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أثار  التعاون الرتكي مع روسيا وإيران بشأن األزمة السورية يف إطار ما يسمى بـ "مسار
أستانا" وإبرام صفقة اس 499 مع روسيا، ومن ثم استمرار اخلالف الرتكي مع الواليات
املتحدة وما يـواكبه من عقوبات وتوترات، تسـاؤالت كثرية ومرشوعة عام إذا كانت تركيا
بصدد إحداث تغـيري جذري يف خياراهتـا السياسيـة بني "الغرب" األمريكي- األورويب

وبني "الرشق" املتمثل يف هذه احلقبة بروسيا وإيران.
واإلجـابة عن مثل هذا السؤال أمـر يوجب استحضار خمتلف العـوامل املحددة لسياسات
وخيارات تركيا اخلارجية،من زوايا تارخيية ومصالح راهنة. ومع انه،حتى احلرب العاملية
األوىل، كانت تـركيا العثامنـية تتحالف مع جـزء من اوروبا دون اآلخر، فـإنه بعد احلرب
العاملية الثانيـة حتديدا باتت تركيـا قبالة كتلة اوروبيـة واحدة املسامة اليوم بـ "اإلحتاد
األورويب"، وأمام "غرب واحـد" يشمل االحتاد األورويب والواليـات املتحدة. يف املقابل
تركيا ليـست أمام "رشق واحد" أي إن إيـران ليست وروسيا يف حـلف واحد بنيوي عىل
غرار االحتاد األورويب او حلف شامل األطليس. كام إن الرشق االسالمي ليس واحدا حتى
داخـل الكتلة السنّـية. فيكون احلـديث عن مصطلح "رشق" أو مـرشق" واحد، غري علمي

وغري عمل.يال تتحدد خيارات الدول االسرتاتيجية بناء عىل معطيات او أحداث ظرفية.
تارخيياً فإن اهلوية القومية الرتكية كام الدينية،املقصود املذهبية،حتددت يف ظل العداء لكل
من روسيا السالفية واألورثوذكسيـة واحلروب بينهام  كثرية،كام يف ظل الرصاع القومي
واملذهبي مع القومية الفارسية والـصفوية الشيعية،كذلك مع اململوكية العربية السنية منذ
مطلع القرن السادس عـرش وما تالها الحقا من نـزعات حممد عل باشـا العربية يف مرص
وبالد الـشام وصـوالً إىل مشـارف اآلستانـة يف النصف األول مـن القرن التـاسع عرش.
تشكلت صورة كل من روسيا وإيران عىل أهنا "عدو" يف العقل السيايس واملجتمعي الرتكي
حتـى اليوم. أمـا الغرب بـشقه األورويب فكان "الـعدو" أيضـا عىل امتداد قـرون.لكن

العالقات مع الغرب شهدت مسارين مهمني: األول فكري والثاين بنيوي.

هـل مـــن إنـــــــــزيـــــــــاح تـــــــــركـــي نـحـــــــــو "الـــــــشـــــــــرق"؟

