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 تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج

  
  

  

  

  تركيا بني حتديات الداخل ورهانات اخلارج:  الكتاب-

  جمموعة من الباحثني  :تأليف -

  ٢٤٠:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٩/األوىل:  الطبعة-

  الدوحة، مركز اجلزيرة للدراسات/ بريوت، الدار العربية للعلوم ناشرون:الناشر-
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 ديات الداخل ورهانات الخارجتركيا بين تح

  ٢٥/١١/٢٠٠٩- الجزيرة نت-هيثم أبو زيد/ عرض

 

  

  

  

  

  تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج: الكتاب-

  مجموعة من الباحثين: المؤلف-

   ٢٤٠: عدد الصفحات-

  الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات/ بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون: الناشر -

 ٢٠٠٩/ ألولىا: الطبعة-

قصة صعود سياسي، ونهوض حضاري، سطر فصولها السياسية واالقتصادية         بين صفحات هذا الكتاب نطالع      

، بقيادة حزب العدالة والتنمية، في أقل من سبع سنوات، وفـي ظـروف سياسـية    والثقافية أحفاد آل عثمـان  

 والمتوقع أن تتبوأ مكانة الئقـة بـين         مياإحدى أهم القوى الصاعدة إقلي    واقتصادية بالغة التعقيد، لتصبح تركيا      

  .القوى الكبرى عالميا

برأي -، ليطمح   سلسلة الملفات اإلستراتيجية التي يصدرها مركز الجزيرة للدراسات       ويأتي هذا الكتاب ضمن     

 من منظور متكامل، إذ أن أكثـر        إحدى المحاوالت الجادة عربيا في قراءة الحالة التركية        أن يكون    -محرره

، الذي يركز على قضية واحدة داخليا أو        غلب عليها النظر الجزئي   ت العربية التي تناولت الشأن التركي       الكتابا

  . خارجيا

 في تحرير فصول هـذا      اشترك اثنا عشر باحثا من أبرز المتخصصين في الشأن التركي         وإلدراك هذه الغاية،    

 في السياسة واالقتـصاد والهويـة،       لتركيقضايا الداخل ا  الكتاب والتي توزعت على بابين، يركز أولهما على         

  . وعالقة الجيش بالحياة السياسية، ومعالجة حزب العدالة والتنمية الحاكم لهذه القضايا

، وكيفية تعاملها مع ملفات هامة،      أسس ومرتكزات السياسة الخارجية التركية    أما الباب الثاني فتناولت فصوله      

، والموقف من االتحاد األوروبي، والعالقات التركية العربية، والتركية         كالعالقة مع الواليات المتحدة األميركية    

  .اإليرانية فضال عن العالقة بين تركيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز
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وقد تضافرت فصول الكتاب كي تجيب عن السؤال الهام الذي يتبدى لكل مهتم برصـد التطـورات الكبيـرة                   

هل هذه التطـورات وتلـك      : ٢٠٠٢ة والتنمية إلى السلطة في عام       والعميقة في تركيا منذ وصول حزب العدال      

 أم أنها من العمق والمتانة بحيث ال        التغييرات هشة طارئة معرضة ألن تزول بزوال هذا الحزب عن السلطة؟          

  يؤثر فيها تغيير السياسات التي تتبدل بتبدل األحزاب؟

  قوة صاعدة ودولة نموذج

، ألقى  علي حسين باكير  الدولة والمجتمع، كتبها الباحث     .. يبدأ القسم األول من الكتاب بإطاللة عامة على تركيا        

هـم التيـارات الـسياسية    ، من أعراق وأديان ومذاهب، وتنـاول أ ونات المجتمع التركي  مكفيها الضوء على    

  . الفاعلة، كما أفسح المجال لفهم طبيعة النظام السياسي التركي، وأسسه الدستورية والقانونيةوالفكرية

انـشغلت أنقـرة    التي أصابت تركيا مع الحرب العالمية الثانية، وكيف         حالة االنكفاء والتقوقع    وتناول الباحث   

