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تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

تبدو تركيا غير مستقرة في تموضعها الدولي الحالي ،وكأنها في محاكاة لجغرافيتها الواقعة بين الشرق الغرب.
تميل يومًا إلى روسيا غير عابئة بإغضاب الغرب في الواليات المتحدة وأوروبا و«الناتو» .من ثم تعود في آخر سريعًا
لتظهر على سابق عهدها من العالقات االستراتيجية بواشنطن .ولئن كان موقف أنقرة يبدو في تناقض ّ
جلي راهنًا،

ّ
التكهن بالخيارات المستقبلية للدولة ذات الثقل اإلقليمي .في هذا الملف الذي يحاول تقديم
فإن التعقيد يزداد عند
سيناريوات محتملة لإلجابة عن السؤال التركي ،تعرض «األخبار» أبرز التفاعالت في السياسة الخارجية ألنقرة باتجاه القوى
الفاعلة إقليميًا ودوليًا ،والتي من شأنها التأثير على أي إعادة تموضع أو انزياح أو استدارة استراتيجية

إرث شراكة الحرب الباردة ال يكفي

من «االنضباط األطلسي» إلى تعدد الشراكات

تركيا وأميركا :الصديقان اللدودان
مالك حمود
ُ
فــي ورق ــة بحثية ن ـشــرت فــي تشرين
الثاني /نوفمبر املاضي في «مجلس
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ،بـ ـعـ ـن ــوان
«ال ص ــديـ ـق ــة وال عـ ـ ـ ـ ــدوة :م ـس ـت ـق ـبّــل
العالقات األميركية ـ ـ التركية» ،يفند
الكاتب ستيفن كــوك مسار العالقات
امل ـت ــأرج ـح ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ويـخـلــص
إل ــى أن الـعــاقــات االسـتــراتـيـجـيــة بني
وأنقرة انتهت ،وأن األخيرة
واشنطن
ً
ل ــم ت ـعــد ش ــري ـك ــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
وبــاتــت تعمل على تنويع شراكاتها
ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــدم م ـص ــال ـ َح ـه ــا
الـ ـظ ــرفـ ـي ــة .وخـ ــافـ ــا لـ ـسـ ـن ــوات خ ـل ــت،
لــم يـعــد ال ـطــرفــان يـتـقــاسـمــان ،راه ـنــا،
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات أو املـ ـص ــال ــح امل ـش ـتــركــة
الـتــي تــربــط أحــدهـمــا بــاآلخــر؛ ذلــك أن
السياسات املتباينة ّأدت إلى توسيع

ّ
بالغ صناع السياسة
في واشنطن وخارجها
في تقدير قدرات أنقرة

تعمل تركيا على تنويع
شراكاتها الدولية بما يخدم
مصالحها الظرفية
ّ
الهوة بينهما ،ومنها التوغل التركي
في الشمال الـســوري ،وحصول أنقرة
على منظومة الدفاع الجوي الروسية
«إس  .»400أم ــا مــن الـجـهــة الـتــركـيــة،
فتطول قائمة املظالم ،منها :الرسوم
الـجـمــركـيــة ال ـتــي فــرضـتـهــا واشـنـطــن
َّ
التركيني
عـلــى الـصـلــب واأللــومـنـيــوم
جنبًا إلى جنب العقوبات على وزيري
الداخلية والعدل بعد انهيار اتفاق في
ش ــأن إط ــاق الـقــس أ ُن ــدرو بــرونـســون
في صيف عام ( 2018أطلق سراحة في
ُتـشــريــن األول /أكـتــوبــر  2018بعدما
أسقطت عنه تهمة «الجاسوسية»)،
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي مــع
«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة»،
رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـس ـل ـيــم
تــركـيــا الــداع ـيــة فـتــح الـلــه غــولــن الــذي
تـنـحــي أن ـقــرة بــالــائـمــة عـلـيــه (وعـلــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن) ف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب
ال ـفــاش ـلــة ف ــي ص ـيــف  .2016ان ـطــاقــا
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ي ـن ـص ــح ك ــوك
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن بــالـعـمــل على
«إدارة التغيير في العالقات األميركية
ـ ـ التركية» باتخاذ الخطوات اآلتية:
 -1إدراك واق ــع أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وت ـ ــرك ـ ـي ـ ــا انـ ـتـ ـقـ ـلـ ـت ــا م ـ ـ ــن ح ـل ـي ـف ـت ــن
ّ
وللمضي
متناقضتني إلــى خصمني.
ق ــدم ــا ،تـحـتــاج واش ـن ـطــن إل ــى تعديل
توقعاتها ،وتطوير خيارات أخرى.
 -2تطوير بــدائــل لـقــاعــدة «أنجرليك»
الجوية ،ألن االحتياجات السياسية
الــداخ ـل ـيــة ألردوغ ـ ــان ُت ـ ّ
ـوج ــه سـيــاســة
تركيا الخارجية ...كذلك إن استخدام

