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العالم

العالم
فلسطين

تركيا بين الشرق والغرب :أسئلة االستدارة

مع رفض العدو إدخال األموال القطرية إال بشيك مفتوح يضمن
الهدوء حتى انتهاء االنتخابات ،تبدو حدود قطاع غزة مفتوحة،
بدءًا من اليوم ،على موجة تصعيد متجددة

«العداء» إلسرائيل:
ٌ

جعجعة في خدمة النفوذ اإلقليمي
يحيى دبوق
س ــارع ــت ال ــدول ــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ــي آذار/
م ــارس مــن ع ــام  ،1949إل ــى االع ـتــراف
بإسرائيل بعد أشهر فقط على قيامها.
وه ــو اع ـت ــراف ط ـ ّـورت ــه ،مــع م ــرور عــام
واح ــد فـقــط عـلـيــه ،عـبــر إقــامــة عــاقــات
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ـ ّـة ك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
املندوبني .تلقفت إسرائيل هذا التوجه
الـ ـت ــرك ــي ف ــي ح ـي ـن ــه ،وت ـع ــام ـل ــت مـعــه
ع ـلــى أن ــه فــرصــة اسـتــراتـيـجـيــة يمكن
اتجاه لتحقيق
استغاللها في أكثر من ُ
ج ـم ـل ــة مـ ـص ــال ــح لـ ــدولـ ــة غـ ــرسـ ــت فــي
محيط رافــض لها ،وفــي املقدمة منها
تعزيز جهود دفع التهديد الوجودي
عنها .على هذه الخلفية ،كانت أنقرة،
في أوائــل خمسينيات القرن املاضي،
واح ــدة مــن الـعــواصــم األرب ــع الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي ضـ ـ ّـمـ ــت مـ ـمـ ـثـ ـلـ ـي ـ ُ
ـات إس ــرائـ ـي ــل
الــدبـلــومــاسـيــة فيها ملحقًا عسكريًا،
إلــى جانب واشنطن وباريس ولندن.
وعـلــى رغ ــم الــرفــض الـعــربــي للخطوة
التركية ،استطاعت تركيا أن تفرض
عـلــى اآلخ ــري ــن (الـ ـع ــرب) واق ــع تنامي
عالقاتها مع إسرائيل ،بوصفه حقيقة
ثابتة ال يمكن التراجع عنها ،وضمن
سياسة الوجهني :شيء من التعاطف
ً
مع القضية الفلسطينية شكال ،فيما
ً
العالقات مــع إسرائيل تتنامى شكال
ومضمونًا.
كانت املعادلة التي حكمت العالقة بني
الجانبني هي التخادم على مستويات
َ
التخادم
مختلفة ،وإن اعترضت هــذا
مواقف لفظية مستنكرة ورافضة من
أنـقــرة ،فــي أعـقــاب اع ـتــداءات إسرائيل

وح ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وه ـ ـض ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ـل ـح ـق ــوق
الفلسطينية ،مع ضابطة أن ال ينعكس
رفــض السلوك اإلسرائيلي االعتدائي
تغييرًا في مضمون العالقات أو منعًا
لتناميها .هذا ما حدث عام  1956مع
العدوان الثالثي على مصر ،وأيضًا في
حرب عام  ،1973ومع تطبيق القانون
اإلسرائيلي على القدس الشرقية عام
 ،1980وغيرها من املحطات العدائية
اإلسرائيلية للعالم العربي واألراضي
الفلسطينية املحتلة.
رأت إسرائيل مصلحة ممتدة في إقامة
عالقات دبلوماسية مع تركيا ،الدولة
املسلمة التي ّ
تحد جغرافيا عــددًا من
الدول العربية التي تصارع إسرائيل،
ضمن مــا كــان ُيـعــرف بـ«استراتيجية
ال ـت ـحــالــف م ــع دول األط ـ ـ ـ ــراف» ،وهــي
الــدول التي ّ
تحد دول الطوق العربية
ّ
إلســرائـيــل ،وتـضــم إضــافــة إلــى تركيا،
إي ـ ــران الـ ـش ــاه والـ ـ ـس ـ ــودان وإث ـيــوب ـيــا.
ونـ ـ ـظ ـ ــرت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إل ـ ـ ــى الـ ـع ــاق ــات
م ــع تــرك ـيــا ع ـلــى أن ـهــا إق ـ ــرار بـشــرعـيــة
وج ــوده ــا م ــن ِقـ َـبــل إح ــدى أه ــم وأكـبــر
الــدول املسلمة في املنطقة .وبوصفها
دولــة ذات تأثير إقليمي كبيرُ ،
وتح ّد
دولتني عدوتني هما سوريا والعراق،
عـ ـمـ ـل ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الحليف الجديد لتأمني سلة مصالح
استراتيجية ،خصوصًا فــي الجانب
األمني والعسكري.
م ــن ن ــاح ـي ــة ت ــرك ـي ــا ،ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل
منبعًا لـفــوائــد أبــرزهــا :تـعــزيــز موقف
األول ـ ـ ـ ـ ــى ض ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ــداء م ـح ـت ـم ـل ــن مــن
م ـح ـي ـط ـه ــا ال ـ ـعـ ــربـ ــي وغ ـ ـيـ ــر ال ـع ــرب ــي
كسوريا واليونان ،تأمني سلة مصالح

