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  جتربة االسالميون يف تركيا

  

  

  

  بعاسالقسم ال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

التجربة اليت خاضها واليزال االسالميون : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

مز لتركيا العلمانية ور كقائد بارز كمال اتاتوركمنذ سقوط دولة اخلالفة العثمانية وصعود  يف تركيا

 حيث آلت اليت نعيشها اآلن، املرحلة احلاليةالشديد لكل ما له عالقة بالدين، وحلد  اليت اظهرت العداء

احلركة االسالمية اليت اصـبح رمزهـا    الذي خرج من رحم حزب العدالة والتنميةاىل  هذه التجربة

  . جنم الدين اربكانالكبري 

رموزهم، الن  بالذات حيث يتربع على السلطة هناك احد ميني العراقنيلالسالوتأيت أمهية هذا امللف

منـها،   لالستفادة من دروس احلركة االسالمية التركية واخذ العـرب الالزمـة   احلاجة اصبحت ملحة

الذي  وانتهاج النهج املعتدل والذكي واملرن، وحماولة جتنب االخطاء اليت مارسها جنم الدين اربكان

  .ستراتيجية اليت حتيط به، على املستوى احمللي والدويليدرك البيئة اال
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وهلذا، نصح الكتاب الواليات املتحدة بضرورة مراجعة سياساا إزاء منطقة الشرق األوسط، وذلك -

.بإفساح اال للدبلوماسية التركية يف املنطقة مما يسهم يف توفري حالة من االستقرار يف العراق

زب العدالة والتنمية التركي هو حزب سياسي يصنف نفسه بأنه حزب ومن اجلدير بالذكر أن ح-

حمافظ معتدل، غري معاد للغرب، يتبىن رأمسالية السوق، يسعى النضمام تركيا إىل االحتاد األورويب، 

وذو جذور إسالمية وتوجه إسالمي لكنه ينفي أن يكون حزبا إسالميا وحيرص على أال يستخدم 

إنه حزب حمافظ ويصنفه البعض على أنه ميثل تيار : ويقول. خطاباته السياسية الشعارات الدينية يف

.اإلسالم املعتدل

كما قالت وزيرة اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون بأن تركيا هي واحدة من سبع قوى صاعدة -

.سوف تتعاون بنشاط مع الواليات املتحدة يف حل املشاكل العاملية

سيالً من االنتقادات من بعض صناع القرار واحملللني والصحفيني األمريكيني، فقد أفرزت هذه احلادثة -

دليالً دامغا على أن تركيا، حتت قيادة حزب الذين اعتربوا الضجة اليت صنعها أردوغان يف دافوس 

العدالة والتنمية الذي ترجع جذوره إىل احلركة اإلسالمية التركية، قد حلقت بعيدا عن الغرب، 

.من الشرق األوسط" املتطرفني"احل وذلك لص

فعلى خلفية انتهاء احلرب الباردة والتوتر الذي أصاب عالقة تركيا مع االحتاد األورويب، واملعضلة -

األمنية النامجة عن غزو العراق، فإن أي حكومة تركية كانت ستتبع سياسة خارجية مماثلة لتلك اليت 

.اتبعها حزب العدالة والتنمية

كاتبان الدور التركي املتزايد يف منطقة الشرق األوسط حتت قيادة حزب وال يهمل ال-

السورية ومشاركتها  –العدالة والتنمية من دورها غري املباشر يف املفاوضات اإلسرائيلية 

بقوة حفظ السالم يف لبنان ورغبتها يف املشاركة مبثل تلك القوات املطلوبة لقطاع غزة أو 

التركي يف الدفع مبفاوضات السالم  - التشارك األمريكي فيدعوان إىل. الضفة الغربية

  .اإلسرائيلية إىل األمام، وكذلك يف صيغة احلل لألزمة النووية اإليرانية –السورية 
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رؤية أمريكية للدور التركي يف 

  ) ٢- ١(الشرق األوسط 

مايو  ١٦،  ٢١٠العدد تقرير واشنطن ـ 

  أمحد زكريا الباسوسي / ٢٠٠٩

شهدت الساحة الدولية يف اآلونة األخرية 

نشاطًا ملحوظًا للدبلوماسية التركية يف مناطق 

خمتلفة من العامل السيما الشرق األوسط، 

. البحر األسود، حبر قزوين ، ووسط آسيا

األمر الذي وجه عناية خمتلف األوساط 

النظر األكادميية والسياسية إىل ضرورة إعادة 

. يف السياسة اخلارجية األمريكية حيال تركيا

وىف هذا السياق نشر كتاب بعنوان 

خيارات : ديناميكيات التطور التركي"

" استراتيجية للعالقات األمريكية ـ التركية

Turkey’s evolving dynamics: 

strategic choices for U.S-

Turkey Relations  عن مركز

 Centerوالدولية الدراسات االستراتيجية 

for strategic &international 

studies  موعة من اخلرباء يف شهر مارس

من العام اجلاري، كمحاولة إللقاء الضوء 

على ضرورة صياغة ج جديد للعالقات 

التركية سعيا لتعظيم مصاحلهما  -األمريكية 

  . املشتركة

وىف هذا السياق سوف تركز هذه املقالة 

ى املصاحل االستراجتية لكل من باألساس عل

الواليات املتحدة وتركيا يف منطقة الشرق 

األوسط، على أن تتضمن املقالة الثانية 

مصاحلهما املشتركة يف كل من منطقة البحر 

  .األسود، حبر قزوين ووسط آسيا

  الشرق األوسط يف االستراتيجية التركية 

يؤكد الكتاب على أنه بالرغم من السعي 

و مستقبل أورويب، إال أا ال تزال التركي حن

تربطها مبنطقة الشرق األوسط عديد من 

وقد ظهرت احلاجة املاسة . الروابط واملصاحل

هلذا الدور بعد االضطرابات اليت شهدا 

املنطقة السيما بعد الغزو األمريكي للعراق يف 

وعن االستراجتية . ٢٠٠٣مارس من عام 

كد الكتاب التركية يف الشرق األوسط، يؤ

على أن تركيا تسعى لتحقيق مصاحلها يف 

املنطقة عن طريق ما أطلق عليه التأثري وليس 

  . التفاعل يف التطورات والتفاعالت اإلقليمية

كما يشري إىل وجود عدة عوامل تسهم 

بشكل كبري يف تزايد ذلك الدور لعل أبرزها؛ 

قابلية الدول اليت تنتمي ملنطقة الشرق 

االقتراحات التركية، واجتاهها األوسط لتقبل 

حنو زيادة مستوى التعاون معها يف شىت 

فضالً عن . ااالت السيما االقتصادية منها

متيز تركيا بأا قوة جديدة جاذبة تستطيع أن 
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تقدم بديالً يف املنطقة عن كل من واشنطن 

  .وطهران

وهلذا، نصح الكتاب الواليات املتحدة 

زاء منطقة الشرق بضرورة مراجعة سياساا إ

األوسط، وذلك بإفساح اال للدبلوماسية 

التركية يف املنطقة مما يسهم يف توفري حالة من 

االستقرار يف العراق، وتقنني السعي اإليراين 

حنو امتالك تكنولوجيا نووية، وبذل مزيد من 

  .اجلهد لتسوية الصراع العريب ـ اإلسرائيلي

  ة تركيا واملعضلة األمنية العراقي

تعد مسألة احلفاظ على األوضاع األمنية يف 

العراق أحد الشواغل الرئيسة للسياسة 

اخلارجية التركية السيما احلفاظ على وحدة 

األرض واإلقليم؛ وذلك خوفًا من انتقال 

النزعة االستقاللية لألكراد يف تركيا يف حالة 

ما إذا حصل أكراد العراق على االستقالل 

عن األمهية االقتصادية الرمسي، ذلك فضالً 

  .والتجارية للعراق بالنسبة لتركيا

وعلى هذا املنوال، يؤكد الكتاب على أن 

أنقرة يف السنوات القليلة املاضية قد اختذت 

عددا من اخلطوات احلثيثة اليت تسهم بشكل 

أو بآخر يف حتقيق تلك األهداف سالفة 

الذكر لعل أبرزها؛ قيام تركيا بدور إجيايب 

يف العراق من خالل زيادة مستوى ونشط 

التبادل التجاري واالستثمارات بني البلدين، 

وتقدمي اقتراحات مؤقتة إلدماج أكراد العراق 

  .يف النظام السياسي العراقي

أما على اجلانب اآلخر، ترى العراق أن تركيا 

متثل حليفًا وشريكًا سياسيا قادرا على إعادة 

ا البنية التحتية، بناء االقتصاد العراقي السيم

ذلك فضالً عن أمهيتها فيما يتعلق بقدرا 

. على تأمني خطوط ومسارات تصدير الطاقة

وىف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل أن التجارة 

واالستثمارات التركية يف املنطقة الكردية يف 

  .مشال العراق متثل أحد أهم عوامل االستقرار

  ج تعاوين جديد : تركيا وإيران

ى صعيد العالقات التركية ـ اإليرانية، عل

يؤكد الكتاب أنه على الرغم من العقود 

الطويلة من العداء األيديولوجي بني 

اإلمرباطوريتني السابقتني، إال أنه يف السنوات 

القليلة املاضية اخنرطت كل من أنقرة وطهران 

باإلضافة . يف عالقات اقتصادية وسياسية قوية

جديدة ملكافحة  إىل تطويرمها آلليات

  .اإلرهاب

تنظر تركيا إىل أن إقامة عالقات جيدة مع 

إيران وزيادة مستوى التبادل التجاري بينهما 

على أما عنصران هامان لتدعيم 

استراتيجيتها اإلقليمية الواسعة، اليت متنحها 

القدرة على أن تكون جسرا لتصدير الطاقة 

 كما يؤكد الكتاب على. للقارة األوروبية
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ترحيب طهران باحملاوالت التركية لكسر 

. عزلتها الدولية، ودعمها اقتصاديا من جانب

وأن تقوية العالقات بينهما سوف تثين تركيا 

عن املشاركة يف أي أعمال عدائية ميكن أن 

تقوم ا القوى الغربية ضدها يف املستقبل من 

  . جانب آخر

 وفيما خيص الربنامج النووي اإليراين، يشري

الكتاب إىل أنه على الرغم من اقتناع تركيا 

بعدم خطورة برنامج طهران النووي إال أا 

تعارضه على اعتبار أنه سوف يهدد توازن 

فضالً عن زعزعة االستقرار يف . القوى

وىف سياق متصل تؤكد تركيا على . املنطقة

وجود عقبتني رئستني أمام سعي طهران 

: األوىل المتالك التكنولوجيا النووية؛

العقبات : املعارضة الدولية للربنامج، ثانيا

التكنولوجية اليت قد حتول دون إمكانية تطوير 

  .األسلحة النووية

وىف اإلطار ذاته، تؤكد تركيا وفقًا للكاتب 

على ضرورة انتهاج السبل الدبلوماسية مع 

طهران ملنع االنتشار النووي، مع استبعاد 

، لكن هذا االجتاه احللول أو اجلهود العسكرية

ال مينع وجود بعض األصوات من اخلرباء 

والنخبة العسكرية الذين ينادون بضرورة بنية 

  .ية وأنظمة مضادة لألسلحة النوويةتحت

  

  تقارب تركي ـ سوري جديد 

أما على املسار التركي ـ السوري، يؤكد 

الكتاب على أن النهج التقاريب بني تركيا 

ات الرئيسة وسوريا أضحى أحد املكون

. لالستراتيجية التركية يف الشرق األوسط

ولعل أبرز دالالت ذلك التقارب استجابة 

سوريا للنداءات التركية والتعاون الثنائي 

بينهما يف استئصال حزب العمال 

الكردستاين، وتزايد مستوى التجارة 

واالستثمارات بينهما، وختفيف حده 

 املشكالت املشتركة بينهما السيما حيال

قضية املياه، فضالً عن احملاوالت التركية لفتح 

قنوات اتصال جديدة بني سوريا وأوروبا، 

باإلضافة إىل قيام تركيا بدور الوساطة غري 

  .املباشرة بني سوريا وإسرائيل

وىف سياق ليس ببعيد، أشار الكتاب إىل 

ترحيب دمشق باالخنراط يف عالقة صداقة مع 

بري يف تركيا، حبيث يسهم ذلك بشكل ك

القضاء على أي ديدات عسكرية على 

حدودها السيما يف الوقت اليت تمارس فيه 

الواليات املتحدة كثريا من الضغوط على 

دول جوارها خباصة العراق، ذلك باإلضافة 

. إىل تدعيم وتقوية موقفها الدويل واإلقليمي

أما على مستوى األهداف متوسطة املدى 
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عن حتالفها تسعى تركيا إلقصاء سوريا 

  .واحنيازها إليران وتقرا للغرب

  عالقات معقدة : تركيا وإسرائيل

أما بالنسبة للعالقات التركية ـ اإلسرائيلية، 

يشري الكتاب إىل أن كافة الشواهد 

والدالالت، لعل أبرزها ارتفاع مستوى 

التعاون يف كافة ااالت سواء اقتصادية أو 

القات عسكرية أو صناعية، تؤكد أن الع

اإلسرائيلية ال تزال تتسم بالقوة،  –التركية 

ذلك على الرغم من تعكري صفوها وتعقيدها 

يف اآلونة األخرية نتيجة تعميق أنقرة لعالقتها 

مع خصوم إسرائيل السيما سوريا وإيران 

وحركة محاس، باإلضافة إىل التعاطف التركي 

مع الفلسطينيني وإدانة ونقد السياسات 

كيدها على ضرورة التضامن إسرائيل، وتأ

  .اإلسالمي

ماذا تريد أمريكا من تركيا يف الشرق 

  األوسط؟ 

وىف إطار احلديث عن املصاحل االستراتيجية 

للواليات املتحدة يف الشرق األوسط، ينصح 

الكتاب الواليات املتحدة بضرورة التركيز يف 

ضرورة عالقتها الثنائية مع تركيا على 

تركي يف العراق، االستفادة من الدور ال

واملتمثل يف تسهيل انسحاا من العراق 

وتدعيم االقتصاد والطاقة على املدى 

  .البعيد

كما أن على الواليات املتحدة أن تسعى يف 

إطار مبادراا الدبلوماسية إىل حماولة تقريب 

وجهات النظر بني القادة األكراد يف كل من 

تركيا والعراق دف التوصل التفاق حول 

يفية التعامل مع ديدات حزب العمال ك

الكردستاين؛ مما يضمن وحدة األراضي 

التركية ويسهل تواجد االستثمارات التركية 

  . باملناطق الكردية يف العراق

وىف السياق ذاته، ينصح الكتاب بضرورة 

عدم اعتبار التقارب التركي ـ اإليراين عائقًا 

ة التركي –أمام توطيد العالقات األمريكية 

على اعتبار أن هذا التقارب سوف يكون له 

تداعيات جيدة على مستقبل احلوار األمريكي 

  .اإليراين حول القضايا املختلفة –

كما أكد على أن ضرورة مساندة الواليات 

املتحدة للدبلوماسية التركية، واليت تسهم 

بشكل كبري يف حتقيق مصاحلهما وأهدافهما 

حتقيق حالة املشتركة، فضالً عن دورها يف 

من االستقرار يف منطقة الشرق األوسط مما 

  .خيدم مصاحل الواليات املتحدة

واستمرارا إلمكانية االستفادة من تركيا، 

يؤكد الكتاب على أن أي خطوات ملموسة 

من قبل إدارة الرئيس أوباما تنطوي على 
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ترحيب أمريكي بالدور التركي يف القيام 

ف تستقبل بالوساطة يف الشرق األوسط سو

بترحاب شديد يف أنقرة مما سيصب باألساس 

يف مصلحة الواليات املتحدة السيما يف حاليت 

  .احلوار مع سوريا وإيران

وىف إطار إصالح العالقات التركية ـ 

اإلسرائيلية، نصح الكتاب الواليات املتحدة 

باالستمرار يف دورها اليت كانت قد بدأته منذ 

بينهما، األمر سنوات يف تعزيز العالقات 

الذي يسهم بشكل ملحوظ يف إقرار األمن 

اإلقليمي وحتقيق أمن إسرائيل، وأن على إدارة 

الرئيس أوباما أن تستغل كل الفرص املتاحة 

إلصالح تلك العالقات اليت توترت يف اآلونة 

  .األخرية وإعادا إىل نصاا

مصاحل : أمريكا وتركيا

  ) ٢ـ٢(استراتيجية مشتركة 

  أمحد زكريا الباسوسي  –واشنطن تقرير 

تناولنا يف املقال السابق أهم القضايا الرئيسة 

اليت تربط الواليات املتحدة بتركيا يف منطقة 

الشرق األوسط السيما يف العراق، إيران، 

سوريا، وإسرائيل، فضالً عما يمكن أن 

يقدمه الدور التركي يف املنطقة لتحقيق 

. قة الشرق األوسطاملصاحل األمريكية يف منط

على اجلانب اآلخر يرصد الكتاب العالقات 

واملصاحل االستراتيجية املشتركة لكل من 

تركيا والواليات املتحدة يف مناطق ساخنة 

 –أخرى لعل أبرزها العالقات التركية 

الروسية وانعكاساا على عالقتها مع 

الواليات املتحدة، البحر األسود، حبر قزوين، 

نطقة وسط آسيا السيما القوقاز، وم

  . أفغانستان وباكستان

  عالقات وطيدة : تركيا وروسيا

يؤكد الكتاب على أن مسألة التقارب التركي 

ـ الروسي ليست باجلديدة، ولكن قد مت 

إبان  ٢٠٠٨إلقاء الضوء عليها يف أغسطس 

وتتمثل أهم . اجلورجية –احلرب الروسية 

جتليات ذلك التعاون يف منو التجارة 

واالستثمارات بينهم يف شىت ااالت السيما 

يف جمال الطاقة، حيث بلغت قيمة التبادل 

ما  ٢٠٠٨التجاري بني الدولتني حبلول عام 

كما أرجع . بليون دوالر ٤٠يقرب من 

الروسية  –الكتاب تطوير العالقات التركية 

إىل العالقات الشخصية الوطيدة بني كل من 

ونظريه " ميري بوتنفالد"رئيس الوزراء الروسي 

  ". رجب طيب أوردغان"التركي 

وىف معرض حتليله للنهج التركي يؤكد 

الكتاب على أن تركيا تقوم بعمل توازن 

واضح بني حلف مشال األطلنطي باعتبارها 

عضوا فاعالً فيه وبني حليفتها روسيا وذلك 
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 strategyحتقيقًا لسياستها املعروفة باسم 

of zero problems .  