ّأدت السياسات المتباينة إلى توسيع الهوة بين واشنطن وأنقرة (أرشيف)

ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة لـ ــدع ــم مـ ـص ــال ــح الـ ــواليـ ــات
املتحدة لم يعد مضمونًا.
 -3رف ـ ـ ــض مـ ـط ــال ــب ت ــركـ ـي ــا ب ــإنـ ـه ــاء
الواليات املتحدة عالقاتها العسكرية
مع «وحدات حماية الشعب الكردية».
 -4اتـ ـ ـخـ ـ ــاذ مـ ــوقـ ــف عـ ـ ـ ــام أق ـ ـ ـ ــوى مــن
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـوض
السياسة األميركية.
ق ـ ّـدم ستيفن ك ــوك مطالعته الطويلة
هـ ــذه ب ـع ــد ش ـه ــر ع ـل ــى إطـ ـ ــاق س ــراح
بــرونـســون ال ــذي سـ ّـبــب احـتـجــازه في
تركيا أزمة دبلوماسية بني الجانبني،
ّ
وقبل أشهر من تسلم أنقرة منظومة
الـصــواريــخ الــروسـيــة «إس ّ »400
ورد
واشنطن على ذلك بتعليق مشاركتها
في برنامج «إف  »35في إجراء عقابي.
وعـلـيــهُ ،ينظر إلــى صفقة «إس »400
ّ
ع ـلــى أن ـهــا نـتـيـجــة ل ـتــوتــر ال ـعــاقــات،
وليست سببًا لها .في تقديمه الورقة
البحثية املذكورة ،يرى مدير «مجلس
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» ،ريـ ـتـ ـش ــارد
هـ ـ ـ ــاس ،أن الـ ــوقـ ــت قـ ــد حـ ـ ــان لـتـعـيــد
واشـنـطــن تقييم الـنـهــج ال ــذي تتبعه

ت ـجــاه أنـ ـق ــرة ،إذ إن «م ــا ن ـش ـهــده هو
الــزوال التدريجي ،ولكن الثابت لهذه
العالقة» .وعلى الرغم من أن العالقات
بني البلدين كــان لها نصيبها الدائم
التوترات ،فإن «التهديد» املزدوج
من
ّ
الــذي مثله االتحاد السوفياتي ،وفق
هــاس ،سمح لهما بالتغلب على تلك
ال ـ ـخـ ــافـ ــات .ولـ ـك ــن ب ـع ــد م ـ ـ ــرور نـحــو
 30عــامــا عـلــى الـحــرب ال ـب ــاردة ،غالبًا
م ــا ت ـجــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وتــرك ـيــا
ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا عـ ـل ــى ج ـ ــوان ـ ــب م ـخ ـت ـل ـفــة
املهمة،
ملجموعة متنوعة من القضايا
ً
ليخلص إلى أن تركيا «ليست حليفة
حقيقية» ،كذلك فإنها ليست منافسًا
اسـتــراتـيـجـيــا ألم ـيــركــا أو ع ــدوة لـهــا.
ه ــي ،ك ـمــا ي ـق ــول كـ ــوك« ،خ ـص ـ ٌـم ي ـكـ َـره
قادته هيمنة الواليات املتحدة.»...