أم ـن ـيــة وتـسـلـيـحـيــة ك ــان ي ـت ـعــذر على
أن ـق ــرة تــأمـيـنـهــا كــام ـلــة ب ـم ـفــردهــا في
تلك الحقبة ،تسخير اللوبي اليهودي
فــي الــواليــات املـتـحــدة ملــوازنــة اللوبي
األرم ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان يـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
اإلدارة األمـيــركـيــة فــي حينه لتجميد
عالقاتها بتركيا ومنع تناميها ،الدفع
ب ــات ـج ــاه ت ـح ـق ـيــق امل ـط ـل ــب ال ـع ـل ـمــانــي
ال ـت ــرك ــي ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ال ـس ــوق
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـش ـتــركــة ع ـبــر الـتـحــالــف
م ــع ت ــل أب ـي ــب ال ـ ــذي ُيـ ـع ـ ّـد دالل ـ ــة عـلــى
االفـ ـت ــراق ع ــن ال ـش ــرق وال ـتــأك ـيــد على
الهوية العلمانية للدولة ،واالستفادة
مــن التقنيات املــوجــودة فــي إسرائيل
(خـ ــارج دائـ ــرة الـتـسـلـيــح) وال ـت ــي كــان
بــإمـكــان األخ ـيــرة االسـتـحـصــال عليها
بسهولة غير متاحة لتركيا ،من دول
غرب أوروبا والواليات املتحدة.
ّ
لكن مع الــوقــت ،تقلصت هــذه الفوائد
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ـ ّـد ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــات ف ـي ــه ب ــإم ـك ــان
تركيا تجاوزها ،إن أرادتً ،
بناء على
م ــا ب ــات لــدي ـهــا م ــن قـ ــدرة ذات ـي ــة على

العداء
تظهير
ّ
إلسرائيل غب الطلب هو
وسيلة للنفوذ السياسي
في اإلقليم

ت ــأمــن مـصــالـحـهــا م ـبــاشــرة م ــن دون
ت ـخــادم مــع إســرائ ـيــل ،أو ال ـقــدرة التي
اس ـت ـجـ ّـدت لــديـهــا رب ـطــا ب ــال ــدور الــذي
اضطلعت بــه بــن امل ـحــاور واألح ــاف
الدولية ،وأتاح لها الوصول إلى شتى
ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـت ـط ــور الـتـسـلـيـحــي ،أو
مكانتها االستراتيجية في الحسابات
األمـيــركـيــة بما يعني ضـمــان التأييد
وامل ــؤازرة األميركيني إن لــزم األمــر .إال
أن القدرة النظرية على االستغناء عن
ُ
إسرائيل لم تترجم عمليًا ،ويعود ذلك
ف ــي امل ـق ــام األول إل ــى أن ه ــذه الـعــاقــة
ت ـحـ ّـولــت إل ــى أداة ق ـيــاس ف ــي الــداخــل
الـ ـت ــرك ــي فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـع ـل ـمــان ـيــة
األحـ ـ ــزاب وال ـش ـخ ـص ـيــات الـسـيــاسـيــة،
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـتـ ـب ــع م ـ ــن ت ــرك ـي ــا
العلمانية اإلبـقــاء على العالقة ،ليس
بوصفها تحالفًا وتخادمًا بني دولتني
ف ـح ـس ــب ،ب ــل بــوص ـف ـهــا أداة لـفـحــص
االنتماءات.
ل ـكــن م ــع ان ـط ــاق م ـســار الـتـغـيـيــر في
ً
هوية السلطة في أنـقــرة ،وصــوال إلى
ص ـع ــود «ح ـ ــزب الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
ال ــذي حمل مـشــروع هيمنة وتوسعة
نفوذ في املنطقة ،فقد تعامل الحزب
م ــع إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى أن ـه ــا واحـ ـ ــدة من
ال ــوس ــائ ــل املـ ـت ــوف ــرة ل ــدي ــه لـتـحـقـيــق
هـ ــذه ال ـه ـي ـم ـنــة ،ل ـي ــس ع ـب ــر ال ـت ـخ ــادم
ً
ال ــذي حـكــم الـعــاقــة طــويــا فــي الـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ــل عـ ـب ــر ت ـظ ـه ـي ــر ال ــرف ــض
ـؤات ل ـل ـت ـغ ـل ـغــل فــي
لـ ـه ــا ،ك ـم ــدخ ــل م ـ ـ ـ ـ ٍ
اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم ،ب ــوص ــف ت ــركـ ـي ــا الـ ـج ــدي ــدة
راعـيــة وداعـمــة للقضية الفلسطينية
ومعادية لالحتالل ،وإن اقتصر ذلك
ع ـلــى ال ــرف ــض ال ـكــامــي واس ـت ـعــراض

