


النظام العربي واإلقليمي: 

الالعبون واالتجاهات في مرحلة إنتقالية

)2016-2015(





 النظام العربي واإلقليمي:
الالعبون واالتجاهات في مرحلة إنتقالية

)2016-2015(



ثبت املحتويات

�صادر عن: 

النظام العربي واإلقليمي: الالعبون واالتجاهات في مرحلة إنتقالية )2016-2015(

�صة ُتعنى بحقلي الأبحاث واملعلومات. موؤ�ّص�صة علمية متخ�صّ

هذا التقرير هو ثمرة جهود ت�صافرت يف الكتابة والبحث والتحليل املعّمق باإ�صرف املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والتوثيق، وقد 

اأ�صهم يف اإثراء مادة التقرير بالأفكار والتحليالت القّيمة نخبة من الُكّتاب واملفكرين العرب والأجانب.

اإن جميع الأبحاث والدرا�صات والآراء الواردة يف هذا التقرير ل ُتعرب اإل عن وجهة نظر كّتابها.

امل�شرف العام: عبد احلليم ف�صل اهلل

مدير التحرير: ح�صام مطر

الإخراج والتن�شيد: اأحمد �صقري

الطباعة: مطبعة احلرف العربي

التوزيع: لبنان والعامل العربي

تاريخ الن�شر: اآب 2017

الطبعة: الأوىل.

  21x29 :القيا�س

حقوق الطبع حمفوظة للمركز

جميع حقوق الن�شر حمفوظة للمركز. وبالتايل غري م�شموح ن�شخ اأي جزء من اأجزاء التقرير اأو اختزانه يف اأي نظام لختزان املعلومات 

اأو  وا�شرتجاعها , اأو نقله باأية و�شيلة �شواء اأكانت عادية اأو اإلكرتونية اأو �شرائط ممغنطة اأو ميكانيكية اأو اأقرا�س مدجمة, ا�شتن�شاخاً 

ت�شجياًل اأو غري ذلك اإل يف حالت القتبا�س املحدودة بغر�س الدرا�شة وال�شتفادة العلمية مع وجوب ذكر امل�شدر .

ـ الطابق الأول. ـ بناية الورود  ـ خلف الفانتزي وورلد  ـ جادة الأ�صد  العنوان: بئر ح�صن 