الستراتيجية التركية يف البحر األسود، ا

  القوقاز، ووسط آسيا 

بالنسبة ملنطقة البحر األسود، يؤكد الكتاب 

على أن تركيا تسعى لتوطيد عالقتها 

االقتصادية واألمنية مع دول املنطقة السيما 

روسيا والدول الساحلية األخرى املطلة على 

البحر األسود، وىف هذا اإلطار تقاوم تركيا 

شده فكرة توسيع عمليات حلف مشال ب

األطلنطي هناك، وذلك لعدة أسباب لعل 

أبرزها؛ عدم تغذية التخوفات الروسية، تاليف 

حدوث التداعيات الوخيمة اليت قد تنتج من 

جراء توسيعها على سبيل املثال وليس احلصر 

  . زعزعة االستقرار يف املنطقة

ن، أما فيما يتعلق مبنطقيت القوقاز وحبر قزوي

يشري الكتاب إىل أن املصلحة التركية الرئيسة 

يف املنطقة هي احلفاظ على االستقرار ، مما 

يسمح هلا توسيع جتارا اإلقليمية ويعزز 

  . دورها كمركز رئيسٍ لتوريد وتصدير الطاقة

على العكس من ذلك يف وسط آسيا،  

فالتدخل التركي يف تلك املنطقة ال يزال 

دعم لقوات حفظ تقدمي حمدودا ويتمثل يف 

وتشجيع  األمن الدويل يف أفغانستان

استخدام القوة الناعمة دف إقرار إجياد حالة 

من االستقرار ودفع عجلة التنمية يف 

أفغانستان، ذلك فضالً عن املبادرات اليت 

تتبناها التركية لدفع كل من احلكومة 

الباكستانية ونظريا األفغانية حنو مزيد من 

وإقامة عالقات جيدة مبا يتضمن ذلك  التعاون

من إجراء مباحثات بني الربملان التركي 

  . والربملانات األفغانية والباكستانية

وىف هذا اإلطار ينصح الكتاب الواليات 

املتحدة بضرورة دعم اجلهود التركية يف 

  : املنطقة من خالل ما يلي

املساعدة يف كبح مجاح اهلجمات : أوالً

العمال الكردستاين يف  اإلرهابية حلزب

  . املنطقة

على إدارة أوباما العمل على مساعدة : ثانيا

تركيا إلقرار االستقرار والتعاون يف منطقة 

  . القوقاز

تقدمي الدعم للجهود التركية السيما يف : ثالثًا

ااالت االقتصادية واألمنية يف منطقة البحر 

  . األسود

  جسر للطاقة : تركيا

اجلغرايف لتركيا دورا كبريا يف  يلعب املوقع

أهم املمرات العاملية لعبور كوا أحد 

ـ سواء  وتصدير مصادر الطاقة املختلفة

أكانت نفطية أم غازيةـ، حبيث إا تشترك 

يف حدودها مع بعض دول منطقة الشرق 
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السيما العراق وإيران، فضالً عن جوارها 

وىف هذا . لكل من روسيا ومنطقة حبر قزوين

أهم خطوط لسياق يستعرض الكتاب ا

األنابيب النفطية والغازية اليت تشترك فيها 

  : تركيا مع دول جوارها لعل أبرزها ما يلي

خط أنابيب البترول كركوك ـ : األول

 Ceyhan oilـKirkukجيهان 

Pipeline  ؛ ترجع أمهية هذا اخلط لكونه

مليون برميل يوميا حبيث  ١.٦ينتج حوايل 

ه تصدير البترول العراقي عرب يتم من خالل

  . البحر األبيض املتوسط إىل أوروبا

خط أنابيب غاز إيران ـ تركيا : الثاين

IranـTurkey gas pipeline ؛

 ٢٠٠٢حيث مت االنتهاء من إنشائه يف عام 

بعد سنوات من التأخري، حبث يبلغ إنتاجه 

بليون متر مكعب  ١٠السنوي ما يربو من 

  . من الغاز

 Blueط أنابيب غاز بلو سترمي خ: الثالث

stream ؛ مير هذا اخلط حتت مياه البحر

األسود والذي يربط مباشرة بني تركيا 

وروسيا، وقد بدأ يف العمل من بدايات عام 

بعد سنوات من التأخري نتيجة أزمة  ٢٠٠٥

  . تسعري الغاز بني كل من روسيا وتركيا

 –خط أنابيب بترول باكوـ تبيسلى : الرابع

 CeyhanـTbilisiـBakuجيهان

oil pipeline ؛ بدأ هذا اخلط يف العمل

بطاقة إنتاجية قدرها  ٢٠٠٦من بدايات عام

ألف برميل يوميا من احلقول الساحلية  ٨٥٠

  . يف أذربيجان إىل البحر املتوسط

خط أنابيب غاز جنوب : اخلامس

 South Caucasus gasالقوقاز

pipeline؛ يربط هذا اخلط الذي بدأ يف 

بني احلقول  ٢٠٠٧العمل حبلول عام 

 Shah Denizالساحلية للغاز يف شاه دينز

بأذريبجان إىل تركيا عرب جورجيا، حبيث يبلغ 

مليون متر  ٨إنتاجه اليومي إىل ما يقرب من 

  . مكعب

خط أنابيب غاز تركيا ـ : السادس

– Turkeyاليونان Greece ؛ مت االنتهاء

اقة إنتاجية بط ٢٠٠٧من إنشائه يف اية عام 

مليون متر مكعب يف العام مع  ٧قدرها 

مليون بعد  ١١إمكانية زيادة تلك الطاقة إىل 

االنتهاء من إنشاء مرحلته األخرية بني كل 

  . من اليونان و إيطاليا

مشروعات خطوط األنابيب العابرة : السابع

 Turkish straitsللمضايق التركية

bypass pipelines Projects  ؛ الذي

 Samsunبط بني منطقيت سامسونير

حبيث يشمل هذا  Ceyhanوجيهان

وجتدر . املشروع خطني أنابيب رئيسني
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اإلشارة إىل أن هذا املشروع ليس األول من 

نوعه فقد مت مناقشة عديد من أمثال هذا 

املشروع طوال اخلمسة عشر عاما املاضية 

داخل تركيا دون وضع رؤية واضحة وال 

  . بتنفيذيهاقرارات رمسية تقضي 

  اخليارات األمريكية يف املنطقة 

يؤكد الكتاب على أن الواليات املتحدة 

عليها أن تقوم بتعظيم مكاسبها من الطاقة يف 

املنطقة عرب تقوية أواصر عالقتها مع تركيا 

  : من خالل ما يلي

دعم الدور التركي كجسر لتصدير : أوالً

  . للطاقة إىل األسواق العاملية

زيادة ورادا من الغاز السيما من : ثانيا

وحبر  Central Asiaمنطقيت وسط آسيا

وذلك اعتمادا على  Caspian Seaقزوين 

  . السبل الدبلوماسية

على إدارة أوباما اختيار مبعوثني على : ثالثًا

قدر كاف من اخلربة يكونون مسئولني عن 

تعزيز وتنسيق االلتزامات األمريكية مع 

يا وحبر قزوين حكومات دول وسط آس

  . السيما يف جمال الطاقة

تطوير استراتيجية جديدة لدعم : رابعا

التطورات املتزايدة يف املنطقة السيما الدعم 

االقتصادي ملشروعات األنابيب اليت تربط 

عديدا من الدول بعضها ببعضٍ خباصة اخلط 

الذي يربط بني كل من تركيا واليونان 

  . وإيطاليا

  خامتة 

األكادميية والسياسية يف أمريكا قد  إن النخبة

أصبحت على يقني كامل وبشكل ال ريب 

سواء أكان يف منطقة  –فيه أن الدور التركي 

الشرق األوسط أم خارجها ـ على درجة 

كبرية من األمهية والتأثري، وأن على الواليات 

املتحدة إذا أرادت حتقيق مصاحلها 

االستراتيجية أن تعمل على قدم وساق؛ 

  . دعم ذلك الدور وتساندهلت

وىف هذا السياق جاء اختيار الرئيس أوباما 

املدروس لتركيا لتكون احملطة اإلسالمية 

األوىل له لتدعيم ذلك االجتاه باعتبار ما متثله 

تركيا من أمهية استراتيجيه السيما مع تنامي 

دورها اإلقليمي يف الشرق األوسط، وموقعها 

ل اجلنوب، االستراتيجي بني أوروبا ودو

فضالً عن عالقاا الوطيدة بالقوى اإلقليمية 

املختلفة خاصة الدول اليت تربطها بالواليات 

املتحدة عالقات مباشرة سواء كانت سلبية 

كما محلت تلك زيارة رسالة . أو إجيابية

أمريكية مفادها أن الواليات املتحدة تدعم 

انضمام تركيا لالحتاد األورويب مما أوسع 

جتلت فكرة تبادل تراك، وبالتايل صدر األ

املصاحل مع تركيا يف حد ذاا، وليس 
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التقارب مع العامل اإلسالمي كما يظن 

  .البعض

كيف ترى واشنطن التحوالت 

  يف تركيا 

ديسمرب  ١٣، ٢٣٨العدد  تقرير واشنطن ـ

  كرمية منصور شاهني  -٢٠٠٩

مع تصاعد الدور التركي على الصعيد 

وصول حزب العدالة  اإلقليمي والدويل مع

والتنمية التركي ذي اخللفية إىل سدة احلكم 

يف تركيا، وتوطيد قوته داخل الساحة 

السياسية التركية ضد منتقديه من أنه يهدد 

عديد من الدراسات العلمانية التركية، بدأت 

األمريكية دراسة السياسية الداخلية 

وما  واخلارجية حلزب التنمية والعدالة،

بات، وما الدور الذي يسعى يواجه من عق

من خالله للوصول بتركيا إىل أن تكون العبا 

  . فاعالً على املستوى اإلقليمي والدويل

ومن تلك الدراسات الدراسة اليت نشرا 

 Foreignالشئون اخلارجية "دورية 

Affairs " اليت يصدرها جملس العالقات

اخلارجية يف عددها األخري عن شهري 

من العام احلايل اليت محلت  نوفمرب ـ ديسمرب

 Turkey's Transformers"عنوان 

The AKP Sees Big " للكاتبني

 Mortonمورتون أبراموفيتش 

Abramowitz  سفري الواليات املتحدة

 ١٩٩١إىل  ١٩٨٩يف تركيا يف الفترة من 

 Centuryوالباحث مبؤسسة القرن 

Foundation  و هنري باركي من

دويل مؤسسة كارنيجي للسالم ال

Carnegie Endowment for 

International Peace وأستاذ ،

العالقات الدولية يف جامعة ليهاي 

International Relations at 

LehighUniversity.  

ومن اجلدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية 

التركي هو حزب سياسي يصنف نفسه بأنه 

حزب حمافظ معتدل، غري معاد للغرب، يتبىن 

لية السوق، يسعى النضمام تركيا إىل رأمسا

االحتاد األورويب، وذو جذور إسالمية وتوجه 

إسالمي لكنه ينفي أن يكون حزبا إسالميا 

وحيرص على أال يستخدم الشعارات الدينية 

إنه حزب : ويقول. يف خطاباته السياسية

حمافظ ويصنفه البعض على أنه ميثل تيار 

  .اإلسالم املعتدل

 احلكم يف تركيا عام وصل احلزب إىل

وكان قد مت تشكيله من قبل النواب ، ٢٠٠٢

الذي " حزب الفضيلة اإلسالمي"املنشقني من 

والذي مت "جنم الدين أربكان "كان يرأسه 
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حله بقرار صدر من حمكمة الدستور التركية 

، وكانوا ميثلون ٢٠٠١من حزيران  ٢٢يف 

ونتيجة ". حزب الفضيلة"يف  جناح اددين

هات احلزب اإلسالمية فإنه يواجه لتوج

عقبات على الصعيد الداخلي من قبل 

املؤسسة العسكرية العلمانية واليت تعمل جبهد 

مصطفى كمال "من أجل احلفاظ على إرث 

وتوجهاته العلمانية واليت على " أتاتورك

  .أساسها بنيت تركيا

  السياسية الداخلية حلزب العدالة والتنمية 

رين أحدمها مؤيد يواجه احلزب مبعسك

واآلخر املعارض له، األول وهو األكرب و 

سياسيون دينيون ومن ميني الوسط يتزعمه 

، واملعسكر اآلخر يتألف من والليرباليني

، والنخبة البريوقراطية العلمانيني األقوياء

العسكرية واملدنية وأحزاب خمتلفة من 

  .القوميني

بالنسبة للمعسكر املؤيد فهو يؤيد حزب 

الة والتنمية تأييدا تاما حيث يرى أنه قادر العد

على مواجهة املؤسسة العسكرية والوصول 

بتركيا إىل االنضمام لعضوية االحتاد 

األورويب، وبناء اخلطوط العريضة حنو تنمية 

وهي البالد، ومعاجلة املسألة األكثر صعوبة 

االعتراف باحلقوق الدميقراطية للسكان 

إطالق مبادرات ، وكذلك حماولة األكراد

دبلوماسية يف الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

  .والقوقاز من أجل لعب دور فاعل يف املنطقة

أما بالنسبة للمعسكر املعارض للحزب فهم 

يعولون على اجلذور اإلسالمية والتارخيية له، 

وأن احلزب يسعى إىل إضعاف املؤسسة 

العسكرية متذرعا باالنضمام إىل االحتاد 

ناهيك على أن احلزب يسعى إىل  .األورويب

أسلمة تركيا العلمانية، وذلك من أجل تعزيز 

موقعها يف العامل اإلسالمي حىت على حساب 

سياسية تركيا التقليدية وهي التحالف مع 

  .الغرب 

وبالرغم من املعارضة اليت يلقاها احلزب من 

يتمتع بشعبية قبل املؤسسة العسكرية إال أنه 

فهو احلزب املهيمن يف داخل البالد  كبرية

حتقيق منو اقتصادي فقد جنح يف . تركيا

لتركيا منذ فوزه للمرة األوىل يف عام  سريع

، وهذا ما ساعده أيضا يف احلصول ٢٠٠٢

على دعم سياسي كبري و حتقيقه النتصار 

مذهل مره أخرى يف إعادة انتخابه يف يوليو 

ويعمل احلزب حاليا على إدخال . ٢٠٠٧

سية ودستورية يف حماولة إصالحات سيا

يف  فرضته املؤسسة العسكريةلالستبدال ما 

، وحماولة كسر سيطرا ١٩٨٢البالد منذ 

على احلياة السياسية واالقتصادية يف البالد، 

والطعن يف األيديولوجية واألسس اليت تقوم 
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العلمانية والقومية : عليها الدولة التركية