ّ
لـ«عدائيتها» تجاه إسرائيل،
تركيا ضوابط
تضع ّ
الحد السياسي والعداء الكالمي (أ ف ب)
وتحصرها في

االستنكار والتهجم الــدوري على تل
ّ
أبيب ،لكن مع ضابطة أن ال يالمس كل
ذلــك أي ترجمة ميدانية .فــي املقابل،
ت ـت ـم ــوض ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل قـ ـب ــال ــة تــرك ـيــا
دفاعيًا على خلفية مــا ذكــر ،وتكتفي
ب ـ ــال ـ ـ ّ
ـرد ال ـت ـن ــاس ـب ــي عـ ـل ــى أي ت ـح ــرك
«ع ــدائ ــي» تــركــي مــن دون أن تتجاوز
الـتـنــاسـبـيــة .وتـمــوضــع تــل أبـيــب هــذا
ّ
مبني على رؤيــة تفرض
امتصاصي،
عليها انتظار تغيير أو إعادة الهوية
التركية الحاكمة إلــى ما كانت عليه،
بوصف «العدالة والتنمية» مؤقتًا ،أو
يؤمل أن يكون مؤقتًا .وعلى ذلــك ،أي
تحرك «عدائي» من ِق َبل أنقرة يجري

الـتـعــامــل مـعــه ف ــي ت ــل أب ـيــب عـلــى أنــه
ت ـح ـ ّـرك غ ـيــر دائـ ــم صـ ــادر ع ــن «تــركـيــا
أردوغ ـ ــان» ،ولـيــس عــن تركيا الــدولــة،
وبني التوصيفني فروق واسعة.
على ذلك ،يمكن تفسير سعي إسرائيل
إلـ ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى م ــا أم ـك ـن ـهــا مــن
عالقات خارج الدائرة السياسية التي
تتحرك فيها ومن خاللها «العدائية»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
اختالفها ،في انتظار عودة األمور إلى
ما كانت عليه في السابق من حميمية
ٌ
ّ
خلفيته امليزان
سلوك يقف في
ودفء.
الـبـيـنــي :حــاجــة إســرائ ـيــل إل ــى تركيا

أكـبــر وأشـمــل استراتيجيًا مــن حاجة
تركيا إلــى إســرائـيــل ،حتى مــع سعي
تل أبيب إلى تعويض الفتور مع أنقرة
عبر تأسيس عالقات وتنميتها بدول
أخرى مثل قبرص واليونان وبلغاريا.
ً
وهي عالقات ،وإن تعاظمت فعال ،إال
أن ـهــا ال ت ـع ـ ّـوض امل ـكــانــة ال ـتــرك ـيــة في
البيئة االستراتيجية إلسرائيل.
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ت ـ ـضـ ــع ت ــرك ـي ــا
ّ
ـ«عدائيتها» تجاه إسرائيل،
ضوابط ل
ّ
وتـ ـحـ ـص ــره ــا ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــد ال ـس ـي ــاس ــي
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداء ال ـ ـكـ ــامـ ــي ،وف ـ ـقـ ــا مل ـص ــال ــح
السلطة في أنقرة سواء كانت داخلية
و/أو خارجية تتطلب التصويب على

تل أبيب ،من دون أن ينسحب ذلك على
ّ
يضر باألخيرة أمنيًا.
ما من شأنه أن
وت ـل ــك ضــاب ـطــة حــاك ـمــة ل ـكــل امل ـقــاربــة
التركية للشأن اإلســرائـيـلــي ،يصعب
إيجاد ّ
أي دليل خــرق لها أو محاولة
خرق لها طوال السنوات املاضية .من
هنا ،الحميمية في العالقات التركية
م ــع ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وتحديدًا حركة «حـمــاس» ،مشروطة
بــأن ال تـكــون تركيا والـعــاقــات معها
منصة لإلضرار بإسرائيل أمنيًا ،وهو
حـ ّـد تــدركــه تــل أبيب جـيـدًا ،ويقف في
مقدمة العوامل التي تزن من خاللها
موقفها من أنقرة.
ومن هنا أيضًا ،يمكن تفسير استمرار
الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـس ـيــاح ـيــة ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،وال ـتــي
س ـج ـلــت ت ـنــام ـيــا ع ـل ــى رغ ـ ــم األزمـ ـ ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــادات الـ ـك ــامـ ـي ــة فــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وف ــي
هـ ــذا ت ـل ـت ـقــي امل ـص ـل ـح ـت ــان :إس ــرائ ـي ــل
غـيــر مـعـنـيــة بـقـطــع األش ـك ــال األخ ــرى
لـ ـلـ ـع ــاق ــات املـ ـقـ ـط ــوع ــة ن ـس ـب ـي ــا عـلــى
امل ـس ـت ــوي ــن ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـس ـك ــري،
فيما تركيا أيضًا تريد املحافظة على
ال ـتــواصــل االق ـت ـص ــادي ،امل ـج ــال ال ــذي
ت ـل ـعــب إس ــرائـ ـي ــل دورًا م ـح ــوري ــا فــي
ّ
اإلبقاء عليه .هكذا ،تفصل كل من تل
أب ـيــب وأن ـق ــرة عـمـلـيــا ب ــن الـخـصــومــة
ال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
فــي مفارقة تميز العالقات التركية ـ ـ
اإلسرائيلية الـتــي تبقى قائمة مهما
ّ
اشتدت األزمات السياسية.
إذًا ،ت ـظ ـه ـيــر ال ـ ـعـ ــداء إلس ــرائـ ـي ــل غ ـ ّـب
ّ
ومتغيراتها،
الطلب ،وتبعًا للظروف
ه ــو وس ـي ـل ــة ل ـل ـن ـفــوذ ال ـس ـي ــاس ــي فــي
اإلقليم ،وليس غاية في ذاتها مبنية
على املوقف من إسرائيل نفسها ،وإال
النسحبت القطيعة السياسية على
مجاالت العالقات األخرى التي بقيت
تتعاظم ،وعلى تعزيز الــدعــم الفعلي
للمقاومة الفلسطينية بهدف اإلضرار
بــاالح ـتــال اإلســرائ ـي ـلــي ،ال ــذي تعلن
أنقرة أنها رافضة له.

