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  جتربة االسالميون يف تركيا

  

  

  

  ادسسالقسم 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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وقد لعب الضعف العريب دورا يف تسريع تقبل الدور التركي، ال سيما من جانب األنظمة -

ع املتوجسة من النفوذ اإليراين والشيعي فضال عن الفراغ االستراتيجي احلاصل نتيجة التراج

.العريب

اخلارجية التركية أن  إن من يسعى إلضعاف اآلخر ال يعمل على تعميق التعاون معه، وهكذا قدر للساسة-

.حترز جناحات لفتت إليها األنظار خالل السنوات القليلة املاضية

 وضعها الرئيس األمريكي ومن املتوقع أن تلعب تركياً دوراً حمورياً يف إطار اإلستراتيجية اجلديدة اليت-

.اجلديد باراك أوباما ملعاجلة الوضع يف أفغانستان

يف سياساا اخلارجية بإعطاء " العدالة والتنمية"وقد زاد من ذلك، التحول الذكي الذي مارسته حكومة -

، وإمنا باعتباره أحد املنافذ "حديقة خلفية"ام للشرق األوسط ليس فقط باعتباره جمرد مزيد من االهتم

.املهمة لتركيا يف حال رفض االحتاد األورويب عضويتها به

وقد بدا واضحاً أنه كلما زاد اخنراط تركيا يف ملفات الشرق األوسط، كلما ازداد الطلب األمريكي عليها -

.استرضاؤه واالعتماد عليهوارتفعت أسهمها كحليف جيب 

مل تعد القوة العسكرية وحدها هي اليت تدير السياسة يف تركيا، بل التخطيط اإلستراتيجي واللعب على -

تناقضات وتوازنات املنطقة، وهو تطور كبري ينبغي التدبر يف آثاره ومعانيه اليت تتجاوز حدود إقليم 

.كردستان العراق

غبة يف مبعىن أن مصر وحمورها تريان يف الدور التركي ثقالً موازياً يف مواجهة إيران وليس بالضرورة للر-

ليس حباً يف علي ولكن "قبول تركيا : التعاون اإلقليمي مع تركيا حبد ذاته، جرياً على املثل العريب الشائع

!".كرهاً يف معاوية

ها اإلقليمي ملكانة تركيا اإلستراتيجية يف حميط" أيديولوجية"واألهم أن هذا التوجه عكس رؤية -

 ١١ويف العامل يف ضوء متغريات ما بعد احلرب الباردة، ومل تكن مرتبطة بأحداث مفصلية مثل 

  .أيلول أو احتالل العراق/ سبتمرب

إىل حضنها الغريب السابق، ومن هنا فإن أحد أهم أسباب زيارة أوباما إىل تركيا هو حماولة استعادة تركيا -

.وكبح مجاح انعطافتها حنو الشرق والعامل اإلسالمي
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  اخلارجرهانات

.. طبيعة الدور اإلقليمي التركي

  أهدافه ووسائل تنفيذه

٢٥/١١/٢٠٠٩  

  حممد نور الدين

مع وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة 

حصل تغيري جذري ليس يف تركيا  ٢٠٠٢

فقط يف التوجهات التكتيكية، بل حىت يف 

ة األوىل ، إذ للمرأصول السياسات املتبعة

يأيت إىل السلطة حزب حيمل مسبقا رؤية 

خمتلفة إىل مكانة تركيا وموقعها ودورها يف 

  .الساحتني اإلقليمية والدولية

  أسس ومرتكزات

وحبسب وزير اخلارجية التركي السياسي 

ثالث هناك  ، فإن*أمحد داود أوغلوواملنظر 

/ سبتمرب ١١شهدها العامل ما بعد  مراحل

  : أيلول

وجتلياا يف حرب  املرحلة النفسية

اليت بدأت  واملرحلة اإلستراتيجيةأفغانستان، 

وفيها ستبحث كل قوة  مع حرب العراق،

عن موقعها يف النظام العاملي وستشهد 

توترات وانفراط حتالفات وتبدالت، وقد 

، عاما ١٥إىل  ١٠تستمر هذه املرحلة من 

مرحلة تأسيس نظام مث املرحلة الثالثة وهي 

حيث ستعمل كل قوة إىل  دويل جديد

مضاعفة حضورها إىل حني اتضاح املعامل 

  .اجلديدة هلذا النظام

ويرى داود أغلو أن خروج تركيا مبوقع 

ومكانة متميزة من هذه املرحلة يرتبط 

باعتماد رؤية ديناميكية مؤثرة يف السياسة 

. تفضي ألن تكون قوة مركزيةاخلارجية 

ظهرت يف  ثالثة عواملويرى أن هناك 

التسعينيات كانت معيقة أمام تركيا لتكون 

  : قوة مركزية مؤثرة

 ا حزب واملقصود هن(اإلرهاب

وما محله من ) العمال الكردستاين

  . استقطابات داخلية

عدم االستقرار السياسي .  

األزمات االقتصادية املتالحقة.  

وقد بنت تركيا إستراتيجيتها يف سياستها 

عدة أسس ومرتكزات من اخلارجية على 

  :بينها

ففي وقت  :التوفيق بني احلريات واألمن

م الواليات كان الالعبون العامليون ويف مقدمه

املتحدة يغلبون االعتبارات األمنية على ما 

أيلول كانت تركيا / سبتمرب ١١عداها بعد 
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التقدم على صعيد البلد الوحيد الذي جنح يف 

من دون التفريط  اإلصالح السياسي

وهو ما جعل تركيا . باملتطلبات األمنية

  .منوذجا لبالد أخرى

إنزال املشكالت بني تركيا وجرياا إىل 

" تصفري"نقطة الصفر أو ما يسمى ب

وبالتايل إخراج تركيا من صورة  :املشكالت

البلد احملاط باملشكالت، والدخول يف صورة 

وهذا . البلد ذي العالقات اجليدة مع اجلميع

إن حتقق سيمنح السياسة اخلارجية التركية 

  .قدرة استثنائية على املناورة

اتباع سياسة خارجية متعددة األبعاد 

ففي الظروف الدولية  :عددة املسالكومت

سياسة املتحركة احلالية من غري املمكن اتباع 

  . ذات بعد واحد

" مصدر مشكلة"وبدال من أن تكون تركيا 

الشرق، /يف استقطابات الغرب

/ أوروبا، والغرب/اجلنوب، وآسيا/والشمال

اإلسالم، تكون على العكس من ذلك 

ىل ، وبلدا مبادرا إللمشكالت" مصدر حل"

طرح احللول هلذه املشكالت، وبلدا يشكل 

يساهم يف إرساء السالم العاملي  مركز جذب

ومن ضمن هذا املنظور ال جيب . واإلقليمي

النظر إىل أي خيار على أنه بديل عن اآلخر 

وال التعاطي مع كل اخليارات يف الوقت 

  .نفسه على أا تناقض بعضها

ف تطوير األسلوب الدبلوماسي وإعادة تعري

لقد كان  :دور تركيا يف الساحة الدولية

التعريف الشائع يف املرحلة املاضية أن تركيا 

يف املرحلة . تصل بني طرفني" بلد جسر"

اجلديدة على تركيا أال تكون جمرد جسر بل 

  .جاذب وفاعل" بلد مركز"

االنتقال من السياسة اجلامدة والكمون 

الدبلوماسي إىل احلركة الدائمة والتواصل 

  .ع كل بلدان العامل املهمة لتركيام

  وسائل التنفيذ وعوامل النجاح

اليت  األسس اخلمسةوإستنادا إىل هذه 

حيددها أمحد داود أغلو فإن توفري األدوات 

إعادة توجيه الضرورية لنجاحها يتطلب أيضا 

ملوقع تركيا وجعلها  البوصلة الفكرية

منسجمة مع عمقها التارخيي واحلضاري 

تمثل بالعامل اإلسالمي والعريب منه والثقايف امل

على وجه اخلصوص بعدما ابتعدت عنه منذ 

ايار السلطنة العثمانية، حيث أصبحت 

تركيا جزءا تابعا، للمنظومة الغربية 

  .اإلسرائيلية

وحتاول تركيا جتسيد هذه السياسة من خالل 

 )القوة الناعمة(قوة املبادرة الدبلوماسية 

العديد من املشكالت وهلذا تتوسط تركيا يف 
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املوجودة يف حميطها، ومن خالل تنشيط دور 

أنقره يف املؤسسات اإلقليمية والدولية 

ومشاركتها الفاعلة يف قوات حفظ السالم 

واالنفتاح االقتصادي التابعة لألمم املتحدة، 

على كافة دول العامل حىت على تلك  والثقايف

اليت كانت بينها وبني أنقره عقد ومشكالت 

  .أرمينياارخيية مزمنة مثل ت

وقد ساعدت عدة عوامل على إحراز تركيا 

تقدما ملحوظا يف تطبيق هذه األسس وتلك 

املرتكزات يف سياسات ملموسة ومنسجمة، 

يف الشرق األوسط –ومن أبرز هذه العوامل 

اجلذور اإلسالمية حلزب العدالة - كمثال

 التوجه العلماينففي السابق، كان . والتنمية

د والضغوطات املوجهة إىل احلالة احلا

اإلسالمية يف الداخل تنعكس سلبا على عالقة 

املتوجس من مفهوم تركيا بالعامل اإلسالمي 

العلمنة كنموذج معاد للدين وفقا لنموذج 

  .تطبيقه يف تركيا

 املوقف التركي الوسطي واحلياديفضال عن 

من كل أطراف النزاعات سواء العربية البينية 

ة اإلسرائيلية أو اإلسالمية البينية أو أو العربي

  .اإلسالمية الغربية

وقد لعب الضعف العريب دورا يف تسريع 

تقبل الدور التركي، ال سيما من جانب 

األنظمة املتوجسة من النفوذ اإليراين والشيعي 

فضال عن الفراغ االستراتيجي احلاصل نتيجة 

وكان رهان هؤالء أن البعد . التراجع العريب

ي من اإلسالم التركي املتمثل حاليا السن

حبزب العدالة والتنمية قد يكون له دوره يف 

جذب تركيا إىل لعب دور مضاد أو على 

  .كابح لتمدد النفوذ اإليرايناألقل 

لكن جمرد النظر إىل عوامل القوة اليت متتلكها 

إيران وتركيا يفضي إىل استنتاج أن األجواء 

مهمني جلهة املوقع التنافسية طبيعية بني بلدين 

اجلغرايف وجلهة القدرات الصناعية والبشرية 

لكن من الزاوية التركية، مل يكن . والعسكرية

لسياسة تعدد األبعاد أن تنجح يف ما لو 

وضعت أمامها هدف إضعاف إيران أو 

إن من يسعى إلضعاف . سوريا أو روسيا

اآلخر ال يعمل على تعميق التعاون معه، 

اخلارجية التركية أن حترز  وهكذا قدر للساسة

جناحات لفتت إليها األنظار خالل السنوات 

  .القليلة املاضية

_______________  

أستاذ التاريخ واللغة التركية يف اجلامعة اللبنانية، 

  .باحث متخصص يف الشأن التركي

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

ملزيد من االطالع على فكر الدكتور أمحد (*) 

داود أوغلو والسياسة داود أوغلو، انظر 
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، بولنت أراس، أستاذ اخلارجية اجلديدة لتركيا

ومؤسسة " إتشيك"العالقات الدولية جبامعة 

البحث السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

  .مركز اجلزيرة للدراسات

.. تركيا والواليات املتحدة

  مصاحل إستراتيجية متبادلة

٢٥/١١/٢٠٠٩  

  خليل العناين

أحد املفاتيح املهمة لفهم السياسة متثل تركيا 

، وذلك ليس األمريكية يف الشرق األوسط

سبب البعد اجليوإستراتيجي لتركيا فقط ب

والذي أعطاها ميزة تنافسية عالية، وإمنا أيضا 

تقدمي نفسها ىبسبب قدرة تركيا الفائقة عل

للغرب والواليات املتحدة باعتبارها 

الذي ميكن االعتماد عليه  الشريك األمثل

يف منطقة بالغة األمهية واحلساسية بالنسبة 

  .ة خاصةللغرب عامة والواليات املتحد

شراكة إستراتيجية لذا فقد دخلت أنقرة يف 

 طويلة املدى مع الغرب والواليات املتحدة

يف أي " حجر زاوية"بشكل جعلها مبثابة 

  .سياسة أمريكية جتاه الشرق األوسط

  التركية -حمددات العالقات األمريكية 

منذ اية احلرب الباردة راجت أطروحات 

تراتيجية تراجع األمهية اإلسعديدة حول 

خاصة من املنظور الغريب، وذلك  لتركيا،

وعدم  انتهاء اخلطر الشيوعيىعطفاً عل

اليت وفرت " سد املنافذ"احلاجة لسياسة 

لتركيا دوراً مهماً طيلة احلرب الباردة بني 

  . الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت السابق

عدم صحة هذه بيد أن التاريخ أثبت الحقاً 

يس فقط بسبب تغري ، لاألطروحات

ديناميات البيئة الدولية يف مرحلة ما بعد 

 ،٢٠٠١أيلول / احلادي عشر من سبتمرب

وما فرضته من أدوار جديدة للقوى التقليدية 

إدراك ومنها تركيا، وإمنا أيضا بسبب 

وسعيهم  األتراك أنفسهم لطبيعة هذا التغري

للتعاطي معه وفق رؤية مغايرة وأدوات خمتلفة 

حضورهم ورفعت من حظوظهم  زادت من

  .اإلقليمية والدولية

وعلى عكس ما كان مطروحاً سلفاً من 

احتمال تراجع أمهية تركيا وافتقاد دورها 

حاجة غربية ، بدا الحقاً أن مثة احليوي

خاصة يف ظل  وأمريكية ملّحة للدور التركي

تعقد األوضاع يف الشرق األوسط، ودخول 

ثقلها حتت  الواليات املتحدة للمنطقة بكل

اليت أفقدا " اإلرهاب ىاحلرب عل"ذريعة 

وأثقل كاهلها كثرياً من حضورها الرمزي، 
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بالعديد من املشاكل اليت ال تزال آثارها 