  .واملركزية 

ظاهر العامة اليت و قد حرص على أكثر امل

، فعلى احلجابحيرص عليها اإلسالم وهي 

سبيل املثال، عمل على توجيه دعمه الكامل 

حلق املرأة يف ارتداء احلجاب يف اجلامعات 

واليت خاض فيها معركة أمام احملكمة 

يف حماولة للطعن  ٢٠٠٨الدستورية يف عام 

وتنظر النخبة . يف الدستور العلماين للبالد

ىل أن حزب العدالة والتنمية العلمانية إ

يستخدم نفوذه حمليا وعلى الصعيد الوطين 

، وقد من أجل تسهيل املمارسات الدينية

تنحية النفوذ السياسي جنح احلزب يف 

، من خالل إجراء بعض التغيريات للجنراالت

القانونية واليت حتد من القوة السياسية 

للمؤسسة العسكرية، والنجاح يف تولية عبد 

 ٢٠٠٧جول رئاسة البالد يف عام  اهللا

وقد جلب أردوجان . احملسوب على احلزب

يف يوليو املاضي املدنيني لس األمن 

القومي، الذي طاملا كانت يمن عليه 

  . املؤسسة العسكرية

وقد تدخلت املؤسسة العسكرية من قبل أربع 

يف عمل انقالبات  ١٩٦٠مرات منذ عام 

ن آخرها ما إلسقاط احلكومات املدنية وكا

 Ergenekon"أيرجينيكون " عرف باسم 

واليت مت فيها ضبط عدد من الضباط 

انقالب واألكادمييني الذين سعوا لعمل 

، ومت التحقيق معهم عسكري ضد أردوجان

والزج م يف السجون وهو ما أدى إىل 

  .تلطيخ مسعة اجليش

  موقف احلزب من قضية األكراد 

حياة هي مبثابة  إن التعامل مع القضية الكردية

 أو موت بالنسبة حلزب العدالة والتنمية،

فقد جنح يف التعامل مع قضية أكراد العراق 

مبهارة وشجاعة، عكس ما كان يف السابق 

حيث كان دائما يرفض التعامل مع إقليم 

كردستان العراقي على أنه شبه مستقل على 

اعتبار أن ذلك ميثل خطرا على وحدة العراق 

يد النزعة االنفصالية لدى األكراد وأنه قد يز

أما اآلن فاحلزب يعمل حاليا على . األتراك

حماولة توثيق الروابط مع احلكومة اإلقليمية 

، وذلك من أجل كسب لكردستان العراق

الثقة والتعاون مع أكراد العراق يف عدد من 

القضايا املثرية، واليت تتراوح ما بني قضايا يف 

  .ت االقتصادية جمال األمن والتبادال

لكن املشكلة تكمن يف التعامل مع األكراد 

-١٢األتراك والذين يقدر عددهم ما بني 

وهذه . مليون كردي يعيشون يف تركيا ١٤

املسألة متثل عبئًَا أكرب على احلياة السياسية يف 

تركيا، حيث دخلت تركيا خالل العقود 
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املاضية يف مناوشات لكبح مترد األكراد 

ي يقوده ما يعرف باسم حزب األتراك الذ

العمال الكردستاين، مما شكل عبئًا كبريا من 

وقد وعدت حيث النفقات العسكرية، 

حكومة حزب العدالة والتنمية بفتح حوار 

وذلك من خالل الدعوة  مع األكراد األتراك

إىل فتح حوار دميقراطي مع اجلماعات 

الكردية التركية واتمع املدين، على الرغم 

ن زعيم حزب العمال الكردستاين عبد من أ

اهللا أوجالن مازال مسجونا يف السجون 

وينظر إليه ـ أيضا ـ على أنه . التركية

إرهايب من قبل املؤسسة العسكرية التركية 

ويف وقت . ومعظم األتراك والدول الغربية

سابق فقد وعد أردوجان بكشف النقاب عن 

املقترحات اليت سوف تسمح لألكراد يف 

لتعبري عن اهلوية الثقافية الكردية حبرية أكرب، ا

  .وختفيف القيود على استخدام اللغة الكردية

منح لكن املسألة األكثر صعوبة تكمن يف 

والذين  عفو لقادة حزب العمال الكردستاين

ويبقى لنا أن . ينظر إليهم على أم مقاتلون

نرى ما إذا كان أردوجان لديه القدرة على 

ات السياسي لتنفيذ التدابري التحمل والثب

لوضع حد لتمرد حزب العمال الكردستاين 

عاما، والذي من شأنه  ٢٥والذي دام ملدة 

أن ميكن معظم مقاتلي حزب العمال 

الكردستاين من العودة إىل ديارهم وإطالق 

سراح عديد من السجناء، والذي قد يساعد 

  . يف االستقرار السياسي لتركيا

  حلزب العدالة والتنمية  السياسة اخلارجية

لعب دور فاعل على تسعى تركيا إىل 

وهذا ما توضحه  املستوى اإلقليمي والعاملي

رؤية أمحد داوود أوجلو، وزير خارجية 

تركيا حيث إنه يروج دائما لرؤية جتعل من 

تركيا العبا فاعالً على املستوى العاملي عرب 

صفر املشاكل مع "الترويج لسياسية 

 Zero Problems with"""اجلريان

Neighbors  مع األمل يف تسوية طويلة

األمد للخالفات من خالل توطيد درجة 

عالية من املشاركة مع قادة وشعوب الدول 

واهلدف من ذلك هو حتويل . ااورة لتركيا

، أو اإلقليمية، حىت "املركزية"تركيا من 

تصبح قوة ضمن املنظومة العاملية، ولكي 

أن دولة مسلمة ميكن أن تكون تربهن للعامل 

  . عضوا بناًء يف اتمع الدويل

معضلة للسياسية  القضية األرمينيةتشكل 

اخلارجية التركية، حيث تتهم تركيا بعمل 

إرث "لألرمن منذ قرن مضى  إبادة مجاعية

لكن رئيس وزراء تركيا " الدولة العثمانية 

أردوجان قد جنح يف كسر هذه املعضلة من 

نص يعه يف أغسطس املاضي على خالل توق
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بروتوكولني إلقامة عالقات دبلوماسية 

، واتفاق على فتح واقتصادية بني البلدين

احلدود بني البلدين، وهذه خطوة لألمام يف 

. جمال الدبلوماسية التركية يف منطقة القوقاز

كما تأمل تركيا يف أن تساعد هذه املبادرة 

يف حتسني صورا من أجل نيل عضوية 

االحتاد األورويب وختفيف الضغط على 

الكوجنرس لتمرير قرار بشأن اإلبادة اجلماعية 

  . لألرمن يف العام املقبل

العقبة الرئيسة أمام  مسألة قربصوال تزال 

على . انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب

الرغم من أن تركيا قد استأنفت املفاوضات 

ن ال مع الطرفني القربصيني للمرة األلف، لك

يوجد أمل كبري يف وضع تسوية للجزيرة 

واحلكومة التركية سيكون هلا . املتنازع عليها

أيضا أن تقرر قريبا ما إذا كانت ستفتح 

موانيها أمام املالحة من اجلزء اليوناين من 

  . قربص

  الدور التركي يف قضايا الشرق األوسط 

دخلت تركيا يف حمادثات غري مباشرة بني 

يا من أجل عملية السالم يف إسرائيل وسور

املنطقة، وأقحمت نفسها يف املفاوضات اليت 

 ٢٠٠٦تلت أزمات حرب لبنان عام 

واحلرب على قطاع غزة يف أواخر عام 

، حيث دعا ٢٠٠٩وأوائل عام  ٢٠٠٨

الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي داوود 

أوجلو لالنضمام إىل الوفد الفرنسي الذي 

  . مة غزةسافر إىل دمشق ملناقشة أز

و يف وقت سابق من هذا العام قام وزير 

اخلارجية داوود أوجلو بالتوسط بني العراق 

وسوريا يف النزاع األخري، حيت يدعي 

العراق أن التفجريات اليت وقعت يف املنطقة 

اخلضراء يف بغداد يف أغسطس من العام احلايل 

. قد نفذت من قبل املتمردين من سوريا

الة والتنمية بأن ويرى أنصار حزب العد

السياسة اخلارجية اجلديدة لتركيا هي يف 

النهاية تصب يف مصلحة جعل تركيا 

مسموعة الصوت يف احملافل الدولية فقد 

أصبحت بارعة يف ذلك، وهذا ما فعله رئيس 

الوزراء أردوجان يف مؤمتر دافوس االقتصادي 

توجيه توبيخ للرئيس اإلسرائيلي شيمون من 

إسرائيل على غزة، والذي  نتيجة حلرب برييز

حظيت فيه تركيا باحترام وشعبية من قبل 

  . شعوب العامل 

ويف النهاية ختلص املقالة إىل أن أردوجان 

اليوم ليس فقط  يهيمن على السياسة التركية

رئيس ألنه زعيم ديناميكي ولكن أيضا ألنه 

، وميكنه عادة من أن يتخطى حزب األغلبية

ويساعده يف ). كريةاملؤسسة العس(املعارضة 
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ال تتمتع ذلك املعارضة التركية اليت 

فلدى حزب العدالة والتنمية فرصة . بالكفاءة

فريدة لتغيري اتمع التركي، وتغيري دستور 

البالد والقيم السياسية البالية، وصنع السالم 

وهو على ما يبدو . مع كل جرياا وشعوم

على استعداد الغتنام هذه الفرصة حىت 

حرك تركيا يف االجتاه الصحيح يف مجيع تت

النواحي، والوصول بتركيا إىل أن تصبح دولة 

ليربالية دميقراطية متساحمة طاحمة يف سبيل 

الوصول إىل أن تصبح فاعالً على املستوى 

كما قالت وزيرة اخلارجية الدويل أو 

األمريكية هيالري كلينتون بأن تركيا هي 

تعاون واحدة من سبع قوى صاعدة سوف ت

بنشاط مع الواليات املتحدة يف حل املشاكل 

  .العاملية

  ماذا يريد أوباما من تركيا؟
ابريل  ١١،  ٢٠٥العدد  –تقرير واشنطن 

  حممد اجلوهري -٢٠٠٩

الواليات املتحدة األمريكية ال ميكن أن "

، ذه الكلمات "تكون عدوا للعامل اإلسالمي

ان خاطب الرئيس األمريكي أعضاء الربمل

التركي ومن خلفهم كل شعوب العامل 

اإلسالمي، وقد اعترب كثري من احملللني خاصة 

يف العاملني العريب واإلسالمي هذه الزيارة 

تدشني ملرحلة جديدة من العالقات بني مبثابة 

الواليات املتحدة األمريكية والعامل 

اإلسالمي، بعد مرحلة يعتربها كثريون 

  .ني اجلانبنياألسوأ يف تاريخ العالقات ب

املدقق يف فعاليات هذه الزيارة جيد أن اجلانب 

املتعلق برسالة أوباما إىل العامل اإلسالمي، هي 

فقط جزء من مهمة أكرب أراد الرئيس 

األمريكي إجنازها يف تركيا، تدور حول 

إصالح مسار العالقات األمريكية ـ التركية 

بعد كثريٍ من العقبات واملشاكل اليت واجهتها 

 فترة حكم الرئيس األمريكي بوش، فضالً يف

عن احلصول على ضمانات تركية مبساعدة 

اخلطط األمريكية يف كل من العراق 

وأفغانستان، باإلضافة إىل دورها يف عدد من 

  .امللفات اإلقليمية الساخنة األخرى

يف هذا اإلطار جاءت متابعات اإلعالم 

األمريكي خالل األسبوع املاضي حماولة 

ف على جوانب هذه الزيارة، لتقييم الوقو

مدى إسهاماا يف خدمة األهداف واملصاحل 

  . األمريكية

أوباما وإعادة تركيا إىل بيت الطاعة 

  األمريكي 

 Coreyمن جانبه أشار كوري فلينتوف 

Flintoff  يف تقرير بثته شبكة راديو

NPR  ا من حمللي السياسةإىل أن كثري
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يات املتحدة اخلارجية أكدوا على أن الوال

األمريكية ما يزال أمامها كثري لتفعله حىت 

تتمكن من حتسني عالقاا بالعامل اإلسالمي، 

ولفت التقرير االنتباه إىل أنه بالرغم من أن 

البعض اعترب أن زيارة الرئيس باراك أوباما إىل 

تركيا خطوة مهمة يف طريق حتسني العالقات 

سالمي، إال بني الواليات املتحدة والعامل اإل

أن هذه الزيارة ال ميكن بأي حال من 

األحوال أن تؤدي مبفردها هذا املهمة الشاقة، 

وذلك لعدة عوامل طرحها معد التقرير، أمهها 

أنه بالرغم من أن تركيا هي دولة ذات أغلبية 

مسلمة، إال أا دولة تعرف نفسها على أا 

دولة علمانية دميقراطية، وأضاف التقرير أن 

ثريا من األتراك سعداء بكون أوباما يوجه ك

رسالته إىل العامل اإلسالمي من بلدهم، 

باعتبار تركيا واحدة من أهم القوى 

اإلسالمية، ولكن يف الوقت ذاته فإن عديدا 

منهم يرون أنفسهم كعلمانيني، ولذلك يرى 

التقرير أنه لن يسعدهم كثريا أن تكون رؤية 

ركزا للعامل أوباما لتركيا باعتبارها م

  .اإلسالمي

أما ثاين العوامل اليت طرحها التقرير، فهو أن 

معظم فعاليات الزيارة خصصها أوباما 

إلصالح مسار العالقات األمريكية ـ 

التركية، اليت تدهورت كثريا بعد قرار 

احلكومة التركية إبان بدء العدوان األمريكي 

برفض هذه  ٢٠٠٣على العراق يف مارس 

مث رفض الربملان التركي  احلرب، ومن

استخدام األراضي التركية من جانب القوات 

األمريكية يف العمليات ضد العراق، كما 

عبرت إدارة بوش االبن عن غضبها الشديدة 

من العالقات التركية مع كل من إيران 

وسوريا، واللتني تعتربمها واشنطن من أكرب 

الدول اليت دد مصاحلها يف منطقة الشرق 

ولفت التقرير االنتباه إىل أن هذا . وسطاأل

السلوك الذي اتبعته احلكومة التركية يف ذلك 

الوقت، كان بسبب رغبتها يف إقامة عالقات 

قوية مع جرياا يف حميطها اإلقليمي، خاصة 

إيران اليت تعترب من أهم الدول بالنسبة لتركيا، 

حتتل املرتبة الثانية بعد روسيا يف حيث 

  .از الطبيعيتزويدها بالغ

وعن الدور الذي ميكن أن تلعبه تركيا يف 

تسوية امللف النووي اإليراين، أكد التقرير أنه 

يف الوقت احلايل تشجع تركيا االقتراب 

اجلديد الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما يف 

التعامل مع إيران، منذ أن كان مرشحا 

للرئاسة، ولكن إذا حتولت الواليات املتحدة 

قول التقرير ـ إىل سياسة أكثر ـ كما ي

تشددا، فإنه من احملتمل أن ختسر الواليات 

املتحدة الدعم التركي يف عدد من امللفات 
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فتركيا تقوم بدور الوسيط يف عدد . اإلقليمية