ـــة ـاإلفـتتــاحي
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فمنـذ هنايـة القرن الثـامن عرش،ومن بعـد ذلك مع تنظـيامت 1832 و 1856 ودستور
1876 ومن ثم ثورة اتـاتورك بعـد العام 1223، كـانت حركـات اإلصالح السيـاسية
االجتامعية واالقتصادية يف تركيا حتاكي االجتاهات الغربية يف اإلصالح واحيانا بإرشاف
غريب مبارش. وبعـد احلرب العاملية الثانيـة كانت تركيا تدخل يف منظـومة بنيوية تتجاوز
أفكـار اإلصالح لتصبـح عام 1252عضـوا يف حلف شامل األطـليس ولتبـدأ منذ هنـاية
اخلمـسينيـات وخصوصـا مع بروتـوكول أنقـرة 1263 مسار االنـضامم إىل االحتاد
األورويب، والذي مل يصل بعد إىل هنايته. يف املقـابل مل يكن هناك أي مسار إصالحي وال
فكـري وال بنيوي مع "الـرشق" الرويس أو اإليراين أو الـعريب. بل كانت إقـامة عالقات
تركية مبكرة مع الكيان الصهـيوين تأكيداً عىل خيارات تركيا "غري املرشقية" بعد احلرب
العاملية الثانـية. ويمكن االستدالل بمحطتني جلعل املقاربـة اكثر موضوعية وهي وصول
حـزب ذي طابع إسالمي بمفـرده إىل السلطـة عام 2992 وهو حـزب العدالة والـتنمية،
وواقع املصالح الرتكية الراهنة عىل مجيع األصعدة. مل يكن انتصار حزب العدالة والتنمية
بقيـادة رجب طيب إردوغان يف العام 2992 عاديـا. فللمرة األوىل يصل حزب إسالمي إىل
السلطة بمفرده أي يسيطرعىل الربملان ويشكل حكومة بمفرده ويوصل عام 2997 رئيساً
للجـمهورية من بني صفـوفه هو عبداهلل غـول. أي إنه قادر عىل اختاذ القـرارات احلاسمة
بحرية. مل تكن لـدى العدالة والتنمـية أي مشكلة فكـرية او سياسيـة أو امنية مع الغرب
ختتلف عن تلك التي كـانت قائمـة يف ظل األحزاب العلامنيـة التي سبقتـه إىل السلطة عىل
امتداد عقود. كان لدى احلزب مشكلة معقدة مع املـؤسسة العلامنية املتشددة وحارستها
املؤسسة العسكريـة. لذا ركّز يف حتركه عىل حماولة كرس نفوذ املؤسسة العسكرية ونجح
يف ذلـك يف استفتاء عام 2919 ويف إفشال املحاولـة االنقالبية يف 15 متوز/يوليو 2916 .
يف املقابل كان حزب العدالة والتنمية مؤيـدا ملشاركة تركيا يف غزو العراق عام 2993 لكن
مترد مع بعض نوابه أفـشل،مع نواب املعارضة، القرار يف الربملـان وانعكس ذلك انزعاجا
كبريا لدى إردوغـان.كذلك انخرط إردوغان يف مـرشوع "الرشق األوسط الكبري" ونصّب
نفسه عام 2995 رئيسـا إقليمياً للمرشوع يف ظل رئاسة جورج دبليو بوش العامة له. ويف
خطوة مل يتجرأ حتى العلامنيون عليها،كان إردوغان،ومعه رئيس اجلمهورية عبداهلل غول
وبمعية كـبري املستشارين حينهـا أمحد داود أوغلو، اول زعيم تركي يـدعو رئيس الدولة
العربية شمعـون برييز إللقاء كـلمة امام الربملـان الرتكي يف خريف 2997 وينـال جائزة
الشجاعة من اللويب اليهـودي يف امريكا. ومع دخول املنطقة يف حقبة ما يسمى بـ "الربيع
العريب"،كان التعاون الرتكي–األمريكي-األورويب كامالً ميـدانياً وديبلوماسياً إلسقاط
النظام السوري وإضعاف إيران. ووصل األمر إىل إعالن تركيا سوريا "عدواً وإىل إسقاط
طائرة روسيـة خريف 2914 . وحده اخلالف عىل دعم قوات احلاميـة الكردية يف سوريا
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كـان رشارة التوتر يف العالقات بني أنـقرة وواشنطن اذ اعتربت تركيـا ان كياناً كردياً عىل
حدودها اجلنوبيـة يشكل هتديداً هلا. ومن هنا بـدأت لعبة عض األصابع بني الطرفني عرب
حماوالت تركية لـثني واشنطن عن دعم األكراد وسعي امريكي لتـكريس انقسام سوريا
منطلقاً لتقسيم املنطقة. مل خترج تـركيا من العباءة األمريكية ومل تكن هي البادئة. لكن مل
يـكن هلا ان تقف متفرجة دون اللجوء إىل  خطوات ضغـط مقابلة. فكان التهديد برشاء أس
499 من روسيا كورقة ضغط عىل واشنطن منـذ عهد باراك اوباما واستمر التلويح هبذه
الـورقة 3 سنوات كـاملة، من دون ان تغري أمريكـا موقفها من األكـراد ومن رفضها بيع
تركيا مـنظومة باتريوت بدال من أس 499 . يف املقابل فـإن انخراط تركيا يف مسار أستانا
مل يكن خـياراً، بل ردة فعل عىل مواقف واشنـطن من سوريا وخصـوصاً أكراد الشامل.
لكن هذا املسـار كان حيقق لرتكيا من املكاسب التي ال عالقـة هلا باالنحياز أو االنزياح إىل
الرشق. كانت املـكاسب قومـية تركيـة خالصـة قد جيد،أو يـدرك، "أهل الرشق" الحقا
خطـورة هذه املكاسب عىل مصاحلهم أنفسهم.إذا كـان "السامح"لرتكيا باحتالل الرشيط
من جرابلـس إىل عفرين فإدلب،يـضعف،من زاوية روسيا وإيـران، االنفصاليـة الكردية
والنفوذ األمريكي، فـإن األطامع الرتكية يف استعادة حدود "امليثاق امللّ" لعام 1229 غري
خافية وأنقـرة جتاهر هبا علنـاً. أما مكاسب روسيـا من تفامهها مع تـركيا فهي روسية
خالصة من أس 499 إىل املفاعل النووي إىل خط النفط والغاز عرب البحر األسود. لذلك فإن
مسـار أستانا حيقق لرتكيـا وروسيا مكاسب عمـلية بينام يقدم مكـاسب ومهية للمحور
اإليراين- الـسوري إىل حـد إقامـة منطـقة منـزوعة من الـسالح ،مل تتحقق بـعد، بني
"دولة"،هي الدولة السـورية، وبني مجاعات وعصابات إرهابـية تدعمها تركيا،وهذا غري
مقبول ومرض معنوياً للدولة السـورية. حتقق تركيا مكاسب من صحن "املرشق"فيام ال