  . باقية حىت اآلن

التركية قد  –وإذا كانت العالقات األمريكية 

يف مرحلة ما بعد  شهدت توتراً ملحوظاً

ن أيلول، إال أ/ احلادي عشر من سبتمرب

كال اخليط الناظم هلذه العالقة يؤكد أن 

أال تؤثر خالفاته  ىالطرفني كان حريصاً عل

الشراكة  ىمع الطرف اآلخر عل

إعادة  ، ما دفعهما إىلاإلستراتيجية بينهما

تقييم العالقة بشكل يضيق فجوة اخلالفات 

  .ويزيد من مساحة االلتقاء

" الناتو"ومنذ انضمامها حللف مشال األطلسي 

اية احلرب العاملية الثانية، بدت تركيا  عقب

بالنسبة للغرب " احلصان األسود"أشبه بـ

والواليات املتحدة اليت سعت لتقوية عالقاا 

مع حليف إستراتيجي مهم ومؤثر جغرافياً 

  . وسياسياً وحضارياً

وقد نسج كال الطرفني عالقاته باآلخر يف 

إطار عدد من احملددات أمهها احملدد 

حيث تنظر الواليات املتحدة اتيجي، اإلستر

لتركيا باعتبارها أحد املفاتيح اإلستراتيجية 

املمتدة من أوروبا وحىت القوقاز  يف املنطقة

  . مروراً بالبلقان والشرق األوسط

وقد حرصت الواليات املتحدة طيلة نصف 

توطيد عالقتها بأنقرة ودعمها ىقرن خال عل

لعالقات وقد توطدت ا. عسكرياً واقتصادياً

بني البلدين خالل مرحلة احلرب الباردة وما 

بعدها، خاصة يف ظل تكثيف الواليات 

املتحدة لوجودها يف منطقة الشرق األوسط 

  . ١٩٩٠عقب حرب اخلليج الثانية عام 

ويف مرحلة ما بعد احلادي عشر من سبتمرب 

 زادت أمهية تركيا كالعب رئيسي، ٢٠٠١

رئيس بوش يف إطار ما عرف إبان إدارة ال

سبيل  ىفعل". اإلرهاب ىاحلرب عل"االبن بـ

تفعيل املثال جتاوبت تركيا بأرحيية مع 

اخلاصة حبلف  من معاهدة الدفاعاملادة

الناتو واليت تفرض علي مجيع األعضاء يف 

احللف تقدمي مجيع أشكال املساعدة ألية دولة 

 ٢٤وخالل أقل من . تواجه عدواناً خارجياً

بتسهيل استخدام ساعة قامت تركيا 

 أراضيها وجماهلا اجلوي للقوات األمريكية

/ أفغانستان يف أكتوبر ىلبدء احلرب عل

  . ٢٠٠١تشرين األول 

حمل تقدير وإعجاب وكان هذا الدور 

اليت استفادت معنوياً  الواليات املتحدة

ورمزياً من مشاركة دولة مسلمة يف إطار 

فضالً عن إرسال . أفغانستان ىحرا عل

جندي  ١٢٠٠ا ملا يقرب من حوايل تركي

لتقدمي العون لقوات الدعم واإلسناد 

التابعة حللف الناتو وال تزال تركيا ) إيساف(
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تقدمي العون تقوم بدور مهم يف إطار 

اللوجسيت والتدرييب لقوات اجليش 

ومن املتوقع أن تلعب تركياً دوراً ، األفغانية

 حمورياً يف إطار اإلستراتيجية اجلديدة اليت

وضعها الرئيس األمريكي اجلديد باراك أوباما 

  .ملعاجلة الوضع يف أفغانستان

وفضال عن هذا احملدد اإلستراتيجي فقد لعبت 

عدة ملفات أخرى يف الشرق األوسط دورا 

مهما يف رسم طبيعة العالقات التركية 

واملوقف من  امللف الكردياألمريكية منها

حيث لعب PKKحزب العمال الكردستاين 

توثيق العالقات هذا املوقف دوراً مهما يف 

فالواليات املتحدة . بني واشنطن وأنقرة

تدعم املوقف التركي من احلزب وتعتربه 

  . منظمة إرهابية

ويتأسس املوقف األمريكي من هذا احلزب 

من أن تؤدي احلرب  تفهم خماوف تركياعلى 

األمريكية على العراق اليت جنحت يف اإلطاحة 

 ىتشجيع األكراد علإىلبصدام حسني 

وتكوين دولتهم  االنفصال عن العراق

املستقلة يف الشمال، وهو ما قد يشجع أكراد 

–١٥تركيا والذين يتراوح عددهم ما بني 

من عدد سكان تركيا البالغ حوايل % ٢٠

مليون نسمة، على القيام بالشيء نفسه  ٧٠

  .واالنضمام للدولة الوليدة

السعي األمريكية الواليات املتحدةوتدعم

، حيث لالنضمام لالحتاد األورويبالتركي 

اعتربت واشنطن أن التحاق تركيا بأوروبا 

، ليس فقط بسبب املزايا اليت قد هدفاً أمريكياًً

حليف مهم وإستراتيجي هلا من  ىتعود عل

جسر وراء ذلك، وإمنا أيضا دف أوالً بناء 

عرب البوابة  قوى بني الشرق والغرب

إحداث توازن ، وثانياً حماولة التركية

داخل االحتاد األورويب بني القوى  إستراتيجي

التقليدية مثل فرنسا وأملانيا وإيطاليا والقوى 

اجلديدة األقرب للحليف األمريكي مثل تركيا 

  .وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا

التركية قد  –وإذا كانت العالقات األمريكية 

 الرئيس بوش، إال أن شهدت توتراً طيلة فتريت

تستمر ذلك مل مينع اإلدارة األمريكية من أن 

مهم ال  يف النظر لتركيا كحليف إستراتيجي

ميكن التفريط فيه مهما وصلت درجة 

وقد زاد من ذلك، التحول . اخلالفات معه

العدالة "الذكي الذي مارسته حكومة 

يف سياساا اخلارجية بإعطاء مزيد " والتنمية

ام للشرق األوسط ليس فقط من االهتم

، وإمنا باعتباره "حديقة خلفية"باعتباره جمرد 

أحد املنافذ املهمة لتركيا يف حال رفض 

  . االحتاد األورويب عضويتها به
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وقد بدا واضحاً أنه كلما زاد اخنراط تركيا 

يف ملفات الشرق األوسط، كلما ازداد 

الطلب األمريكي عليها وارتفعت أسهمها 

  . استرضاؤه واالعتماد عليهكحليف جيب 

الرؤية األمريكية للدور التركي يف الشرق 

  األوسط

وقد أكد كثريون على أن تركيا ستظل أحد 

املفاتيح املهمة للسياسة األمريكية يف منطقة 

الشرق األوسط والقوقاز وذلك انطالقاً من 

  :عدة اعتبارات أمهها

 كنافذة على حماور الدور املهم لتركيا

بالنسبة  ات أمهية خاصةوبلدان ذ

لواشنطن مثل إسرائيل والعراق وإيران 

وسوريا وأرمينيا وجورجيا 

وأذربيجان، ودورها احملوري يف 

يف احلزام املمتد من  حفظ االستقرار

  . وسط أوروبا حىت ختوم اهلند وروسيا

 كممر املوقع اإلستراتيجي لتركيا

خيترق البحر األسود  حبري ومالحي

  . لبحر املتوسطوحبر القوقاز وا

 ممرا احتياطيا تركيا باعتبارها

من دول  إلمدادات النفط والغاز

آسيا الوسطي ألوروبا عرب خط 

كبديل عن وذلك ) باكو –جيهان (

  . املمتد عرب أوكرانيا اخلط الروسي

 منوذجاً لدولة النظر لتركيا باعتبارها

لديها حتالف وثيق  دميقراطية مسلمة

قد حيسن  مع الواليات املتحدة ما

الصورة األمريكية يف منطقة الشرق 

  .األوسط

لكل هذه االعتبارات رأت واشنطن أن 

بإمكان تركيا أن تلعب دوراً مهما يف أكثر 

، وقد نشطت تركيا بشكل واضح من جبهة

كي ختلق  خالل السنوات الثماين املاضية

لنفسها حيزاً معترباً يف الشرق األوسط، 

ارجية، وقد ووسعت من دوائر حركتها اخل

حيث رأت أن  شجعتها واشنطن على ذلك

الدور اجلديد لتركيا يف الشرق األوسط من 

حيقق هلا مزايا عديدة ليس أقلها ما شأنه أن 

  :يلي

 توازن إستراتيجي بني تركيا خلق

يف الشرق األوسط وذلك يف  وإيران

ظل حالة الفراغ اليت خلّفها سقوط 

  . نظام صدام حسني
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ة من الدور التركي يف حماولة االستفاد

يف الشرق  حتسني الصورة األمريكية

  . األوسط بعد غزو العراق

 االستفادة من الدور التركي يف

من خالل  احلفاظ على وحدة العراق

استخدام الفزاعة الكردية مع أنقرة، 

خاصة وأن الواليات املتحدة باتت 

تقسيم العراق سيؤدي ختشى من أن 

يراين أكثر يف حتما إىل متدد النفوذ اإل

العراق، فضال عن حصول تداعيات 

أمنية تطال عموم املنطقة ومتس 

  . املصاحل األمريكية يف الصميم

 العالقات اجليدة اليت االستفادة من

تربط تركيا بكل من سوريا 

من أجل حتقيق اختراق يف  وإسرائيل

قناة "العالقة بني الطرفني عرب توفري 

إلدارة املفاوضات بني " خلفية

  . الطرفني

 االستفادة من احتماالت قيام تركيا

دور الوسيط بني إيران للعب 

ورمبا الواليات  واتمع الدويل

  .املتحدة الحقاً

أسس التعامل التركي مع ملفات الشرق 

  األوسط

وفيما خيص سياساا الشرق أوسطية ميكن 

عدة أسس القول بأن تركيا انطلقت من 

  :أمهها ما يلي

 مع اإلرث اإلسالمي التصاحلحماولة 

يف الداخل واخلارج، دون  والعثماين

أن يعين ذلك حماولة أسلمة الداخل 

التركي أو الدخول يف حتالفات أممية 

على املستوى اخلارجي، وإمنا حماولة 

عن تركيا  تصحيح الصورة العربية

كقوة غربية مقطوعة الصلة مبحيطها 

  . اجلغرايف واإلستراتيجي

ة واضحة مع حماولة إجياد مساف

التوجهات والسياسات الغربية يف 

املنطقة، واالعتماد على الذات يف 

حتسني العالقة مع دول الشرق 

  . بعيداً عن العباءة الغربيةاألوسط 



التحدي الصهيوين                   )٦_٢١(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٤١من ١٣                         ٢٠١١-كانون الثاين