من القضايا من أمهها القضية النووية اإليرانية 

ومفاوضات السالم غري املباشرة بني سوريا 

ترب وسيطًَا هاما للتعامل وإسرائيل، كما أا تع

مع حركة املقاومة اإلسالمية محاس، ولكن 

يف الوقت ذاته أكد التقرير أن الواليات 

املتحدة ال تريد اخنراطًا كبريا من جانب 

تركيا يف قضايا الشرق األوسط؛ ألن هناك 

عددا من احملددات اليت جيب أن يوضع الدور 

ادة التركي يف إطارها، حبيث تدركها القي

التركية كليةً، وال تسعى بأي حال من 

فعلى سبيل املثال الدور . األحوال إىل جتاوزها

التركي يف األزمة اليت تعرض هلا قطاع غزة 

مؤخرا، أثناء وبعد احلرب اليت شنتها القوات 

اإلسرائيلية على القطاع، حيث ستسمع من 

األتراك إىل أم قاموا بدورهم على أكمل 

دى كان دورهم بناًء يف وجه، واىل أي م

إدارة هذه األزمة، ولكن سوف جتد دوالً 

أخرى مثل مصر على سبيل املثال تشتكي من 

هذا الدور، ألن األتراك مل يقوموا بالدور 

  .الالزم واملناسب يف مواجهة األزمة

وعلى جانب آخر وصف التقرير الدور 

التركي يف العراق بأنه دور إجيايب، خاصة منذ 

الواليات املتحدة أا ستقوم بعملية  أن أعلنت

انسحاب منظم وفق جدول زمين من العراق، 

مما دفع الرئيس التركي عبد اهللا جول يف 

زيارته األخرية إىل بغداد إىل التأكيد على أن 

تركيا سوف تعمل على تطبيع عالقاا مع 

العراق، ومساعدته يف االخنراط مرة أخرى يف 

  . املنطقة

ق أيضا أشار التقرير إىل إنه ويف هذا السيا

بالرغم من استمرار الغارات اليت تقوم ا 

قوات اجليش التركي ضد حزب العمال 

الكردستاين، الذي يتخذ من مشال العراق 

قاعدة للقيام بعمليات ضد األراضي التركية، 

فإن احلكومة التركية عملت على حتسني 

عالقاا بإقليم كردستان العراق، خاصة 

  .ت التبادل التجاريعمليا

  األرمن معضلة العالقة التركية األمريكية 

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إىل أن الرئيس 

األمريكي كان شديد احلذر يف احلديث عن 

أكثر ملفات العالقات التركية ـ األمريكية 

حساسية، وهو القضية األرمينية، وهل ميكن 

ة يف اعتبار ما قامت به اإلمرباطورية العثماني

ضد األرمن مبثابة عمليات تطهري  ١٩١٦عام 

حيث يسعى األمريكيون من أصول عرقي، 

أرمينية منذ فترة طويلة إىل دفع الكوجنرس 

األمريكي إىل إصدار تشريع يطالب تركيا 

باالعتراف بأن ما ارتكبته القوات العثمانية 

  .هو مبثابة عملية تطهري مجاعي
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يف جملس  وقد كان أوباما حينما كان عضوا

الشيوخ مؤيدا بقوة هلذا األمر، ولكنه يف 

املؤمتر الصحفي الذي عقده يف أنقرة مل يذكر 

، إال أنه أكد أن موقفه "تطهري عرقي"عبارة 

مل يتغري، وأشار يف الوقت ذاته إىل أن اجلانبني 

ـ تركيا وأرمينيا ـ يتفاوضان اآلن بقوة من 

ينهما أجل إعادة العالقات الدبلوماسية فيما ب

  .وتسوية هذا امللف

  ماذا كان يريد أوباما بالفعل؟ 

 The Situation Roomأما برنامج 

 Wolfالذي يقدمه اإلعالمي وولف بليتزر 

Blitzer  على شاشة شبكةCNN 

اإلخبارية، فقد أكد أن زيارة الرئيس باراك 

أوباما إىل تركيا، وتصرحياته بأن الواليات 

أبدا عدوا  املتحدة مل تكن ـ ولن تكون ـ

للعامل اإلسالمي يف جزء منها دف إىل 

ضمان دعم تركيا وغريها من دول العامل 

اإلسالمي للجهود األمريكية اهلادفة إىل 

استعادة االستقرار يف أفغانستان، فضالً عن 

املساعدة يف تنفيذ اخلطط األمريكية اهلادفة 

  .إىل االنسحاب املنظم من العراق

ختيار أوباما لتركيا لتكون وأكد التقرير أن ا

املنرب الذي يتحدث من خالله إىل العامل 

اإلسالمي هو اختيار جيد، فتركيا ـ كما 

يشري التقرير ـ هي أفضل األماكن واألكثر 

مالئمة لتخرج منها الرسالة اليت يريد أوباما 

إبالغها للعامل اإلسالمي، فغالبية السكان 

% ٥فقط هناك يدينون باإلسالم، بينما يدين 

تقريبا باملسيحية واليهودية، ويف سياق تقدمي 

رسالته إىل العامل اإلسالمي، حاول أوباما 

اإلحالة إىل طفولته اليت قضاها يف إندونيسيا، 

أحد أكرب الدول اإلسالمية من حيث عدد 

السكان، كما أشار إىل أن والده كان 

مسلما، وقد اعترب التقرير أن هذه اإلشارات 

اليت صدرت عن الرئيس األمريكي  والدالالت

مبثابة حتركات حتمل كثريا من املخاطر 

السياسية بالنسبة له، يف ظل حقيقة أنه مكث 

ـ على حد وصف التقرير ـ طوال العامل 

املاضي حياول بكل قوة نفي الشائعات اليت 

انتشرت يف الواليات املتحدة والعامل أثناء 

ه مسلما، احلملة االنتخابية الرئاسية عن كون

  .مما كان سيهدد فرصه يف تويل املنصب

وأشار التقرير إىل أن هذه الزيارة كانت هلا 

عدد من األهداف العملية األخرى اليت سعى 

أوباما إىل حتقيقها، وأهم هذه األهداف 

ثاين أكرب يتمحور حول كون تركيا متتلك 

، NATOبني دول حلف الناتو  جيش

للغاية، يف  لذلك فإن ضمان دعمها أمر هام

ظل قيام الواليات املتحدة مبراجعة 

استراتيجيتها يف أفغانستان، وسعيها بقوة إىل 
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إقناع دول احللف بإرسال مزيد من اجلنود 

القوة املتصاعدة حلركة إىل هناك، ملواجهة 

كما أن تركيا هي . طالبان وتنظيم القاعدة

أحد دول اجلوار اهلامة للعراق، وىف ظل قيام 

إلعالن عن خطته لسحب القوات أوباما با

األمريكية من العراق خالل ستة عشر شهرا، 

األراضي التركية والدعم لذلك فإن 

اللوجسيت الذي ميكن أن تقدمه احلكومة 

  .التركية مهم جدا لنجاح عملية االنسحاب

  حلفاء ال ميكن الوثوق م 

إىل  Blitzerومن ناحية أخرى أشار بليتزر 

مت به الشبكة حول مدى استطالع للرأي قا

إمكانية أن تثق الواليات املتحدة يف حلفائها 

من الدول اإلسالمية مثلما تثق يف حلفائها 

من الذين مت % ٥١اآلخرين، فأكدت نسبة 

استطالع آرائهم أنه ليست هناك مشكلة يف 

هذا األمر % ٤٨هذا األمر، بينما رفض 

كليةً، وتعليقًا على هذه النتائج استضاف 

كبري  Steve Hayesنامج ستيفن هايز الرب

 Theحمرري جملة ويكلي ستاندر

Weekly Standard الذي أكد على ،

أن الرئيس األمريكي باراك أوباما لديه القدرة 

على التعامل مع هذه الشكوك لدى الرأي 

العام األمريكي، فهو كرئيس للواليات 

املتحدة ميكن أن يفعل كثريا لتحقيق األهداف 

دها، ومن هنا ـ كما يشري هايز اليت يري

Hayes  ـ ميكن النظر إىل الدالالت اليت

حتملها زيارته لتركيا، وإلقائه خطابا موجها 

إىل العامل اإلسالمي، من برملان واحدة من 

أهم الدول اإلسالمية، وذلك من أجل 

توضيح ماذا تريد الواليات املتحدة وما 

  .موقفها يف الوقت احلايل

أكد أن هناك مشكلة  Hayesولكن هايز 

فيما قام به الرئيس باراك أوباما، إذا مت النظر 

إىل جوهر هذه التحركات اليت قام ا 

أن أوباما  Hayesمؤخرا، فقد اعترب هايز 

قام بارتكاب كثريٍ من األخطاء، فقد أظهر 

ـ كما يقول ـ ضعفًا كبريا من جانب 

الواليات املتحدة، ألنه حاول أن يقنع 

مني بأن األمريكيني يتشاون معهم املسل

على أنه  Hayesكثريا، ومن مث شدد هايز 

كان من الضروري أن يظهر أوباما مزيدا من 

القوة، وأن الرسالة اليت كان جيب أن يعمل 

على إبالغها للعامل اإلسالمي، هي تلك اليت 

حاول الرئيس األمريكي السابق جورج دبليو 

  .ذلك بوش ولكن مل يفلح يف حتقيق

وىف اإلطار ذاته أكد روالند مارتني 

Roland Martin  احمللل السياسي بـ

CNN  أنه من املقلق للغاية أن جتد نسبة

تشكك يف أي عالقة حتالفية مع دولة % ٤٨
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إسالمية، بينما أظهرت استطالعات رأي 

أخرى إىل وصول هذه النسبة إىل ما يقارب 

، ومن مث فمن رأي مارتني %٩٠الـ 

Martin  أنه ليس من املهم أن يكون هؤالء

احللفاء جماورين للعراق، أو أن تكون 

للواليات املتحدة قواعد عسكرية على 

ولكن املهم أن تكون هذه الدول أراضيهم، 

إسالمية معتدلة، وأن تكون مستعدة ألن 

تكون مع الواليات املتحدة يف أي حتركات 

تتخذها، حىت لو كانت ضد دول إسالمية 

ها اإلدارة األمريكية دوالً أخرى ترا

  .عدوانية وتعتمد على العنف

معضلة الدور التركي يف الشرق 

  األوسط 

سبتمرب  ٥-٢٥٧العدد  - تقرير واشنطن

  رضوى عمار -٢٠١٠

ال شك يف أن اإلدارة التركية قد باتت يف 

اآلونة األخرية تلفت أنظار العامل قاطبة 

ا والعامل العريب على حنو خاص جراء سياسا

يف إدارة األزمات اليت نشأت بني أنقرة وتل 

رفعت خر مرة آوجدير باملالحظة أن . أبيب

فيها أعالم تركيا عرب شوارع عواصم 

الشرق األوسط كانت خالل احلرب العاملية 

األوىل دعماً للسلطان العثماين الذي أعلن 

وبفضل . اجلهاد وقتها ضد القوى الغربية

اعمة لفك سياسات احلكومة التركية الد

احلصار املفروض على غزة أصبح ال يوجد 

زعيم عريب له شعبية مثلما حيظى رئيس 

  .الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

  تركيا ودور الوسيط 

من املعلوم أن الدور الوسيط يتطلب أن 

يكون ذلك هناك عالقة طيبة مع مجيع 

األطراف املتنازعة وأن يكون موضع ثقة لدى 

اعت تركيا القيام بذلك وقد استط. الكافة

على امتداد سنوات حكم حزب العدالة 

والتنمية إذ حافظت على عالقاا الطيبة مع 

الشعب الفلسطيين كما احتفظت على 

اجلانب األخر بعالقاا الطيبة مع إسرائيل 

وذلك على كافة املستويات واألصعدة 

وقد قام . السياسية واالقتصادية والعسكرية

طرفني بزيارات متبادلة على املسئولون من ال

أعلى مستوى مما مكن تركيا من أن تكون 

حمل ترحيب للقيام بالوساطة بني سوريا 

  . وإسرائيل

وجدير بالذكر، أن تركيا عضو يف حلف 

الناتو منذ فترة طويلة وهي أقرب صديق 

وهناك روابط . إلسرائيل يف العامل اإلسالمي

وطيدة بني القوات العسكرية للبلدين 
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غري أن العالقات بني البلدين قد . واحلكومات

بدأت يف التدهور خالل احلرب اليت شنتها 

لور إبان إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما تب

املشادة الكالمية العلنية بني رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب أردوغان والرئيس 

اإلسرائيلي شيمون برييز على هامش املنتدى 

االقتصادي العاملي يف دافوس بسويسرا والذي 

وذلك عندما . ٢٠٠٩عقد يف كانون الثاين 

قوطعت انتقادات أردوغان لألعمال 

استرسال حديثه مما اإلسرائيلية ومل يسمح له ب

  . تسبب يف ضجة دولية كبرية

ورغم ما يشوب العالقات من توتر بني 

ظل البلدين إال أنه من املالحظ أن هذا التوتر 

على املستوى اللفظي ومل يصل إىل جوهر 

فعلى الرغم من . العالقات بني البلدين

انتقادات أردوغان املستمرة للسياسات 

ال سطيين إال أنه اإلسرائيلية جتاه الشعب الفل

يزال التعاون مستمراً بني البلدين يف الدفاع 

فعلى سبيل املثال، مت التوقيع . واالستخبارات

مليون دوالر حول  ١٦٥على اتفاق حبوايل 

 Airالصور االستخبارتيه احملمولة جواً 

borne imagery intelligence 

كذلك . عشية القصف اإلسرائيلي على غزة

ن اإلسرائيلي مهامه واصل سالح الطريا

اخلاصة بالتدريب يف قاعدة التدريب يف تركيا 

كما شاركت تركيا مع إسرائيل . يف قونيا

والواليات املتحدة األمريكية يف املناورة 

البحرية السنوية املشتركة اليت تعقد سنوياً يف 

  . ٢٠٠٩أغسطس عام 

ويالحظ أنه على الرغم من التوتر الذي 

لدين إثر تداعيات أزمة شاب العالقات بني الب

سفينة اإلغاثة التركية وما نتج إثره من قتلى 

مل تطلب السلطات وجرحى أتراك إال أنه 

التركية مغادرة السفري اإلسرائيلي من 

كما أن احملادثات بني وزير اخلارجية  .تركيا

التركي ووزير الدفاع اإلسرائيلي قد أكدت 

ة على أنه ال تزال بعض القنوات الدبلوماسي

كما ال تزال احملادثات اهلاتفية بني . مفتوحة

  . العسكريني من كال البلدين مستمرة

  الدور التركي ومفهوم الشراكة النموذجية 

ميكن القول أن تركيا والواليات املتحدة 

 -منافسني استراتيجينياألمريكية أصبحا 

وهذه نتيجة . خاصة يف الشرق األوسط

اسات منطقية للتحوالت اليت شهدا سي

تركيا اخلارجية والداخلية فضالً عن التغريات 

ويالحظ أن هذا الواقع . يف النظام الدويل

مدفوع من الداخل بردود فعل تركيا 

الغاضبة إثر منع إسرائيل ألسطول السفن 

الذي نظمته اسطنبول والذي حاول كسر 

وقد . احلصار الذي فرضته إسرائيل على غزة
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محد داوود يف أشار وزير اخلارجية التركي أ

كجرمية "هذا الصدد إىل األعمال اإلسرائيلية 

  . ويقصد بذلك إسرائيل" قامت ا الدولة

ويالحظ يف هذا الصدد أن البيت األبيض قد 

أن تركيا أكد بشكل واضح منذ البداية على 

، الذي صاغ فكرة متثل أولوية ألوباما

 modelالشراكة النموذجية "

partnership "وهو ما يقوم  .بني البلدين

على قيم مشتركة ومبادئ دف إىل حتقيق 

السالم واألمن واالستقرار والرفاهية 

  .االقتصادية ملناطق الصراع يف خمتلف املناطق

إال أنه على الرغم من أن تركيا والواليات 

املتحدة األمريكية لديهما مصاحل إستراتيجية 

متقاربة يف حتقيق االستقرار يف منطقة الشرق 

سط ومكافحة اإلرهاب والتطرف األو

واحلفاظ على االقتصاد العاملي املفتوح وتأمني 

تدفق الطاقة واملضي قدماً يف حتقيق االستقرار 

والسيادة للدول يف منطقة القوقاز وأسيا 

الوسطى، واحلفاظ على عالقات مثمرة مع 

غري أنه عندما ننكب يف التفاصيل . أوروبا

ايات جند أن واشنطن وأنقرة لديهم غ

  .متعارضة يف قضايا متعددة

فعلى حني تسعى الواليات املتحدة األمريكية 

، وأن تظل القوة املهيمنة يف املنطقةلتبقى 

مسيطرة على النظام السياسي الذي جيعل من 

السهل عليها أن حتقق أهدافها يالحظ أن 

األتراك . تركيا ترى األمور على حنو خمتلف

أنقرة ما خيدم مصاحل يسعون فقط إىل 

وإذا كانت السياسات . اإلقليمية اخلاصة

ختدم األهداف األمريكية يف نفس الوقت فهو 

  . إذا مل يكن ذلك فكذلك. أمر جيد

تداخل بني وجدير باملالحظة أن هناك 

يف الشرق  املصاحل األمريكية والتركية

ففيما خيص امللف النووي اإليراين . األوسط

غبة يالحظ أن هناك خماوف تركية حول ر

إيران المتالك األسلحة النووية ومن احملتمل 

أن تزيد هذه املخاوف حال توقفت أو 

فشلت املفاوضات الرامية إىل امتثال إيران مع 

. قواعد ولوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وهو ما يعطي فرصة جديدة للتعاون بني 

