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تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

ملف

ّ
محفزات
«االستدارة»
وكوابحها
تشهد العالقات التركية
ـ األوروبية توترات ّ
عدة
منذ زمن ،وصلت إلى ّ
حد
اعتبار البعض أن مساعي
أنقرة لالنضمام إلى
االتحاد األوروبي باتت ّأشبه
بـ«المزحة» .وفي ظل ابتعاد
أنقرة عن التكتل الغربي،
يرى عدد من المحللين أنها
تحاول االستدارة نحو الصين،
نظرًا لحاجتها إلى االستثمارات
الخارجية في اقتصادها
المتدهور
يرتبط االتحاد األوروبي بتركيا
باتفاقيات عدة ،تجعل
األخيرة خامس أكبر شريك
تجاري له (األناضول)

نادين شلق
«ث ـ ـ ّـب ـ ــت م ـص ـط ـف ــى أت ـ ـ ــات ـ ـ ــورك وج ـ ــود
تــركـيــا فــي أوروبـ ــا وال ـغــرب بمفهومه
األوس ـ ــع ع ـقــب ان ـه ـيــار اإلم ـبــراطــوريــة
العثمانية .بعد مــرور قــرن من الزمن،
ي ـع ـك ــس رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ه ــذه
العملية» .بـهــذه الـعـبــارة ب ــدأت مجلة
«ذي إيكونوميست» إحــدى مقاالتها
التي تناولت فيها العالقة املتزعزعة
بني االتحاد األوروبــي وتركيا ،والتي
شهدت في السنوات األخيرة توترات
عـ ـ ّـدة ،عـلــى خـلـفـيــة م ـحــاولــة االن ـقــاب
ال ـفــاش ـلــة ،وم ــا تـبـعـتـهــا م ــن إج ـ ــراءات
اعتمدتها السلطات فــي تعاملها مع
ّ
معارضيها .املجلة البريطانية وصفت
السعي التركي لالنضمام إلى التكتل
األوروبي بأنه بات أقرب إلى «املزحة»،
وال سيما أن «آسيا الصغرى» ابتعدت
ع ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي أك ـث ــر م ــن أي
وق ــت م ـضــى ،لـتـقـتــرب م ــن «جـيــرانـهــا
ال ـش ــرق ـي ــن» .ق ــد ت ـب ــدو هـ ــذه امل ـقــاربــة
ّ
متطرفة بعض ال ـشــيء ،وغـيــر بعيدة

ال انزياح نحو «الشرق»
محمد نور الدين

عن املنطق في الوقت ذاته .لكن ذلك ال
يجعل منها حقيقة مطلقة ،بــل ّربما
وضعها في إطــار املخاوف األوروبية
«املـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة» ،الـ ـت ــي تـ ـتـ ـك ـ ّـرر ب ـصـ َـيــغ
م ـخ ـت ـل ـفــة .وق ـ ــد وص ـ ــل األم ـ ــر ب ـس ـنــان
ً
أول ـ ـغـ ــن ،مـ ـث ــا ،إلـ ــى ن ـع ــي امل ـح ــادث ــات
ال ـتــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي م ـق ــال في
مجلة «فايننشل تايمز»ُ ،معلنًا نهاية
رسمية للرحلة السياسية التي بدأت
ع ــام  ،1963خـصــوصــا بـعــدمــا أعلنت
أنقرة عزمها على وقف العمل باتفاق
الهجرة الــذي جــرى التوصل إليه في
آذار /مـ ــارس  ،2016وال ـ ــذي الـتــزمــت
بـمــوجـبــه وق ــف تــدفــق املـهــاجــريــن إلــى
أوروبا ،في مقابل الوعود باملساعدات
املالية وتأشيرات الدخول.
ليس خافيًا على أحــد أن السبب وراء
ان ـس ـح ــاب تــرك ـيــا م ــن اتـ ـف ــاق ال ـه ـجــرة
هــو الـعـقــوبــات ال ـتــي أعـلـنـهــا االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ـي ـهــا ،ب ـح ـ ّـج ــة تـنـقـيـبـهــا
عن الغاز في املياه املحيطة بقبرص،
العضو في االتحاد األوروبــي الذي ال
يــزال ثلثه الشمالي خاضعًا لسيطرة