   www.dirasat.net          dirasat@dirasat.net      :الربيد الإلكرتوين

 P.o.Box: 24 / 47  Baabda 10172010 
هاتف: 01/836610 

فاك�س: 01/836611 

خليوي: 03/833438



5

ثبت املحتويات

7

11

19

31

33

47

55

74

 77

89

103

113

123

148

املقّدمة   /    عبد احلليم ف�صل اهلل

/     ح�صام مطر املدخل 

جيوبوليتيك الأدوار الوازنة يف غرب اآ�شيا والعامل العربي

جمال واكيم  

م�صر يف �صياق الفو�صى الإقليمية/جمال واكيم  

ماذا تعني عودة تركيا واإيران اإىل ح�شن امل�شرق الإ�شالمي؟

�صعد حميو

العراق وثمن ال�صتقرار الإقليمي املفقود/يا�صر عبد احل�صني

ل »العثمانية القدمية« ... تركيا يف نظام اإقليمي قيد الت�شكُّ

حممد عبدالقادر خليل

روؤية حزب اهلل للعالقات العربية اليرانية/النائب حممد رعد

اأفق احلرب والت�شوية ال�شيا�شية يف اليمن

في�صل جلول

املقاربة الإ�شرائيلية للتحولت الإقليمية يف ال�شرق الأو�شط

اأكرم عطااهلل ويحيى اأبو عودة

النتفا�شة ال�شعبية الفل�شطينية: بداية م�شار ثوري؟

منري �صفيق

العمق الإفريقي ودوره يف اإعادة بناء النظام الإقليمّي

موديبو دانيون

بلدان املغرب العربي يف مواجهة تداعيات ال�شطرابات العربية 

جــابر القف�صي

التفاق النووي بني اإيران واملجموعة الدولية/ ح�صن به�صتي بور



التقرير اإلستراتيجي 6

153

166

171

181

197

201

217

223

225

229

235

239

241

247

251

255

رو�شيا يف غرب اآ�شيا والعامل العربي: معرب نحو النظام الدويل

و�صيم قلعجية

رو�صيا واأمريكا يف املنطقة: »حدود التوافق والختالف«/ يو�صت هلرتمان

»مبادرة احلزام والطريق« اأهمية ال�شرق الأو�شط يف ال�شرتاتيجية ال�شينية اجلديدة

ر�صوان جمول

�شعود تنظيم داع�س وانحداره مقاربة بديلة: تنا�شل الأطياف ال�شلفية

خالد عايد

هل ف�صل الإ�صالم ال�صيا�صي حقا؟ /را�صد الغنو�صي 

الإخوان امل�شلمون يف م�شر: زمن الأ�شئلة ال�شعبة

علي الرجال

املوؤ�ص�صة الوهابية وهاج�س حتولت العر�س ال�صعودي/ املركز ال�صت�صاري للدرا�صات والتوثيق

ملف التقرير / م�شاهمات اإ�شت�شرافية حول النظام الإقليمي النا�شىء

املقاومة وال�شراكة �شرورة ال�شتقالل وال�شتقرار 

ال�صيد اإبراهيم اأمني ال�صيد

التحولت يف ال�شرق الأو�شط

عدنان من�صور

م�شتقبل ال�شرق الأو�شط: تفاوؤل يجب اأن يبقى ممزوجاً باحلذر ال�شديد

جورج قرم

حتولت البيئة الإقليمية  يف غرب اآ�شيا, �شمال اأفريقيا

ديغانغ �صان

م�صتقبل النظام الإقليمي ودور القوى الإقليمية الرئي�صية يف اإعادة  بنائه / عبد احلليم ف�صل اهلل

يف النظام الإقليمي يف ال�شرق الأو�شط:التحولت والإ�شارات والتنبيهات

عقيل �صعيد حمفو�س

الع�شر الرو�شي يف ال�شرق الأو�شط؟!

م�صطفى اللباد

حتّولت يف اجلغرافيا ال�شيا�شية الإقليمية

قا�صم عز الدين





ماذا تعني عودة تركيا وإيران إلى حضن المشرق اإلسالمي؟33

أي استطالع للنظام اإلقليمي العتيد يف املرشق املتوسطي 
اإلسالمي جيب أن يتطّرق أوالً وأساسًا إىل التطورات يف 
وتركيا)  وإيران  (مرص  االسرتاتيجي“  الذهيب  ”املثلث 
الذي لطاملا شّكل مايض وتاريخ وتراث هذا املرشق منذ 
نّيف وخمسة آالف سنة، وبمقدوره وحده اآلن أن حيدد 
(إذا  الواحد والعرشين إجيابًا  القرن  النظام يف  مصري هذا 
أو  جديد)  تارخيي  وفاق  إىل  الثالثة  أضالعه  توّصل  ما 
سلبًا إذا ما واصلت هذه األطراف الغرق يف ما يشبه أتون 
األوروبية  اجليوسياسية  الطائفية-  عامًا  الثالثني  حرب 
يف القرن السابع عرش، واليت أبادت نصف سكان القارة 

العجوز.

هذا  ضلعي  يف  التطورات  إىل  العجالة  هذه  يف  سنتطرق 
املثلث، تركيا وإيران، لسببني: األول، أن الضلع الثالث، 
تزال  ال  دقيقة  انتقالية  مرحلة  يف  األيام  هذه  يمر  مرص، 
كثريًا  حّد  ما  الغموض،  جلج  يف  غارقة  وآفاقها  معاملها 
ألن  والثاين،  والتقليدي.  الكبري  اإلقليمي  دورها  من 
الثورة  انتصار  منذ  وإيران  تركيا  يف  األخرية  التطورات 

اإلسالمية اإليرانية يف العام 1979 وصعود حزب العدالة 
والتنمية الرتكي إىل السلطة يف العام 2002، قد تكون بحق 
ومسار  مصري  عىل  تأثريًا  واألكرث  األضخم  التحّوالت 

احلضارة اإلسالمية منذ نّيف وألف عام.

فصاعدًا  اآلن  من  حاجة  ثمة  ستكون  ذلك،  عىل  عالوة 
إىل إدماج القضية الكردية يف منت أي حتليالت مستقبلية 
النظام اإلقليمي املرشقي، بسبب اجلهود الضخمة  حول 
إىل  القضية  هذه  لتحويل  األيام  هذه  الغرب  يبذهلا  اليت 
ورقة اسرتاتيجية كربى يف يده لرضب أي جهد توحيدي 
مرشقي، حضاري واسرتاتيجي. وهذا ما سنتطرق إليه يف 

أبحاث الحقة.