سياق العالقات
لم تكن العالقات التركية ـ ـ األميركية،
ُ َ
ت ــاري ـخ ـي ــا ،ب ــال ــدفء ال ـ ــذي ت ــذك ــر بــه.
جـمـلــة ت ـص ـ ُّـدع ــات يـمـكــن ذك ــره ــا في
هذا السياق :قرار إدارة الرئيس جون

ك ـي ـن ــدي ف ــي ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل 1963
تعطيل الصواريخ النووية متوسطة
املدى من طراز «جوبيتر» ،ومن دون
الرجوع إلى أنقرة ،في مقابل سحب
السوفيات صواريخهم النووية من
كوبا ،األمر الذي أثار استياء األتراك،
لكونه وضع بالدهم في الخندق ذاته
مع كوبا التي َ
تعامل معها السوفيات
ّ
باملنطق ذاتــه؛ الرسالة التي وجهها
ال ــرئـ ـي ــس لـ ـيـ ـن ــدون ج ــونـ ـس ــون ،إل ــى
ـوزراء ال ـ ـتـ ــركـ ــي ع ـص ـمــت
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
إي ـ ـنـ ــونـ ــو ،وح ـ ـ ـ ــذر ف ـي ـه ــا ت ــركـ ـي ــا مــن
«الـتــدخــل» فــي قبرص و«احتاللها»،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى «اح ـ ـتـ ــال» ق ـب ــرص في
ّ
ع ـ ــام  ،1974ورد واشـ ـنـ ـط ــن بـحـظــر
ً
ت ــوري ــد األس ـل ـحــة إل ــى أنـ ـق ــرة ،فـضــا
وفرتها
عن املساعدة العسكرية التي
ُّ
الــواليــات املـتـحــدة لليونان للتحقق
مــن طموحات تركيا فــي بحر إيجه؛
واملـنــاوشــات الدبلوماسية املنتظمة
ح ــول االع ـت ــراف ب ــاإلب ــادة الجماعية
لألرمن في عام .1915
منذ الخمسينيات ،تعامل الــرؤســاء

األميركيون مع تركيا كحليف رئيس.
وط ـ ــوال ف ـت ــرة ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردةّ ،أدى
التعاون األمني الوثيق بني البلدين
دورًا م ـه ـم ــا ف ـ ــي ا ح ـ ـ ـتـ ـ ــواء االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي .وعـلــى رغــم الصعوبا ت
الـ ـت ــي اعـ ـت ــرت عـ ـق ــود الـ ـش ــراك ــة ،ف ــإن
ّ
«ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي شــكـلــه الـســوفـيــات
ً
لـكــا الـبـلــديــن ك ــان كـفـيــا ب ــأال تــؤثــر
األزمـ ــات األخ ــرى بــالـعــاقــة الثنائية
ُأو عضوية تركيا فــي «الـنــاتــو» .هذا
امل ـح ـ ّـدد ،املـ ــوروث مــن شــراكــة الـحــرب
ّ
يستمر في تأطير مناقشات
الباردة،
السياسة األميركية في شــأن تركيا،
التي غالبًا ما ُيشار إليها على أنها
حـلـيــف اسـتــراتـيـجــي .وم ــع ذل ــك ،فــإن
الحلف األميركي ـ ـ التركي القديم ال
يـعـنــي ب ــأي ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـشــراكــة
في املستقبل؛ لكون العالم ّ
تغير إلى
ّ
حد كبير منذ انتهاء الحرب الباردة،
وب ـ ــات ـ ــت ال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
العاملية واألمـيــركـيــة والـتــركـيــة ،على
مدار العقود الثالثة املاضية ،تتطلب
إعادة تقييم العالقة بني البلدين.