بتحصين الداخل، وبناء وتثبيت ركائز الدولة على المبادئ األتاتوركية الحديثة، ثم تطرق إلى المرحلـة التـي                 

 لفترة قصيرة خالل حقبـة الحـرب البـاردة،          استعادت فيها الدولة جزءاً من دورها الجيو سياسي التاريخي        

  .حف إلى أوروبا والشرق األوسط الزاحائط صد منيع في مواجهة الفكر الشيوعيباعتبارها 

ومع انهيار االتحاد السوفياتي، انتظر كثيرون من تركيا أن تستعيد مكانتها لتلعب دورا حاسما في إعادة تشكيل                 

مـن  ) كما ذكر الباحـث   (النظامين اإلقليمي والدولي، لكنها لم تكن قادرة على لعب هذا الدور ألسباب متعددة              

مقارنة بالقوى الكبرى في العالم، وعدم وجود دوافع ذاتية لقيادة المنطقة بعد أن              الضعف في ميزان القوى    بينها

  .انحسر تفكير الساسة األتراك في حماية الدولة الكمالية ومواجهة األقليات السيما األقلية الكردية

ته علـى    تغيرت المعطيات تماما، وعمل الحزب وقاد      ٢٠٠٢لكن مع استالم حزب العدالة والتنمية الحكم عام         

، كما عملوا على استغالل المعطيات الجيـو سياسـية،          إحداث تغييرات داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية     

، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت تركيا فـي ظـل العدالـة              لتحويل تركيا إلى قوة كبرى    والجيو إستراتيجية   

  . في الفضاء الدولي وتقترب من ذلكفي محيطها اإلقليمي" الدولة النموذج"تمثل والتنمية 

 على الصعيد الدولي أصبحت ضرورية للغايـة، كونهـا          -كدولة نموذج -ويرى الباحث أن الحاجة إلى تركيا       

  :تتمتع بالخصائص التالية

  . الديمقراطية واإلسالم في نموذجها السياسي-١

  . االعتدال اإلسالمي في نموذجها الديني-٢

  .الثقافي  تعايش الحضارات واألديان في نموذجها-٣

  . السالم واالستقرار واألمن في نموذجها الدبلوماسي-٤

  مسيرة تنموية منطلقة
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 في  محققا عدة طفرات   مر االقتصاد التركي بعمليات تحول كبيرة وهامة،         ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٢ترة من   وخالل الف 

  .  في ظل حكم العدالة والتنميةأبرز معالم اإلنجاز التركيجوانبه المختلفة، ليصبح الميدان االقتصادي 

، وحقـق    مليـارا  ٧٥٠ مليـار دوالر إلـى       ٣٠٠زاد الدخل القومي من     فقد كان من نتيجة هذه التحوالت أن        

 دوالر إلـى  ٣٣٠٠ مـن  ، كما ارتفع الدخل السنوي للفرد التركي%٦,٨متوسطه السنوي االقتصاد نموا بلغ   

، فضال عن االنخفاض المستمر في معدالت التضخم، وزيادة مضطردة في حجم االستثمارات،  دوالر١٠,٠٠٠

 على المـستوى العـالمي، والمرتبـة        ادياتالمرتبة السادسة عشرة في ترتيب أكبر االقتص      حتى احتلت تركيا    

، لتضيق بذلك الفجوة ألول مرة بين معدالت التنميـة التركيـة ومثيالتهـا              السادسة على المستوى األوروبي   

  .األوروبية

، أستاذ االقتصاد المشارك فـي جامعـة        إبراهيم أوزتورك وقد جاءت المساهمة االقتصادية في الكتاب للباحث        

ة لفهم وتحليل طبيعة التحوالت االقتصادية التي أدت لهذه النتائج الهامة، ومعرفة نقاط             مرمرة إسطنبول كمحاول  

تركيـا بـدأت بسلـسلة مـن        القوة والضعف فيها، وما راكمته من دروس مستفادة، حيث يرى الباحـث أن              

 هـذه   ، وبرعاية منه، لكن   وفق رؤية صندوق النقد الدولي     ١٩٩٩ سنة   في اتجاه اقتصاد السوق   " اإلصالحات"