العالقات مع إيران :أقوى من التأثير األميركي
طهران ــــ عماد آبشناس
ُ
ت ـع ـ ّـد ال ـع ــاق ــات اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ الـتــركـيــة،
حتى اآلن ،إحــدى أكثر العالقات ثباتًا
بني دول العالم تاريخيًا .الحدود التي
ُرسـ َـمــت بـعــد «اتـفــاقـيــة قـصــر شيرين»
بــن إي ــران واإلم ـبــراطــوريــة العثمانية
منذ نحو  400عام ،احترمها الجانبان

العالقات األمنية والعسكرية
تخلق عضوية تركيا في منظمة «الناتو» عراقيل متعددة
أمام التعاون األمني والعسكري بني البلدين ،لينحصر هذا
تهريب املخدرات والبشر ومواجهة
التعاون فى مواجهة
ّ
اإلرهاب بحسب اتفاقية وقعها البلدان عام  .1990وبعد
االنقالب العسكري الذي واجهته تركيا والخالفات
التركية ـ ـ األميركية ،خاصة في شأن دعم الواليات
املتحدة للمقاتلني األكراد في سوريا ،بدأت العالقات
ُ
العسكرية واألمنية بالتطور ،ويمكن القول إنها ت ِّوجت
بزيارة رئيس أركان القوات املسلحة اإليرانية ،اللواء الركن
محمد باقري ،لتركيا عام  ،2017حني عقد الجانبان
اتفاقيات أمنية وعسكرية ،بينها اتفاقيات لتدريب
العسكرية والتعاون في مجاالت الصناعات
الكوادر
ّ
زيارة باقري ،زار قائد
على
شهر
من
أقل
وبعد
الدفاعية.
ّ
أركان القوات املسلحة التركية إيران ووقع اتفاقيات أخرى
الحركات
في مجال مكافحة اإلرهاب والتهريب ومواجهة
ّ
الكردية االنفصالية ،إضافة إلى التعاون في مجال حل
األزمة السورية سلميًا.

خ ــال ك ــل ه ــذه املـ ـ ــدة ،ول ــم ت ــواج ــه أي
م ـش ــاك ــل أو ع ــراقـ ـي ــل ،ع ـل ـمــا أن إيـ ــران
وتــرك ـيــا دخ ـل ـتــا ح ــروب ــا م ـت ـعــددة قبل
ت ـل ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــة .وربـ ـم ــا أمـ ـك ــن ال ـق ــول
إن أحـ ــد أسـ ـب ــاب اع ـت ـن ــاق اإلي ــران ـي ــن
املــذهــب الـشـيـعــي ،ك ــان الـتــوحــد مقابل
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية وتدخالتها
ف ــي الـ ـش ــؤون اإلي ــرانـ ـي ــة ،ق ـبــل وص ــول
الصفويني إلى السلطة في إيران.
ب ـ ـع ـ ــد «ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــة ق ـ ـص ـ ــر ش ـ ـيـ ــريـ ــن»
أضـحــت ال ـعــاقــات م ـم ـتــازة ،وت ـطـ ّـورت
لتتحول إلــى ائـتــاف يجمع الدولتني
مـ ـ ــع بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان خـ ـ ـ ــال ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات
القرن املاضي باسم
والسبعينيات من ُ
وأ َ
لغيت التأشيرات
«اتحاد السنتو»،
بني البلدين منذ عــام  ،1962لتضحي
تــرك ـيــا أح ــد أك ـثــر م ـقــاصــد اإليــران ـيــن
السياحية جاذبية .وعلى الرغم من أن
األمـيــركـيــن حــاولــوا إح ــداث انـقــابــات
عسكرية متعددة في تركيا ملنع تأثير
الثورة اإلسالمية اإليرانية في الشارع
التركيّ ،
توجه هذا الشارع في النهاية
نـ ـح ــو ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب حـ ـك ــوم ــة ت ـم ـي ــل إل ــى
اإلســامـيــن مــن «اإلخـ ــوان املسلمني».
وال ُيغفل ،هنا ،أن الحركات ّ اإلسالمية
ف ــي إي ـ ــران ق ـبــل الـ ـث ــورة ت ــأث ــرت كـثـيـرًا
بأفكار «اإلخوان» أيضًا ،ولربما أفضل
دليل على ذلك ،أن املرشد علي خامنئي
ترجم العديد من كتب «اإلخ ــوان» إلى
الفارسية.
وعلى الرغم من وجود خالفات سياسية
ب ــن الـبـلــديــن ف ــي بـعــض امل ـل ـفــات ،مثل
األزمــة السورية ،فإن العالقات تطورت