وليد شرارة

في التسعينيات ،اعتقد املسؤولون
وامل ـح ـل ـل ــون األم ـي ــرك ـي ــون أن تــركـيــا
فــي وضــع فريد يسمح لها بتوجيه
ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة و«إرسـ ـ ـ ـ ــاء
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي دول آس ـي ــا
ّ
ال ــوس ـط ــى امل ـس ـت ـقــلــة ح ــدي ـث ــا .خ ــال
ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة أيـ ـض ــا ،أدت ال ـع ــاق ــات
ّ
التطور بينها وبني
األمنية السريعة
إسرائيل إلى ظهور فكرة مفادها أن
األميركيني واإلسرائيليني واألتــراك
سـيـكــونــون ش ــرك ــاء ف ــي أم ــن منطقة
ً
ّ
شرقي املتوسط واستقرارها ،فضال
ُ
ّ
عــن أن أنـقــرة يمكن أن تـكــون ميسرًا
للسالم اإلقليمي .وبعد ّ
مدة قصيرة
مــن تولي كوندوليزا رايــس منصب
«الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة» ب ـ ــداي ـ ــة ع ـ ـ ــام ،2005
ّ
توجهت إلــى تركيا ،حيث أعلنت أن
واشنطن وأنـقــرة تتمتعان «بعالقة
اسـتــراتـيـجـيــة مهمة لـلـغــايــة» قائمة
عـلــى املـصــالــح املـشـتــركــة ،و«الـنـظــرة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل» ،و«الـ ـقـ ـي ــم
املـشـتــركــة»ّ .إبـ ــان ذل ــك ،ب ــدأت أجـنــدة
«الحرية» التي أطلقها جورج دبليو
ب ـ ـ ــوش ،ومـ ـفـ ـه ــوم أن تـ ـك ــون تــرك ـيــا
ّ
«متحرر
«نموذجًا» ملجتمع إسالمي
وم ـ ـت ـ ـطـ ــور» ،ت ـظ ـه ــر فـ ــي امل ـن ــاق ـش ــات
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـسـ ـ َي ــاسـ ـي ــة داخـ ـ ــل
الــواليــات املـتـحــدة .بــنــت إدارة بــاراك
أوبــامــا على هــذه الـفـكــرة ،خصوصًا
بـعــد انـتـفــاضــات «الــرب ـيــع الـعــربــي».
وعلى رغم ّ
تحمس مجتمع السياسة
األميركي لها ،أثبتت تركيا عجزها
عن التأثير في دول آسيا الوسطى ،أو
توفير القيادة في املنطقة ،إلى جانب
سقطت
أن ـه ــا ل ــم ت ـسـ ّـهــل «ال ـ ـسـ ــام».
ّ
فـكــرة «ال ـن ـمــوذج» حــن بــالــغ صــنــاع
ال ـس ـيــاســة ف ــي واش ـن ـطــن وخــارج ـهــا
ّ
فــي تقدير ق ــدرات أن ـقــرة ،وقــلـلــوا من
شــأن املــوروثــات التاريخية للهيمنة
املذكورة.
العثمانية على املجتمعات ُ
ف ــي ورق ـ ــة تـفـصـيـلـيــة أخ ـ ــرى ن ـشــرت
ف ــي «خ ــدم ــات أب ـح ــاث ال ـكــون ـغــرس»،
التابع للكونغرس األمـيــركــي ،يشار
ً
إل ــى أن الـبـلــديــن يـشـتــركــان فـعــا في
ب ـعــض امل ـص ــال ــح ال ـح ـي ــوي ــة ،غ ـيــر أن
تنسيق أولوياتهما كــان صعبًا في
ُ
السنوات األخـيــرة .لكن تركيا تبقي
ع ـل ــى عـ ــاقـ ــات أم ـن ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة
وم ــؤس ـس ــات ـي ــة أس ــاس ـي ــة م ــع الـ ــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،كـ ـم ــا ي ـت ـض ــح مـ ــن بـعــض
األصـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
الــرئـيـســة امل ـت ـمــركــزة ف ــي ه ــذا الـبـلــد،
ً
فضال عن عالقاتها التجارية القوية
مــع االت ـحــاد األوروبـ ــي .فــي نيسان/
أبــريــل املــاضــي ،س ــأل نــائــب الرئيس
األميركي ،مايك بنس ،علنًاّ ،
عما إذا
كــانــت تــركـيــا تــريــد أن «تـظــل شريكًا
حــاسـمــا فــي أنـجــح تـحــالــف عسكري
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ» ،أو أن ـه ــا «سـتـخــاطــر
ب ــأم ــن ت ـلــك الـ ـش ــراك ــة»؟ األكـ ـي ــد أنـهــا
ستبقى عـضـوًا مهمًا فــي «الـنــاتــو»؛
فـهــي كـمــا ق ــال األم ــن ال ـعــام للحلف،
ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،أك ـث ــر
بكثير من مجرد صفقة إس .»400