تـ ــرك ـ ـيـ ــا .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ه ــذه
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ـيــة ت ـب ــدو ضعيفة
وغ ـيــر فـ ّـعــالــة ،وتـنـحـصــر فــي «خفض
امل ـســاعــدات املــال ـيــة ،وتـعـلـيــق اتـفــاقـيــة
الـطـيــران ،وإيـقــاف املـحــادثــات الرفيعة
امل ـس ـت ــوى» ،إال أن ـهــا ّجـ ــاءت ف ــي وقــت
تشهد فيه تركيا خضة تلو األخــرى،
بينما يعاني اقـتـصــادهــا مــن مشاكل
ّ
كـ ـثـ ـي ــرة ،تـ ـج ــل ــت فـ ــي جـ ـ ــزء م ـن ـه ــا فــي
ّ
تراجع قيمة الليرة .أمام كل ذلك ،وقف
االت ـحــاد األوروبـ ــي مـتـفـ ّـرجــا ،مــن دون
ُ
مبادرة تذكر تجاه الدولة الجارة ،منذ
االنـ ـق ــاب ح ـتــى األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة،
مـ ــرورًا بـمـحـطــات الـسـيــاســة الـعــدائـيــة
ّ
الـ ـت ــي يــت ـب ـع ـهــا ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
دونالد ترامب ،حيال أنقرة .قد يعتقد
الغرب أن الوضع االقتصادي الصعب
ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه ت ــرك ـي ــا ،وم ـع ــه تــراجــع
شعبية أردوغ ـ ــان ،سـيـجـبــران األخـيــر
ع ـلــى الـ ـع ــودة إلـ ــى «ال ـح ـظ ـي ــرة» .لكن
م ــن وج ـهــة نـظــر الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،إن
«االت ـحــاد األوروب ــي هــو ال ــذي يحتاج
إلــى عضوية تركيا» ،على اعتبار أنه

