالقات جيدة
معها .وفي نهاية المطاف ،هذه الحكومات
صوت
ستحتكم إلى الشعب ،والشعب لن ُي ّ
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لحكومة لديها عالقات جيدة مع إسرائيل
التي ترتكب الظلم والقمع .وفي الواقع،
هذا تشجيع على االستيطان اإلسرائيلي ،ال
على تحقيق السالم .السالم أمر ال بد منه
اآلن؛ أمر ال يمكن تأجيله .تأجيل أو تأخير
السالم سيبعد إسرائيل ويعزلها .ال أعتقد أنه
يجب تأخير تحقيق السالم ،وقد بدأ األمن
اإلسرائيلي يعي اآلن هذا الواقع الجديد على
األرض .وأنا آمل بأن اإلسرائيليين ،في يوم
ما ،سيدركون أن السالم ممكن بين إسرائيل
وفلسطين.

امللف النووي اإليراين
 ما الذي يجري بين األميركيين
واإليرانيين بشأن الملف النووي؟ هل
تعتقد أن اجتماع "ألما آتا" بين إيران
ومجموعة الخمسة زائد واحد يشكل
بداية سلسلة من المبادرات تمهد الطريق
أمام التوصل إلى تسوية؟

 أنا أعرف جميع تفصيالت هذا الملف
بسبب انخراطنا فيه في سنة .2010
واليوم ،وبعد مرور أكثر من ثالثة أعوام،
أنا متأكد من أن الجميع بات يعتقد اآلن
أن اتفاق طهران كان فرصة ضائعة .أعرف
ذلك من خالل اجتماعاتي ومشاوراتي
بشأن هذه المسألة مع الالعبين المعنيين
جميع ًا .ولو تم تنفيذ اتفاق طهران لكان
جرى اليوم تسليم اليورانيوم المنخفض
التخصيب) (LEUإلى تركيا ،ولحصلت
إيران على اليورانيوم المتوسط التخصيب
) (MEUالالزم ،ولكان من شأن هذا األمر
أن يؤسس لثقة جديدة متبادلة وثابتة.

ال من تنفيذ ذلك في حينه،
لكن لألسف ،وبد ً
ازدادت المطالبات تجاه إيران التي واصلت
تخصيب ما لديها من اليورانيوم .وفي إثر
اجتماعات طهران ،جرت عدة مفاوضات
في إستانبول ،فانخرطنا مرة ُأخرى.
والمشكلة ليست معقدة جداً ،وإنما هي
مشكلة نفسية ،إذ ليس هناك ثقة متبادلة.
لقد كان موقفنا واضح ًا ،ولم ننحز إلى أحد
الجانبين.
عليك أن تتمتع بالشفافية وأن تقدم
الضمانات بأنك لن تقوم بتطوير أسلحة
نووية ،ألننا ضد هذه المسألة .التكنولوجيا
النووية السلمية حق لجميع الدول ،ذلك
بأن التكنولوجيا ال تنتمي إلى أمة واحدة،
وليست مثل الغاز الطبيعي الذي يوجد
في بلدي ،ولذلك أستطيع أن أملكه .ال،
التكنولوجيا النووية ُتع ّد إنجازاً بشري ًا.
وأعني التكنولوجيا النووية السلمية التي
هي حق لجميع الدول بما فيها إيران شرط
احترام بنود معاهدة الح ّد من انتشار
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تزال كبيرة .هناك طبع ًا االنتخابات الرئاسية
االيرانية في الصيف المقبل ،والمسألة
بمن سيكون هو الذي يقرر في هذه
تتعلق َ
المفاوضات .طلبوا منّا استضافة اجتماع
على مستوى الخبراء التقنيين في إستانبول،
ال وسهالً ،وسيجري عقد مثل
فقلنا لهم أه ً
هذه االجتماعات في تركيا مرة ُأخرى.

األسلحة النووية ( ،)MPTوإجراءات
بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية
( .)IAEAهذا التوازن هو السبيل الوحيد،
ويمكن تحقيق ذلك عبر إستانبول .كنا حق ًا
على مسافة قصيرة جداً من التوصل إلى
اتفاق ،إ ّ
ال إن ذلك لم يحدث.
حالي ًا المناخ أفضل ،لكن الخالفات ال
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