اإلعــان عن االتفاق األميركي ـ ـ التركي على إقامة منطقة
آمنة شمال شــرق ســوريــا ،ومــا سيترتب عليه مــن تعاون
بني الطرفني ،لم يضعف حتى اآلن اقتناعًا سائدًا بأنهما
لن ينجحا في رأب الصدع الواسع بينهما« .صوت أميركا»،
ً
مـثــا ،رأت ،فــي تعليق بعنوان واض ــح« :هــل يمكن الــوثــوق
بـتــركـيــا كـشــريــك فــي ال ـنــاتــو؟» بـعــد االت ـف ــاق ،أن «عــاقــات
أردوغان التي تزداد حرارة مع روسيا ،وشراءه منها نظام
دفــاع جــوي متطورًا ،واعـتـمــاده فــي ســوريــا استراتيجيات
تتناقض مع تلك التي يتبعها شــركــاؤه في الناتو ،ودعمه
لإلسالميني ،توهن جميعها صالت تركيا بالغرب إلى ّ
حد
الوصول إلــى القطيعة .وقــد ّ
عبر مسؤولون في البنتاغون
عن استيائهم من مؤشرات تقاربه مع إيران… ليس هناك
آلية متعارف عليها لطرد دولة عضو في حلف الناتو .رغم
ذلك ،فإن التساؤالت تتكاثر بني صناع القرار في واشنطن
والعواصم األوروبـيــة حــول مستقبل تركيا فيه ،وعما إذا
كان الوقت قد حان لكي تغادره أو ليتم تعليق عضويتها
فيه».
شكلت صفقة منظومة « »400 Sبني تركيا وروسيا نقلة
نوعية في مسار تطور العالقات ،ألنها أتت تدشينًا لتعاون
عسكري يضاف إلى ذلك السياسي واالقتصادي الذي نما
بشكل ملحوظ فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .غالبية التحليالت
الغربية ّ
ردت االس ـتــدارة التركية نحو روسـيــا والـصــن ،أو
على األقل الرغبة في تنويع الشراكات الدولية بعد عقود من
التحالف الحصري مع الواليات املتحدة ،إلى خلفية أردوغان
العقائدية ،وأجـنــدتــه السياسية الفعلية الناتجة عنها في
الــداخــل والـخــارج ،وفــي مقدمتها تحويل النظام السياسي
في تركيا من «ديمقراطي» إلــى «سلطوي» .يصبح سبب
التباعد بني تركيا والغرب ،على ضوء مثل هذه التحليالت،
ال ـخ ــاف ع ـلــى «ال ـق ـي ــم» ،ال ع ـلــى امل ـصــالــح الــوط ـن ـيــة وعـلــى
سياسات قد تناسب الغرب غير أنها تهدد استقرار تركيا
ووحدتها .لالنزياح االستراتيجي التركي ،الذي يتمثل إلى
اآلن في الخروج من الشراكة الحصرية واالتجاه إلى تعدد
الشراكات ،دوافع عميقة ،بنيوية وظرفية ،متصلة بـ«خيبة»
كبرى من الغرب وتخوف جدي من سياساته حيال املنطقة،
وبإدراك لتحوالت العالم وصعود روسيا والصني ،وانفتاح
على «عروضهم السخية».