 كان من نتائجها أن انخفض معدل النمـو،         ٢٠٠١انتهت بأزمة اقتصادية عميقة وخطيرة سنة       " اإلصالحات"

وزادت معدالت التضخم، وارتفع مقدار العجز في خزينة الدولة إلى درجة ال يمكن التحكم بها، مـع ارتفـاع                   

  .هذه التغييراتسعر الفائدة، وعدم استطاعة القطاعات االقتصادية في الدولة أن تتحمل 

سقطت حكومة بولند أجاويد، وفاز حزب العدالة والتنمية وشكل          ٢٠٠٢وفي خضم هذه األزمة، وتحديدا عام       

، لتبدأ أنقرة ومنذ ذلك التـاريخ فـي         الحكومة ألول مرة في تاريخ الحياة السياسية التركية المعاصرة منفردا         

، فها صندوق النقد الدولي كعالج لالقتـصاد التركـي        تغيير عدد من االفتراضات والمبادئ األساسية التي وص       

 مليار دوالر إلى    ٣٣وليأخذ المؤشر البياني لالقتصاد التركي طريقه نحو الصعود، فيرتفع حجم الصادرات من             

، أما القطاع الخاص    %١٠٠، كما ارتفع حجم استثمارات القطاع الحكومي بنسبة         ٢٠٠٨ مليارا في نهاية     ١٣٠

  %.٣٠٠ار فيه بنسبة فارتفع حجم االستثم

  تفكيك القبضة الحديدية

سـطوة  ردية ونجح في التعامل معهـا، ورث أيـضا          وكما ورث حزب العدالة والتنمية أوضاعا اقتصادية مت       

، وينيط به حماية القـيم العلمانيـة        يحمي الدستور الدور السياسي للجيش    ، حيث   المؤسسة العسكرية ونفوذها  

  .أبرز صورها) االنقالب العسكري(للدولة التركية، ويضفي الشرعية على تدخالته السياسية، والتي كان 

خية التي أدت لمنح الجيش هذا الدور الكبير في الحياة السياسية، يتناول الباحث             وبعد استعراض األسباب التاري   

سلسلة اإلجراءات التي اتخذها حزب العدالة والتنميـة        طارق عبد الجليل    المتخصص في تاريخ تركيا الحديث      

، حيث استغل الحزب في هذه المواجهة عـددا مـن المعطيـات             لتقليص النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية    

، نسبة األصوات الكبيرة التي مكنته من الحكم دون شريك سياسي         السياسية الداخلية والخارجية كان من أهمها       
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وحاجة المجتمع الدولي الممثل في الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي إلى ظهور وانتـشار تيـار                

  .٢٠٠١أيلول / طي، السيما بعد أحداث سبتمبرإسالمي وس

لكن حزب العدالة والتنمية جعل من مسألة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي العامل األهم والالفتة األكبـر                 

 نفوذ المؤسـسة    -وال تزال –التي قلصت   التي يمرر تحت عباءتها حزمة من التعديالت الدستورية والقانونية          

 وبرأي الباحث فإن الحزب جعل من الوفاء بشروط االنضمام إلى االتحاد            .ها الحديدية العسكرية وفككت قبضت  

   .معبرا يمرر فوقه برنامجه اإلصالحياألوروبي، وااللتزام بما يعرف بمعايير كوبنهاغن 

فة ومن جانبها، فإن المؤسسة العسكرية كانت تدرك تماما أن انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي يعد سحبا لكا                

كما أنها تدرك أيضا أنها ال يمكـن أن تجهـر بالمعارضـة لمطلـب قـومي                 سلطاتها السياسية واالقتصادية،    

، وبالتالي فهي لن تقف حائال أمام اإلصالحات التي سيقوم بها حزب العدالة والتنمية وفـق برنـامج                  أتاتوركي

  .اإلصالح األوروبي

ة هيكلة مؤسسات تركيا وتشريعاتها الدستورية والقانونية       وبالفعل بدأ الحزب في اتخاذ خطوات جادة نحو إعاد        