 الدخول بقوة على خط الصراعات

يف املنطقة، ليس من أجل تفجريها 

وإمنا حملاولة دئتها والقيام بدور 

 الشرق للخالفات يف "املربد"الوسيط 

  . األوسط

 جتنب الدخول يف لعبة االصطفافات

االنفتاح على واحملاور اإلقليمية مع 

مبا يعظّم الصورة  كافة الالعبني

  . التركية كوسيط حمايد

 ملعارك دينية أو جتنب االنزالق

  .يف املنطقة مذهبية

إدارة وقد متت ترمجة هذه األسس من خالل 

 املنطقة يف أنقرة للعديد من امللفات الشائكة

أمهها امللف اإليراين والسوري والفلسطيين 

  .والعراقي

_______________  

نائب مدير حترير جملة السياسة الدولية، مؤسسة 

  .األهرام

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

وملزيد من التفاصيل عن العالقات التركية 

التوجه التركي يف العهد   :األمريكية، انظر

حممد نور الدين،  إىل أين؟.. ألمريكي اجلديدا

  .مركز اجلزيرة للدراسات

جدلية االستيعاب واالستبعاد يف 

    العالقات التركية األوروبية

٢٥/١١/٢٠٠٩

  إبراهيم البيومي غامن

يف " االستبعاد/االستيعاب"تتحكم جدلية 

العالقات التركية األوروبيةتوجيه مسارات 

منذ تأسيس اجلمهورية  -ويف فهمها أيضاً-

الكمالية على أنقاض الدولة العثمانية بعد 

معقدة إىل هذه اجلدلية . األوىلاحلرب العاملية 

، أقصى حد يف تفاصيل العالقة بني اجلانبني

ويف تفاصيل القوى والتيارات املتنافسة داخل 

  .كل من اجلانب التركي واجلانب األورويب

    جدل االنضمام املتبادل

من اجلانب التركي، هناك رغبة قوية يف 

استيعاب املكتسبات العلمية والتكنولوجية 

الغربية، واالندماج داخل املنظومة للحضارة 

، يف أغلب األحيان" حبلوها"األوروبية 

يف بعض األحيان، باملعنيني السياسي " مرها"و

واالقتصادي على األقل، وهو اهلدف املعلن 

لسياسيي العدالة والتنمية منذ وصوهلم إىل 

  .٢٠٠٢تشرين الثاين /احلكم يف نوفمرب
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كية أقدم أتاتور/كما أن هناك رغبة علمانية

الذوبان يف أوروبا وأقوى تسعى إىل 

يف حضارا، بكل املعاين اليت  واالندماج

حيملها مفهوم االندماج من النواحي السياسية 

واالقتصادية، ومنط احلياة االجتماعية، ورؤية 

العامل، وكيفية إدراك الذات، وأصول االنتماء 

  .احلضاري على النمط الغريب

يرفض تراك وهناك فريق ثالث من األ

يف  - بكل معانيه-االندماج احلضاري

الغرب، ويناهض عملية التغريب، ويتبىن 

مشروعاً لالستقالل احلضاري، ويرى أن 

مستقبل تركيا يكمن يف توجهها ناحية 

  .الشرق بدل الغرب

على ما فيه من -أما على اجلانب األورويب 

-اختالفات بني دوله بشأن املوقف من تركيا

االستبعادية كانت وال /قصائيةفالنزعة اإل

، وهي األكثر فعالية يف تزال هي األقوى

ترتيب عالقات أعضاء النادي األورويب مع 

فهناك أصوات ألحزاب وحلكومات . تركيا

أوروبية تنادي باالنفتاح على تركيا، وترى 

أن إجيابيات استيعاا يف النادي األورويب 

 ،أصوات خافتةأكثر من سلبياا، ولكنها 

وغري حامسة ـ حىت اليوم ـ يف ترجيح كفة 

سياسة االستيعاب والقبول على كفة اإلقصاء 

  .والرفض

ومثة أسباب متعددة يتذرع ا الفريق الرافض 

ألن تكون تركيا عضواً بالنادي األورويب، 

منها ما هو تارخيي يرجع إىل زمن القوة 

، ومنها ما هو وبلوغها أبواب فييناالعثمانية 

الثقل السكاين يثري املخاوف من  دميغرايف

مليون نسمة، وتأيت يف  ٧٥حوايل (التركي

املرتبة الثانية بعد أملانيا الفيدرالية اليت يبلغ 

مليون نسمة، مث تأيت  ٨٠عدد سكاا حوايل 

مليون نسمة،  ٦٠بعد تركيا كل من فرنسا 

  ). مليون نسمة تقريباً ٥٨وبريطانيا 

ثقايف يرتبط /ومن أسباب الرفض ما هو ديين

، يرى الرافضون سالميةاإلضارية احلوية اهلب

اليت جتمع " املسيحية"أا ال تنسجم مع اهلوية 

  . أعضاء النادي األورويب

وإىل جانب ذلك ، هناك موقف ثالث يقدم 

مفاده أال متنح تركيا عضوية  حالً وسطاً

مع " شراكة متميزة" يتم منحها   كاملة وإمنا

هذا االجتاه،  أملانياوتتزعم  ،االحتاد األورويب

عدم بدعاوى خمتلفة ترتكز أساسا على 

من باقي دول  جتانس تركيا دينياً وثقافياً

  .االحتاد

من العوامل الكثرية اليت تغذي جدلية 

يف العالقات التركية " االستبعاد/االستيعاب"

الدور اإلقليمي متعدد األبعاد األوربية، 

يف منطقة الذي ميكن أن تقوم به تركيا 
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الشرق العريب خاصة، ويف العامل اإلسالمي 

  .عامة

 يغري بعض القوى األوربيةفهذا الدور 

باستيعاب تركيا يف االحتاد، أمالً يف أن تسهم 

يف تذليل صعوبات التواصل االقتصادي 

والتجاري مع العامل اإلسالمي والشرق 

العريب األقرب نفسياً وحضارياً لتركيا، 

رواسب إرثها ا بفعل واألبعد عن أوروب

  .االستعماري املرير

ليست بينما ترى قوى أوروبية أخرى أا 

عضواً يف االحتاد  حباجة إىل القبول بتركيا

ذا الدور،  -تركيا–األورويب كي تقوم 

  :لسببني رئيسيني

أن تركيا لن تنجح يف أداء : األول.١

دورها كوسيط حضاري بني أوروبا 

عودا ار والعامل اإلسالمي إال يف إط

وهذا االحتمال  إىل هويتها املشرقية

يتناقض مع مبدأ عضويتها يف االحتاد 

  . األورويب

هو أن حصول تركيا على : والثاين.٢

من  قوة كبريةعضوية االحتاد يكسبها 

الناحيتني السياسية واالقتصادية، وهي 

لن تتردد يف توظيف هذه القوة 

العريب  لتحقيق مصاحلها يف املشرق

اإلسالمي عامة، ويف هذه  والعامل

لن تكسب أوروبا شيئاً من احلالة 

، بل رمبا ختسر بعض املزايا انضمامها

لصاحل النفوذ اليت تتمتع ا حالياً 

  .املتصاعد التركي

وهكذا جتد أوروبا نفسها بني جدلية الفرص 

والتهديدات اليت تنجم عن استيعاب تركيا أو 

ي يف استبعادها بالنظر إىل دورها اإلقليم

املشرق العريب خاصة، ويف العامل اإلسالمي 

  .عامة

  ليس بيد أوروبا وحدها

وللوهلة األوىل قد يبدو أن مفتاح العالقات 

التركية األوروبية يف يد أوروبا، وأن تركيا 

تركض لإلمساك بنسخة منه عرب انضمامها 

لالحتاد األورويب، ولكن هذا االنطباع غري 

أنقرة كما  صحيح، بل الصحيح هو أن يف

يف بروكسل قوة للمساومة على العضوية، 

وإن كانت غري متوازنة بطبيعة احلال لصاحل 

  .الطرف األورويب

إن قبول عضوية تركيا يف االحتاد األورويب 

أكثرها إجيايب بالنسبة ينطوي على احتماالت 

، ذلك ألن أوروبا ذاا ستجين مصاحل لتركيا
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الً يف متنوعة إذا أصبحت تركيا عضوا كام

ناديها من منظور متعدد األبعاد جيمع بني 

اجلوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية 

  . واألمنية

ال توجد حىت اآلن مؤشرات ومع ذلك 

صاحب القرار  مشجعة من اجلانب األورويب

النهائي يف قبول العضوية أو رفضها، وآخرها 

آذار /مارس ١٣قرار الربملان األورويب يف 

لتأخر " حالة قلق"رب عن الذي ع ٢٠٠٩

تراجعها عن أنقرة يف تنفيذ التزاماا، وخاصة 

، يف حني أن املوقف األورويب تعديل الدستور

كان سلبياً عندما جرت حماولة تعديله 

يف  وتوسيع حرية املرأة يف ارتداء احلجاب

  .املؤسسات احلكومية، وخاصة يف اجلامعات

يف ولكن هل يعين تردد املواقف األوروبية 

استيعاب تركيا أن تكف األخرية عن احملاولة؟ 

وهل يعين ذلك أن حماوالا تسري يف االجتاه 

  . اخلطأ وجترى فقط وراء الوهم والسراب؟

يف تقديرنا إن منافع االستمرار يف احملاولة 

، وأن قرار أكرب بكثري من التوقف عنها

املضي يف الشوط حىت ايته صحيح من 

الذي يأخذ يف حسابه  املنظور اإلستراتيجي

واإلقليمية، ) التركية(مجلة املتغريات احمللية 

والعاملية، وإن العضوية ليست هدفاً حبد ذاته 

جمرد  - كما يرى البعض-وقد تكون بالفعل 

أا مفيدة يف وهم وخيال، ولكن من املؤكد 

من أوضاع  توليد قوة دفع حنو اخلروج

ع تتناقض مع احلريات العامة، وال تنسجم م

-قواعد احلكم الدميقراطي الرشيد، وتنتقص

من حقوق اإلنسان وإمنا تنتقص  - ليس فقط

الذي يدين به الشعب " إنسانية اإلسالم"من 

  .التركي

العوامل حلظة أن  ةوال يغيب عنا يف أي

احلضارية والتارخيية ستكون أكثر حسماً من 

العوامل االقتصادية يف حتديد موقف 

وأن . عضوية تركيااموعة األوروبية من 

زعماء أوروبا الذين نراهم اليوم مقتنعني 

غري مستعدين لرؤية مبركزية احلضارة الغربية

  .دولة مسلمة عضواً يف ناديهم األورويب

ولكن املزاج التركي ال يقل اعتزازاً ويته 

حساس األوروبيني، اوعمقه احلضاري من 

وهو ما عرب عنه أردوغان يف دافوس اية 

باعتراضه الواضح الذي  ٢٠٠٩شباط /فرباير

ال لبس فيه على رواية الرئيس اإلسرائيلي 

للجرمية اليت ارتكبتها إسرائيل يف غزة، وشهد 

عليها العامل كله، وبدا يف اعتراضه هذا كما 

يسد قناة رئيسية ميكن أن تسهم يف   لو أنه

، بلوغ تركيا إىل عضوية النادي األورويب

ن موقف تركيا ولكنه مل يتردد يف إعال

  .بشجاعة وجرأة تليقان به وببلده
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وال حجة ملن يلوم تركيا على تكثيف جهدها 

الساعي حنو االحتاد األورويب أكثر منه حنو 

العامل اإلسالمي، أوال ألن تركيا هي أصال 

حتمل بعدا أوروبيا من الناحية اجلغرافية 

، وثانيا ألن دول العامل اإلسالمي مل والتارخيية

، وكان جلذب تركيا إليههوداً يذكر تبذل جم

قربه أو بعده من تركيا حمصلة إلرادة الطرف 

وأفضل للعامل اإلسالمي أن . التركي أساسا

تكون إحدى دوله الكبرية عضواً يف أحد 

 )االحتاد األورويب(مراكز صنع القرار الدويل

من أن ال يكون له صوت يف أي من تلك 

ية املراكز على اإلطالق، وستظل جدل

االندماج واالستبعاد هي املتحكمة يف مسار 

العالقات األوروبية التركية، ويف مصري 

عضوية تركيا إىل النادي األورويب، إىل أن 

تتغلب نزعة االستيعاب على نزعة االستبعاد 

لدى األوروبيني يف النظر إىل اآلخر 

  .احلضاري

_______________  

لعام يف خبري الشئون التركية، رئيس قسم الرأي ا

املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية 

  .بالقاهرة

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

تركيا يف آسيا الوسطى 

  طاقةتأمني جلسور ال.. والقوقاز

٢٥/١١/٢٠٠٩

  حمرم أكشي

غريت تركيا منذ جميء حزب العدالة والتنمية 

من ج تعاملها مع  ٢٠٠٢إىل السلطة عام 

منطقة القوقاز وآسيا الوسطى فعوضا عن 

على املصاحل والنفوذ  التنافس والصراع

 اتبعت أنقره فلسفة التعاون والشراكة

وقدمت نفسها على أا الدولة املصدرة 

  .لألمن واالستقرار

  تغريات إستراتيجية

وكان تفكك االحتاد السوفيييت واستقالل 

منها (سيا الوسطى ست دول إسالمية يف آ

فرصة قد مثل ) مخس دول ذات أصول تركية

، إذ فتح أمامها جماالً جديدا كبرية لتركيا

وواسعا من العالقات مع هذه الدول، ويف 

كسرت الوقت نفسه فإن هذه التطورات 

وجعلتها تستعيد مرة  حاجز العزلة عن تركيا

  .أخرى أمهيتها اجليوسياسية واإلستراتيجية

 ١٩٩١الل وطوال الفترة من وعقب االستق

سوقت تركيا نفسها على أا  ١٩٩٥إىل 

والدولة النموذج بالنسبة إىل  األخ األكرب

، هبات وقروضاتلك الدول ومنحتها 
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وقدمت هلا وعودا مل يستطع االقتصاد التركي 