نهاية «الحلم الغربي»
لم ّ
يخيب الغرب آمال قطاع وازن من النخب التركية وحدها،
ب ـعــدم إتــاح ـتــه ال ـفــرصــة أم ــام تــركـيــا لــانـضـمــام إل ـيــه عبر
االلتحاق بــأوروبــا ،أو في ّ
الحد األدنــى بعدم التعامل معها
ّ
بـقــدر أكـبــر مــن ال ـنــديــة .هــو خــيــب أيـضــا آم ــال قـطــاعــات ال
ّ
تقل اتساعًا في روسيا والـصــن ،وبــدرجــة أقــل في إيــران،
نتيجة رفضه االرتقاء بعالقاته مع هذه البلدان إلى مستوى
الندية .وإذا كــان «الحلم األوروب ــي» قد دام ثالثة قــرون في
روسـيــا ،منذ وصــول القيصر بطرس األكـبــر إلــى السلطة
حتى مرحلة متقدمة من عهد الرئيس فالديمير بوتني ،فإن
هذا الحلم في تركيا بدأ مع مصطفى كمال أتاتورك وانتهى
مع رجب طيب أردوغــان .لم تسمح النجاحات االقتصادية
ّ
ومـعــدالت النمو املرتفعة الـتــي تحققت فــي تركيا فــي ظل
حكم «العدالة والتنمية» ،وال البراغماتية الشديدة التي ميزت
سياساته الداخلية والخارجية حتى أواخر العقد األول من
القرن الحادي والعشرين ،والتي دفعت بول وولفوفيتز إلى
اعتبار تركيا نموذجًا للعالم اإلسالمي ،بفتح أبواب «النادي
األوروب ــي» أمامها .ال يمكن الفصل بــن األطــروحــات التي
راجــت في أنقرة عن «العمق االستراتيجي» ،عنوان كتاب
أحـمــد داوود أوغ ـلــو ال ــذي ص ــدر ع ــام  ،2010وع ــن تركيا
باعتبارها قلب أوراسـيــا وبــدايــات االسـتــدارة نحو الشرق،
وبني الشعور العميق بالخيبة من أوروبا.
لكن أول تحول خطر تم عام  ،2013عندما باشرت الواليات
ُ َّ
املتحدة تسليح «ق ــوات الــدفــاع الشعبي» الـكــرديــة ،املشكلة
أساسًا من مقاتلني من «حزب العمال الكردستاني» ،لقتال
«داعش»َّ .
تطور هذا الدعم األميركي كميًا ونوعيًا ،وتحولت

«قوات سوريا الديمقراطية» ،املسيطرة على منطقة شمالي
ش ــرق ال ـف ــرات فــي س ــوري ــا ،إل ــى الـحـلـيــف األك ـثــر موثوقية
بالنسبة إلــى الـقــوات األمـيــركـيــة .اعتبر القسم األعـظــم من
النخب السياسية والعسكرية التركية ،ال أردوغــان وحزب
«الـعــدالــة والتنمية» وحــدهـمــا ،هــذه الـشــراكــة بمثابة تهديد
مـبــاشــر ل ـلــوحــدة ال ـتــراب ـيــة ل ـل ـبــاد .فــإن ـشــاء ق ــاع ــدة خلفية
ُ
لـ«حزب العمال الكردستاني» في الشمال السوري اعتبر
مقدمة لتأجيج الصراع املنخفض التوتر بينه وبــن الدولة
التركية داخل أراضيها ،مع ما سيترتب عليه من انعكاسات
على استقرارها السياسي واالقـتـصــاديّ .
شجعت فكرة
وجود تهديد للمصالح الحيوية للدولة التركية على تقارب
غير مألوف بني التيار القومي العلماني في الدولة ،املعادي
تقليديًا لإلسالميني ،والــذي حــاول بعض رمــوزه املشاركة
فــي محاولة انقالبية إلطــاحــة أردوغ ــان فــي إطــار مــا عرف
بـ«قضية أرغينيكون» فــي العقد األول مــن الـقــرن الحالي،
ّ
َ
لقوميي
وحزبي «العدالة َوالتنمية» و«الحركة القومية» .وكان
الدولة ،الذين تطلق عليهم تسمية «التيار األوراس ــي» ،دور
مـهـ ّـم فــي الــدفــع إلــى الـتـقــارب مــع روسـيــا والـصــن ملواجهة
املخططات األميركية والغربية.
ثاني تحول خطر وقع عام  2016عندما حاولت مجموعة
من الضباط ،ثبت أن أبرزهم من أصحاب «امليول األطلسية»،
االن ـقــاب على حكومة «الـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،وج ــرى كشف