حزم قانونية للتواؤم مع االتحاد     "لتتواءم مع معايير كوبنهاغن، فأطلق الحزب عددا من التشريعات تحت عنوان            

 نقطـة   ٣٠/٧/٢٠٠٣حيث مثلت الحزمة القانونية السابعة والتي صادق عليها البرلمان التركي يوم            " األوروبي

 الذي ظل   إلغاء هيمنة المؤسسة العسكرية على بنية مجلس األمن القومي        ، إذ أنها أفضت فعليا إلى       األهمالتحول  

  .لعقود يتمتع بصالحيات سياسية كبيرة جدا

  تركيا تعيد التعرف على نفسها

 الكبـرى   وكان مناسبا للكتاب قبل الدخول في تحليل العالقات الثنائية بين تركيا وجيرانها أو بينها وبين القوى               

، وهنا حاول الباحث بفهم الخطوط العامة التي رسمت إستراتيجية السياسة الخارجية التركية في العالم أن يبدأ     

أن يفعل ذلك، فاستعرض نظرة تركيا لنفسها كدولة هامـشية          محمد نور الدين    المتخصص في الشؤون التركية     

، ثم ومع مجيء حزب العدالة      ١٩٢٣هورية عام   وكجزء من المعسكر الغربي وأداة من أدواته منذ تأسيس الجم         

 تغير ذلك جـذريا،     بفضل مهندس السياسة الخارجية المفكر اإلستراتيجي أحمد داود أغلو        والتنمية وبالتحديد   

إنتاج األمن واالسـتقرار    "وأن دورها الجديد هو     " طرفا"وليس  " مركز"فأصبحت تركيا تنظر لنفسها على أنها       

  .  حتى تبلغ درجة الصفرحلها بالطرق الوديةمع الجيران أي " تصفير المشكالت"ك هي ووسيلتها لذل" اإلقليمي

  نادي األوروبيعلى أبواب ال

ومنذ ستينيات القرن الماضي، ومسألة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي تشغل الساسة األتراك، وتأخذ حيزا               

اكتسبت هذه المسألة قـوة دفـع       لكن مع وصول العدالة والتنمية إلى الحكم        . كبيرا في توجيه السياسة التركية    

ة للحزب، الذي بذل جهودا كبيرة للوفاء بمعـايير االتحـاد           ، وباتت على رأس أولويات السياسة الخارجي      كبيرة

  .األوروبي السياسية واالقتصادية
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إبـراهيم  االستبعاد، يقدم الباحث المتخصص فـي الـشؤون التركيـة           / ومن خالل ما سماها جدلية االستيعاب     

ها إلى مـا هـو       ألسباب صنف  غير المرحب بالعضوية التركية    رصدا وتحليال للموقف األوروبي      غانم البيومي

بهويـة تركيـا   ثقـافي يتعلـق   /  في الذاكرة األوروبية، وما هو ديني ظالل اإلرث العثمـاني   تاريخي يتعلق ب  

 ما هو ديمـوغرافي   التي تجمع أعضاء النادي األوروبي، وأخيرا إلى        " المسيحية" غير المنسجمة مع     اإلسالمية

  . يرتبها الثانية أوروبيا بعد ألمانيا والذي مليونا،٧٥المقدر بـيتعلق بالوزن السكاني لتركيا 

ورغم أن موقف الرفض هذا تتبناه معظم دول االتحاد األوروبي، إال أن بعض األصوات الحكومية والحزبيـة                 

 يمكن أن تكون الجسر الحضاري المفقود بين الـشرق          بضرورة استيعاب تركيا كدولة مهمة    األوروبية طالبت   

  . وغير مؤثرةافتةمازالت هذه األصوات خوالغرب، لكن 

 لـم    فالجدل التركي التركي   وال تختص الدول األوروبية بالتباين في المواقف تجاه منح تركيا عضوية االتحاد،           

ينقطع منذ عقود حول هذه المسألة، لكن الباحث يرصد مفارقة هامة أصابت هذا الجدل، وتتمثـل فـي تبـدل                    

فالقوى العلمانية الكمالية التي ظلت عقودا طويلة تعتبر أن         المواقف بين التيارات السياسية والفكرية التركية،       