وبالرغم من ذلك . الضعيف آنذاك الوفاء ا

فيحسب هلذه الفترة أن تركيا أقدمت على 

القاا مع تلك الدول إىل اإلطار حتويل ع

فدشنت العديد من املؤسسات املؤسسايت 

االقتصادية واالجتماعية والتعليمية اليت ال 

  . تزال تعمل حىت اآلن

غضت روسيا الطرف ويف تلك الفترة أيضا 

يف القوقاز وآسيا  عن النشاط التركي

الوسطى ومها املنطقتان اللتان تعتربمها مناطق 

نفوذ تارخيية بالنسبة هلا، وذلك ألن موسكو 

تستعمل تركيا يف حماربة التيار أرادت أن 

الذي بدأ يزداد قوة  اإلسالمي املتشدد

وانتشارا يف تلك البلدان عقب تفكك االحتاد 

  .السوفيييت

مر طويال إذ مل تست" غض الطرف"لكن فترة 

وحىت  ١٩٩٥أن روسيا وطوال الفترة من 

جديا " منافسا"استشعرت أن تركيا ٢٠٠٢

يف منطقة آسيا الوسطى  هلا ومهددا ملصاحلها

والقوقاز، فكان من نتائج ذلك أن اتسمت 

بفترات من عالقة تركيا بتلك الدول عموما 

سيطر عليها أجواء من عدم  الشد واجلذب

حزب العدالة والتنمية  االستقرار إىل أن جاء

  .٢٠٠٢إىل السلطة عام 

  فلسفة جديدة للتعامل مع اجلريان

ومنذ جميء حزب العدالة والتنمية والعالقات 

بني تركيا ومجهوريات آسيا الوسطى 

والسبب يف  تشهد حتسنا مطردا،والقوقاز 

احلزب غري فلسفة تعامله ذلك يعود إىل أن 

ى أا فعوضا عن النظر إليها عل مع روسيا

أصبح يتعامل معها على أا " منافس"

آخذا بعني االعتبار معطى اجلوار  "شريك"

اجلغرايف وارتباط املصاحل، فعلى سبيل املثال 

ثاين أصبحت روسيا متثل بالنسبة لتركيا 

وبلغ حجم التبادل  أكرب شريك جتاري

مليار  ٢٥حوايل  ٢٠٠٨التجاري بينهما عام 

  .زيادة املستمرةدوالر، وهذا الرقم مرشح لل

كما أدخلت تركيا يف عهد العدالة والتنمية 

شريكا يف مشروع خط أنابيب روسيا 

اهلادف إىل نقل الغاز الطبيعي عرب حبر  نابوكو

صاحبة رابع أكرب (قزوين من تركمنستان 

إىل أذربيجان ومنها ) احتياطي للغاز يف العامل

إىل خط أنابيب نابوكو الذي سيصل بدوره 

أوروبا بعد أن كان هذا املشروع إىل وسط 

لتجاوز روسيا وعزهلا قد صمم يف األساس 

  .وفق االستراتيجيا الغربية

وتتأيت األمهية اليت تكتسبها الطاقة يف منطقة 

حبر قزوين من كوا أوال منطقة مستقرة 

باملقارنة مع منطقة الشرق األوسط، وثانيا 

من % ٤(غناها باحتياطيات كبرية من الطاقة 
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وقد ). للغاز% ٥حتياطي العاملي للنفط واال

بدأ يتكون وعي بأن هذه املنطقة ميكن أن 

بديال بالنسبة إىل الدول اليت تعتمد متثل 

على استرياد الطاقة وخاصة الدول 

أي  - ويف هذه النقطة بالذات .األوروبية

فإن تركيا  -موضوع تأمني الطاقة ألوروبا 

اح، وتعرض متثل بالنسبة ألوروبا الدولة املفت

ممر آمن لتأمني الطاقة إىل نفسها على أا 

  .هذه القارة

-ويف هذا اإلطار فإن خط أنابيب باكو

جيهان اهلادف إىل نقل بترول -تفليس

ورمبا كذلك بترول آسيا  -أذربيجان 

عرب  - الوسطى وبشكل خاص كازاخستان 

جورجيا إىل ميناء جيهان التركي الواقع على 

كلم  ١٧٧٦ط بطول البحر األبيض املتوس

يشكل أمهية بالغة بالنسبة لتركيا والغرب 

على السواء، ذلك أن املشروع املذكور 

يشكل أول مرحلة من مراحل حتول تركيا 

إىل أن تكون جسرا للطاقة وممرا هلا بني 

  .الشرق والغرب

وهذا اخلط سوف يزيد من األمهية 

اجليوسياسية واجليوإستراتيجية لتركيا، كما 

لوقت نفسه يكتسي أمهية بالغة يف أنه يف ا

احلفاظ على االستقرار السياسي يف مناطق 

  . القوقاز

ولتكتمل دائرة حتسني العالقات بني تركيا 

والقوقاز وآسيا الوسطى تبذل الدبلوماسية 

 لتطوير عالقاا مع أرمينياالتركية جهودا 

. وجتاوز العقد التارخيية اليت حتول دون ذلك

أساليب ديبلوماسية  وتنتهج تركيا عدة

واقتصادية وأمنية لتحقيق هذا اهلدف منها 

منتدى االستقرار والتعاون يف "تنشيط 

الذي مت تدشينه يف أعقاب االشتباك " القوقاز

بني روسيا  ٢٠٠٨املسلح الذي نشب عام 

وجورجيا على خلفية أوسيتيا اجلنوبية، فضال 

على أعلى املستويات  الزيارات املتبادلةعن 

  . البلدينبني 

والعالقة بني تركيا وأرمينيا ليست جمرد عالقة 

بني دولتني وإمنا هلا ارتباطاا وأمهيتها إقليميا 

فالعالقات بني اجلانبني من حيث . ودوليا

مرتبطة ارتباطا وثيقا مبواقف السياسة الدولية 

، ويف كل من الواليات املتحدة وروسيا

الوقت نفسه مرشحة ألن تفرز مجلة من 

تأثريات على العالقات التركية مع كل من ال

فمن منظور . الواليات املتحدة وروسيا

سياسي فإن تطبيع العالقات بني تركيا 

وأرمينيا يكتسب أمهية خطرية من زاوية 

عالقات تركيا بأذربيجان وكذلك عالقات 

  .أذربيجان بأرمينيا
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وتبقى مسألة تطبيع العالقات بني تركيا 

ا إذا مل حتل املشاكل وأرمينيا تراوح مكا

العالقة يف العالقات بني أذربيجان وأرمينيا 

وذلك بسبب مشكلة ناغورنو كرباغ املتنازع 

ويف هذا السياق فإن . عليها بني الطرفني

تطبيع العالقات بني أذربيجان وأرمينيا جيب 

أن يتحقق بالتوازي مع مسار تطبيع العالقات 

 حتريك بني تركيا وأرمينيا، بل إن الشروع يف

املسار التركي األرمين ينبغي أن يشمل 

أذربيجان، وكذلك من حني إىل آخر يتعني 

أن تتقدم املباحثات بشكل ثالثي يف هذا 

اخلصوص، لتحسني األجواء اإلقليمية 

  . وامتصاص النزاعات القائمة

ومن جانب آخر فإن التطبيع يف العالقات بني 

نقص تركيا وأرمينيا ميثل تالفيا وتداركا لل

الذي حدث بسبب ايار القدم اجلورجية يف 

احملور التركي اجلورجي األذري خصوصا بعد 

الضربة املوجعة اليت تلقتها جورجيا من 

  .روسيا خالل احلرب األخرية

وإمجاال ميكن القول إنّ مسار التطبيع يف 

العالقات بني تركيا وأرمينيا أصبح يتميز 

سبب بعوامل جديدة بعد تغري التوازنات ب

الصراع الذي نشب بني روسيا وجورجيا، 

وأصبح يكتسب قوة متكن من خلق ظروف 

وهذه التطورات ينتظر . جيوسياسية جديدة

أن تفرز نتائج إجيابية لتركيا والواليات 

املتحدة األمريكية وحلف مشال األطلسي 

وكذلك بالنسبة إىل االحتاد األورويب، ) الناتو(

بل يعتقد أا لكنها يف الوقت نفسه وباملقا

. سوف تفرز نتائج سلبية بالنسبة إىل روسيا

ويف هذا اإلطار فإنّ الصراع على النفوذ يف 

القوقاز يكون قد تركز يف أرمينيا، وهو ما 

ميثل حتديا حلزب العدالة والتنمية الذي يسعى 

من جهة إىل التعاون والشراكة مع روسيا 

ومن جهة ثانية إىل تطبيع عالقات بالده مع 

أرمينيا مع يف هذا التطبيع من استفزاز 

  . ملوسكو

وتطمح تركيا فضال عن ذلك إىل تنفيذ فكرة 

من خالل إنشاء  ربط حبر قزوين باخلليج

خط يربط تركمانستان وإيران وتركيا، وهو 

طموح إن حتقق فإن من شأنه أن تكون له 

تأثريات عميقة على املستوى اجليوسياسي 

  .ق بأكملهواجليوإستراتيجي يف املشر

_______________  

باحث تركي متخصص يف جمال الطاقة والسياسة 

  . SETA  األمنية بأوراسيا وخبري مبركز

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 
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شروط .. يا والدول العربيةترك

  التعاون املثمر

٢٥/١١/٢٠٠٩

  مصطفى اللباد

دور ية القائمة إىل تشري املعطيات السياس

إقليمي تركي يف الشرق األوسط متبلور 

وحيظى . وظاهر املالمح يتعاظم مبرور الوقت

املوقف العريب من الدور اإلقليمي التركي 

بأمهية حتليلية استثنائية العتبارات خمتلفة من 

بينها أن العرب يشكلون شطراً كبرياً من 

منطقة الشرق األوسط جغرافياً وبشرياً 

خيياً وثقافياً، ومن مث ميكنهم تسهيل عودة وتار

  .تركيا إىل توازنات املنطقة أو عرقلتها

وتتزامن العودة التركية احلالية إىل املنطقة مع 

ترحيب مجاهريي عريب كبري ينظر إىل تركيا 

باعتبارها العبا إقليميا يعود بعد غياب 

ليتواجه إعالمياً ودبلوماسياً مع دولة 

، اليت تعربد يف املنطقة االحتالل الصهيوين

عسكرياً بغطاء أمريكي وعجز شامل من 

  . النظام العريب الرمسي

وال يعين ذلك أن تركيا صارت تعادي دولة 

االحتالل الصهيوين جذرياً ومبدئياً، ولكنها 

تعلم أن ممارسة احلضور اإلقليمي يف املنطقة 

يتطلب حداً أدىن من الصمود يف مواجهة 

ومن خلفه القطب الصلف اإلسرائيلي

العاملي األوحد، وهو ما فعلته باقتدار خالل 

العدوان الصهيوين على غزة وفشلت فيه 

  .معظم الدول العربية

  دروس تركيا

وقد قدمت تركيا ستة دروس ميكن للنظم 

السياسية العربية االستفادة منها، وهذه 

عوامل جاذبية الدروس يف الوقت نفسه هي 

ى تعزيز فرص تساعد عل للنموذج التركي

  :دورها اإلقليمي يف املنطقة العربية

التناوب على السلطة بني األحزاب .١

املختلفة وإدماج التيار اإلسالمي يف 

  . العملية الدميقراطية

النموذج االقتصادي الذي تقدمه .٢

تركيا باعتبارها أكرب اقتصاد يف 

الشرق األوسط يف الوقت الذي ال 

متلك فيه موارد الطاقة عل العكس 

  . من غالبية الدول العربية

التوفيق بني احلداثة واملعاصرة .٣

ومقتضيات اتمع املدين من ناحية 

ومسألة اهلوية جبذرها الثقايف 
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والتارخيي والديين يف إطار مقبول 

  . دولياً وإقليمياً

الفصل بني احلزيب والدوليت يف اال .٤

العام، عرب الفصل الواضح بني حدود 

واحلزب ومهام جهاز الدولة 

     .احلاكم

يف " اللويب"تكوين جمموعات الضغط .٥

الواليات املتحدة األمريكية وليس 

االعتماد على شركات العالقات 

العامة مومسية الطابع فقط مثلما تفعل 

    .غالبية الدول العربية

تعديل التوازن يف إطار التحالف مع .٦

الواليات املتحدة األمريكية، لتحقيق 

ملصاحل الوطنية أقصى قدر ممكن من ا

وحفظ قدر معقول من االستقاللية 

ضمن إطار التحالف مع واشنطن 

  . وحتت سقفه

وبالرغم من ترافق عودة تركيا إىل الساحة 

حزب العدالة "الشرق أوسطية مع تويل 

ذو اجلذور اإلسالمية للحكم عام " والتنمية

ختدم يف الواقع ، فإن العودة التركية ٢٠٠٢

يوسياسية لتركيا قبل املصاحل الوطنية واجل

  .أية اعتبارات أيديولوجية

    مؤهالت الدور اإلقليمي

وتتضافر جمموعة من العوامل لتؤهل تركيا 

حمفزات القوة للعب دور إقليمي من بينها 

الصلبة للدولة التركية املتمثلة يف اقتصاد 

متجانس حيتل املركز السادسة عشر  قوي

مجايل، عاملياً من حيث حجم الناتج احمللي اإل

، إضافة وقدرات عسكرية وبشرية ضخمة

مثل جاذبية  القوة الناعمةإىل أدوات 

املشروع الذي تقدمه وما تظهره من جتربة 

نادرة يف التناوب السلمي على احلكم يف 

منطقة أصبحت فريسة للتناحر بني األصولية 

موقعاً وفوق ذلك متلك تركيا . والديكتاتورية

ها مميزات جيوسياسية استثنائياً يعطي جغرافياً

هائلة، ناهيك عما خص التاريخ به تركيا من 

روابط مع دول اجلوار يف البلقان والشرق 

  .األوسط والقوقاز

وتترافق عوامل القوة التركية الصلبة والناعمة 

 فراغ كبري يف املنطقةواملوقع اجلغرايف مع 

اليوم، وهو ما جيعل تركيا على وعي بأن 

وبوليتيكي يف جوارها جماالت تأثريها اجلي

اجلغرايف قد أصبحت تتحقق يف منطقة الشرق 

األوسط أكثر من أي منطقة جغرافية أخرى 

  . تطل عليها تركيا
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وتعتقد تركيا أنه ميكن هلا مواجهة التهديدات 