«إذا مــا أراد االتـحــاد أن يصبح العبًا
ً ّ
عامليًا ،عليه أن يكسب تركيا أوال ،وأل
ّ
يفرط بعضويتها فيه بسبب مطامع
بعض الدول».
يـنـطـلــق أردوغ ـ ـ ــان ،ف ــي مـقــاربـتــه تـلــك،
من حقيقتني اثنتني يمكن أن ّ
ترجحا
الـ ـكـ ـف ــة مل ـص ـل ـح ــة ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ـع ــاق ــة
مـ ــع أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ع ـل ــى املـ ــديـ ــن ال ـق ـص ـيــر
واملـ ـت ـ ّ
ـوس ــط :أوالهـ ـم ــا ح ــا َّج ــة أوروب ـ ــا
إل ــى ت ـعــاون تــركـيــا فــي مـلــفــي الهجرة
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،مـ ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن رئ ـي ـس ـهــا
ضرورة ،ولو كان شريكًا صعبًا ،لكنه
يبقى أفـضــل مــن الـفــوضــى ،وال سيما
ّ
أن االنـهـيــار الـتــركــي سـيــولــد صدمات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ـ ــوجـ ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
املـهــاجــريــن إل ــى األراض ـ ــي األوروب ـي ــة.
أم ــا ال ـثــان ـيــة ،واألك ـث ــر وض ــوح ــا ،فهي
أن االتحاد األوروبــي تنقصه األدوات
ّ
ل ـل ـتــأث ـيــر ب ـتــرك ـيــا ،ف ــي ظـ ــل االن ـق ـســام
الكبير الذي يعانيه ،ومحدودية قدرته
على ممارسة سلطته.
كـ ــذلـ ــك ،ي ــرتـ ـب ــط االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
بـ ـت ــركـ ـي ــا ب ــاتـ ـف ــاقـ ـي ــات ع ـ ـ ـ ــدة ،ت ـج ـعــل
األخ ـيــرة خــامــس أكـبــر شــريــك تـجــاري
له ،بينما هو حتى اآلن الشريك األول
لـهــا ،إضــافــة إلــى أنــه مـصــدر استثمار
خ ــارج ــي مـبــاشــر فـيـهــا .إال أن ذل ــك ال
يحجب حقيقة أنه بعد أعوام عدة من
النمو السريع في تجارة البضائع بني
الجانبني ،بــدت الـصــورة بــدءًا من عام
ّ
 2018مختلفة ،مــع تقلص االقتصاد
ّ
ال ـ ـتـ ــركـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـتـ ـق ــلـ ـب ــات امل ــالـ ـي ــة،
وع ـ ــدم ال ـي ـق ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع
معدالت البطالة ( 15في املئة حاليًا)،
والتضخم املتفشي ( 17في املئة) .ومن
هنا ،تزداد حاجة تركيا إلى املزيد من
االستثمار األجنبي املباشر لتمويل
ال ـن ـمــو ال ـ ــذي يـعـتـمــد ع ـل ـيــه أردوغـ ـ ــان
مــن الناحية السياسية ،مــا يعني أن
بــاده أصبحت أمــام واقــع ال ّ
مفر منه
ّ
متمثل بـضــرورة البحث عــن «شــركــاء
جدد» من أجل دعم العملة املتدهورة.
وهو من هذا املنطلق ،أشار ،غير مرة،
إلى أن أنقرة قد تسعى إلى الحصول
على دعــم «أصــدقــاء جــدد» ،مثل إيــران
وروسيا والصني.
مـ ــن بـ ــن ت ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول ،تـ ـل ــوح ال ـصــن
ك ـم ـصــدر ال ــدع ــم األكـ ـث ــر إثـ ـ ــارة للقلق
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ك ـث ـي ــري ــن ف ــي الـ ـغ ــرب،
خصوصًا أولـئــك الــذيــن يـنـظــرون إلى
أه ــداف ـه ــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ع ـلــى أنـهــا
ّ
تتخطى االقـتـصــاد إلــى تثبيت نفوذ
عـ ــاملـ ــي .وتـ ـنـ ـظ ــر الـ ـص ــن إلـ ـ ــى تــرك ـيــا
ك ـج ـســر ب ــن أوروبـ ـ ـ ــا وآس ـ ـيـ ــا ،يـشـغــل
م ــوقـ ـع ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا أس ــاسـ ـي ــا فــي
م ـ ـبـ ــادرة «الـ ـ ـح ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق» ،ال ـتــي
ت ـت ـ ّ
ـودد م ــن خــالـهــا بـكــن إل ــى أن ـقــرة،
ّ
ب ـ ـهـ ــدف م ـ ـ ــد ط ـ ـ ــرق ت ـ ـجـ ــاريـ ــة واسـ ـع ــة
النطاق إلى أوروبا وغيرها ،ما يجعل
م ـ ــن ضـ ـم ــن مـ ـص ــال ــح بـ ـك ــن ت ــوس ـي ــع
السيطرة االقتصادية في هذه الدولة
املـ ـ ــأزومـ ـ ــة .وال ي ـخ ـف ــى ع ـل ــى أح ـ ــد أن
خطوات الصني تتناسب مع الصورة
الـتــي تسعى إل ــى رسـمـهــا عــن نفسها