الواليات املتحدة األمريكية وتركيا وخاصة 

  .وخييف الدفاع الصار

وعلى صعيد الوضع يف أفغانستان، فقد 

قدمت تركيا دعماً عسكرياً كبرياً لقوات 

حلف مشال األطلنطي يف أفغانستان إىل 

جانب مصادر قوا الناعمة القيمة ودعمها 

حيث تكن . لالستقرار والتنمية يف أفغانستان

احتراماً النخب واجلمهور العام يف باكستان 

عت تركيا ببعض وقد اضطل. كبرياً لتركيا

املبادرات الرامية إىل اجلمع بني حكومات 
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أفغانستان وباكستان للتوصل إىل مزيد من 

التعاون، والعالقات البناءة، مبا يف ذلك احلوار 

 Theبني اجلمعية الوطنية الكربى التركية 

Turkish Grand National 

Assembly  والربملان يف كل من أفغانستان

  . وباكستان

صعيد امللف العراقي، فاملسئولون يف أما على 

تركيا يراقبون عن قرب تطور اإلستراتيجية 

ال تريد أن فأنقرة . األمريكية جتاه العراق

ترى انسحاب للقوات األمريكية من 

العراق على حنو حيملها خبسائر قد تؤدي إىل 

 –يف الدول األخرى  انتشار العنف الطائفي

ة العربية خاصة إيران وسوريا وأيضاً اململك

وعلى الرغم من ذلك، تعارض . السعودية

تركيا بشدة نشر عدد متزايد من القوات 

األمريكية يف مشال العراق، وهو ما يدافع عنه 

رغم أن . املسئولني األمريكيني عن كثب

املسئولون يف تركيا قد حذروا من أن ذلك 

التحرك يقلل بشدة من إمكانية التعاون 

تحدة األمريكية التركي مع الواليات امل

ويفاقم من الضغوط يف العالقات األمريكية 

  .التركية

فعدد قوات األمن التركية اليت قتلت يف 

السنوات القليلة املاضية على يد حزب العمال 

. الكردستاين قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً

وهو ما أدى إىل تزايد الضغوط الداخلية 

خاصة من جانب اجليش التركي الذي ال 

طالب بشن عمل عسكري من جانب يزال ي

وقد . واحد ضد حزب العمال الكردستاين

عزز فوز حزب العدالة والتنمية الكاسح يف 

 ٢٠٠٧يوليو عام  ٢٢االنتخابات الربملانية يف 

أردوغان على املستوى السياسي وأعطى له 

ورغم ذلك فإنه ال . فرصة اللتقاط األنفاس

خلية يزال قد يواجه باملزيد من الضغوط الدا

للقيام بعمل عسكري منفرد ضد حزب 

فالقضية الكردية بشكل . العمال الكردستاين

. خاص ميكن أن تسبب خالفات جديدة

وكيفية تعامل الواليات املتحدة األمريكية 

مع هذه القضية سيكون حمك أساسي يف 

اختبار التحالف األمريكي التركي من 

فإذا مل تم الواليات . وجهة نظر تركيا

حدة األمريكية مبخاوف تركيا بشأن املت

حزب العمال الكردستاين فذلك سيكون له 

تأثرياً سلبياً على العالقات األمريكية التركية 

بل أن التوجه ضد الواليات املتحدة األمريكية 

  .سيتنامى

ومن مث ميكن القول بأن تركيا لديها العديد 

من األسباب والعوامل اليت تدفعها إلقامة 

ة مع كالً من إيران وسوريا فكال عالقات طيب

البلدين لديهما مصلحة مشتركة مع تركيا 
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من ناحية . مستقلة ملنع ظهور دولة كردية

أخرى عززت تركيا روابط الطاقة مع إيران 

من هنا، فمن . مما عزز الروابط بني البلدين

غري احملتمل أن تدعم تركيا السياسات 

أو  ياعزل إيران وسوراألمريكية الرامية إىل 

بل . اإلطاحة باألنظمة احلاكمة لتلك الدول

من احملتمل أن تفضل إتباع سياسات ترمي 

  .إىل تشجيع احلوار األمريكي مع تلك الدول

فالسلوك التركي كان يتسم باهلدوء إىل حد 

ما بشأن ادعاءات الواليات املتحدة األمريكية 

وإسرائيل حول نقل سوريا صواريخ سكود 

تدريب مقاتلي حزب اهللا إىل حزب اهللا أو 

والتساؤل الذي . على استخدامها يف سوريا

يثريه البعض يف هذا الصدد هو ماذا ستفعل 

تركيا لو قامت إسرائيل بشن ضربة وقائية 

ضد هذه الصواريخ، اليت يعتقد وجودها على 

أن أو لو .. احلدود بالقرب من وادي البقاع

قوات الدفاع اإلسرائيلي نقلت املعركة إىل 

جندي تركي  ٣٦٧لبنان حيث يوجد 

خيدمون يف قوات األمم املتحدة حلفظ السالم 

يف جنوب لبنان؟ وأياً كان السيناريو املتوقع 

فإن الصراع على احلدود الشمالية إلسرائيل 

ويف هذا . تبدو احتماالت حدوثه مرتفعة

اإلطار، يصعب احتمال أن واشنطن لن 

 تؤيد حق إسرائيل يف الدفاع عن النفس

  .وهو ما خيتلف عن املتوقع من أنقرة

املوقف األمريكي من تداعيات أزمة أسطول 

  احلرية 

ال شك يف أن اعتداء إسرائيل على أسطول 

احلرية قد وضع أوباما يف مأزق االختيار ما 

بني إدانة إسرائيل ومن مث زيادة رصيده لدى 

العامل اإلسالمي وبني الوقوف جبانب حق 

د بذلك إسرائيل يف احلليف احملاصر ويقص

  . الدفاع عن النفس

وقد عقدت إدارة أوباما مشاورات مكثفة يف 

هذا الصدد مع إسرائيل وتركيا من أجل نزع 

فتيل التوتر املتزايد بني الطرفني واحلفاظ على 

ورغم . عالقات ثنائية جيدة مع كل منهما

ذلك أثارت التعليقات األولية للواليات 

كما عملت . ركيااملتحدة األمريكية غضب ت

الواليات املتحدة األمريكية على إعاقة جهود 

تركيا وغريها من أجل تأمني إصدار بيان من 

جملس األمن يلقي اللوم على إسرائيل، ويؤيد 

يف اية املطاف إدانة األعمال اليت أدت إىل 

ففي حني دعت تركيا . جرح املدنيني وقتلهم

 وجملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل

إرسال بعثة تقصي احلقائق الدولية املستقلة، 

أيدت وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 

لكن الواليات املتحدة . إجراء حتقيق إسرائيلي
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األمريكية على اجلانب األخر مل متانع طلب 

تركيا بعقد اجتماع طارئ لس حلف مشال 

  .األطلنطي

وال تزال تركيا متارس ضغوطاً على األمم 

لكي يتم فرض عقوبات على الدولة املتحدة 

اإلسرائيلية جراء غزوها على سفينة اإلغاثة 

وقد أطلقت . اليت كانت حتمل العلم التركي

لكن إسرائيل " ازرة"تركيا على الغزو 

أصرت على آثر ذلك أا كانت تستخدم 

فعلى حد قول . حقها يف الدفاع عن النفس

اهو وفق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتيني

غزة "ما تناقل يف وسائل اإلعالم اإلسرائيلي 

دولة إرهابية متوهلا إيران، ومن هنا حنن جيب 

أن حناول منع أي أسلحة من إحضارها إىل 

وقد حتدث البيت ". غزة جواً أو حبراً أو براً

األبيض عن دعمه لقرار جملس األمن الدويل 

الذي يطالب بالتحقيق يف هذه احلادثة لكنه 

شر إىل أي إدانة ألعمال إسرائيل يف هذا مل ي

وهو ما أشار إليه وزير اخلارجية . الصدد

التركي أمحد داوود أوغلو بعدم سعادته نتيجة 

هذه االستجابة وأشار إىل أنه عمل إجرامي 

  .البد من التحقيق فيه

  

دور إقليمي متنامٍ يف .. تركيا

  الشرق األوسط 

ابريل ١٨-٢٠٦العدد -تقرير واشنطن

٢٠٠٩  

اختار الرئيس األمريكي باراك أوباما أنقرة 

وإذا . أول عاصمة إسالمية يزورهالتكون 

كان اختيار أوباما هذا يعكس ـ يف جانب 

منه ـ رغبته يف حتسني عالقاته مع العامل 

اإلسالمي، فإن أحد أهم أهداف الزيارة هو 

حماولة إصالح العالقات األمريكية ـ التركية 

ا يف عهد الرئيس بوش، اليت تضررت كثري

احلاجة األمريكية للدور خاصة يف ظل 

التركي حلل كثريٍ من القضايا اليت تعترض 

  . واشنطن يف منطقة الشرق األوسط

ويف هذا الصدد نشر موقع جملس العالقات 

 Council On Foreignاخلارجية 

Relation يف اليوم الثاين من إبريل ،

ك مقاالً لستيفن كو) ٢٠٠٩(اجلاري 

Steven A. Cook املتخصص يف ،

دراسات الشرق األوسط، حتت عنوان 

الدور التركي املتنامي يف دبلوماسية السالم "

 The Evolvingبالشرق األوسط 

Turkish Role in Mideast 
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Peace Diplomacy ." وفيما يلي نص

  . املقال

تبدأ كوك بأن احلكومة التركية متطلعة للعب 

وسط، ومع أن تركيا دور مؤثر يف الشرق األ

قد قدمت إسهامات هامة يف املنطقة يف 

السنوات األخرية، فإن النشاط التركي كان 

وهو اجلدل . موضع جدل كبري يف واشنطن

الذي تصاعد بعد خروج رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب أردوغان غاضبا من 

حلقة نقاشية حول أزمة غزة يف املنتدى 

يف يناير من االقتصادي العاملي يف دافوس 

  . ٢٠٠٩العام اجلاري 

فقد أفرزت هذه احلادثة سيالً من االنتقادات 

من بعض صناع القرار واحملللني والصحفيني 

األمريكيني، الذين اعتربوا الضجة اليت صنعها 

دليالً دامغا على أن أردوغان يف دافوس 

تركيا، حتت قيادة حزب العدالة والتنمية 

كة اإلسالمية الذي ترجع جذوره إىل احلر

التركية، قد حلقت بعيدا عن الغرب، 

من الشرق " املتطرفني"وذلك لصاحل 

بل ودفع سلوك أردوغان يف . األوسط

دافوس، ومباركته حلركة محاس أثناء اهلجوم 

اإلسرائيلي على غزة، وانتقاداته الشديدة 

إلسرائيل، واليت احنرفت يف بعض األحيان إىل 

ني إىل التساؤل عما إذا معاداة السامية، باملراقب

كانت تركيا ستستمر يف لعب دور بناء يف 

  . الشرق األوسط

  عودة تركيا العثمانية 

منذ جميء حزب العدالة والتنمية إىل السلطة 

، انتهجت أنقرة ٢٠٠٢يف أواخر عام 

استراتيجية واعية إلعادة العالقات مع 

الفضاءات العثمانية السابقة يف اجلنوب 

ن تركيا كان هلا دوما ومع أ. والشرق

مهمات وبعثات دبلوماسية يف مجيع أحناء 

الشرق األوسط، فإنه بالنظر إىل توجه 

السياسة اخلارجية التركية، والذي كان يعطي 

أولوية للعالقات مع الغرب والعلمانية الرمسية 

للجمهورية، مل تزد تركيا، يف أحسن 

األحوال، عن كوا العبا هامشيا يف الشرق 

  .ألوسطا

وتبنت حكومة حزب العدالة والتنمية، يف 

البداية حتت رئاسة عبد اهللا جول مث أردوغان 

، سياسة خارجية ٢٠٠٣منذ مطلع عام 

طموحة، جنبا إىل جنب مع برنامج داخلي 

لإلصالح السياسي يهدف إىل تأمني حماولة 

تركيا لتصبح عضوا يف االحتاد األورويب، ويف 

القات مع القاهرة الوقت ذاته تنمية الع

  .ودمشق وبغداد والرياض وطهران

وكان توجه تركيا شبه املقتصر على أوروبا 

والواليات املتحدة مناسبا خالل احلرب 
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الباردة، عندما كانت عضويتها يف منظمة 

حقيقة هلا ) الناتو(حلف مشال األطلسي 

األولوية القصوى يف سياستها اخلارجية، أما 

طلب سياسة خارجية مصاحل تركيا اآلن فتت

  . متعددة األبعاد

وقد قوبل ج حزب العدالة والتنمية اجلديد 

. بالشكوك من قبل واشنطنعلى الفور 

وأدت املفاوضات العصيبة بني واشنطن 

وبداية عام  ٢٠٠٢وأنقرة يف أواخر عام 

بشأن استخدام األراضي التركية لغزو  ٢٠٠٣

كي حمتمل للعراق، مث عدم قدرة الربملان التر

بعد ذلك على سن تشريع ميكن القوات 

األمريكية من شن هجوم على العراق من 

إغضاب الواليات األراضي التركية، إىل 

  .املتحدة

لكن اخلالف حول العراق مل يكن سوى 

البداية لسلسلة من التوترات جعلت كل من 

أنقرة وواشنطن على طريف نقيض يف الشرق 

، وعلى سبيل ٢٠٠٥ففي عام . األوسط

املثال، ويف ظل سعي الواليات املتحدة لعزل 

سوريا اعتمادا على زعم تورطها يف اغتيال 

رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري 

ودورها املركزي يف تسريب اجلهاديني إىل 

العراق، واصلت احلكومة التركية سياسة 

تعميق عالقاا الدبلوماسية واالقتصادية مع 

ز محاس يف االنتخابات وبعد فو. السوريني

، استضاف وزير ٢٠٠٦الفلسطينية يف يناير 

اخلارجية التركي عبد اهللا جول وغريه من 

املسئولني يف وزارة اخلارجية التركية، الزعيم 

اخلارجي حلركة محاس، خالد مشعل، وذلك 

. يف مقر حزب العدالة والتنمية يف أنقرة

وجاءت هذه التطورات على خلفية حتسن 

ت بني أنقرة وطهران، وهلجة رئيس العالقا

الوزراء أردوغان املتشددة اليت اعترب فيها أن 

العمليات العسكرية اإلسرائيلية يف قطاع غزة 

  ".إرهاب الدولة"والضفة الغربية مبثابة 

  هل يتفق الدور التركي مع واشنطن؟ 

وقد أثارت تلك التطورات تساؤالت جدية 

ودفع . حول توجه السياسة اخلارجية لتركيا

هذا التوجه التركي املتناقض مع اإلمجاع 

استنتاجات خاطئة لدى صناع الغريب إىل 

وغريهم من املراقبني، مفادها أن تركيا  القرار

مل تعد تعترب شريكًا يعتمد عليه، أو أن 

يف " الوسيط النزيه"بوسعها القيام بدور 

النزاعات يف الشرق األوسط كما كان يطمع 

كانت استضافة خالد . املسئولون األتراك

مشعل ـ املسئول عن مقتل عدد ال بأس به 

من اإلسرائيليني، والفلسطينيني ـ خطأً 

ومل يكتف قائد محاس برفض طلب . واضحا

املسئولني األتراك االعتراف بإسرائيل ونبذ 
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الكفاح املسلح، بل تسببت املقابلة يف 