يمكن تلخيص الخالفات
في موضوعين
أساسيين :سوريا
وصواريخ «الناتو»

بـعــد ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ك ـط ــورًا سريعًا
جدًا ،وال سيما االقتصادية والتجارية.
ت ـط ـ ٌ
ـور جـعــل األت ـ ــراك يــرف ـضــون تنفيذ
العقوبات األميركية على إي ــران ،على
رغـ ــم ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـي ــرك ـي ــة ،إذ إنـهــم
أب ـقــوا األب ـ ــواب الـتـجــاريــة مـفـتــوحــة مع
الجمهورية اإلسالمية ،إلى درجة أنهم
بــاتــوا الـيــوم ثــانــي أكـبــر شــريــك تجاري
لها في املنطقة بعد الـعــراق .وفــي حني
أن ال ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة ك ــان ــت ت ـعــادل
حـ ـ ــدود مـ ـلـ ـي ـ َـاري دوالر ف ــي الـ ـع ــام مع
بداية القرن الحالي ،فهي تطورت إلى
مــا يــزيــد على  15مليار دوالر رسميًا،
ومــا يعادل  30مليار دوالر بشكل غير
رسمي ،بالنظر إلى أن حجمًا كبيرًا من
البضائع ُي َّ
هرب إلى إيران من تركيا أو
َّ
ُ
عـبــر «كــردس ـتــان الـ ـع ــراق» ،وال يسجل
رسميًا في السجالت.

بعد الثورة

واجـهــت تركيا انقالبًا عسكريًا ّ
مدبرًا
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من ِق َبل الــواليــات املتحدة بعد الثورة
فــي إيـ ــران ،فــي مـحــاولــة لجعلها ،مثل
الـ ـ ـع ـ ــراق ،س ـ ـ ّـدًا أم ـ ــام انـ ـتـ ـش ــار الـ ـث ــورة
الفتية باتجاه الغرب .لكن بعد وصول
ال ــراح ــل ت ــورغ ــوت أوزال إل ــى منصب
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ــدأت الـعــاقــات
ّ
بالتحسن؛ إذ إن أوزال ،ال ــذي أراد أن
تستفيد ب ــاده اقـتـصــاديــا مــن الـحــرب
اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ال ـعــراق ـيــة ال ــدائ ــرة آنـ ــذاك،
اتخذ خطوات لفتح القنوات التجارية،
واسـ ـتـ ـط ــاع ت ـح ــوي ــل ت ــرك ـي ــا إلـ ــى أح ــد
املعابر التجارية اإليرانية ،على الرغم
من محاوالت الواليات املتحدة لعرقلة
ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــط ع ـب ــر ت ـح ــري ــك الـ ـش ــارع
العلماني في تركيا ضد العالقات مع
دولة دينية.
ول ـ ـ ــم ت ـ ــواج ـ ــه ع ـ ــاق ـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــن أي
مـشـكـلــة ب ـعــد ال ـ ـثـ ــورة ،إال خـ ــال فـتــرة
ق ـص ـي ــرة جـ ـ ـدًا ب ـس ـبــب اغ ـت ـي ــال بـعــض
املعارضني اإليرانيني األكراد في مقهى
«م ـي ـكــونــوس» األمل ــان ــي ،وم ــا ت ــاه من
سحب األوروبيني لسفرائهم من إيران.
وه ــو إجـ ــراء انـضـ ّـمــت إل ـيــه تــركـيــا ،في
محاولة لتظهير نفسها ضمن االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،ل ـكــن ال ـعــاقــات عـ ــادت إلــى
ّ
طبيعتها بعد شهرين تقريبًا ،ليتشكل
الحقًا اتحاد تجاري بني إيران وتركيا
وباكستان ُس ّمي « ،»ECOانضمت إليه
دول عديدة في املنطقة ،انفتحت بفعل
ذلك أسواقها بعضها على بعض .بعد
وف ــاة أوزال ،وصــل سليمان ديميريل
إل ــى الـسـلـطــة فــي تــركـيــا ،واس ـت ـمـ ّـر في
ّ
ان ـت ـهــاج خ ــط سـلـفــه .وب ـعــد ديـمـيــريــل،

ق ــام ــوا ب ــه بــدعــم أم ـيــركــي بـسـبــب قــرب
الرجل من إيران.