ع ـل ــى أنـ ـه ــا «س ـل ـط ــة غ ـي ــر م ـه ـي ـم ـنــة»،
ب ــديـ ـل ــة م ّـ ــن امل ـ ـس ـ ــار ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ــي
ال ــذي يـمــثـلــه ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
ال ــذي كــانــت قــد لـجــأت إلـيــه تــركـيــا في
أزماتها االقتصادية السابقة .ويمكن
ّ
ال ـق ــول إن ب ـكــن اس ـت ـغــلــت ّال ـت ـطــورات
السياسية األخيرة ،وتضخم سلطات
أردوغــان الرئاسية ،إضافة إلى سعيه
لــاسـتـقــال ع ــن املــؤس ـســات الـغــربـيــة،
لتكون البديل املرحلي مــن «صندوق
النقد» .مع ذلــك ،ثمة عوائق عـ ّـدة أمام
تـطــور الـعــاقــات بــن الـصــن وتــركـيــا،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا خ ــاف ــات ـه ـم ــا فـ ــي ش ــأن
قضية األوي ـغــور ،الــذيــن ترتبط أنقرة
بهم بـعــاقــات تاريخية وثـيـقــة .وكــان
أردوغ ــان اتهم الصني بارتكاب «نــوع
من املجازر» ضدهم في عام  ،2009إال
أنــه بقي صامتًا نسبيًا عــن املوضوع
في الزيارات األخيرة للصني.
عائق آخــر يظهر أمــام ت ــوازن التبادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن أن ـق ــرة وب ـك ــن ،يتمثل
بــاخـتــال هــائــل ق ــدره  18مليار دوالر
ملصلحة ال ـصــن .وبــالـنـظــر إل ــى حجم

تشغل تركيا موقعًا
استراتيجيًا أساسيًا
في مبادرة «الحزام
والطريق»

ّ
االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ـ ـ ـ ـ أقـ ــل بـقـلـيــل من
تريليون دوالر ـ ـ يبدو صندوق النقد
الـ ــدولـ ــي وحـ ـ ــده الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك األمـ ـ ــوال
الالزمة إلنقاذه في حال حدوث انهيار
مـ ــالـ ــي ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـل ـف ــت إلـ ـي ــه ســونــر
چ ــاغ ــاپـ ـت ــاي ،ف ــي ت ـق ــري ــر ف ــي «مـعـهــد
واشنطن لسياسات الـشــرق األدن ــى»،
حيث يشير إلــى أن «هـنــاك عقبة أمــام
قـ ـي ــام بـ ـك ــن ب ـت ــوف ـي ــر ّشـ ــريـ ــان ح ـي ــاة
اقتصادي ألنـقــرة يتمثل بعالقاتهما
الـتـجــاريــة واملــالـيــة الحالية املـحــدودة
نسبيًا» .أخيرًا ،على الرغم من تنويع
أردوغان لشركاء تركيا التجاريني ،إال
أنــه لــم يظهر أحــد منهم ،بما فــي ذلك
ال ـص ــن ،كـبــديــل ق ــوي ألسـ ــواق الـبــاد
التقليدية في الغرب .ومن هذا املنطلق،
ي ـل ـفــت چ ــاغ ــاپ ـت ــاي إلـ ــى أن صـ ـ ــادرات
ّ
تركيا إلى الصني ال تشكل سوى جزء
ص ـغ ـيــر م ــن ص ــادراتـ ـه ــا إلـ ــى أوروب ـ ــا
ً
وأم ـيــركــا .ه ــذا ف ـضــا عــن أن ــه بــالــرغــم
من ارتـفــاع الحصة التجارية التركية
مــع ال ــدول غـيــر الـغــربـيــة إل ــى نـحــو 30
ّ
في املئة ،ظل االتحاد األوروبــي وحده
يمثل  42في املئة من تجارة البالد في
العام املاضي ،مقارنة بـ 6في املئة فقط
مع الصني.