احملتملة من منطقة الشرق األوسط عرب دورها 

اإلقليمي الفاعل، مثلما ميكنها توظيف هذا 

وبالتايل ممارسة ا الدولية، الدور لتعزيز صور

املزيد من الضغوط على االحتاد األورويب 

، يف مثال ممكن التحقق ليقبلها عضواً فيه

اليت تصبغ السياسة " العثمانية اجلديدة"على 

حزب العدالة "اخلارجية لتركيا حتت قيادة 

وال تعادي الواليات املتحدة " والتنمية

  . األمريكية أو االحتاد األورويب

ن ومنذ اية احلرب الباردة وحىت احتالل لك

العراق كانت التغريات اجلغرافية والسياسية يف 

جوار تركيا وباألخص يف العراق كانت 

سلبية يف تأثرياا على موقع تركيا اإلقليمي 

  . كما على هامش مناورا اإلستراتيجية

فمنذ أوائل التسعينيات وأكراد العراق 

وقد ازداد اتساعا يتمتعون حبكم ذايت موسع 

، وقد خلق ٢٠٠٣بعد احتالل العراق عام 

هذا األمر وضعا إستراتيجيا قلقا ألنقره 

استدعت من حزب العدالة والتنمية فلسفلة 

جديدة يف التعامل قائمة على فكرة التعاون 

االقتصادي مع حكومة إقليم كردستان 

العراق كوسيلة للسيطرة على طموحات 

يتهم االقتصادية األكراد عرب تعميق تبع

  .لتركيا

مل تعد القوة العسكرية وحدها هي مبعىن آخر 

اليت تدير السياسة يف تركيا، بل التخطيط 

اإلستراتيجي واللعب على تناقضات 

وتوازنات املنطقة، وهو تطور كبري ينبغي 

التدبر يف آثاره ومعانيه اليت تتجاوز حدود 

  .إقليم كردستان العراق

  املوقف املصري منوذجا

ولفهم املوقف العريب من الدور اإلقليمي 

التركي ميكن احلديث من باب التمثيل 

حمور "باملوقف املصري كدولة من دول 

وباملوقف السوري اليت تصنف " االعتدال

حمور "إعالميا حىت اآلن كدولة من دول 

  ".املمانعة

فاملوقف املصري يتشابه يف نقاط كثرية مع 

ندرجة يف ما غريه من املواقف العربية امل

حيال دور تركيا " حمور االعتدال"يسمى 

اإلقليمي، إذ أن عمود خيمة هذا املوقف 

يقوم باألساس على رؤية تركيا ذراع ثقل 

  .مكافئ للحضور اإليراين املتزايد يف املنطقة

مبعىن أن مصر وحمورها تريان يف الدور 

التركي ثقالً موازياً يف مواجهة إيران وليس 

غبة يف التعاون اإلقليمي مع بالضرورة للر

تركيا حبد ذاته، جرياً على املثل العريب 

ليس حباً يف علي ولكن "قبول تركيا : الشائع

  !".كرهاً يف معاوية
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وباإلضافة إىل هذا املوقف األساسي ترى 

القاهرة أيضاً أن هناك مشتركات أخرى مع 

تركيا مثل الرغبة يف احلفاظ على وحدة 

حدة التحالفات الدولية األراضي العراقية وو

دخلت مصر . مع تركيا حتت املظلة األمريكية

جولة احلوار اإلستراتيجي مع تركيا وعينها 

إذ أن التقاء مصاحل على التوازنات باملنطقة، 

القاهرة وأنقره على الرغبة يف موازنة 

احلضور اإليراين قد ساهم يف تعبيد الطريق 

  .أمام احلوار

رأ تارخيياً املؤشرات كما أن القاهرة اليت تق

اإلقليمية وحبساسية معروفة، وجدت أن 

كان مناسباً  ٢٠٠٨السياق الزمين عام 

احلوار اإلستراتيجي التركي "إلجراء 

القاهرة ال تقوم ، مع مالحظة أن "املصري

حبوارات إستراتيجية سوى مع الواليات 

  .املتحدة األمريكية

ري وتتابع القاهرة امتالك تركيا ملساحات تأث

صانع "متزايدة يف سياسات املنطقة عرب دور 

، الذي تقوم به أنقره بني دمشق وتل "السالم

وكذلك . أبيب بترحيب أمريكي وأورويب

دورها يف املسألة الفلسطينية وهو ما يرسخ 

األوىل " صانعة السالم"صورة تركيا باعتبارها 

وتأسيساً على ذلك يبدو أن . يف املنطقة

ملعاجلة األفضل يف ضوء القاهرة تعتقد أن ا

التوازنات الراهنة ليس االصطدام بالدور 

التركي بل بالتحاور معه على هوامش 

االتفاق واالختالف؛ وصوالً إىل اقتسام دور 

  . معه" صانع السالم"

وتقوم كذلك القراءة املصرية لسياسة تركيا 

اإلقليمية يف املنطقة على أن املنافس الرئيسي 

ر باملنطقة هو الطرف لألخرية على األدوا

اإليراين، وهو ما يدخل تركيا يف معادلة 

  . صفرية أمام إيران

ولذلك تتابع القاهرة سعي تركيا لضمان 

عرب ثالث  املنافسة الصفريةالنجاح يف تلك 

  :خطوط متوازية

استيعاب إيران دبلوماسياً من  :أوالً.١

خالل حوار سياسي وتبادل منافع 

اقتصادي وعالقات حسن جوار 

وعرض وساطة بني طهران 

  . وواشنطن

إضعاف دور إيران اإلقليمي  :ثانياً.٢

عرب حماولة حشد األطراف العربية 

املسماة معتدلة يف معسكر تقوده 

  . تركيا
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دفع أطراف أخرى متحالفة مع  :ثالثاً.٣

  ).سورية(إيران بعيداً عنها بالتدريج 

تأسيساً على ذلك تعتقد القاهرة أن تركيا 

ا اإلستراتيجي حشد التأييد تتوخى من حواره

لسياستها يف املنطقة مع احتفاظها، أي تركيا، 

، مبوقعها املتقدم يف العالقات مع واشنطن

ومن مث حشد كل ذلك يف مواجهتها مع 

إيران وصوالً إىل تعزيز احلضور اإلقليمي 

  .التركي يف املنطقة

وملا كانت القاهرة منضمة ذاا يف ذات 

تركيا، وملا كانت  التحالفات الدولية مع

القاهرة والرياض قد أعلنتا يف أكثر من مرة 

النفوذ اإليراين يهدد االستقرار ومناسبة أن 

يف املنطقة، تنظر القاهرة إجيابا إىل الدور 

اإلقليمي التركي بشرط البقاء كعامل توازن 

  . يف مواجهة إيران

ولكن املتفحص هلذه القراءة جيد أا ال تستند 

القوة الذاتية بقدر ما تستند إىل إىل معايري 

اعتبارات املوازنة بني طرفني آخرين، وبالتايل 

فأي تغيري يف طبيعة العالقات احلالية بني 

وهو احتمال وارد احلدوث  - تركيا وإيران

  .سيجعل هذا الرهان خاسراً بشدة -جداً

  النظرة السورية

وقبل احلديث عن املوقف السوري من الدور 

ركي يف الشرق األوسط ينبغي اإلقليم الت

اإلشارة إىل أن سوريا كانت وال زالت جزءاً 

أساسياً من التصعيد والتهدئة اإلقليمية 

بوصفها واسطة العقد يف التحالف الذي 

تقوده إيران، حيث تنظم سوريا النفوذ 

اإليراين بالعراق وتربطه مبثيله يف لبنان 

ع واألراضي الفلسطينية احملتلة بكيفية تتسق م

. مركزية جغرافيتها يف خارطة املنطقة

وبالرغم من حتالفها مع إيران، فقد جنحت 

دمشق يف مجع تناقضات التصادم اإلقليمي 

  .بني املشروعات املختلفة ووظفته ملصلحتها

ويبدو ذلك واضحاً يف تقييم التحالفات 

السياسية لسورية يف املنطقة مع الدولتني 

يا، إذ أن سورية إيران وترك: اإلقليميتني األهم

-املتحالفة مع إيران ضمن احملور اإليراين

السوري هي يف الوقت نفسه الدولة العربية 

  .األقرب إىل املصاحل التركية عما سواها

وسورية املتحالفة مع طهران، والقريبة إىل 

قلب وعقل أنقرة، هي اليت تفاوض تل أبيب 

اآلن، وبشكل جيعل بإمكاا ترجيح كفة 

وهكذا . ى أخرى يف املنطقةمشروعات عل

أصبح النظام السياسي السوري، الذي ال 

يتمتع بإمكانات اقتصادية ومالية خاصة، هو 
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نقطة التوازن لكل القوى غري العربية يف 

  .املنطقة

تعلم سورية أن اهلدف التركي من رعاية 

اإلسرائيلية يتمثل يف - املفاوضات السورية

رق سحب رافعة إيران اإلقليمية يف املش

، وبالتايل تفكيك احلضور اإليراين يف العريب

ولكن سورية تترك الباب موارباً أمام . املنطقة

وضع ميكنها معه األطراف كافة، فتصبح يف 

دون حسم خياراا " استدراج العروض"

  . حىت اللحظة األخرية

ولذلك تنظر سورية إىل تركية نظرة إجيابية 

لوساطة ومشروطة يف آن معاً، أي أن رعاية ا

واحتياج تركيا لسورية للنفاذ إىل معادالت 

املنطقة يبقياا عامالً إجيابياً حلماية املصاحل 

  . السورية وتعزيز األمهية التساومية لدمشق

تعلم سورية أيضا أن جناح الوساطة التركية 

سيجعل تركيا أكثر قربا من هدفها بقيادة 

املنطقة، ولكن سورية يف هذه احلالة تكون قد 

ومن املعلوم أن . حصلت على اجلوالن احملتل

-املنطق الداخلي لبدء املفاوضات السورية

اإلسرائيلية جدياً سيقود إىل تراجع يف أولوية 

التحالف مع إيران على سلم اهتمامات صانع 

وهذا التراجع سيصب يف . القرار السوري

مصلحة تركيا، اليت تتواجه يف معادلة صفرية 

مبعىن أن التراجع يف نفوذ  مع إيران باملنطقة،

أحد الطرفني سيصب يف صاحل اآلخر وصوالً 

  .إىل إاء التنافس على قيادة املنطقة لصاحله

وهكذا تربز تركيا من جديد كحقيقة 

جغرافية وتارخيية وعسكرية، يف حلظة تارخيية 

مآزق تعاين فيها الدول العربية يف املشرق من 

وهو ما  ،بنيوية هي األخطر منذ االستقالل

–خيلق فراغاً كبرياً يف املنطقة تتقدم تركيا 

وبسبب اختالل . كي تشغله -موضوعياً

القدرات الواضح بني الطرفني، يبدو أن 

القراءة العربية للدور التركي اإلقليمي يف 

ال الشرق األوسط تنطلق من أنه حقيقة واقعة 

جيب الوقوف أمامها، بل التعامل معها 

  . لتعظيم املكاسب منها

وبالرغم من اختالف العوامل املؤثرة يف 

موقف الدول العربية املوزعة على املعسكرين 

املتقابلني، فإن القاسم املشترك بينها مجيعاً 

يتمثل يف أن الدور اإلقليمي التركي مل يعد 

مسألة تركية صرف، بل ميتد بتأثريه العميق 

وتأسيساً . على جممل التوازنات يف املنطقة

وقف تعزيز املصاحل العربية على ذلك يت

وتعظيم قدرة دول املنطقة على ترتيب 

أولوياا الوطنية واإلقليمية إىل حد كبري على 

فهم اإلستراتيجية التركية اجلديدة والتعامل 

  . معها على قاعدة املصاحل املشتركة
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مهشت السياسات العربية جتاه تركيا 