تزال جزءاً كامالً من االلتصاق البنيوي بالغرب.
1- اقـتصادياً تـرتبط تركيـا باالحتاد األورويب وامريكـا. 45 يف املئة من جتـارة تركيا
اخلارجية مع االحتـاد األورويب و5.2 يف املئة مع الواليات املتحدة.  42 يف املئة من جتارة
تركيا اخلارجية بالدوالر و42 يف املئـة باليورو. 89 يف املئة من االستثامرات اخلارجية يف

تركيا غربية.بينام قيمة التعامالت الرتكية بالروبل الرويس 9.1 يف املئة.
2- عسكرياً وأمنـياً فإن أكثر مـن 89 يف املئة من سالح اجليش الرتكـي هو من الواليات

املتحدة وبريطانيا وأملانيا.
3- وعىل الصعيد السيايس تعرف تركيا أن كلفة االنفصال عن الغرب بل حتى اخلروج من
حلف شامل األطليس فضال من مـسار االصالحات األوروبيـة، وإن كانت بطيئـة احياناً
ومتعثرة أحياناً أخرى، كبرية جداً عىل األمن القومي لرتكيا ووحدة أراضيها، خصوصا أن
جانبـاً مهامً من مشكالت تـركيا هي ذات طـابع غريب حضـاري مثل املسألـة األرمنية
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وقضية قربص والـرصاع مع اليونان والـعالقة املتشنجـة مع الكنيسة األرثـوذكسية يف
اسطنبول. وهـي مشكالت كانت عضـوية تركيـا األطلسية ومسـارها األورويب عاملني
أساسيني يف مواجهتها واحلد مـن تأثرياهتا السلبية عليها. كـذلك إن ارتباط تركيا بمسار
املنظومة اإلصالحية األوروبية،بام فيها العلامنية، هو الذي يوفر هلا فرصة األخذ بعوامل
التقدم والتطور بعيدا عن انسداد أفق اإلصالح يف العامل اإلسالمي بمعزل عن مدى التقدم

الرتكي يف هذا املجال من عدمه.
4- كام إن حلف شامل األطليس لن يسمح لـرتكيا،لدورها الطليعي والوازن داخل احللف،
أن خترج منه بسبـب خالفات ظرفية أومزاجات رئيس معني سواء يف "بش تبه" أو البيت
األبيض. ويمـكن له أن "يصرب" لكنه ال يمكن ان يتقبل أي انزيـاح تركي هبذا الصدد ولو
تطلب األمر أكثر من حماولة انقالبيـة او اغتياالت، كام حصل يف 15 متوز/يوليو 2916
أو حتى تنـازالت كام حصل يف اإلتفاق األويل عىل "املنطقة اآلمنة" بني انقرة وواشنطن يف

7 آب/أغسطس 2912 .
5- ويف الوقت نفسه ليست إيران وال روسيا بديالً اقتصادياً مغرياً عن الغرب،ومل خترجا
بعد من صـورة"العدو" املتشكلة عـرب التاريخ يف الوعي الرتكي. هـذا ال يعني القطيعة أو
العـداء معهام، فرتكيا حتاول االستفـادة منهام قدر اإلمكان كـورقة ضغط عىل الغرب من
جهة،ولتحقيق مصالح اقتصادية وامنيـة من جهة أخرى، لكن ليس عىل حساب العالقات

االسرتاتيجية مع الغرب)بام فيه إرسائيل(.
5- ال ختتلف كثرياً مواقف العلامنيني واملؤسسة العسكرية ويف السياق أحزاب املعارضة،
ويف رأسها حـزب الشعب اجلـمهوري عن مـوقف اإلسالميني. فـاجلميع مع اسـتمرار
العضـوية يف "األطليس" والعالقـات مع أمريكا واستمـرار املسار األورويب يف اإلصالح
وإقامة أفضـل العالقات مع إرسائيل والنظـر إىل إيران وروسيا كـ خـطرين و"عدوين"
واعتبار املسألة الكردية داخل تركيا وشامل سوريا والعراق مسألة إرهاب وانفصال. جلّ
ما أقدمت عليه املعارضة هو االعرتاض عىل سياسات تكتيكية ألردوغان أوصلت إىل نتائج
ال ختدم مصلحـة تركيا مثل الوضع يف شامل سـوريا والالجئني السوريني واخلالف مع

أمريكا فضال عن قضايا داخلية مثل حماوالت أسلمة الدولة.
لقد شهدت عالقـات تركيا مع الواليـات املتحدة اكثر من 12 تـوترا كبريا خالل السبعني
سنة املاضية وكانت تعود إىل طبيعتها،كذلك األمر مع االحتاد األورويب،فيام العالقات مع
إرسائيل، رغم كل االهـتزازات،تشمل كل الـصعد. يف اخلالصة إن احلـديث عن انحياز أو

انزياح لرتكيا عن متوضعها الغريب ليس واقعياً.
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