أثــار التعاون التركي مع روسيا وإيــران في شــأن األزمــة
الـســوريــة ،فــي إط ــار مــا يسمى «مـســار أسـتــانــا» ،وإب ــرام
صفقة «أس  »400مع روسيا ،ومن ثم استمرار الخالف
الـتــركــي مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة وم ــا يــواكـبــه مــن عـقــوبــات
وتوترات ،تساؤالت كثيرة ومشروعة ّ
عما إذا كانت تركيا
في صدد إحــداث تغيير جذري في خياراتها السياسية
بني «الغرب» األميركي ـ ـ األوروبــي ،و«الشرق» املتمثل في
هذه الحقبة بروسيا وإيران.
واإلج ــاب ــة عــن مـثــل هــذا ال ـســؤال أم ــر يــوجــب استحضار
مختلف الـعــوامــل امل ـحـ ِّـددة لسياسات تركيا وخياراتها
ال ـخــارج ـيــة ،م ــن زواي ـ ــا تــاريـخـيــة وم ـصــالــح راه ـن ــة .ومــع
أنــه ،حتى الـحــرب العاملية األول ــى ،كانت تركيا العثمانية
تتحالف مــع جــزء مــن أوروب ــا مــن دون اآلخ ــر ،فــإنــه بعد
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة تـحــديـدًا بــاتــت تــركـيــا قـبــالــة كتلة
أوروبية واحــدة ّ
مسماة اليوم «االتحاد األوروب ــي» ،وأمام
«غرب واحد» يشمل االتحاد األوروبي والواليات املتحدة.
في املقابل ،تركيا ليست أمام «شرق واحد» ،أي إن إيران
ليست وروسيا في حلف بنيوي واحد على غرار االتحاد
األوروب ـ ــي أو «حـلــف شـمــال األط ـل ـســي» .كـمــا أن الـشــرق
ّ
اإلسالمي ليس واحدًا حتى داخل الكتلة السنية .فيكون
الـحــديــث عــن مصطلح «ش ــرق» أو «م ـشــرق» واح ــد ،غير
علمي وغير عملي.
ً
ال تتحدد خيارات الدول االستراتيجية بناء على معطيات
أو أحــداث ظرفية .تاريخيًا ،فــإن الهوية القومية ّالتركية،
وأيضًا الدينية (املقصود املذهبية)ّ ،
تحددت في ظل العداء
ّ
لـكــل مــن روس ـيــا الـســافـ ّيــة واألورثــوذك ـس ـيــة ،وال ـحــروب
بينهما كثيرة ،كما في ظل الصراع القومي واملذهبي مع
القومية الفارسية والصفوية الشيعية ،وكذلك مع اململوكية
العربية السنية ،منذ مطلع القرن السادس عشر وما تلته
الحـقــا مــن نــزعــات محمد علي بــاشــا العربية فــي مصر
ً
النصف
وبــاد الشام وصــوال إلى مشارف اآلستانة في ّ
األول مــن الـقــرن الـتــاســع عـشــر .تشكلت ص ــورة كــل من
روس ـيــا وإيـ ــران عـلــى أنـهــا «ع ــدو» فــي الـعـقــل السياسي
واملجتمعي التركي حتى اليوم.
أم ــا ال ـغــرب بـشـقــه األوروب ـ ــي ف ـكــان «ال ـع ــدو» أي ـضــا على
امتداد قــرون .لكن العالقات مع الغرب شهدت مسارين
مهمني :األول فكري ،والثاني بنيوي .فمنذ نهاية القرن
الثامن عشر ،ومن بعد ذلك مع تنظيمات  1839و1856
ودستور  1876ومــن ثم ثــورة أتــاتــورك بعد العام ،1923
ك ــان ــت حـ ــركـ ــات اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقتصادية فــي تركيا تحاكي االتـجــاهــات الغربية في
اإلصــاح ،وأحيانًا بإشراف غربي مباشر .وبعد الحرب
العاملية الثانية ،كانت تركيا تدخل فــي منظومة بنيوية
تتجاوز أفكار اإلص ــاح ،لتصبح عــام  1952عضوًا في
«حلف شمال األطلسي» ،ولتبدأ منذ نهاية الخمسينيات،
وخصوصًا مع بروتوكول أنقرة  ،1963مسار االنضمام
إلى االتحاد األوروبي ،والذي لم يصل بعد إلى نهايته.
في املقابل ،لم يكن هناك أي مسار إصالحي وال فكري
وال بنيوي مع «الشرق» ،الروسي أو اإليراني أو العربي .بل
كانت إقامة عالقات تركية مبكرة مع الكيان الصهيوني
تأكيدًا لخيارات تركيا «غير املشرقية» بعد الحرب العاملية
الثانية.
وي ـم ـك ــن االسـ ـ ـت ـ ــدالل ب ـم ـح ـط ـتــن ل ـج ـعــل املـ ـق ــارب ــة أك ـثــر
موضوعية ،وهي وصول حزب ذي طابع إسالمي بمفرده
إلى السلطة عام  ،2002هو حزب «العدالة والتنمية» ،وواقع
املـصــالــح التركية الــراهـنــة على جميع األص ـعــدة .لــم يكن
انتصار «العدالة والتنمية» بقيادة رجب طيب أردوغان في
العام  2002عاديًا .فللمرة األولى يصل حزب إسالمي إلى
السلطة بمفرده ،أي يسيطر على البرملان ويشكل حكومة
بمفرده ويوصل عــام  2007رئيسًا للجمهورية من بني
صفوفه هو عبد الله غول ،أي إنه قادر على اتخاذ القرارات
الحاسمة بحرية .لم تكن لدى «العدالة والتنمية» أي مشكلة
فكرية أو سياسية ّأو أمنية مع الغرب تختلف عن تلك التي
كانت قائمة في ظــل األح ــزاب العلمانية التي سبقته إلى
السلطة على امتداد عقود .كان لدى الحزب مشكلة ـ ـ عقدة
مــع املؤسسة العلمانية املـتـشــددة وحارستها املؤسسة
ّ
العسكرية .لذا ،ركز في تحركه على محاولة كسر نفوذ
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،ونـجــح فــي ذل ــك فــي اسـتـفـتــاء عــام
 2010وفي إفشال املحاولة االنقالبية في  15تموز .2016
في املقابل ،كان حزب «العدالة والتنمية» مؤيدًا ملشاركة
تركيا في غزو العراق عام  ،2003لكن تمردًا من بعض