إغضاب كل من واشنطن وتل أبيب، اليت 

  .ستراتيجية مع أنقرةجتمعهما عالقة ا

ومع ذلك، من اهلام أن نالحظ أنه مع كل 

تركيا وما إذا كانت " فقد"األسئلة عمن 

باجتاه الشرق، فال يوجد شيء " متيل"تركيا 

غري مألوف حول توجه أنقرة جتاه منطقة 

  .الشرق األوسط

فعلى خلفية انتهاء احلرب الباردة والتوتر 

 الذي أصاب عالقة تركيا مع االحتاد

األورويب، واملعضلة األمنية النامجة عن غزو 

العراق، فإن أي حكومة تركية كانت ستتبع 

سياسة خارجية مماثلة لتلك اليت اتبعها حزب 

وإن متت تنحية واقعة محاس . العدالة والتنمية

جانبا، فإن من الواضح كليةً أن سياسة تركيا 

الشرق أوسطية تتفق مع املصاحل القومية 

  .لتركيا

ى صعيد جمموعة من القضايا اهلامة يف وعل

الشرق األوسط ابتداًء من العراق ومرورا 

بإيران وانتهاء بإحالل السالم يف الشرق 

فإن السياسات التركية تتفق األوسط، 

. بشكل عام مع سياسات الواليات املتحدة

فقد دعمت تركيا لفترة طويلة تكوين عراق 

ات بني كما أن ازدهار العالق. فيدرايل مستقر

أنقرة وأربيل، وتكوين حكومة إقليمية 

كردية، بالتكامل مع اخنراط تركي معترب يف 

مشال العراق، من شأنه أن يزيل أحد العقبات 

  . اهلامة أمام سياسة واشنطن جتاه العراق

ورغم أن الوضع يف كركوك، والعنف الذي 

ميارسه حزب العمال الكردستاين، يظالن من 

تركيا، فإن زيادة أهم نقاط التوتر مع 

التقارب بني كل من تركيا وأكراد العراق من 

ل حجم هذه ؤشأنه أن يؤدي إىل تضا

املشكالت، ومن مث حيبط أحد أشد 

السيناريوهات تشاؤما واملتعلق بتدخل 

عسكري تركي، وهو التداخل الذي قد 

يقوض التقدم الذي حصل يف العراق على 

  . مدى الثمانية عشر شهرا املاضية

يف سياق حتسني عالقات تركيا مع أكراد و

العراق، فقد دعا الرئيس العراقي جالل 

طاللباين، اإلرهابيني املنتمني إىل حزب العمال 

الكردستاين إىل إلقاء السالح أو مغادرة 

وبالتايل مل تصبح تركيا بالنسبة . العراق

للواليات املتحدة الطرف احلاقد يف لعبة 

  . استقرار العراق

... ت التركية اإليرانية والسوريةالعالقا

  موضع جدل 

من وجهة النظر األمريكية، تعترب عالقات 

تركيا مع كل من سوريا وإيران األكثر إثارة 

. للجدل يف عالقات أنقرة الشرق أوسطية
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ومع أنه كثريا ما يستخدم نقاد تركيا هذه 

العالقات باعتبارها مؤشرات واضحة 

دالة والتنمية، لألجندة اإلسالمية حلزب الع

فإن عالقات أنقرة مع كل من دمشق 

وطهران تعود لنهاية التسعينيات وأوائل 

قبل جميء حزب العدالة األلفية اجلديدة، أي 

  .والتنمية

وتدعم القيادة التركية جهود إدارة أوباما 

ومن وجهة النظر . إلقامة حوار مع طهران

التركية فإن إقامة عالقات ثنائية جيدة مع 

وحتقيق االستقرار اإلقليمي مها أمران  إيران

شديدا األمهية، ليس ألسباب أيديولوجية، 

فإيران ولكن نظرا للحسابات االقتصادية، 

هي أكرب مورد للغاز الطبيعي إىل تركيا بعد 

  .روسيا

ومع أن األتراك يريدون تنويع إمدادام من 

الطاقة، ولديهم أيضا خطط لالستثمار الواسع 

طاقة املتجددة، غري أنه يف املديني يف برامج ال

القصري واملتوسط، ستبذل تركيا كل ما يف 

وسعها لضمان أن تظل عالقاا مع كل من 

  .طهران وموسكو ودية وتعاونية

ورغم أن عالقات تركيا مع سوريا ال ترتبط 

مبقتضيات إمدادات الطاقة تلك، فإن هناك 

ناطق فامل. مكونا اقتصاديا قويا هلذه العالقة

املفتقرة للتنمية يف جنوب شرق تركيا هي 

أقرب إىل دمشق منها إىل مدن كايسريي 

Kayseri وأنقرة وإسطنبول التركية .

ويعتقد األتراك أن زيادة حجم التجارة الثنائية 

تعزيز التنمية : خيدم غرضني رئيسني؛ أوهلما

، Cizreيف مناطق تركية مثل سيزر 

ر، وديار بك Gaziantepجازينتيب 

  .أنه يقدم دفعة لالقتصاد السوري: وثانيهما

جيادل مهندسو السياسة اخلارجية حلزب 

يف حالة ازدهار الدول العدالة والتنمية يف أنه 

ااورة لتركيا، فإا ستصبح أكثر سلمية، ما 

سينعكس إجيابا على األمن القومي التركي 

  .ويوفر بيئة إقليمية أكثر مالءمة للسالم

ات تركيا مع سوريا مصلحة وختدم عالق

جيواستراتيجية أخرى، ففي الفترة بني عامي 

، كان حمللو السياسة ٢٠٠٧-٢٠٠٦

اخلارجية التركية على اقتناع بأن دمشق ميكن 

إبعادها عن العالقة االستراتيجية مع أن يتم 

وعلى الرغم من أنه من غري املرجح  .إيران

أن تتخلى دمشق بسهولة عن عالقاا مع 

ان، فإن بوسع تركيا أن تؤدي دورا هاما طهر

توفري بديل جذاب لنظام بشار األسد يف 

  .بدالً من إيران

ومن املؤكد أنه من األفضل لواشنطن أن 

يدخل األتراك يف حوار مع السوريني، بدالً 

من أن يظل األسد معزوالً، يتحدث فقط مع 
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زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا والرئيس 

وقد أنتجت . أمحدي جناداإليراين حممود 

عالقات تركيا مع سوريا مثارها يف الشرق 

األوسط، فقد رعت أنقرة حمادثات غري 

مباشرة بني اإلسرائيليني والسوريني يف عام 

ورغم أن تلك املفاوضات مل تسفر . ٢٠٠٨

عن اتفاق، ومت جتميدها نتيجة غزو إسرائيل 

أوائل  ٢٠٠٨لقطاع غزة يف أواخر ديسمرب 

، لكن بكل ٢٠٠٩العام احلايل  يناير من

حقق السوريون واإلسرائيليون املقاييس فقد 

  .تقدما بفضل الوساطة التركية

توتر .. العالقات التركية ـ اإلسرائيلية

  مستمر 

تعد العالقات التركية اإلسرائيلية األكثر 

تعقيدا يف الشرق األوسط، فبينما حيتفظ 

قة، البلدان بعالقات عسكرية واقتصادية وثي

فقد اتسمت العالقة بينهما بالتوتر 

فمنذ البداية، أدرك . واالضطراب

اإلسرائيليون ميل سياسة حزب العدالة 

والتنمية جتاه منطقة الشرق األوسط إىل صاحل 

الفلسطينيني، وأبدوا قلقهم من عالقات أنقرة 

ويف الوقت ذاته كان لدى . مع طهران

اإلسرائيليني كامل الثقة يف جهود رئيس 

الوزراء أردوغان املتعلقة بالوساطة بني 

  .إسرائيل وسوريا

ومن جانبهم، شعر األتراك بالقلق من التقارير 

اليت تفيد أن اإلسرائيليني يطورون عالقام 

حزب من "مع كل من أكراد العراق ومنظمة 

يف كردستان، واليت هلا صلة " أجل حياة حرة

وجادلت تركيا . حبزب العمال الكردستاين

اإلجراءات اإلسرائيلية يف كل من الضفة  بأن

الغربية وقطاع غزة تقوض جهودها وجهود 

  .اآلخرين للتوصل إىل السالم

وقد تدهورت العالقات بني البلدين خالل 

اهلجوم اإلسرائيلي األخري على غزة، غري أن 

التقارير األخرية اليت تفيد بأن اإلسرائيليني قد 

ية إىل أنقرة، أرسلوا مسئوالً يف وزارة اخلارج

قد تدل على أن كال من احلكومتني تبحثان 

وإذا انصب . عن طريقة إلعادة الثقة بينهما

اهتمام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 

نتنياهو على التوصل إىل اتفاق مع سوريا، 

كما يتوقع كثريون، فقد تلعب تركيا دورا 

بارزا يف التقريب بني الطرفني والتوسط يف 

  .اوضاتاملف

وأخريا، فإن التحدي الذي تواجهه تركيا 

فيما إذا كان لديها القدرة على : يكمن أوالً

مواصلة دور ناشط يف هذه املنطقة دون 

يف مدى : تقويض أولويات أخرى، وثانيا

قبول القوى اإلقليمية األخرى للدور الذي 

  .تعتزم تركيا القيام به



التحدي الصهيوين                   )٧_٢١(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

كاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجيةمركز ال                                   ٤٦من ٣٤                         ٢٠١١-كانون الثاين

استراتيجية شرق أوسطية جديدة 

) ٢-١(وباما إلدارة أ

  ٢٠٠٨ديسمرب / عمرو عبد العاطي

مع انتهاء إدارة الرئيس بوش أواخر هذا العام 

، اختلف الشرق األوسط عما كان )٢٠٠٨(

، فعلى ٢٠٠١عليه مع بداية اإلدارة يف عام 

عكس ما كان متوقعا زادت األمور سوًءا يف 

فعلى الرغم من وجود . أكثر من بلد عريب

سكري يف العراق يف ألف ع ١٦٠أكثر من 

، مازال العراق يعاين من ٢٠٠٧اية عام 

عدم االستقرار واالنقسام والعنف والفساد، 

رغم عديد من التحليالت األمريكية اليت تشري 

إىل النصر األمريكي يف العراق وحتسني 

  . األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية

هذا، وقد أدى ايار املؤسسات العراقية 

سقوط النظام العراقي السابق إىل  عقب

لصاحل إيران؛ مما زاد إخالل ميزان القوى 

من النفوذ اإليراين يف اخلليج العريب 

يف صورته الكلية، جبانب  والشرق األوسط

السعي اإليراين لتخصيب اليورانيوم ضاربة 

بعرض احلائط قرارات جملس األمن، وغري 

مهتمة بالتهديدات األمريكية بشن ضربات 

  .إجهاضية ضد املنشآت النووية اإليرانية

تراجع الدور األمريكي يف عديد من كما 

واملصاحلات العربية، فقد غابت  االتفاقيات

واشنطن عن اتفاق الدوحة الذي وضع حدا 

اللبناين، وعن املفاوضات  –لالنقسام اللبناين 

السورية، وإن كانت كل تلك  –اإلسرائيلية 

اا وجودا أمريكيا إال االتفاقيات حتمل يف طي

كانت غائبة أن الواليات املتحدة األمريكية 

وال . عن الصورة الكلية لتلك االتفاقيات

  .اإلسرائيلي يأىب احللَّ –يزال الصراع العريب 

تراجع وإخفاق وكل هذا وغريه يؤشر إىل 

السياسة األمريكية يف الشرق األوسط 

ي ، وهو األمر الذخالل فتريت الرئيس بوش

يفرض على اإلدارة اجلديدة إعطاء قدر أكرب 

ويف إطار سعي . من األمهية هلذه املنطقة

مراكز األحباث األمريكية لصياغة استراتيجية 

جديدة للواليات املتحدة األمريكية يف منطقة 

أكرب مركزين حبثيني الشرق األوسط، دشن 

بقضايا املنطقة، جملس  أمريكيني اهتماما

 Councilonة العالقات اخلارجي

Foreign Relations  ومركز سابان

 Saban Centerلسياسة الشرق األوسط 

for MiddleEast Policy  التابع

 Brookingsملؤسسة بروكينجز 

Institution ا ضم ماا حبثيمشروع ،

من املركزين،  مخسة عشر باحثًايقرب من 

للبحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع 
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رق، السيما التأزم األمريكي قضايا منطقة الش

اإلسرائيلي،  –يف العراق، والصراع العريب 

ومنع االنتشار النووي واألزمة النووية 

اإليرانية، واإلصالح السياسي واالقتصادي، 

  . واحلرب على اإلرهاب

وقد خرجت توصيام وأحباثهم يف كتاب 

: استعادة التوازن"جديد محل عنوان 

لرئيس املقبل استراتيجية شرق أوسطية ل

Restoring the Balance: A 

MiddleEast Strategy for the 

Next President" عن مؤسسة ،

وقد كانت خالصة هذا املشروع . بروكينجز

والكتاب حمور مقال متميز لرئيسي املركزين، 

 Richard N. Haassريتشارد هاس 

رئيس جملس العالقات اخلارجية، ومارتني 

مدير مركز Martin Indykإنديك 

 Foreignسابان، مبجلة الشئون اخلارجية 

Affairs  ،لس العالقات اخلارجية التابعة

فرباير - ستصدر يف عددها القادم لشهري يناير

: بعيدا عن العراق" القادمني حتت عنوان 

استراتيجية أمريكية جديدة يف الشرق 

 Beyond Iraq :A Newاألوسط 

U.S. Strategy for the Middle

East."  

  استراتيجية جديدة بعيدة عن سيطرة العراق

ويف مقالتهما حياول هاس وإنديك الرد على 

كثريٍ من التساؤالت بشأن أمهية منطقة 

الشرق األوسط للواليات املتحدة من قبيل أن 

املنطقة ليست باألمهية لكي يوليها الرئيس 

بوش من دماء وثروة بالده، ولذا على إدارة 

يدة تركيز سياساا على منطقة أوباما اجلد

منطقة فحسبما يرى الكاتبان فإن . أخرى

الشرق األوسط هي اليت تفرض نفسها على 

؛ فما حيدث يف أجندة الرئيس األمريكي

منطقة الشرق األوسط ال يقتصر على املنطقة 

فاحلرب على . بل تكون له تبعاته دوليا

اإلرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

من الطاقة والتعامل مع التحديات الدولية وأ

املعاصرة يتطلب التعامل مع حتديات منطقة 

  .الشرق األوسط

إنه منذ انتهاء احلرب الباردة، : ويقوالن

كانت الواليات املتحدة املسيطرة على 

تراجع ولكنه يف السنوات املاضية . املنطقة

، هذا الدور إلخفاق الواليات املتحدة

قالة يف االستقرار األمين اهلش والذي أمجلته امل

بالعراق رغم زيادة القوات األمريكية، 

واالقتراب اإليراين من امتالك تكنولوجيا 

 –نووية، وترنح عملية السالم اإلسرائيلية 

الفلسطينية، وحكومة ضعيفة يف لبنان، 

وحتديات تواجها السلطة الفلسطينية من قبل 
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مريكية وتراجع املكانة األالفصائل املسلحة، 