تحوالت تركيا وإيران  أوال: 
احلقيقة الكربى اليت برزت خالل العقود القليلة املاضية 
هي العودة القوية لكلٍ من إيران وتركيا إىل ساحة الفعل 
قرسي  غياب  بعد  اإلسالمي،  واحلضاري  املرشقي 
خارجي ومتّزق حضاري داخيل مديد: إيران منذ انتصار 

ماذا تعني عودة تركيا وإيران
إلى حضن المشرق اإلسالمي؟

سعد حميو
الرشق  الشؤون  يف  لبناين  باحث 

أوسطية

المقدمة
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ثمانينيات  منذ  وتركيا   ،1979 العام  يف  اإلسالمية  الثورة 
توركوت أوزال1 وبعده حقبة حزب العدالة والتنمية ذي 
العام 2002. هذا  بدءًا من  اجلذور األربكانية اإلسالمية 
إضافة إىل استئناف اإلسالم لبعض أدواره كعنرص فاعل 
عىل الساحة الدولية. هذه العودة التارخيية تضمنت معاين 

وأبعادًا بالغة األمهية:

يف  انطلقت  اليت  األحاديث  كل  أن  أوالً،  تعين،  فهي 
العاملية  احلرب  غداة  البلدين  هذين 
ملفهوم  النهايئ  االنتصار  عن  األوىل 
الدولة- األمة (عىل النمط الوستفايل 
ذات  القومية  إىل  املستند  األورويب) 
أو  ما قبل اإلسالم،  الفارسية  الزنعة 
تكن  مل  تركيا،  يف  الطورانية  القومية 
احلضاري  العمق  ال  البتة.  دقيقة 
اإلسالمي سمح بمثل هذا االنتصار 
اإلقليم  وحدة  حساب  عىل  النهايئ، 
واحلضارية،  ثقافية  اجليو-  املرشقي 
وتركيا  إيران  تركيبة  به  قبلت  وال 
وراء  ما  إىل  أمرباطوريًا  وأبدًا  دائمًا  املتطلعتني  نفسيهما، 

حدودمها الوطنية. 

لو  حىت  أنه  إىل  اإلشارة  الرضوري  من  يكون  قد  وهنا 
نجحت القوى القومية العربية (من نارصية إىل بعثية) يف 
تركيا  فعلت  كما  الواحدة،  العربية  األمة  الدولة-  إقامة 
فإهنا   ،1639 العام  يف  شريين  قرص  اتفاقية  بعد  وإيران 
احلضاري  عمقها  إسقاط  من  لتتمكن  تكن  مل  أيضًا  هي 
واإليرانيني،  األتراك  من  أعنف  بشكل  وربما  التارخيي، 

ألن األمة العربية نفسها ُولدت وتبلورت أساسًا عىل يد 
هذا العمق.

جتارب  بأن  ضمنيًا  اعرتافًا  التارخيية  العودة  عنت  ثانيًا، 
تركيا وإيران اخلاصة، اآلن وباألمس، أكدت

بذلتا من جهود،  هلما أهنما لن تستطيعا منفردتني، مهما 
أن جتدا موقعًا هلما حتت شمس الساحة الدولية، من دون 
تشكيل كتلة تارخيية موّحدة بينهما ومع العرب واألكراد، 
أو عىل األقل من دون حتقيق استقرار يقود إىل التعاون مع 
خ  بعضهما البعض. وهذه احلقيقة برزت حىت قبل أن ُترسِّ
العوملة سيطرتها عىل العامل بعد سقوط االحتاد السوفيايت، 
العوملة أي فرصة أمام  فما بالك اآلن وقد أسقطت هذه 
أية دولة كي متارس بمفردها سيادة واستقالالً ما بمعزل 

عن االقتصاد العاملي؟
ثم إن هذه العودة، أخريًا، ستوضح لكل شعوب املرشق 
عما قريب، وربما قريبًا جدا، بأن ثمة خيارًا من إثنني ال 
دائم  وسالم  تعاون  منظومة  إقامة  إما  أمامها:  هلما  ثالث 
االنخراط  أو  إقليمي مرشقي جديد،  نظام  إطار  بينها يف 
يف حروب دائمة (بـ“إرشاف“ القوى الدولية). أي: إما 