نــوابــه أف ـشــل ،مــع ن ــواب امل ـعــارضــة ،ال ـق ــرار فــي ال ـبــرملــان،
وانعكس ذلك انزعاجًا كبيرًا لدى أردوغان .كذلك ،انخرط
أردوغ ــان في مشروع «الشرق األوســط الكبير»ّ ،
ونصب
ّ
نفسه عام  2005رئيسًا إقليميًا للمشروع في ظل رئاسة
جورج دبليو بوش العامة له .وفي خطوة لم يتجرأ حتى
العلمانيون عليها ،كان أردوغان ،ومعه رئيس الجمهورية
عبد الله غــول ،وبمعية كبير املستشارين حينها أحمد
داود أوغلو ،أول زعيم تركي يدعو رئيس الكيان العبري،
شمعون بيريز ،إلــى إلقاء كلمة أمــام البرملان التركي في
خــريــف  ،2007وي ـن ــال «ج ــائ ــزة ال ـش ـجــاعــة» م ــن الـلــوبــي
اليهودي في أميركا.
ومع دخول املنطقة في حقبة ما يسمى «الربيع العربي»،
ً
كان التعاون التركي ـ ـ األميركي ـ ـ األوروبي كامال ،ميدانيًا
ودبلوماسيًا ،إلسقاط النظام السوري وإضعاف إيــران.
ووص ــل األم ــر إل ــى إع ــان تــركـيــا ســوريــا «ع ـ ــدوًا» ،وإلــى
إسقاط طائرة روسية خريف  .2014وحده الخالف على
دع ــم «ق ــوات الـحـمــايــة ال ـكــرديــة» فــي ســوريــا ك ــان ش ــرارة
التوتر في العالقات بني أنقرة وواشنطن ،إذ اعتبرت تركيا
أن كيانًا كرديًا على حدودها الجنوبية يشكل تهديدًا لها.
ومن هنا ،بدأت لعبة ّ
عض األصابع بني الطرفني .محاوالت
تركية لثني واشنطن عــن دعــم األك ــراد ،وسعي أميركي

ال تختلف كثيرًا مواقف
العلمانيين والمؤسسة
العسكرية وأحزاب المعارضة
عن موقف اإلسالميين