باملنطقة لتعدد إخفاقاا على مدار السنوات 

ويريان أن الوقت يسري . الثماين املنصرمة

عكس ما يطمح الرئيس اجلديد، فضالً عن 

األزمة املالية اليت تعصف بالواليات املتحدة 

واليت قد حتد من قدرة الواليات املتحدة 

لتنفيذ وعودها، وهو األمر الذي من شأنه أن 

جعا يف كثريٍ من قضايا املنطقة على حيدث ترا

  .عكس ما كانت تريد واشنطن

وعلى الرغم من تراجع دور الواليات املتحدة 

يف منطقة الشرق األوسط خالل الثماين 

السنوات املاضية، فترة إداريت الرئيس بوش، 

يرى هاس وإنديك أن كثريا من األنظمة 

ضمانة العربية تنظر إىل واشنطن على أا 

. م وأا القادرة على حتقيق آماهلمأمنه

باإلضافة إىل أن كثريا من شعوب املنطقة 

مازالوا معجبني بالقيم واملبادئ األمريكية، 

وزاد هذا اإلعجاب بعد فوز باراك أوباما يف 

انتخابات الرابع من نوفمرب هذا العام، وهو 

يشجع الرأي العام العريب األمر الذي قد 

دام للتعامل واإلسالمي على دعم قيا

  .والعمل مع الواليات املتحدة

ويرى الكاتبان أن على إدارة أوباما االستفادة 

من هذه الرغبة اإلقليمية والقوى الدولية 

للتعامل مع قضايا املنطقة مثلما كان احلال 

عليه يف السنة املاضية من إدارة الرئيس بوش 

من التعاون الدويل متعدد األطراف يف 

رية الشمالية واإليرانية وإعادة األزمتني الكو

إحياء العالقات األطلسية وتدعيم عملية 

ولكي . الفلسطينية –السالم اإلسرائيلية 

تكون هذه اجلهود أكثر فاعلية فإن على إدارة 

  .أوباما تدعيم العمل واجلهود الدبلوماسية

ويريان أن جناح استراتيجية باراك أوباما يف 

تنطلق من  منطقة الشرق األوسط البد أن

ال يكون العراق مرحلة ما بعد العراق، حبيث 

، حماولة إجياد حمور االستراتيجية األمريكية

استراتيجية للتعامل البناء مع إيران والدفع إىل 

 –اتفاقية حل ائي للصراع الفلسطيين 

  .اإلسرائيلي

  احلوار مع إيران القوية 

تزايد حتدث هاس وإنديك يف مقالتهما عن 

من  يراين يف منطقة الشرق األوسطالدور اإل

تدعيم القوى الشيعية يف العراق ولبنان ويف 

عدد من دول اجلوار، على سبيل املثال يف 

باإلضافة . البحرين واململكة العربية السعودية

إيل دعمها قوى املقاومة الفلسطينية واللبنانية، 

اليت تصنفها وزارة اخلارجية األمريكية على 

هابية، حتت مسمى دعم أا مجاعات إر

. املستضعفني وحترير األراضي العربية احملتلة

باإلضافة إىل أن السعي اإليراين المتالك 
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أسلحة نووية سيدفع عديدا من القوى 

اإلقليمية مثل تركيا ومصر والسعودية إىل 

السعي المتالك مثل تلك التكنولوجيا ملوازنة 

باإلضافة إىل . القوى اإليرانية النووية

ملخاوف األمريكية من إمداد طهران ا

للجماعات اإلرهابية اليت تدعمها باملواد 

النووية أو األجهزة واملعدات لصناعة القنبلة 

  .Dirty Bombالقذرة 

ويشريان إىل تبعات الضربة اإلسرائيلية 

للمفاعالت النووية من إشعال حرب باملنطقة 

السيما يف لبنان، وغلق مضيق هرمز، 

عار النفط يف املنطقة، وتوجيه وارتفاع يف أس

ضربات للقوات األمريكية يف العراق 

وعلى الرغم من رفضهما ألي . وأفغانستان

ضربة إجهاضية أمريكية أو إسرائيلية الرتفاع 

تكلفتها ونتائجها اخلطرة على األمن 

واالستقرار اإلقليمني، إال أما يريان أنه قد 

بعناية يكون اخليار األخري الذي جيب مناقشته 

  .بدالً من التعايش مع إيران بقنبلة نووية

وعن تعامل اإلدارة اجلديدة مع إيران القوية 

إقليميّا تشري املقالة إىل حاجة إدارة أوباما 

لتعاون اتمع الدويل السيما روسيا والصني 

اللتني ترتبطان بعالقات جديدة مع طهران 

للتعامل مع املساعي اإليراين المتالك 

وهو األمر . جيا نووية غري سلميةتكنولو

الذي يدفع اإلدارة اجلديدة إىل البحث عن 

مناطق االلتقاء، وإقناع القيادات يف الدولتني 

أن إيران خطر على مصاحلهما وأمنهما 

بدالً من تركيزمها  –مبعناه الشامل  –القومي 

  .على مصاحلهما مع طهران

ولتغري السلوك اإليراين على إدارة أوباما 

وعن . تحاور املباشر مع القيادات اإليرانيةال

إن باقي : السبب يف هذا يقول الكاتبان

فقد . اخليارات األخرى أظهرت عدم فاعليتها

فشلت سياسات االحتواء والعقوبات يف إثناء 

إيران عن مساعيها المتالك تكنولوجيا نووية 

كما أن الضربات العسكرية . غري سلمية

ء إيران عن برناجمها اإلجهاضية فاعلة يف إثنا

النووي لبضع سنوات فقط ، مع إمكانية 

تعرض القوات اإلسرائيلية واألمريكية يف 

العراق وأفغانستان إىل ضربات انتقامية 

كما أنه ليس هناك خيار واقعي . إيرانية

إلسقاط النظام اإليراين من خالل عمل 

. عسكري أو تدعيم قوى املعارضة الداخلية

إنه ليس : س وإنديكورغم هذا يقول ها

هناك ضمانة ليكون االخنراط األمريكي 

املباشر مع القيادات اإليرانية بناًء وذا نتائج 

وإنه . إجيابية أكثر من السياسات املتبعة حاليا

يف حال إخفاق مثل تلك السياسة فإن الرأي 
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العام والدويل سيكون أكثر تبنيا للنهج 

  .املتشدد أكثر من املتبع حاليا

  االستراتيجية األمريكية للحوار مع طهران 

وعن االستراتيجية األمريكية للحوار مع إيران 

طرح كاتبا الدراسة جمموعة من السياسات 

واألمور اليت جيب على اإلدارة اجلدية اختاذها 

عن التحاور مع إيران واليت تشكل 

االستراتيجية األمريكية للحوار والتوصل إىل 

لنووية اإليرانية حتافظ على مبادرة حلل األزمة ا

وتتمثل . مصاحلها ومصاحل حلفائها يف املنطقة

  - :تلك السياسات يف

قبل االخنراط األمريكي مع إيران جيب : أوالً

على واشنطن طمأنة حلفائها يف املنطقة من 

أن هذا احلوار لن يكون على حساب 

مصاحلهم، حيث إن هناك هاجسا عربيا من 

ي وحل األزمة النووية أن التحاور األمريك

. اإليرانية سيكون على حساب املصاحل العربية

ولتبديد تلك املخاوف العربية يدعوان إىل 

حتاور واستشارة اإلدارة األمريكية اجلديدة 

الدول العربية احلليفة هلا قبل الوصول إىل 

صيغة حل لألزمة النووية اإليرانية وإشراكها 

إليران دورا يف املبادرة اجلديدة اليت تضمن 

يقوم على الوسائل السلمية وليس اإلكراهية 

والقوة املسلحة، حبيث ال يكون هناك تأثري 

  .على املصاحل العربية

لكي تنجح االستراتيجية الدبلوماسية : ثانيا

األمريكية مع إيران جيب على اإلدارة اجلديدة 

منع تل أبيب من توجيه ضربة عسكرية إىل 

رانية؛ بتقدمي الدعم املنشآت النووية اإلي

العسكري األمريكي إلسرائيل وجلرياا 

العرب لضمان توازا مع القوى اإليرانية، 

وملنع موجة سباق التسلح باملنطقة ملوازنة 

القوى اإليرانية الساعية إىل امتالك أسلحة 

  .نووية

قيام االستراتيجية األمريكية الدبلوماسية : ثالثًا

األطراف مثل على العمل اجلماعي متعدد 

احملادثات السداسية يف األزمة النووية الكورية 

الشمالية، حبيث يكون للقوى الدولية 

واإلقليمية دور فيها على غرار احملادثات 

السداسية اليت كانت مبثابة حاضنة 

للمحادثات األمريكية املباشرة مع كوريا 

  .الشمالية

على واشنطن التخلي عن مطالبتها : رابعا

إليراين التوقف عن ختصيب اليورانيوم النظام ا

كإجراء رمسي يسبق احملادثات بني اجلانبني 

ولكن الكاتبني يربطان . األمريكي واإليراين

بني التوقف عن ختصيب اليورانيوم خالل 

املفاوضات بالتوقف عن فرض العقوبات على 

  .النظام اإليراين من قبل منظمة األمم املتحدة
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املتحدة مناقشة  على الواليات: خامسا

اجلانب اإليراين يف إدعاءاته يف أحقيته يف 

ختصيب اليورانيوم، وإدعائه أن ذلك يتفق مع 

 –وهذا . معاهدة منع االنتشار النووي

قد يساعد يف موافقة  - حسب هاس وإنديك 

اجلانب اإليراين يف القبول بقيود على ختصيب 

اليورانيوم حبيث ال يستخدم يف صناعة أسلحة 

ويريان أن هذا جيب أن يكون من قبل . ةنووي

اجلانب اإليراين وليس بفرض من اجلانب 

  . األمريكي

أن يكون هناك بالتوازي مع تطبيع : وأخريا

اإليرانية حوار حول  - العالقات األمريكية 

تدعيم طهران لقوى املقاومة اليت تعتربها 

الواليات املتحدة مجاعات إرهابية مثل محاس 

بناين، واملوقف اإليراين الرافض وحزب اهللا الل

لعملية السالم بني إسرائيل وفلسطني ودورها 

ولكنهما يدعوان أال يكون هناك . يف العراق

تداخل بني تلك القضايا، فرييان أن بعضها 

يرتبط باألزمة النووية وبعضها اآلخر يرتبط 

وينصحان . بتصرفاا يف القضايا األخرى

إىل االنتخابات  بعدم تأجيل تلك االستراتيجية

  ). ٢٠٠٩(اإليرانية يف يونيو من العام القادم 

  

استراتيجية شرق أوسطية جديدة 

  ) ٢-٢(إلدارة أوباما 

  عمرو عبد العاطي  –تقرير واشنطن 

تناولنا يف املقالة السابق لريتشارد هاس 

ومارتن إنديك اليت ستنشر يف العدد القادم 

جع من جملة الشئون اخلارجية أوجه الترا

األمريكي يف منطقة الشرق األوسط 

واالستراتيجية اجلديدة اليت جيب على اإلدارة 

تتحرر من سيطرة اجلديدة اتباعها واليت 

احلرب األمريكية يف العراق، للتعامل مع 

  .األزمة النووية اإليرانية

ويف تلك املقالة نستكمل باقي االستراتيجية 

 األمريكية اجلديدة حيال القضايا األخرى

اإلسرائيلي، واحلرب على  –كالصراع العريب 

اإلرهاب، والدميقراطية، وتقليل االعتماد على 

  . النفط العريب، واحلرب األمريكية يف العراق

 –الدور األمريكي يف الصراع العريب

  اإلسرائيلي 

اإلسرائيلي  –وعلى صعيد الصراع العريب 

يدعو الكاتبان إىل بذل اإلدارة اجلديدة مزيدا 

اجلهود للتوصل إىل اتفاق سالم بني  من

إسرائيل وجرياا العرب السيما على اجلانب 

ويؤكدان على السالم مع اجلانب . السوري

حيد من الدور السوري انطالقًا من أنه سوف 
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فالسالم بني تل أبيب . اإليراين إقليميا

ودمشق حسب هاس وإنديك سيعمل على 

تيجية بني إحداث انفصال يف الشراكة االسترا

طهران ودمشق، باإلضافة إىل تقويض الدعم 

. اإليراين لقوى املقاومة الفلسطينية واللبنانية

فضالً عن أن من شأن السالم بني اجلانبني 

السوري واإلسرائيلي استقرار األمور يف 

 –بعبارة أخرى املفاوضات اإلسرائيلية . لبنان

السورية سيحدث انفصاال يف العالقة بني 

ودمشق مما سيبعد طهران عن الصراع طهران 

اإلسرائيلي ودعمها لقوى املقاومة  –العريب 

الفلسطينية واللبنانية، وهو األمر الذي يقوض 

. من النفوذ اإليراين يف منطقة الشرق األوسط

ويريان االخنراط األمريكي يف الصراع 

اإلسرائيلي السيما على اجلانب  -العريب

يف التوصل إىل  السوري سيكون عامالً رئيسا

  . حل لألزمة النووية اإليرانية

وال يهمل الكاتبان الدور التركي املتزايد يف 

منطقة الشرق األوسط حتت قيادة حزب 

العدالة والتنمية من دورها غري املباشر يف 

السورية  –املفاوضات اإلسرائيلية 

ومشاركتها بقوة حفظ السالم يف لبنان 

ك القوات ورغبتها يف املشاركة مبثل تل

. املطلوبة لقطاع غزة أو الضفة الغربية

التركي يف  -فيدعوان إىل التشارك األمريكي 

 –الدفع مبفاوضات السالم السورية 

اإلسرائيلية إىل األمام، وكذلك يف صيغة احلل 

  .لألزمة النووية اإليرانية

اإلسرائيلي حتدث  -وعن الصراع الفلسطيين 

ع من هاس وإنديك عن تراجع هذا الصرا

أجندة الرئيس احلايل جورج بوش الذي مل 

يهتم به إال يف سنواته األخرية السيما بعد 

دعوته إىل مؤمتر أنابولس الذي عقد يف أواخر 

، وعدم االهتمام )٢٠٠٧(العام املاضي 

األمريكي ذا الصراع ساعد دوالً من زيادة 

فقد عمل هذا التراجع . نفوذها يف املنطقة

اإليراين بسعيه إىل تدعيم  على زيادة النفوذ

قوى املقاومة العربية لتحرير األراضي 

، وهي تلك القوى املعارضة للقيم الفلسطينية

واملبادئ األمريكية حسب كثريٍ من املسئولني 

األمريكيني، باإلضافة إىل أا تصنف ضمن 

تصنيف وزارة اخلارجية األمريكية من 

  .اجلماعات اإلرهابية

ألمريكية يف الصراع وعن االستراتيجية ا

: اإلسرائيلي، يقول هاس وإنديك –العريب 

إن على إدارة أوباما االستفادة من اإلطار 

الذي متخض عن مؤمتر أنابوليس، وتقوم تلك 

االستراتيجية اليت تسعى إىل التوصل إىل حل 

اإلسرائيلي، على ما  –ائي للصراع العريب 

  :يلي
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رورة ضرورة استمرار املفاوضات وض: األول

التوصل إىل اتفاق ائي وليس فرضه يف 

أسرع وقت ممكن، بينما يتم تنفيذه على 

وأن على اإلدارة . أرض الواقع على مراحل

ولتشجيع التقدم . التوفيق بني طريف الصراع

يف املفاوضات على اإلدارة صياغة اخلطوط 

  . العريضة لرؤيتها التفاق احلل النهائي

السلطة الفلسطينية  على اإلدارة تشجيع: ثانيا

على حماربة ما تطلق عليه الدراسات 

، وذلك بتقدمي الدعم "اإلرهاب"األمريكية 

إىل السلطة الفلسطينية لبناء قوات أمن قادرة 

على مواجهة القوى والعصابات اإلرهابية 

ولكنهما يريان . اليت تتبىن العنف ضد إسرائيل

أن هذا حيتاج إيل وقت، لذا يدعوان إىل نشر 

وات دولية من العامل العريب أو اإلسالمي أو ق

منهما معا كجزء من اتفاق احلل النهائي 

ملساعدة القوات الفلسطينية للسيطرة على 

  . األراضي الفلسطينية

تشجيع اجلانب ويدعوان اإلدارة اجلديدة إىل 

، اإلسرائيلي لتجميد بناء املستوطنات

 ولكنهما يريان أن على اإلدارة السماح ببناء

مئات الوحدات السكنية يف الكتل 

ويدعوان . االستيطانية املوجودة يف القدس

الرئيس إىل التوصل مع احلكومة اإلسرائيلية 

اجلديدة إىل توقف بناء املستوطنات لفترة 

تتراوح مابني ستة إىل اثين عشر شهرا إىل 

حني التوصل إىل احلدود النهائية للدولة 

احلدود النهائية وبعد التوصل إىل . الفلسطينية

يرى الكاتبان إمكانية استعادة بناء 

املستوطنات يف األراضي اليت ستلحق 

بإسرائيل بعد حل قضايا احلل النهائي 

  .األخرى

على اإلدارة اجلديدة حتسني األحوال يف : ثالثًا

قطاع غزة بزيادة املساعدات وتدعيم جهود 

ودفع الدول . التدفق السهل للبضائع واألفراد

ية وإسرائيل إىل تدعيم حماوالت رئيس العرب

احلكومة الفلسطينية البديلة سالم فياض 

لتدشني " توين بلري"ومبعوث الرباعية الدولية 

مشروع اقتصادي وطين وإزالة عدد من نقاط 

  .التفتيش

مشاركة الدول العربية يف عملية : رابعا

ويريان أن ذلك لن يتحقق إال بعد . السالم

. املستوطنات اإلسرائيليةرؤيتها جتمد بناء 

وأن يكون هناك دعم عريب مايل إىل السلطة 

وأن يكون هناك تعاون عريب مع . الفلسطينية

اجلانب اإلسرائيلي خالل عملية السالم وليس 

التعاون املشروط بإاء املفاوضات والتوصل 

  .إىل حل ائي للصراع
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  استراتيجية اخلروج من العراق 