شكلت صفقة منظومة
« »400 Sبين تركيا وروسيا نقلة
نوعية في مسار تطور العالقات

املـحــاولــة وإفـشــالـهــا ،بحسب الـعــديــد مــن امل ـصــادر املــؤيــدة
وامل ـع ــارض ــة ألردوغ ـ ـ ــان ،بـفـضــل امل ـع ـلــومــات ال ـتــي أعطتها
امل ـخــابــرات الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة لـنـظــرائـهــا األت ـ ــراك .رمــوز
التيار األوراسي داخل الجيش لعبوا دورًا حاسمًا أيضًا في
إجهاض هذه املحاولة ،ولكن أردوغان ،في خطوة تحتاج إلى
املزيد من اإليضاحات ،أقــدم على إزاحــة قسم كبير منهم
خــال اجتماعات املجلس العسكري األعلى تحت إشرافه
فــي األول مــن آب ،بحسب الخبير فــي الـشــؤون العسكرية
واالستراتيجية والضابط السابق متني غوركان .هل أزيح
ه ــؤالء العـتــراضـهــم على الـتـعــاون العسكري مــع الــواليــات
املتحدة فــي شمال ســوريــا؟ هــذا مــا يظنه غــوركــان .ولكن،
وبمعزل عن هذه املستجدات ،فإن املؤكد هو أن املساهمة
الــروس ـيــة ف ــي إف ـش ــال امل ـحــاولــة االن ـقــاب ـيــة عـ ــززت الصلة
الشخصية والسياسية بني أردوغان وفالديمير بوتني.

االنجذاب نحو الشرق
للتطرق إلــى الـتـحــوالت الكبرى فــي مــوازيــن الـقــوى الدولية
الـنــاجـمــة عــن صـعــود الـصــن أســاســا ،وغـيــرهــا مــن الـقــوى
اآلس ـيــويــة ،اخ ـتــار جــدعــون راش ـم ــان ،كبير املعلقني حــول
السياسة الخارجية في «فايننشال تايمز» عنوانًا لكتابه
ه ــو «ال ـش ــرق ـن ــة :ال ـح ــرب وال ـس ـل ــم ف ــي ال ـع ـصــر اآلس ـي ــوي»
(Easternisation: War and Peace in the Asian
 ،)Centuryل ـل ــدالل ــة ع ـل ــى م ـس ــار ان ـت ـق ــال م ــرك ــز ال ـعــالــم
ً
االقتصادي والتكنولوجي ،وبالضرورة السياسي عاجال
ً
أو آجــا ،من الغرب إلى الشرق .أما املــؤرخ بيير غروسير،
للمعهد
األستاذ في معهد العلوم السياسية واملدير السابق َّ
الدبلوماسي التابع للخارجية الفرنسية ،فقد عنون مؤلفه
بـ«تاريخ العالم ُيصنع في آسيا» .وإذا كان الغربيون يدركون
مفاعيل التغيرات الجذرية على طبيعة النظام العاملي التي
َ
سيفضي إليها هذا املسار ،فان دولة كتركيا ،ت ّبدد «رهانها