واملستمرة حىت اآلن دور العامل العريب يف 

تأثري على السياسة اخلارجية التركية، ال

فاالستثمارات العربية يف غالبيتها الساحقة 

تستقر خارج املنطقة، وحىت الواردات العربية 

املتزايدة من السلع واخلدمات تتجاوز تركيا 

  . اليت ال حتظى إال بنصيب ضئيل جداً منها

وهكذا وحىت اآلن مل تقدم السياسات العربية 

أن يرقى إىل درجة األخذ يف لتركيا ما ميكن 

وال . االعتبار عند رسم سياستها اخلارجية

ميكن بالتايل أن نأمل يف تفاهم وتعاون مع 

تركيا بشكل يراعى املصاحل الوطنية والقومية 

دون إبراز مصاحل اقتصادية لتركيا يف العامل 

العريب، الذي يستورد من السلع أكثر بكثري 

القرار العرب  ساعتها ميكن لصناع. مما يصدر

خماطبة تركيا من موقع الفاعل، وليس مطالبة 

الدول األخرى ومنها تركيا بالتضامن مع 

مصاحلنا دون أن نقدم مميزات باملقابل، 

فطريق املصاحل يسري يف اجتاهني وليس اجتاه 

  . واحد

وال يعىن ذلك أن املشاكل العالقة بني الدول 

و العربية وتركيا سواء يف موضوع املياه أ

احلدود سوف جتد طريقها تلقائياً إىل احلل، 

التركية على  - ولكن وضع العالقات العربية

طريق املصاحل املتبادلة من شأنه التأثري يف 

اجتاهات السياسة اخلارجية التركية لصاحل 

تتعامل غالبية الدول العربية مع . الدول العربية

الدور اإلقليمي التركي ولسان حاهلا ميكن 

تركيا عادت ": بالعبارة التاليةاختصاره 

  ".لتقود من جديد

_______________  

مدير مركز الشرق للدراسات اإلقليمية 

    .واإلستراتيجية بالقاهرة

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

  .بالضغط هناعليها 

البعد عن حافة ..تركيا وإيران

  الصدام

٢٥/١١/٢٠٠٩

  حقي أوغور

دخلت العالقات التركية اإليرانية مرحلة 

جديدة مع إعالن قيام اجلمهورية يف تركيا 

، فقد كان للشعار الذي رفعته ١٩٢٣عام 

السلم يف الوطن والسلم يف "تركيا آنذاك 

وقع طيب على إيران اليت مل تكن " العامل

اإلسالمية "تشعر بالراحة للسياسات 

ثمانية يف اليت شهدا الدولة الع" والطورانية

  . آخر أيامها
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وبفضل هذه التطورات شعرت طهران أا قد 

من اخلطر التركي  - وإىل حد كبري-ختلصت 

  .الذي كان يتهددها تارخييا من جهة الغرب

أن إيران قد استفادت من معروف

اإلصالحات التحديثية اليت بدأت تركيا يف 

تطبيقها واليت جذبت انتباه الشاه رضا لوي 

أةً على القيام بإصالحات مماثلة يف وزادته جر

ورغم املشاكل احلدودية العالقة بني . بلده

البلدين يف تلك الفترة واليت مل حتلّ 

إالّ أما قد أبديا رغبة يف تطوير بسهولة

  .العالقات بينهما

  الثورة  ما بعد

بزعامة آية  ١٩٧٩ومع الثورة اإلسالمية عام 

قات اهللا اخلميين انقطعت فجأة تلك العال

ذات البعد األمين، وحلّت منظمة امليثاق 

  . املركزي بعد انسحاب إيران وباكستان منها

وعند اندالع احلرب العراقية اإليرانية وضعت 

العالقات التركية اإليرانية على السكة من 

جديد خاصة مع تشكيل طورغوت أوزال 

ففي تلك الفترة . حلكومته يف تركيا بعد ذلك

 الدعاية املضادة إليران، مل تشارك تركيا يف

بل إا عملت على استغالل الفرص اليت 

صنعتها احلرب إلجياد أسواق القتصادها 

  . املتنامي

وقد اتبعت إيران سياسة مماثلة حيث كانت 

تتفادى أي خطاب أو تصرف حيول تركيا 

إىل خصم باستثناء بعض تصرحيات اخلميين 

 عن أتاتورك وخصوصاً يف الفترة اليت كانت

فيها إيران تعاين من حصار مفروض من 

  . طرف الدول الغربية والعربية

حتسن العالقات -ولو يف الظاهر- وقد بدأ 

/ سبتمرب ١١التركية اإليرانية بعد أحداث 

وظهور نية الواليات املتحدة  ٢٠٠١أيلول 

  .األمريكية للتدخل يف العراق

فتركيا تعترب أن أكرب ديد أمين بالنسبة إليها 

إنشاء دولة كردية حمتملة يف مشال هو 

، ويف هذا السياق أبدت انزعاجها من العراق

التحالف الوثيق الذي أظهرته الواليات 

املتحدة األمريكية إزاء أكراد العراق وهو ما 

  .دفعها إىل توثيق حتالفها مع إيران

ويف هذه الفترة زاد حزب العمال 

وبدأ يشن اهلجمات نشاطاته  منالكردستاين

ى مراكز الشرطة على احلدود مع إيران عل

األمر الذي زاد من التقريب أكثر بني تركيا 

وإيران، وألول مرة يف تاريخ البلدين 

      .عمليات عسكرية مشتركة بينهما  تتم

  يف عهد العدالة والتنمية
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حزب العدالة والتنمية   فوزوقد اعتربت إيران

 ٢٠٠٢تشرين الثاين /نوفمرب ٣يف انتخابات 

  . منفردا تطورا إجيابياشكيله احلكومة وت

يف  وزعت احللوى  وعقب هذا الفوز

الشوارع اإليرانية احتفاء بذلك، وظهرت يف 

قنوات التلفزيون اإليرانية تعليقات فيها كثري 

تقول بأن الشعب التركي أدار  من املبالغة

ظهره لألحزاب العلمانية وتوجه حنو 

  .األحزاب اإلسالمية

ن أعضاء احلكومة بصورة خاصة، وباملقابل فإ

ومراعاة للوضع التركي الداخلي احلساس 

ومعرفة منهم بالتوازنات الداخلية، وجتنبا 

إلثارة ردود أفعال القوى املتنفذة داخل 

البالد، وكذلك استنتاجا للدرس مما حدث 

مل يعبروا فإم للنائبة احملجبة مروة قواقجي

  .فيها عن سعادم بطريقة مفرطة ومبالغ

هاتني التنافس التارخيي الذي ميزورغم

فإنه عمليا ميكن القول بأن السياسة الدولتني

التركية إزاء إيران قد اعتمدت على ركائز 

  :ثالث

  تأمني الطاقة .١

التنسيق يف املسائل األمنية املتعلقة .٢

  باملشكلة الكردية 

اعتبار إيران بالنسبة إىل تركيا ممرا إىل .٣

  وسط آسيا وجنوا

ويف وقت من األوقات ثارت مزاعم يف 

إيران تدعم اإلعالم التركي تذهب إىل أن 

داخل تركيا، غري أن " تشيع"عمليات 

اخلصوصية الثقافية لتركيا جعلت التأثري 

اإليراين ال ميس سوى قسما ضيقا من 

  . الشرحية اإلسالمية يف البالد

ومن الناحية األمنية فإن مثة تقارب كبري فيما 

لق بوجهات النظر خالل السنوات األخرية يتع

بني تركيا وإيران حول وحدة التراب العراقي 

  . واملوقف من حزب العمال الكردستاين

وباملوازاة مع حتسن العالقات السياسية بني 

حركة البلدين يف هذه املرحلة شهدت 

تصدير السلع والبضائع من تركيا إىل إيران 

  . زيادة مطّردة

فإن احلكومات يف   نوبالنسبة إليرا

ومنذ قيام الثورة انتهجت سياسة طهران

خارجية تفضل عدم إفساد العالقات مع 

موقفها اإليديولوجي، متجاوزةتركيا،

اجلسر الوحيد املستقر واضعة يف اعتبارها أن 

  . الذي يربطها مع الغرب هو تركيا

فاملشاكل احلدودية أو املشاكل املتعلقة بالثورة 

ديرها واليت عاشتها إيران مع وما قيل عن تص
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جرياا مل تؤثر يف عالقتها بتركيا، وكل عام 

تفد إىل تركيا أعداد كبرية من السياح لزيارة 

تركيا، ويف الوقت نفسه هناك اآلالف من 

الطالب اإليرانيني يدرسون يف اجلامعات 

التركية، ومل يصدر أي تصريح تركي ينتقد 

  .سلوك هؤالء الطالب

العالقات اإليرانية التركية أكثر وقد حتسنت 

بسبب السياسات اليت كانت تتبعها اإلدارة 

األمريكية يف عهد الرئيس جورج دبليو بوش، 

خاصة بعد أن مارست تلك اإلدارة ضغوطا 

شديدة على حكومة حزب العدالة والتنمية 

من إىل السلطة مبجرد وصول بوش االبن

أجل السماح للوحدات العسكرية 

  .باملرور إىل العراق األمريكية

ومل تتحمس احلكومة يف أنقره وال اجليش 

هلذا املوضوع، كما رفض الربملان التركي 

املذكّرة اليت قدمت يف هذا الصدد بفارق 

ضئيل من األصوات، وقد قوبلت هذه اخلطوة 

بتقدير كبري يف إيران رغم ما كانت 

من عدم ارتياح بسبب عالقات تركيا تضمره

  .يتها يف حلف الناتوبإسرائيل وعضو

وكذلك قوبل رد الفعل اإليراين الغاضب من 

إسرائيل عقب اغتيال مؤسس حركة 

برضا كامل يف الشيخ أمحد ياسنيمحاس

وقد بدا هذا االرتياح واضحا سواء . إيران

من خالل اللهجة اليت تكلم ا املسؤولون 

اإليرانيون أو من خالل التعليقات 

عالم املقروءة والتحليالت يف وسائل اإل

  . واملرئية

وقد ترسخت مسعة تركيا اإلجيابية يف املنطقة 

بفضل اجلهود الكثيفة اليت بذلتها احلكومة 

التركية لوقف إطالق النار أثناء االعتداءات 

      .٢٠٠٦اإلسرائيلية على لبنان صيف عام 

بني رئيس الوزراء جاءت املشادة الكالمية  مث

اإلسرائيلي رجب طيب أردوغان والرئيس 

لتزيد  ٢٠٠٩مشعون برييز يف منتدى دافوس 

  . موجة اإلعجاب بتركيا يف إيرانمن 

وبينما كانت تصرحيات املسؤولني اإليرانيني 

ال تتوقف مدحا وإشادة ذا املوقف كان 

الطالب اإليرانيون ميطرون السفارة التركية 

، بل إن هناك بالورود واألزهاريف طهران 

سم رئيس الوزراء التركي من اقترح إطالق ا

  .أردوغان على أحد الشوارع يف طهران

    هواجس وظنون

يف النظرة لكن بالرغم من هذه التطورات

اإليرانية ويف الوعي اإليراين إزاء تركيا يف 

السنوات األخرية إال أنه ال ميكن القول إن 

السياسة اخلارجية التركية تتماهى متاما مع 

  . بق معهااملصاحل اإليرانية وتتطا
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الوساطات  تتابع بقلق شديدفالواقع أن إيران 

اليت تقوم ا تركيا بني إسرائيل وسوريا، 

ولذلك فإن املسؤولني السوريني اضطروا 

لتنظيم عدة زيارات إىل طهران دف إزالة 

  . املخاوف اليت تساور إيران

فإيران متخوفة من نية تركيا إقصاءها 

تراتيجية بعض اخليارات اإلس رإقرا  عن

وعلى إثر -وكمثال على ذلك . باملنطقة

طرحت تركيا مشروع  - األزمة اجلورجية

منتدى التعاون القوقازي، وهذه اخلطوة 

. اليت ال ختفي عالقاا باملنطقة أزعجت إيران

ويف رده على االقتراح التركي صرح وزير 

أي اخلارجية اإليراين منوشهر متكي بأن 

إيران لن يكون  كيان إقليمي ال تشارك فيه

كما قام متكي  مبقدوره تأمني االستقرار،

بزيارات مكوكية إىل دول املنطقة الستطالع 

  .األمر

ومن بني املسائل احلساسة يف العالقات 

مشكلة امللف النووي اإليرانية التركية

اإليراين، وقد كان الفتا أن تركيا تعاملت مع 

  .هاتني املسألتني دوء واتزان

حلكومة التركية باستمرار على فقد دأبت ا

القول بأنه من حق كل دولة امتالك الطاقة 

النووية واستخدامها يف األهداف السلمية، 

وقد برز موقفها هذا بصورة واضحة يف 

ويف كلمة لرئيس احلكومة . السنوات األخرية

نفِسه رجب طيب أردوغان ألقاها يف 

الواليات املتحدة األمريكية وجه كالمه إىل 

إنه ليس من العدل أن ": ول الغربية قائالالد

متتلكوا أنتم مئات األسلحة النووية بينما 

  ".تقولون إليران ال تفعلي ذلك

هذا املوقف التركي من امللف النووي اإليراين 

قد ميكن أنقره من لعب دور الوسيط النزيه 

بينها وبني الواليات املتحدة األمريكية 

  . ذلكمستقبال إذا دعت احلاجة إىل 

–ومن جانب آخر فإن تركيا نأت بنفسها 

االامات عن  -على األقل بشكل علنـي

املوجهة إىل إيران واملتعلقة بنفوذها املتزايد 

  . يف العراق ورغبتها يف تكوين هالل شيعي

هذه املواقف اليت تتألف من مزيج من تدعيم 

العالقات االقتصادية ال سيما يف جمال النفط 

أمين وعسكري خاصة  والغاز، وتنسيق

حزب العمال الكردستاين، واعتدال يف   جتاه

املتعلقة بامللف النووي،  املواقف السياسية

أرضية لعالقات ثنائية ميكن هلا مثلت جمتمعة 

  .أن تتطور إىل آفاق أرحب

_______________  

  .كاتب وباحث تركي

النص ملخص لدراسة موسعة ميكن االطالع 

بالضغط هناعليها 
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التوجه التركي يف العهد 