«العدالة والتنمية» في السلطة

(األناضول)

وصل العلماني أحمد نجدت سيزير،
لكنه استمر فــي توطيد الـعــاقــات مع
إي ــران ولــم يوقف حركة أســافــه ،نظرًا
للفوائد االقتصادية التي كانت ّ
تدرها
على تركيا.
أوج التطور في العالقات بعد الثورة
بدأ مع وصول عبد الله غول إلى ّ
سدة
الــرئــاســة ،ورج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان إلــى
منصب رئاسة ال ــوزراء .قبل أردوغــان،
كـ ــان ن ـجــم ال ــدي ــن أربـ ـك ــان أول رئـيــس
بعالقات وثيقة مع
وزراء تركي يرتبط
ّ
إيران ،إذ قام بزيارتها ووقع اتفاقيات
اقـتـصــاديــة ضـخـمــة مـعـهــا ،أهـمـهــا مـ ّـد
تركيا بالغاز اإليراني .وفي عهده ،أنشأ
البلدان مجموعة الـ« »8 Dالتي ّ
ضمت
أكبر الــدول اإلسالمية اقتصاديًا .لكن
أربكان واجه انقالبًا أبيض في الداخل
التركي ،اعتقد البعض أن العلمانيني

استطاع تالمذة أربكان من اإلسالميني
أن ي ـس ـي ـطــروا ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي أول
انتخابات جــرت بعد إسـقــاط أربـكــان،
ليصل حــزب «الـعــدالــة والتنمية» إلى
الحكم عام  .2002هنا ،بدأت العالقات
ّ
تتحسن سريعًا ،خصوصًا أن وصول
«ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» تــزامــن مــع فــرض
أول عقوبات دولية على إيــران بسبب
ّ
بــرنــامـجـهــا الـ ـن ــووي .اسـتـغــلــت تركيا
ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة ك ـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ن ـف ـس ـهــا
وسيطًا إلي ــران فــي التجارة مــع الــدول
ّ
األخ ــرى وتـخــطــي الـعـقــوبــات .ويعتقد
الـبـعــض أن ه ــذه الــوســاطــة تــركــت أث ـرًا
إيـجــابـيــا فــي االق ـت ـصــاد الـتــركــي الــذي
كان يعاني من تضخم كبير قبل حكم
«العدالة والتنمية».
لكن ذلــك لــم يمنع بــروز الـخــافــات في
م ــوض ــوع ــن أس ــاسـ ـي ــن :األول امل ـلــف
ال ـس ــوري ،وال ـثــانــي اس ـت ـقــرار األنـظـمــة
الصاروخية لـ«الناتو» ضد إيــران في
تــركـيــا ،إلــى جــانــب خــافــات جزئية لم
تظهر إلــى العلن فــي شــأن دعــم تركيا
ل ـل ـحــركــات ال ـتــرك ـيــة م ــن اآلذري ـ ـ ــن في
الداخل اإليراني وآذربايجان ،وموقف
الــدولـتــن مــن أزم ــة نيغورني كــارابــاغ
بــن آذربــايـجــان وأرمينيا .وعلى رغم
هــذه الخالفات ،خاصة بشأن سوريا،
ف ــإن ال ـع ــاق ــات ل ــم تـنـقـطــع ،واس ـت ـطــاع
ال ـج ــان ـب ــان ال ـع ـب ــور ف ــوق ـه ــا م ــن خ ــال

الدبلوماسية .واليوم ،هما يتعاونان
ّ
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال حـ ـ ـ ــل األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
ب ـعــدمــا اق ـت ـنــع األتـ ـ ــراك ب ـمــوقــف إي ــران
م ــن األزم ـ ـ ــة ،ال ـق ــاض ــي بـ ـض ــرورة بـقــاء
الـسـلـطــة الـشــرعـيــة املتمثلة بالرئيس
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد ل ـح ـف ــظ وح ـ ـ ــدة الـ ـب ــاد،
وجلوس السوريني أنفسهم إلى طاولة
ّ
املفاوضات لحل مشاكلهم فيما بينهم.
ويمكن اعتبار مفاوضات آستانة ،التي
ترعاها اليوم إيــران وتركيا وروسيا،
نموذجًا للتعاون اإلقليمي اإليراني ـ ـ
التركي.
ك ــذل ــك ،ك ــان ــت إي ـ ــران أول دولـ ــة وقـفــت
رس ـم ـيــا ،وف ــي ال ـل ـح ـظــات األولـ ـ ــى ،إلــى
جــانــب الــرئـيــس رج ــب طـيــب أردوغـ ــان
والـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة فــي
م ــواج ـه ــة االن ـ ـقـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ال ــذي
ّ
دبره  -بحسب اإلشاعات  -األميركيون
واإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة .وف ــي املـقــابــل،
ّ
لتتحسن
ّقدر األتراك املوقف اإليراني،
الـعــاقــات كثيرًا بعد إفـشــال االنـقــاب.
أي ـضــا ،وق ــف ال ـب ـلــدان إل ــى جــانــب قطر
عندما قاطعتها السعودية واإلمــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن وم ـ ـصـ ــر .وفـ ـيـ ـم ــا فـتـحــت
إي ـ ــران أج ــواء ه ــا ومـيــاهـهــا اإلقـلـيـمـيــة
أم ــام الـقـطــريــن ،أرس ـلــت تــركـيــا اآلالف
من جنودها إلى الدوحة عبر األجــواء
اإليرانية .وبهذا ،أكــدت طهران وأنقرة
أنـهـمــا لــن تسمحا لـلــدول الـكـبـيــرة في
املنطقة بابتالع الدول الصغيرة.
وتستورد تركيا قرابة ثلث ما تحتاجه
مــن ال ـطــاقــة مــن إي ـ ــران ،فـيـمــا تـسـتــورد
إي ــران شتى أن ــواع البضائع التركية،

إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـض ــائ ــع ال ـ ـ ــدول األخـ ــرى
بـشـكــل ت ــران ــزي ــت م ــن تــرك ـيــا .ويـعـتـبــر
ترانزيت البضائع اإليرانية عبر تركيا
إلــى أوروب ــا ،وبالعكس عبر إيــران إلى
منطقة الخليج الفارسي وشبه القارة
ال ـه ـن ــدي ــة ،ش ــري ــان حـ ـي ــاة اق ـت ـص ــادي ــا
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــن .وفـ ـيـ ـم ــا كـ ــانـ ــت الـ ـع ــاق ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ت ــزي ــد ع ـل ــى  2.4م ـل ـيــار
دوالر عام  2002عندما وصل «العدالة
والتنمية» إلى السلطة ،فإنها وصلت
إلــى ما يزيد على  22مليار دوالر عام
 ،2012وتــراجـعــت إل ــى نـحــو  15مليار
دوالر بعدها رسميًا ،لتتزايد التجارة
غير الرسمية بسبب الـعـقــوبــات التي
فــرض ـهــا م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي على
إيران .وبحسب اإلحصاءات الرسمية،
ف ــإن الـعــاقــات الـتـجــاريــة بــن البلدين
بقيت على هذا املستوى حتى اليوم.

خاتمة
ال ـع ــاق ــات اإلي ــران ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة بــاتــت
ال ـي ــوم أقـ ــوى م ــن أن تـتـمـكــن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة م ــن فـ ــرض إرادت ـ ـهـ ــا عـلـيـهــا.
والـ ـ ــروابـ ـ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة امل ــوج ــودة بــن البلدين
مـ ـ ـ ــن ش ـ ــأن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـق ـ ــوي ـ ــة رواب ـ ـط ـ ـه ـ ـمـ ــا
السياسية ،والدليل أن قتال الدولتني
عـلــى جبهتني مختلفتني فــي ســوريــا
لم يـ ّ
ـؤد إلــى خفض مستوى العالقات.
واليوم ،الظروف السياسية ،اإلقليمية
والــدولـيــة ،والـضـغــوط األميركية على
الدولتني تــؤدي إلــى تقارب أكبر يومًا
بعد يوم.

االحتالل ّ
يتنصل من وعوده:
نحو موجة تصعيد متجددة
غزة ـــ هاني إبراهيم
ّ
ب ـي ـن ـمــا ت ـع ــث ــرت جـ ـه ــود ال ــوسـ ـط ــاء فــي
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى حــالــة الـ ـه ــدوء ف ــي قـطــاع
غ ـ ــزة ،ب ـعــد ت ـنـ ّـصــل ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
من تنفيذ التفاهمات مع انتهاء املهلة
الـتــي حـ ّـددتـهــا الـفـصــائــل الفلسطينية،
ّ
ّ
يستعد الغزيون ،ومن ورائهم املقاومة،
للتصعيد والتحشيد اليوم على الحدود
الشرقية والشمالية للقطاع .ومنذ أيام،
بدأت حركة «حماس» والفصائل تكثيف
الدعوات إلى تأمني مشاركة واسعة في
جمعة «لبيك يا أقصى» تمهيدًا لعودة
الـضـغــط امل ـي ــدان ــي .وق ــال ــت م ـص ــادر في
«حماس» ،لـ«األخبار» ،إن الحركة أبلغت
الوسطاء الخميس (أمــس) أن مسيرات
ال ـج ـم ـع ــة س ـت ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا ت ـص ـع ـيــديــا،
مـشـيــرة إل ــى «إم ـكــان ـيــة اسـتـئـنــاف عمل
وحدات مسيرات العودة املختلفة خالل