الغربي» ،تعي ذلك ،وستسعى لإلفادة منه قدر املستطاع.
ال بد من اإلشــارة هنا إلــى أن الطرف الروسي كــان املبادر
إلى محاولة اجتذاب تركيا بعيدًا عن «الناتو» ،عبر تقديم
جملة عروض ومغريات لها وجدت طريقها إلى التنفيذ ،من
أبرزها مشروع السيل التركي لبيع الغاز الروسي ألوروبا
عبر تركيا ،ومشروع بناء محطة نووية في منطقة أق قويو
التابعة لوالية مرسني .وقد شارك الرئيس الروسي ،خالل
زيارتني متتاليتني إلى تركيا ،في احتفاالت انتهاء تأسيس
البنية البحرية ملـشــروع السيل الـتــركــي ،وتـلــك املخصصة
الفتتاح املحطة .وقد كشف تصريح لوزير الطاقة الروسي،
ألـكـسـنــدر نــوفــاك ،عـلــى هــامــش االج ـت ـمــاع ال ـســادس عشر
لـلـجـنــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ـش ـتــركــة ب ــن روس ـي ــا وت ــرك ـي ــا ،أن
«العالقات بينهما في تطور دائم ،وقد وصل حجم التبادل
التجاري إلــى  25.5مليار دوالر خــال عــام  ،2018محققًا
زيــادة بنسبة  %16مقارنة بالعام الــذي قبله .أما بالنسبة
إلى خط غاز السيل التركي ،أحد أهم املشاريع القائمة بني
البلدين ،فإن أعمال اإلنشاء فيه شارفت على االنتهاء ،ليتم
خ ــال ال ـعــام املـقـبــل ال ـبــدء بـضــخ ال ـغــاز عـبــره مـبــاشــرة إلــى
تركيا» .لكن الوزير الروسي أشار في تصريحه الى نقطة
أخرى عالية األهمية ،وهي استعداد بالده للتعاون مع تركيا
في التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في املياه اإلقليمية
شرق املتوسط ،على الرغم من معارضة قبرص واليونان
واالت ـحــاد األوروب ــي والــواليــات املتحدة ومـصــر وإسرائيل
ألعمال التنقيب التركية .االستقطاب الــذي تثيره عمليات
التنقيب مــؤشــر إضــافــي على االنــزيــاحــات االستراتيجية
الواقعة فــي شــرق املتوسط .الــروابــط التاريخية ،والثقافية
َ
ـ ـ الدينية بني اليونان وروسيا ،لم ت ُحل دون انزياح األولى
إلى صف الواليات املتحدة ،ما أدى إلى املزيد من التقارب
بني تركيا والثانية .ديميتار بيشيف ،الباحث في الشؤون
االسـتــراتـيـجـيــة ،رأى فــي مـقــال فــي «فــوريــن بــولـيـســي» ،أن
الـشــراكــة العسكرية واالستراتيجية بــن الــواليــات املتحدة
واليونان نمت بالتوازي مع التدهور املستمر في العالقات
التركية ـ ـ األمـيــركـيــة ،وأن الــواليــات املتحدة تــرمــي بوزنها
لدعم التحالف الناشئ في املتوسط بني اليونان وقبرص
وإسرائيل في مواجهة تركيا.
الـشــراكــة األخ ــرى الـتــي تنمو بــاطــراد هــي تـلــك الـتــي تجمع
بني تركيا والـصــن .لتوصيف هــذه الشراكة ،قــال الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،ف ــي م ـقــال خ ـ ّـص ب ــه صـحـيـفــة «غ ـل ــوب ــال تــايـمــز»
الرسمية الصينية في األول من تموز املاضي ،قبل زيارته
إلى بكني في اليوم التالي ،بعنوان «تركيا والصني لديهما
رؤية مشتركة للمستقبل» ،إن «التعاون املمتد عبر القرون
َ
بني ّأمتينا يتعزز بقوة بفضل مبادرة (حزام واحد طريق
واحد) تحت قيادة شي جني بينغ ،رئيس الصني وصديقي
ّ
العزيز .وفــي الحقيقة ،كنا من أولــى الــدول التي تبنت هذه
املبادرة منذ عام  .2013ونحن سعداء بأنها باتت أحد أعظم
ّ
وتضم أكثر
مشاريع التنمية في القرن الواحد والعشرين،
مــن  100بلد ومنظمة دولـيــة انسجامًا مــع رؤي ــة الرئيس
شــي ...تركيا والصني هما من بني البلدان التي تسعى إلى
جسر الهوة التي تفصل بينها وبني مستويات تطور البلدان
الغربية في القرن الواحد والعشرين .بكالم آخر ،فإن الحلم
ّ
الصيني هو رؤيــة الصني تحتل املكانة التي تستحق على
النطاق الدولي ،تمامًا كما أن الحلم التركي هو رؤيــة ّأمتنا
بدورها تحتل املكانة التي تستحق» .وبال ريب ،فإن لتطور
ّ
هذه الشراكة في ظل تصاعد املواجهة بني الصني والواليات
املـتـحــدة تـبـعــات عـلــى الـعــاقــات الـتــركـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة .لكن
أردوغان ،الذي لم يتراجع عن شراء منظومة « ،»400 Sعلى
رغم التهديدات األميركية ،لن يثنيه تهويل واشنطن بعظائم
األمور إن استمر في نهجه الحالي ،نتيجة إلدراكه التغيرات
التي طرأت على موازين القوى الدولية بسبب تراجع هيمنة
الــواليــات املتحدة وبــروز أقطاب آخرين ،وأن بناء شراكات
دولية متعددة أصبح متاحًا أمام تركيا وغيرها من بلدان
الجنوب.