بعدم سيطرة القضية د ينصحان الرئيس اجلدي

كما كان  العراقية على إستراتيجيته اجلديدة

احلال عليه ملدة ست سنوات يف إدارة بوش 

ويريان أن خفض القوات األمريكية أو . االبن

سحبها كما تدعو إدارة أوباما لن تؤثر على 

وبل سيمكن اإلدارة االستقرار يف العراق، 

من التركيز أكثر على القضايا واألزمات 

وختفيض القوات . األخرى يف املنطقة

األمريكية من العراق يثري تساؤالً حول ما 

حققته القوات بالعراق خالل السنتني لتحقيق 

االستقرار وتوفري حياة أفضل للمواطن 

  .العراقي

ويرى الكاتبان أن أي خفض يف القوات 

حىت  جيب أن يتم بصورة تدرجيةاألمريكية 

خالل العامني ال يتم تقويض ما مت إجنازه 

املاضيني بالتوازي مع ما ستفضي إليه نتائج 

االنتخابات اليت ستجرى يف العراق سواء 

ويف منتصف . على املستوى القومي أو احمللي

فإن الرئيس باراك أوباما سيكون  ٢٠١٠عام 

قادرا على البدء يف عمليات سحب القوات 

األمريكية من العراق دون املخاطرة بتهديد 

  .ر يف العراق أو منطقة اخلليجاالستقرا

تدعيم اإلصالح السياسي واحلرب على 

  اإلرهاب 

ينتقد الكاتبان سياسة الرئيس بوش اليت أطلق 

؛ لتعامل الواليات "أجندة احلرية"عليها 

املتحدة مع قضايا الدميقراطية يف منطقة 

الشرق األوسط مبعايري مزدوجة حيث 

 قاطعت واشنطن اجلماعات اإلسالمية اليت

فازت يف االنتخابات اليت دعت إليها واشنطن 

يف العراق ولبنان وفلسطني، مع التراجع عن 

تلك األجندة يف مواجهة حلفائها يف املنطقة 

ولذا . السيما النظام املصري والسعودي

يدعوان اإلدارة اجلديدة إىل املوازنة بني 

املصاحل األمريكية يف املنطقة وقيمها ومبادئها 

 االيت تؤمن .  

ويرى كاتبا الدراسة أن اإلصالح يف املنطقة 

والدميقراطية ليس يف االنتخابات يف ظل 

الصراع بني القوى اإلسالمية واألحزاب، 

بالتركيز على املبادئ األخرى ولكن 

بالتركيز على بناء منظمات  للدميقراطية

اتمع املدين، وإتاحة اال العام السياسي، 

لدميقراطية مبا فيها وتدعيم وتعزيز القيم ا

حكم القانون واستقاللية السلطة القضائية 

وحرية اإلعالم والتجمع والرأي وحقوق 

وفوق . املرأة والشفافية واحملاسبة احلكومية

إتاحة كل هذا يدعوان الواليات املتحدة إىل 

الفرص أمام جيل جديد قادرٍ على مواجهة 
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التطرف اإلسالمي والفكر الظالمي 

  .باملنطقة

على صعيد احلرب على اإلرهاب، يدعو و

الكاتبان إىل ضرورة عمل اإلدارة اجلديدة 

على تدعيم القدرات اإلقليمية حملاربة 

عدم جعل العراق اإلرهاب، والعمل على 

واملنظمات اإلرهابية  مالذًا آمنا للقاعدة

وتدعيم املؤسسات يف الدول الفاشلة اليت 

. فيهاتسعى القاعدة إىل أن يكون هلا وجود 

ويدعوان اإلدارة اجلديدة إىل إرسال رسالة 

إىل العامل اإلسالمي أن الواليات املتحدة 

ولكن ضد  ليست يف حرب ضد اإلسالم

اجلماعات املتطرفة اليت تتبىن خطا متطرفًا ال 

  .يدعو إليه اإلسالم

  تقليل االعتماد على النفط العريب 

يرى هاس وإنديك أن االعتماد األمريكي على 

فط منطقة الشرق األوسط هو سبب التأثر ن

األمريكي من املشاكل والنزاعات يف منطقة 

وأن تزايد االستهالك األمريكي من النفط . الشرق

يصب يف مصلحة قوى املمانعة والتشدد يف العامل 

وهو األمر الذي . اإلسالمي السيما يف طهران

استقالل يفرض على إدارة أوباما العمل على حتقيق 

والعمل على التقليل  ي يف جمال الطاقةأمريك

األمريكي من النفط والعمل على إجياد بدائل 

  . جديدة مناسبة وبأسعار تنافسية

ويريان أن مثل تلك السياسة سوف يكون بداية 

لتقليل االعتماد األمريكي على الطاقة واحلد من 

مشكلة االحتباس احلراري واحلد من نقل الثروة 

. ل إيران وفنزويال وروسياألمريكية إىل دول مث

عندما كان سعر النفط عشر دوالرات : فيقوالن

يف بداية التسعينيات من القرن املنصرم كانت 

األنشطة اإليرانية أكثر حذرا مما هي عليه اآلن يف 

وقت ارتفعت فيه أسعار النفط إىل أن جتاوز سعرها 

بعبارة أخرى اخنفاض . دوالر ١٤٠حاجز الـ 

لل من التشدد اإليراين ونفوذها أسعار النفط يق

اإلقليمي لغياب املخصصات املالية ولتأزم االقتصاد 

فاخنفاض . اإليراين الخنفاض أسعار النفط

االستهالك األمريكي لنفط املنطقة سيتبعه تغيري يف 

البيئة االستراتيجية مبنطقة الشرق األوسط، وعدم 

ارتباط سياسات الطاقة األمريكية بالسياسة 

  .ية األمريكيةاخلارج

ويف اية مقالتهما يدعو هاس وإنديك الرئيس 

األمريكي اجلديد، باراك أوباما، إىل أن تكون 

املنطقة ضمن أولوياته الشخصية، وأن يعني مبعوثًا 

هيالري "خاصا جبانب وزيرة اخلارجية األمريكية 

إىل األزمة النووية اإليرانية والصراع " كلينتون

اجلهود وخيلصان إىل أن . ياإلسرائيل –العريب 

األمريكية حلل األزمة النووية اإليرانية والتوصل إىل 

 –إسرائيلي وآخر فلسطيين  –اتفاق سالم سوري 

إسرائيلي جيب أن تكون متزامنة ألن التقدم يف أحد 

.تلك امللفات يدفع بالتقدم يف امللفني اآلخرين
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 هامتدينة لكن": الكمالية اجلديدة"

  ليست حمافظة 

  سونر چاغاپتاي

ديسمرب /كانون األول ٢٦، حريت ديلي نيوز

٢٠١٠

، »حزب الشعب اجلمهوري«هل ميكن لـ 

ووريث حركة املعارضة الرئيسية يف تركيا

تركة مصطفى كمال أتاتورك لتركيا الغربية 

» حزب العدالة والتنمية«، حتدي والعلمانية

القادمة؟  ٢٠١١احلاكم خالل انتخابات 

، جنح ٢٠٠٢منذ توليه السلطة يف عام 

يار ضخ قيم التيف » حزب العدالة والتنمية«

االجتماعي احملافظ والقيم املناهضة للغرب 

يف حياة البالد االجتماعية وسياستها 

. ، وأجنز ذلك بدعم شعيب متزايداخلارجية

حزب الشعب «والسؤال هو، هل ميكن لـ 

حزب العدالة «يهزم أن » اجلمهوري

يف االنتخابات التركية املقبلة يف » والتنمية

يونيو؟ /حزيران

تأيت بالنفي حىت العام  لقد كانت اإلجابة

حزب الشعب «املاضي، حيث مل يكن 

قادراً على تقدمي  البايل واملتعب» اجلمهوري

رؤية مقنعة للطريقة اليت جيب أن تتطور ا 

حزب "تركيا مقابل النموذج املتحرك لـ 

 ."العدالة والتنمية

أوالً، . إال أن األمور أصبحت خمتلفة اآلن

يف » ريحزب الشعب اجلمهو«انتخب 

كمال زعيمه اجلديد واملؤثر  ٢٠١٠مايو /أيار

ومؤخراً فاز السيد قليجدار  .قليجدار اوغلو

حزب الشعب «اوغلو بدعم كاف من ممثلي 

لتشكيل مجعية عمومية جديدة  «اجلمهوري

للحزب تتألف من وجوه جديدة، من بني 

أعضائها إمرأة يف السادسة والعشرين من 

ه، ودبلوماسيني عمرها حتمل شهادة الدكتورا

، املوالية للغربمن وزارة اخلارجية التركية 

فضالً عن سيدات أعمال وقادة نقابات 

. وأساتذة جامعات واقتصاديني ليرباليني

حزب «ورغم التنبؤات السابقة بأن حرس 

القدمي سوف حيول دون » الشعب اجلمهوري

انتخاب السيد قليجدار اوغلو، صاحب رؤية 

نسخة ليربالية  --" الكمالية اجلديدة"

ومحدثة لأليديولوجية اليت قامت عليها تركيا 

جنح للجمعية العمومية للحزب،  -- احلديثة 

السيد قليجدار اوغلو يف تغيري القيادات 

 ."حزب الشعب اجلمهوري"العليا لـ 
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ونظراً ألن األحزاب السياسية التركية عبارة 

عن هياكل تسلسلية من األعلى إىل األسفل، 

» حزب الشعب اجلمهوري«يعين أن  فهذا

سوف يتغري اآلن بدءاً من القيادات العليا 

ووصوالً إىل القيادات الدنيا خالل 

وللمرة . ٢٠١١االستعدادات النتخابات 

حزب "، يواجه ٢٠٠٢األوىل منذ عام 

حتدياً حقيقياً من معارضة "العدالة والتنمية

متجددة تتسم، خالفاُ لسلفها، بالتطلع 

ل، مع رؤية خللق تركيا جديدة للمستقب

 .ليربالية وموالية للغرب

فمنذ . هذه أخبار سارة للدميقراطية يف تركيا

السلطة، » حزب العدالة والتنمية«أن توىل 

ينتاب احملللون القلق من مشكلتني ينطوي 

، ]أوالً: [عليهما النظام السياسي التركي

وجود حزب حاكم استبدادي بشكل متزايد 

د ومعايري الضوابط والتوازنات يسحق القيو

الدميقراطية من خالل معاقبة وسائل اإلعالم 

على سبيل  -- املستقلة بغرامات ضريبية 

، وجود معارضة غري فعالة ]ثانياً[و. املثال

عاجزة عن حتديد رؤيتها حنو اهلدف الذي 

جيب أن تسعى تركيا إىل الوصول إليه إن مل 

لكه يكن على حنو مغاير للمسار الذي يس

 ."حزب العدالة والتنمية"

يف ما يتعلق  الوضع قد حتسنواآلن، يبدو أن 

وإن كان هذا جزئياً على  -- باملشكلة الثانية 

حزب الشعب «األقل إىل أن حيدد 

العالقة بني الدين اجلديد » اجلمهوري

حيث أن  -- واحملافظة والدولة العلمانية

يتبوأ مكانة تتيح  «حزب الشعب اجلمهوري«

حزب "لـ  ضد النموذج الناجحاملنافسة له 

مبجتمع حمافظ املتمثل "العدالة والتنمية

اجتماعياً، يكون فيه التدين مصدراً متنامياً 

 .للشرعية السياسية

واحلقيقة اليت تغيب عن معظم املراقبني 

بل يف واقع --للسياسات يف الدول املسلمة

 -- األمر تغيب عن معظم املسلمني واألتراك 

احملافظة والتدين ليسا توأمني أن هي 

إذ ميكن أن يكون املرء متديناً . متالصقني

لكن ليس حمافظاً، أو حمافظاً لكن ليس 

 .متديناً

حزب العدالة «وعلى الرغم من ذلك فإن 

 باعتبارمها مرادفنييعرِّف االثنني » والتنمية

لنأخذ على سبيل املثال . يف السياق التركي

اسطنبول ذات تراث قصة إمرأة شابة يف 

أخربتين تلك . إسالمي وأرثوذوكسي يوناين

املرأة أا تقدمت بطلب للحصول على 

وظيفة لدى أحد فروع بلدية اسطنبول 
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. »حزب العدالة والتنمية«اخلاضعة لسيطرة 

ويف مقابلتها للحصول على الوظيفة، مت إبالغ 

» حزب العدالة والتنمية«املرأة بأن حكومة 

وافقت على ارتداء أا  سوف توظفها لو

وعندما . احلجاب على الطراز اإلسالمي

أجابت بأا أيضاً من األرثوذكس اليونانيني، 

أنك لست حباجة إىل حتويل ديانتك؛ كل "أُبلغت 

إن هذا يثبت ". ما عليك فعله هو تغطية رأسك

خيلط بنجاح » حزب العدالة والتنمية«كيف أن 

ومن خالل هذه . ةبني التدين واحملافظة االجتماعي

جمتمع االستراتيجية، يكسب احلزب شرعية يف 

مع تعزيز التيار احملافظ يف  متدين بصفة أساسية

ومن أجل معارضة هذه  .مجيع ااالت

حزب العدالة «االستراتيجية وإجياد بديل جاد لـ 

حزب «يف االنتخابات، جيب على » والتنمية

ة عن فصل احملافظة االجتماعي» الشعب اجلمهوري

حزب العدالة «التدين ومن مث إاء احتكار 

."احلزب الديين"لصفة » والتنمية

اليت " الكمالية اجلديدة"وذه الطريقة ميكن لـ 

تعزيز الفصل بني ينادي ا السيد قليجدار اوغلو 

، مع االستفادة من التمييز بني الدين واحلكومة

إن األتراك هم . احملافظة االجتماعية والتدين

؛ وتظهر استطالعات الرأي شعب متدينبطبيعتهم 

. باملائة من األتراك يؤمنون باهللا ٩٠أن ما يزيد عن 

أن » حزب الشعب اجلمهوري«لذا يتعني على 

ويعدل رؤيته للعلمانية ، يتعايش مع هذه احلقيقة

ويف الوقت  .حبيث تستوعب املمارسات الدينية

حة واض" الكمالية اجلديدة"نفسه جيب أن تكون 

وعلى الرغم من أنه ليس . بشأن احملافظة االجتماعية

هناك شئ خاطئ من احملافظة االجتماعية يف حد 

 -- ذاا، إال أا عندما تفرض من قبل احلكومة 

كما اتضح من جتربة املرأة آنفة الذكر ذات 

فإا ال تتفق -- األصول األرثوذوكسية اإلسالمية 

يل اليت تريد مع فكرة اتمع الغريب الليربا

 .أن متثلها" الكمالية اجلديدة"

حزب الشعب «ومبعىن آخر، جيب على 

يعيد ابتكار نفسه بصفته حزب أن » اجلمهوري

متصاحلاً ، ليجد لنفسه مكاناً يكون فيه العلمانية

، ولكن يعزز يف الوقت نفسه من القيم مع الدين

وحينئذ لن يكون السيد . االجتماعية الليربالية

اوغلو يف وضع يتيح له فقط حتدي  قليجدار

، وإمنا سينعم أيضاً بشرف »حزب العدالة والتنمية«

، حتقيق أسبقية حلزب سياسي يف أي جمتمع مسلم

. الفصل بني الدين واحملافظة االجتماعيةأال وهو 

للسيد قليجدار " الكمالية اجلديدة"وهكذا، فإن 

ستفتح أيضاً الطريق أمام نظام حكم ديين اوغلو 

وهذا يف . ربايل يف جمتمع تسوده أغلبية مسلمةلي

واقع األمر مهمة صعبة، لكنها الطريقة الوحيدة 

من » حزب الشعب اجلمهوري«اليت ميكن لـ 

 .خالهلا الفوز باالنتخابات املقبلة

هو مدير برنامج األحباث التركية  سونر چاغاپتاي

   .معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىنيف 