إلى تكريس انقسام سوريا منطلقًا لتقسيم املنطقة .لم
تخرج تركيا من العباءة األميركية ولم تكن هي البادئة.
لكن لــم يكن لها أن تقف متفرجة مــن دون الـلـجــوء إلى
خطوات ضغط مقابلة .فكان التهديد بشراء «أس »400
من روسيا كورقة ضغط على واشنطن منذ عهد باراك
أوباما ،واستمر التلويح بهذه الورقة  3سنوات كاملة ،من
دون أن تغير واشنطن موقفها من األكراد ،ومن رفضها
ً
بيع تركيا منظومة «باتريوت» بدال من «أس .»400
في املقابل ،فإن انخراط تركيا في مسار أستانا لم يكن
خ ـيــارًا ،بــل ّرد فـعــل عـلــى مــواقــف واشـنـطــن مــن ســوريــا،
وخصوصًا أك ــراد الشمال .لكن هــذا املـســار كــان يحقق
لتركيا من املكاسب التي ال عالقة لها باالنحياز أو االنزياح
إلى الشرق .كانت املكاسب قومية تركية خالصة ،قد يجد،
أو يدرك« ،أهل الشرق» الحقًا خطورتها على مصالحهم
أنفسهم .إذا كان «السماح» لتركيا باحتالل الشريط من
جرابلس إلــى عفرين فــإدلــب يضعف ،مــن زاوي ــة روسيا
وإيـ ـ ــران ،االنـفـصــالـيــة ال ـكــرديــة وال ـن ـفــوذ األم ـي ــر ّك ــي ،فــإن
األطماع التركية في استعادة حــدود «امليثاق امللي» لعام
 1920غير خافية ،وأنقرة تجاهر بها علنًا .أما مكاسب