يتزامن التحشيد
لتظاهرة الجمعة مع
إطالق صواريخ مجددًا
من القطاع

وقـ ــت ق ـص ـيــر ،ب ـمــا ف ـي ـهــا وحـ ـ ــدات قـ ّـص
ال ـس ـلــك واإلربـ ـ ـ ــاك ال ـل ـي ـلــي وال ـب ــال ــون ــات
الحارقة».
في غضون ذلك ،لم ُيحسم وصول السفير
القطري ،محمد العمادي ،إلدخال املنحة
ّ
املالية لـ 60ألف أسرة فقيرة ،إذ لم ُيبلغ
«ح ـم ــاس» تــأجـيــل زي ــارت ــه أو إل ـغــاء هــا.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن مـبــاحـثــات جــرت
أمس مع الوسطاء بشأن إدخال األموال،
لكن الـعــدو اشـتــرط ضـمــان ال ـهــدوء إلى
مــا بـعــد االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة التي
ُ
ت ـع ـق ــد م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وه ــو
األمر الذي رفضته الفصائل ،وأكــدت أن
املـطـلــوب ليس إدخ ــال األم ــوال فـقــط ،بل
تنفيذ جميع التفاهمات .في هذا اإلطار،
قالت صحيفة «ميكور ريشون» العبرية
إن املنظومة األمـنـيــة تتوقع أن تحاول

«حماس» ّ
جر إسرائيل إلى يوم تصعيد
عـ ـن ــد اق ـ ـت ـ ــراب دخـ ـ ـ ــول األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وذلـ ــك
«إليصال رسالة إلى عناصرها وسكان
الـقـطــاع بــأن الـ ــدوالرات دخـلــت إلــى غزة
كإنجاز للحركة وبفضل املقاومة».
ويأتي قرار تصعيد «مسيرات العودة»
بـعــد ي ــوم مــن ع ــودة إط ــاق ال ـصــواريــخ
على مستوطنات «غالف غــزة» .وأفادت
مصادر عبرية بسقوط أربعة صواريخ
ف ــي م ـن ــاط ــق مـخـتـلـفــة داخ ـ ــل األراض ـ ــي
امل ـح ـت ـلــة ف ـج ــر أمـ ـ ــس ،ف ـي ـمــا ّ
رد ال ـع ــدو
بقصف عدد من مواقع املقاومة ،معلنًا
أنه قصف موقعًا تابعًا لبحرية «كتائب
القسام» ،الجناح العسكري لـ«حماس».
واتـ ـه ــم امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ج ـيــش ال ـع ــدو،
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ،بــالــوقــوف خلف
ال ـص ــواري ــخ ،وذل ــك «لـتـعـطـيــل املـشــاريــع
اإلنسانية فــي غ ــزة» ،مطالبًا «حماس»
ب ـض ـب ــط «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد» ب ــاعـ ـتـ ـب ــار األولـ ـ ــى
«ال ـحــاكــم ال ـف ـع ـلــي» .أي ـض ــا ،هـ ـ ّـدد عضو
«املجلس الــوزاري املصغر» (الكابينت)،
يـســرائـيــل كــاتــس ،ب ــأن الـجـيــش يستعد
لعملية واسعة إذا استمر إطالق النار.
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ـ ــر ،وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم أن
إسرائيل لم توقف اقتطاع أموال األسرى
والـ ـشـ ـه ــداء م ــن ض ـم ــن أم ـ ـ ــوال ض ــرائ ــب
ّ
(املقاصة) ،توصلت
السلطة الفلسطينية
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة إل ـ ــى تـ ـس ــوي ــة م ـ ــع االح ـ ـتـ ــال
ّ
ت ـت ـســلــم بـمــوجـبـهــا مـبـلـغــا م ــن األمـ ــوال
امل ـح ـت ـجــزة م ـنــذ سـ ُبـعــة أش ـهــر لتسديد
ج ــزء مــن ديــونـهــا املـسـ ّـجـلــة ل ــدى شركة
الكهرباء اإلســرائـيـلـيــة ،إلــى جــانــب دفع
قسط مــن أج ــور موظفي الـقـطــاع الـعــام،
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار يـتـيــح لـلـسـلـطــة جـبــايــة
ّ
ضــريـبــة امل ـحــروقــات (ال ـب ـلــو) وتسلمها
ً
بــدال مــن إســرائـيــل .وذك ــرت «هيئة البث
ً
اإلســرائ ـي ـلــي» (كـ ــان) ،ن ـقــا عــن مـصــادر
قالت إنها فلسطينية ،أمس ،إن الحكومة
اإلسرائيلية ّ
حولت ملياري شيكل (570
ّ
مليون دوالر) إلى رام الله ،في ظل األزمة
املالية الخانقة التي تواجهها األخيرة
م ـن ــذ ق ـ ــرار اق ـت ـط ــاع الـ ـض ــرائ ــب .وأشـ ــار
محلل الشؤون الفلسطينية في «كــان»،
غال بيرغر ،إلى أن السلطة سـ ّـددت 300
مليون شيكل من إجمالي الديون التي
ُت ّ
قدر بملياري شيكل لشركة الكهرباء،
في وقت أكد فيه رئيس «هيئة الشؤون
املـ ــدن ـ ـيـ ــة» (املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ب ــالـ ـت ــواص ــل مــع
إس ــرائ ـي ــل) ،حـســن الـشـيــخ ،أن الـجــانــب
الفلسطيني بدأ جباية ضريبة «البلو»
ً
بدال من إسرائيل.
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