، وترى فـي هـذه   تركيا لم تكن إال دولة أوروبية، أصبحت تتوجس خيفة من االنضمام إلى االتحاد األوروبي        

  .الخطوة خطرا كبيرا على المشروع القومي العلماني الذي أسسه أتاتورك

نوات لواء الحفاظ على الهوية الحضارية اإلسالمية لتركيا قد باتوا          وفي المقابل نجد اإلسالميين الذين حملوا لس      

، حيث يرون في السعي لعضوية االتحاد األوروبـي،  المرحبين والداعين إللحاق تركيا بالنادي األوروبـي  هم  

ه  الالزم لتمتع الشعب التركي بالحرية، وتمكن      ضمانة الستمرار النظام الديمقراطي   وااللتزام بشروط كوبنهاغن    

كفيالن بحماية اإلسـالميين مـن      من الحفاظ على هويته والتعبير عنها، كما أن هذه الحرية وتلك الديمقراطية             

  .سطوة العسكر وانقالباتهم

  تركيا والعالم العربي

العربية فقد تناوله مدير مركز الشرق للدراسات اإلقليمية واإلستراتيجية بالقـاهرة            أما محور العالقات التركية   

، كما حـاول    الموقف العربي من الدور اإلقليمي التركي المتصاعد      ، حيث حاول قراءة     مصطفى اللباد الباحث  

 بعدم استفادة العرب االستفادة المثلى من الدور المتزايد لتركيـا         ع اليد على السلبيات التي يرى أنها كفيلة         وض

المصري وكانت وسيلة الباحث لتقديم هذه القراءة هي التعرف على الموقفين . في فضائهم السياسي واالقتصادي

بمحـور  بينما تمثل سوريا مـا يعـرف        ،  بمحور االعتدال ، حيث تمثل مصر في المنطقة ما يعرف         والسوري

  .الممانعة

 المتزايد،  ثقال موازيا في مواجهة الحضور اإليراني     فالقاهرة تنظر إيجابيا إلى الدور اإلقليمي التركي باعتباره         

خروج العـراق مـن     وأن التحالفات والتوازنات المعتادة في المنطقة أصبحت صفحة من الماضي، السيما بعد             

  . أمام النفوذ اإليرانيالمعادلة كحائط صد
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، مما يعني أن أي تغيير يطرأ علـى  ال تستند إلى معايير القوة الذاتيـة لكن الباحث يرى أن القراءة المصرية      

العالقات التركية اإليرانية سيجعل الرهان المصري في دائرة الخسران، ويبدو أن ما توقعه اللباد هو ما حدث                 

  . الجاري تشرين الثاني/ نها زيارة أردوغان لطهران في نوفمبرخاصة كما تؤكد ذلك مؤشرات عدة من بي

، ونجحت في جمع تناقـضات المـشهد اإلقليمـي          تتمتع بقدرة تساومية عالية   أما سوريا، فهي برأي الباحث      

فدمشق تعلم أن الرعاية التركية للمفاوضات التركية اإلسرائيلية تأتي ضمن المحـاوالت            . ووظفتها لمصلحتها 

ولكن سوريا تستبقي الحبال ممدودة مع الجميـع دون حـسم           ،  فكيك الحضور اإليراني في المنطقة    لتالتركية  

  .لخياراتها

منع األكراد من إنشاء كيان مستقل في أي جزء         وال تنسى سوريا أنها تشترك مع تركيا في مصلحة مهمة هي            

يمة مع تركيا فـي مـسائل       ، كما أن دمشق حرصت مؤخرا على تجميد الخالفات القد         من كردستان التاريخية  

  .المياه، ولواء اإلسكندرونة وغيرها

إن الدور اإلقليمي التركي، لم يعد مسألة تركية صرف، وال شأنا تركيا خالصا، بل أصبح يمتد بتأثيره العميـق           

 مما يجعل من فهم اإلستراتيجية التركية الجديدة، والتعامل معها على قاعدة          على مجمل التوازنات في المنطقة،      

 .المصالح المشتركة فريضة عربية غائبة

  