  إىل أين؟.. األمريكي اجلديد

١٢/٠٤/٢٠٠٩  

  حممد نورالدين

مثلت زيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما 

نيسان مؤشرا / أبريل ٧و ٦يومي  إىل تركيا

على احتمال بداية مرحلة جديدة يف 

العالقات بني البلدين بعد مرحلة عاصفة 

ومتوترة مرت ا العالقات يف عهد الرئيس 

 ٢٠٠٠األمريكي جورج بوش بني عامي 

  .٢٠٠٨و

لكن تركيا اليت زارها الدميقراطي أوباما اليوم 

ليست تلك اليت عرفتها اإلدارة األمريكية يف 

عهد الدميقراطي اآلخر بيل كلينتون، رغم أن 

فريق عمل أوباما يكاد يكون نفسه يف عهد 

كلينتون ويف مقدمه وزيرة اخلارجية هيالري 

  .تشارد هولربوك وغريهكلينتون وري

ومع ذلك ميكن القول إن تركيا ال تزال متثل 

  :ألمريكا األبعاد التالية

هي شريك يف منظمة حلف مشال .١

وخيدم هذا بالتايل ) ناتو(األطلسي 

  . أهداف احللف

صديق ورمبا شريك لدولة إسرائيل .٢

  . االبن املدلل ألمريكا والغرب

يف مواجهة  ينظام علماين منوذج.٣

  .الدينية املتشددة األنظمة

    تبدل األهداف التركية

غري أن املرحلة اليت شهدت سيطرة حزب 

العدالة والتنمية على السلطة يف تركيا منذ 

وال تزال، عرفت تغريات  ٢٠٠٢العام 

جذرية يف السياسة اخلارجية من أهم 

  :عالماا

خروج تركيا من أن تكون شريكا .١

بنيويا ألمريكا والغرب يف حميطها 

  . قليمي والدويلاإل

اتباع تركيا سياسة تعدد األبعاد اليت .٢

عنت عدم االنغالق يف حمور معني، 

والبقاء على مسافة واحدة من مجيع 

  . احملاور

تعامل تركيا مع كل قضية على حدة .٣

  .ووفقا ملعطياا اخلاصة

واألهم أن هذا التوجه عكس رؤية 

ملكانة تركيا اإلستراتيجية يف " أيديولوجية"
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ها اإلقليمي ويف العامل يف ضوء متغريات حميط

ما بعد احلرب الباردة، ومل تكن مرتبطة 

أيلول أو / سبتمرب ١١بأحداث مفصلية مثل 

  .احتالل العراق

  فوارق سياسة تركية أمريكية

مس احتالل أمريكا للعراق بتوازنات .١

مواتية لتركيا، حيث ضرب ذا أول 

دولة مركزية يف املنطقة، مما شكل 

من احتمال حماولة ضرب الدول قلقا 

  . املركزية األخرى ومنها تركيا

مس فعل االحتالل باألمن القومي .٢

التركي يف خاصرته الرخوة، أي 

وحدة األراضي التركية عندما أنشأ 

كيانا كرديا رمسيا معترفا به يف 

الدستور العراقي مشال العراق، وقد 

يشكل منوذجا أو مركز جذب 

  . ألكراد تركيا

 ٥و ٤الحتالل وجود ما بني محى ا.٣

آالف مسلّح من حزب العمال 

  . مشال العراق الكردستاين

قسم بوش العامل إىل حموري اخلري .٤

والشر، حمركا بذلك بؤر توتر حماذية 

  .لتركيا مثل إيران وسوريا

  مالحظات أوىل

مل يقتصر االنزعاج التركي من .١

سياسات واشنطن على فئة دون 

معا، سواء أخرى بل كان اعتراضا جا

من حزب العدالة والتنمية احلاكم أو 

  . من املؤسسة العسكرية

مل تكتف تركيا باالعتراض على هذه .٢

السياسات بل طورت اعتراضها 

حمور "بالتنسيق مع دول وقوى من 

مثل إيران وسوريا وال سيما يف " الشر

  . امللف الكردي

اتبعت تركيا سياسة مضادة .٣

بأن  "العنيفة"للسياسات األمريكية 

نشطت اجلانب التفاوضي يف 

املشكالت اإلقليمية والداخلية، 

وشجعت على انتهاج احلوار حلل 

  .املشكالت
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  مواقف متعارضة

تعارضت املواقف التركية واألمريكية يف عدد 

  :كبري من امللفات

رفضت تركيا عزل وحماصرة سوريا .١

بعد احتالل العراق واغتيال رئيس 

فيق احلكومة اللبنانية السابق ر

  . احلريري

عارضت تركيا استخدام القوة أو .٢

فرض احلصار على إيران على خلفية 

  . الربنامج النووي اإليراين

رفضت الواقع التقسيمي اجلديد يف .٣

  . العراق

كانت ضد طريقة التعاطي األمريكية .٤

مع ملف حزب العمال الكردستاين 

من  -وفقا لألتراك-احملمي واملسلّح 

  . لعراقجانب واشنطن وأكراد ا

  . وقفت على احلياد يف امللف اللبناين.٥

رفضت عزل حركة محاس وأصرت .٦

على التعامل معها بوصفها سلطة 

شرعية منتخبة، ونددت بشدة 

بالعدوان اإلسرائيلي على غزة وما 

  . سبقه السنوات األخرية يف فلسطني

رفضت إرسال املزيد من القوات إىل .٧

أفغانستان، ودعت ملعاجلة القضية 

انية بوسائل أخرى سلمية األفغ

واقتصادية، ودعت إىل حماورة حركة 

  . طالبان

وقفت على احلياد يف أزمة القوقاز بني .٨

روسيا وجورجيا، خبالف موقف 

  .بوش املعروف حبمايته جورجيا

  أوباما والسياسة اجلديدة 

جاء أوباما وهو يرث كل هذه التركة الثقيلة 

  :تهاملنحدرة من حقبة بوش، ومن أبرز توجها

طرح احلوار جا حلل املشكالت .١

اإلقليمية والدولية، وفيما خص 

الشرق األوسط حدد أوباما قضيتني 

  . إيران وسوريا: بعينهما

ورث أوباما نظرة كل من زبيغنيو .٢

برجينسكي وبرنت سكوكروفت إىل 

وخصوصا يف أمهية منطقة أوراسيا 

بعدها املتعلق بالطاقة، يف السيطرة 
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تربز تركيا كأحد وهنا . على العامل

  . أدوات جتسيد هذه النظرة

تركيز أوباما على أفغانستان كأولوية .٣

  ".اإلرهاب"يف مكافحة 

  أي دور لتركيا من الزاوية األمريكية؟

إذا كان أوباما جادا يف حل املشكالت  -١

فسيجد يف أنقرة حزب عن طريق احلوار 

، ألن سياسة العدالة والتنمية أكرب معني له

السنوات األخرية يف ظل كزت يفتركيا ارت

هذا احلزب على عامل التواصل مع اجلميع، 

واكتسبت تركيا صفة الوسيط يف عدد كبري 

من امللفات، فهي الوحيدة اليت على صلة قوية 

وجيدة مع مجيع األطراف، من فلسطني 

وإسرائيل إىل إيران وسوريا وباكستان 

وميكن . وأفغانستان، وحىت روسيا وجورجيا

اما أن ينطلق اعتمادا على الدور ألوب

  .التركي، بدال من البدء من الصفر

إن تركيا ال تزال متثل لواشنطن عنصرا  -٢

حيويا يف تنفيذ اإلستراتيجيات األمريكية 

والغربية يف املنطقة، ولكن كثرت التحليالت 

اليت تقول إن تركيا تشهد انعطافة قد تنقلها 

غريب إىل موقع من موقعها التقليدي يف احملور ال

جديد أقرب إىل الشرق بل حىت إىل دول 

خاصة وأن استطالعات الرأي " املمانعة"

ومواقف املسؤولني األتراك تشري إىل التغري يف 

املزاج التركي سلبيا من الواليات املتحدة بعد 

  .حقبة بوش

ومن هنا فإن أحد أهم أسباب زيارة أوباما 

إىل إىل تركيا هو حماولة استعادة تركيا 

حضنها الغريب السابق، وكبح مجاح انعطافتها 

  .حنو الشرق والعامل اإلسالمي

يهيئ أوباما وإدارته اجلديدة إلعادة  -٣

متوضع شاملة يف مناطق التوتر من البلقان إىل 

. وسط آسيا مرورا بالقوقاز والشرق األوسط

وتركيا هنا تقع يف موقع املؤثر والفاعل بكل 

هذه اجلغرافيا الواسعة، القضايا اليت تقع يف 

ودورها مساعد وضروري لنجاح إعادة 

وزيارة أوباما حماولة إلعادة . التموضع هذه

االعتبار للدور التركي يف هذه املناطق والذي 

تعرض للتهميش أو االستعالء من جانب 

  .إدارة بوش

إن اختيار تركيا ألول زيارة ألوباما إىل  -٤

بعد (د خارجي بلد مسلم ولثاين زيارة إىل بل

وبعد شهرين ونصف الشهر فقط على ) كندا

حماولة انتخابه رئيسا للواليات املتحدة، هي 

من أجل حتسني صورة أمريكا املتآكلة 

واملتهالكة يف العامل اإلسالمي جراء املرحلة 

  .السابقة
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لتخفيف سلبية وهي أيضا حماولة  -٥

ألن ، الصورة األمريكية باملرحلة املقبلة

ريكا مل تنته ومسرحها كلها هو حروب أم

حيث أضاف أوباما إىل  اجلغرافيا اإلسالمية،

خارطة حروب أمريكا منطقة جديدة هي 

وأعلن هذا التوجه بنفسه أثناء . باكستان

عرض إستراتيجية احلرب يف أفغانستان 

أخطر "وباكستان، حيث قال إن باكستان 

  " (!).منطقة يف العامل

تركيا مكانا وكذلك اختاذ أوباما ل -٦

لتوجيه رسالة إجيابية للعامل اإلسالمي هي 

دعم مباشر للنموذج التركي العلماين يف 

العامل االسالمي كنموذج، وإيالء للريادة 

  .التركية يف هذا العامل

وال ميكن جتاهل أن من أهم أهداف   -٧

استعادة تركيا إىل املعسكر الغريب هو عدم 

ا بإسرائيل، حتوهلا إىل طرف سالب يف عالقته

ال سيما بعد أحداث غزة األخرية، بعدما 

كانت أنقرة وال تزال متثل إىل حد كبري، 

  .أكرب اختراق غريب إسرائيلي للعامل اإلسالمي

للتماهي مع التطلعات استعداد تركيا

    األمريكية اجلديدة؟

أخرج اخلطاب الرمسي األمريكي من قاموسه 

حىت اآلن مصطلحات كانت تثري حساسية 

: وغضب األتراك، فلم تعد ترد مصطلحات

استخدام القوة وال حمور اخلري والشر وال 

وهذا بال شك ".اإلرهاب"احلرب على 

يشكل إشارات حتفز أنقرة للتجاوب مع 

واشنطن وتوفري فرصة هلا لتجسيد تطلعاا 

  .اجلديدة

وبعد سنوات مثان عجاف يف العالقة التركية 

تقطع الطريق على األمريكية ال تريد أنقرة أن 

الفرصة اجلديدة لتحسني العالقات مع 

  .الواليات املتحدة

غري أن النوايا وحدها ال تكفي، فستعمل 

أنقرة على تشجيع املناخ التفاؤيل اجلديد يف 

العالقات الثنائية ويف املنطقة، وستتعامل مع 

نتائج زيارة أوباما وفقا لسياسة الكرة 

ليت تقول إن املتدحرجة أو نظرية الدومينو ا

اختراقا يف ملف ما يفتح الباب أمام إمكانية 

  .اختراق يف ملف آخر وهكذا

وكما مل تعتمد أنقرة التعامل مع كل امللفات 

وفقا ملعيار واحد مسبقا، فإا ستستمر يف 

اعتماد هذا النهج ولن تشترط التعاطي مع 

سياسة أوباما جتاه امللفات على أساس 

منها على درجة من املقايضة الشاملة، فكل 

  .التفاوت حبيث يتعذر وزا بامليزان نفسه

وال شك أن أولويات أنقرة، بل هاجسها 

الرئيس ينطلق بداية من امللفات اليت متسها 

  .مباشرة وهو ما نسميها الدائرة االوىل
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  يف الدائرة األوىل تريد