روسيا من تفاهمها مع تركيا فهي روسية خالصة ،من
«أس  »400إلى املفاعل النووي إلى خط النفط والغاز عبر
البحر األس ــود .لــذلــك ،فــإن مـســار أسـتــانــا يحقق لتركيا
وروس ـيــا مـكــاســب عملية ،بينما ي ـقـ ّـدم مـكــاســب وهمية
للمحور اإليراني ـ ـ السوري ،إلى ّ
حد إقامة منطقة منزوعة
من السالح ،لم تتحقق بعد ،بني دولة ،هي الدولة السورية،
وبــن جماعات وعصابات إرهابية تدعمها تركيا ،وهذا
ّ
ومضر معنويًا بالدولة السورية.
غير مقبول
تحقق تركيا مكاسب من صحن «املشرق» ،فيما ال تزال
ً
جزءًا كامال من االلتصاق البنيوي بالغرب:
 -1اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،ت ــرت ـب ــط ت ــرك ـي ــا ب ــاالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
وأميركا %45 .من تجارة تركيا الخارجية مع االتحاد
األوروبــي ،و %5.2مع الواليات املتحدة %49 .من تجارة
تــركـيــا الـخــارجـيــة ب ــال ــدوالر ،و %42بــال ـيــورو %80 .من
االسـتـثـمــارات الـخــارجـيــة فــي تركيا غــربـيــة ،بينما قيمة
التعامالت التركية بالروبل الروسي .%0.1
 -2عسكريًا وأمـنـيــا ،أكـثــر مــن  %80مــن ســاح الجيش
التركي هو من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا.
 -3وع ـلــى الـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي ،ت ـعــرف تــركـيــا أن كلفة
االنفصال عن الغرب ،بل حتى الخروج من «حلف شمال
ً
األطلسي» ،فضال عن مسار االصالحات األوروبية وإن
ك ــان بطيئًا أحـيــانــا ومـتـعـثـرًا أحـيــانــا أخ ــرى ،كـبـيــرة جـدًا
على األمــن القومي لتركيا ووحــدة أراضيها ،خصوصًا
أن جانبًا مهمًا من مشكالت تركيا هو ذو طابع غربي
حضاري ،مثل املسألة األرمنية وقضية قبرص والصراع
مع اليونان والعالقة املتشنجة مع الكنيسة األرثوذكسية
ف ــي إس ـط ـن ـبــول .وه ــي مـشـكــات كــانــت عـضــويــة تركيا
األطـلـسـيــة وم ـســارهــا األوروبـ ـ ــي عــامـلــن أســاس ـيــن في
ّ
والحد من تأثيراتها السلبية عليها .كذلك ،إن
مواجهتها
ارتباط تركيا بمسار املنظومة اإلصالحية األوروبية ،بما
ّ
فيها العلمانية ،هو الــذي يوفر لها فرصة األخــذ بعوامل
التقدم والتطور بعيدًا من انسداد أفق اإلصالح في العالم
اإلسالمي ،بمعزل عن مدى التقدم التركي في هذا املجال
من عدمه.
 -4كما ان «حـلــف شـمــال األطـلـســي» لــن يسمح لتركيا،
لــدورهــا الطليعي وال ــوازن داخــل الحلف ،بــأن تخرج منه
بسبب خــافــات ظرفية أو مــزاجــات رئـيــس مـعـ ّـن ،ســواء
في «بــش تبه» أو البيت األبـيــض .ويمكن له أن «يصبر»،
لكنه ال يمكن أن يتقبل أي انزياح تركي في هذا الصدد،
ولــو تطلب األمــر أكثر من محاولة انقالبية أو اغتياالت،
كـمــا حـصــل فــي  15تـمــوز  2016أو حـتــى ت ـنــازالت كما
حصل في االتفاق األولي على «املنطقة اآلمنة» بني أنقرة
وواشنطن أخيرًا.
ً
 -5وف ــي الــوقــت نـفـســه ،ليست إي ــران وال روس ـيــا بــديــا
اقتصاديًا مغريًا من الغرب ،ولم تخرجا بعد من صورة
«العدو» املتشكلة عبر التاريخ في الوعي التركي .هذا ال
يعني القطيعة أو العداء معهما ،فتركيا تحاول االستفادة
منهما قــدر اإلمكان كورقة ضغط على الغرب من جهة،
ولتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية من جهة أخرى ،لكن
ليس على حساب العالقات االستراتيجية مع الغرب (بما
فيه إسرائيل).
 -5ال تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا م ــواق ــف ال ـع ـل ـمــان ـيــن واملــؤس ـســة
العسكرية ،وفــي السياق أحــزاب املعارضة وعلى رأسها
ح ــزب «ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» ،ع ــن مــوقــف اإلســام ـيــن.
فالجميع مع استمرار العضوية في «األطلسي» والعالقات
مــع أمـيــركــا ،واس ـت ـمــرار امل ـســار األوروبـ ــي فــي اإلص ــاح،
وإقــامــة أفضل العالقات مع إسرائيل ،والنظر إلــى إيــران
وروسيا كـ«خطرين وعــدويــن» ،واعتبار املسألة الكردية
داخـ ــل تــركـيــا وش ـم ــال س ــوري ــا والـ ـع ــراق مـســألــة إره ــاب
ّ
وانفصال .جــل ما أقدمت عليه املعارضة هو االعتراض
على سياسات تكتيكية ألردوغــان أوصلت إلى نتائج ال
تـخــدم مصلحة تــركـيــا ،مـثــل الــوضــع فــي شـمــال ســوريــا
ً
والــاجـئــن الـســوريــن وال ـخــاف مــع أمـيــركــا ،فـضــا عن
قضايا داخلية مثل محاوالت أسلمة الدولة.
لقد شهدت عالقات تركيا مع الواليات املتحدة أكثر من
 12توترًا كبيرًا خالل السبعني سنة املاضية ،وكانت تعود
إلــى طبيعتها ،وكــذلــك األمــر مــع االتـحــاد األوروب ــي ،فيما
الـعــاقــات مــع إســرائـيــل ،رغــم كــل االه ـت ــزازات ،تشمل كل
الصعد .في الخالصة إن الحديث عن انحياز أو انزياح
لتركيا عن تموضعها الغربي ليس واقعيًا.