مشكلة حزب تعاونا أمريكيا إلاء .١

د ، وقالعمال الكردستاين يف العراق

" إرهاب "تعهد أوباما بالتعاون ضد 

العمال الكردستاين لكنه مل يفصح 

ويف الوقت . عن آليات هذا التفاهم

نفسه رمبا يكون أوباما قد أزعج 

األتراك بدعوته إىل منح أكراد تركيا 

فرصة للتساوي مع املواطنني اآلخرين 

واستخدام لغتهم وثقافتهم وما إىل 

  .ذلك

اقتصادي ضمانة لدور تركي أمين و.٢

، حبيث يف العراق ويف مشاله حتديدا

تكون تركيا، وليس عمليا بغداد، هي 

املسؤولة أو الراعية لألمن هناك بعد 

االنسحاب الكامل للقوات 

األمريكية، منعا النتقال أكراد مشال 

. العراق إىل مرحلة الدولة املستقلة

وهنا أيضا ميكن القول إن األتراك 

اقف أوباما ليسوا راضني كثريا عن مو

عندما رد على سؤال حول ما إذا 

كان مع دولة كردية يف العراق بقوله 

" أنا مع وحدة األراضي التركية"

  ).التركية وليس العراقية(

تدخل أمريكي للمساعدة حلل .٣

املشكلة بني أرمينيا وتركيا وبني 

، وبالتايل إجياد أرمينيا وأذربيجان

صيغة مناسبة ملسألة مطالبة األرمن 

، ١٩١٥عام " اإلبادة"عتراف بـاال

. وعدم اعتراف الكونغرس باإلبادة

وهنا مشى أوباما على حد السكني، 

فإذا كان قد رضخ لضغوط املصاحل 

فلن األمريكية يف حاجتها لتركيا 

، إال يعترف رمسيا باإلبادة األرمنية

أنه قال علنا يف تركيا إنه مل يغري 

أي (موقفه الشخصي من املسألة 

وهذا ") إبادة"١٩١٥أحداث اعتباره 

موقف جديد حيصل للمرة األوىل مع 

رئيس أمريكي، وهو ما ال يثري ارتياح 

  .األتراك

ملنع استمرار تدخل الواليات املتحدة .٤

عقبة أوروبية أمام  املسألة القربصية



التحدي الصهيوين                   )٦_٢١(املتابع اإلستراتيجي                  التحدي االمريكي             

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٤١من ٣٨                         ٢٠١١-كانون الثاين

مسرية مفاوضات العضوية التركية 

  .لالحتاد األورويب

  يف الدائرة الثانية

يف التعاون مع إدارة من األهداف التركية 

أوباما تكمن القضايا اليت تقع يف احمليط 

اإلقليمي املباشر لتركيا، واليت تنعكس 

  :توتراا سلبا عليها، ومنها

عدم اللجوء إىل القوة حلل مسألة .١

  . الربنامج النووي اإليراين

تشجيع مفاوضات السالم بني سوريا .٢

  . وإسرائيل

 فتح قنوات اتصال بني أمريكا وحركة.٣

  . محاس

حل املشكلة األفغانية على أساس .٤

  .احلوار مع حركة طالبان

  املساومة بني األولويات

ال شك أن أولويات تركيا هي لدائرا األوىل 

ولكن هل ميكن . املباشرة، وهذا أمر طبيعي

أن تليب أمريكا بعض املصاحل التركية على 

حساب تبدل موقف تركيا يف ملفات 

  الدائرة الثانية؟

انت الواليات املتحدة تريد استمرار إذا ك

السياسات السابقة املنحازة ضد فلسطني 

ومحاس وسوريا وإيران وما إىل ذلك، فإا 

سوف تراهن على مثل هذه املقايضة اليت لن 

جتد قبوال واسعا لدى القيادة التركية، ألن 

حزب العمال "ختلص تركيا من ملفات مثل 

ال ميكن أن  "املسألة األرمنية"و" الكردستاين

يكون على حساب تنازل تركيا عن إقامة 

عالقات جيدة وممتازة مع إيران وسوريا أو 

لذا جيب هنا . الدفاع عن القضية الفلسطينية

  :األخذ يف االعتبار

إن تركيا ستسعى ليس ألن تتغري هي، -١

بل ألن تغير السياسات األمريكية أو على 

املعلنة واملواقف . األقل التقليل من غلوائها

على األقل خالل زيارة أوباما عكست هذا 

أي أن هناك اقترابا أمريكيا من . الواقع

  .املواقف التركية وليس العكس

تعدد "إن سياسة تركيا اجلديدة يف  - ٢

. سابقة على سياسات جورج بوش" األبعاد

وهي تنطلق من قاعدة وقناعة أيديولوجية 

 نظرية تويل أولوية لعمق تركيا التارخيي

وهذه -واجلغرايف، وأظهرت الوقائع امليدانية 

أن هذه السياسة هي اليت  -نقطة مهمة جدا

منحت تركيا وأكسبتها الثقل اجلديد يف 

الشرق األوسط، ويف ظل سياسات جورج 
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بوش العدائية والعدوانية من تركيا ومن غري 

تركيا، ويف ظل تعرضها لضغوط هائلة من 

قفها تلك، أمريكا والغرب، مل تغري يف موا

ومع ذلك مل تفقد هذه السياسة الوسطية 

. أمهية تركيا ودورها لدى الغرب وإسرائيل

لذا فإن أي تقارب تركي أمريكي يف عهد 

أوباما، األقل عدوانية، يف قضايا الدائرة 

األوىل، لن يكون على حساب املواقف 

التركية الوسطية السابقة، أو يعين العودة إىل 

ألن " تعدد األبعاد"سياسة املربع السابق على 

هذا يعين ببساطة اإلطاحة بكل املكاسب 

  .التركية السنوات األخرية

    املتوقع من تركيا

وانطالقا من ذلك ومن أن إدارة أوباما تريد 

تفكيك ألغام الشرق األوسط، ميكن توقع ما 

  :يلي

إن تركيا مستعدة للمشاركة يف .١

استئناف جهود الوساطة بني سوريا 

وهذا ليس موقفا جديدا . وإسرائيل

بل استمرار للموقف التركي املعروف 

  . واملعهود

تركيا مستعدة للمشاركة يف جهود .٢

الوساطة بني الفلسطينيني 

  . واإلسرائيليني

تركيا مستعدة للتقريب بني إيران .٣

  . وأمريكا

تركيا مستعدة للوساطة يف األزمة .٤

  .األفغانية

  يف املقابل

شتركة السيما بسبب تداخل املصاحل امل - ١

يف اال األمين ووحدة املوقف من املسألة 

الكردية، وهي جوهرية، ال ميكن التوقع من 

تركيا أن متارس ضغوطا سلبية على سوريا أو 

حلملهما على تعديل مواقفهما، بل يف    إيران

أقصى األحوال ستمارس ضغوطا إجيابية ليس 

وبالتايل ال ميكن توقع أية مقايضة . أكثر

مع أمريكا على حساب العالقات  تركية

  .اجليدة مع سوريا أو مع إيران

يف الشرق  الوسيط   إن الدور التركي-٢

حتديدا، كما كان من قبل، سيكون    االوسط

أي بإمكان . أيضا مساعدا وليس أساسيا

تركيا أن توفر دورا لوجستيا أو ناصحا أو 

إذ ال متلك تركيا أوراق . حمذرا وليس أكثر

ألطراف املتحاورة للتوصل إىل ضغط على ا
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اتفاق، كما ال متلك القدرة على محاية أي 

اتفاق قد يتم التوصل إليه بني األطراف 

وهذا كان من أسباب فشل . املتنازعة

املفاوضات بني سوريا وإسرائيل كما بني 

وقد أعلن الرئيس . حممود عباس وإسرائيل

السوري مرة أنه يريد أن تنتقل املفاوضات 

لذا ال ميكن رعاية األمريكية املباشرة، إىل ال

لتركيا أن متارس دورا أكرب من قدرا 

، وال ترغب يف ذلك أيضا ألن وإمكاناا

  .الفشل سيكون يف هذا احلالة مضاعفا

إن أقصى ما تطمح تركيا إليه يف ظل أي  - ٣

انتزاع اعتراف بدور مقايضة حمتملة هو 

ل قوي يف العراق، اتصاال مبلف حزب العما

الكردستاين وأكراد العراق والتعاون 

ويف هذا اال ليس واضحا بعد . االقتصادي

  .ما تريده أمريكا من تركيا

ويستبعد كلية أي مساومة أو مقايضة  - ٤

تركية مع أمريكا على حساب املصاحل 

الشرعية للشعب الفلسطيين أو خالفا ملا يتفق 

عليه الفلسطينيون، خصوصا يف ظل استمرار 

لعدالة والتنمية يف السلطة مبعزل عمن حزب ا

حيكم يف إسرائيل، بل سيزداد االحتضان 

التركي للشعب الفلسطيين وحركة محاس مع 

وصول بنيامني نتنياهو وحكومته األكثر 

  .تطرفا من سابقتها

لذا فإن املسرح الرئيسي للتحول اإلجيايب  - ٥

يف العالقات التركية األمريكية بعد زيارة 

كون الشرق األوسط وخصوصا أوباما لن ي

بعد وصول حكومة اليمني املتطرف 

بل سيكون اإلسرائيلية الرافضة حلل الدولتني، 

مسرح التحول الرئيسي يف أفغانستان 

. وباكستان والعراق والقوقاز وقضايا الطاقة

وهذا ال يعين عدم القيام مبحاوالت جدية يف 

الشرق االوسط لإلدارة األمريكية اجلديدة 

اون مع تركيا، إال أن مساحة النجاح بالتع

للتعاون التركي األمريكي ستكون أوسع جماال 

خارج وأكثر قابلية للتطبيق يف ملفات أخرى 

  .املسألة الفلسطينية حتديدا

    توصيات

انطالقا مما تقدم، ميكن أن نشدد على 

  :النقاط التالية

 على العرب واإلعالم العريب عدم

ة والتنمية يف التشكيك بنوايا حزب العدال

سياسته الشرق أوسطية اليت كانت إىل 

جانب العرب يف أصعب الظروف واليت ال 

  .نتوقع تبديال دراماتيكيا فيها كما عرضنا

 تشجيع تركيا على استمرارها يف هذا

الدور اإلجيايب من خالل إظهار املكاسب 

اليت جتنيها منه معنويا على صعيد صورا 
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اإلسالمي، لدى الرأي العام العريب و

واقتصاديا وثقافيا، وبالتايل قطع الطريق 

أمام أي حماولة تركية لتغيري سياساا اليت 

  .اتبعتها خالل السنوات املاضية

 احتفيز تركيا، بناء ملكاسب سياسا

السابقة، على أن متارس هي ضغوطا على 

اإلدارة األمريكية لتغيري مواقفها من 

يما يف القضايا العربية واإلسالمية الس

وميكن هنا البحث يف . القضية الفلسطينية

جهد مشترك عريب تركي للتباحث مع 

اإلدارة األمريكية يف آفاق تسوية النزاع 

العريب اإلسرائيلي، مبا يساهم يف تكوين 

حالة ضغط أوسع من الساحة العربية، 

خاصة يف ظل عجز العرب عن إثبات 

احلضور واالستقالة من مسؤوليام 

ة، فغابوا عن الدور الذي مأله التارخيي

  .اآلخرون

 تشجيع منح تركيا دورا أكرب يف العراق

خيدم احلفاظ على وحدته، على أال ينتقص 

هذا الدور من سيادة العراق واستقالليته 

  .وأن يكون بالتنسيق مع حكومة بغداد

 ،عدم حتريض العرب، أنظمة وإعالما

تركيا على االحنياز لطرف عريب دون 

  .آخر

ختوف أي طرف عريب من تنامي  عدم

الدور التركي ألنه، من جهة، مينح الوضع 

العريب املنقسم واملنهزم عنصر قوة ال 

عنصر ضعف، وألنه لن يكون يف ظل 

استمرار حزب العدالة والتنمية يف السلطة، 

على حساب احلقوق العربية التارخيية يف 

  .فلسطني

 عدم احملاولة يف توظيف هذا الدور لصاحل

ف عريب معني ضد إيران، ألن مثل هذا طر

التوظيف يضعف العرب جتاه أمريكا 

وإسرائيل، فضال عن أن تركيا ليست يف 

وارد الدخول يف لعبة احملاور، وإن لعبتها 

فلصاحلها هي وليس لصاحل أي طرف 

  . عريب

_______________  

  أكادميي لبناين متخصص يف الشأن التركي

  