السباحة معًا، أو الغرق معًا.
وثمة نقطة ثانية ال تقل أمهية البتة: تركيا وإيران العائدتان 
ختتربان  االسرتاتيجي،  الثقايف-  عمقهما  وإىل  املنطقة  إىل 
معًا، وإن كالً يف طريق، مفارقة مدهشة يف داخل احلضارة 
يف  الثمالة  حىت  غارقة  كانت  اليت  تركيا  اإلسالمية: 
وتبحث  اإلسالم،  اكتشاف  تعيد  األتاتوركية  علمانيتها 
عن حل وسط بينه وبني هذه العلمانية يف إطار ديمقراطي. 
وإيران الغارقة يف إسالميتها بعد انتصار ثورتها، تداعب 
الديمقراطي  شكلها  (يف  احلداثوية  األفكار  من  العديد 

السيايس) وتبحث عن تسوية ما معها. 

ثمة حاجة من 

اآلن فصاعدًا إلى 

إدماج القضية 

الكردية في 

متن أي تحليالت 

مستقبلية حول 

النظام اإلقليمي 

المشرقي

1 - تورغوت أوزال هو الرئيس الثامن لرتكيا حيث توىل رئاستها من 9 نوفمرب 1989 حىت تاريخ وفاته يف 17 أبريل 1993، وكان قبلها قد توىل رئاسة 
الوزراء بالفرتة من 13 ديسمرب 1983 إىل 31 أكتوبر 1989.
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هذه  نشأت  وكيف  لماذا  ثانيًا: 
المفارقة ؟

الرئيسية  املفاتيح  أحد  نقارب  جيعلنا  قد  السؤال  هذا 
منطقة  هبا  متر  اليت  التمّخضات  طبيعة  فهم  ملحاولة 
املرشق اإلسالمي منذ قرنني حىت اآلن. وهي متّخضات 
إىل  املفتاح  هذا  ويقودنا  باللغز.  أشبه  اآلن  حىت  كانت 
نفسه  الطريق  مل يرس عىل  املرشق اإلسالمي  ر  تطوُّ اآليت: 
الذي سار فيه تطّور الغرب املسيحي. فبدالً من الرصاع 
التناقيض الذي وقع بني األصالة واحلداثة، أو بني الدين 
الغرب،  والعلمانية يف  احلداثة  واحلداثة، وُحسم لصالح 
هذين  بني  التوفيق  كيفية  حول  الرشق  يف  الرصاع  يدور 

القطبني.

تسرتسال  مل  واإليرانية  الرتكية  التجربة  إن  يقال  قد  هنا 
كثريًا يف مثل هذه املحاوالت التوفيقية، وأن العكس هو 
تركيا  يف  الكماليون  املتطرفون  حاول  حيث  الصحيح، 
حاول  فيما  احلداثة،  لصالح  نفسه  اإلسالم  اجتثاث 
لصالح  احلداثة  تقييد  إيران  يف  اإلسالميون  املحافظون 

اإلسالم وهذه مقولة غري دقيقة.

مرة  يعلنوا  مل  العلماين،  تطرفهم  عىل  الكماليني،  إن  إذ 
روسيا  يف  حدث  (كما  اإلسالم  عىل  اإلحلادية  احلرب 
السوفياتية وحىت يف بعض أوروبا الغربية ضد املسيحية)، 
يف  ُتحرر  علمانيتهم  بأن  باالدعاء  يتمسكون  ظلوا  بل 
أهنم  كما  واملصالح.  السياسة  أدران  من  اإلسالم  الواقع 
اإلسالمية،  الدينية  واهليئات  املؤسسات  بأنفسهم  أداروا 
دولتهم  رصح  بناء  يف  املُسلمة  األغلبية  عىل  واعتمدوا 

اجلديدة.

وكذا األمر بالنسبة إىل املحافظني اإليرانيني. إذ عىل رغم 
من  الكثري  قبلوا  الفاقعة  اإلسالمية  اإلديولوجية  نزعتهم 
التوجهات احلداثوية، من نوع االنتخابات الديمقراطية، 

والصيغة الربملانية، والدستور الوضعي وغريها. واألهم 
من هذا وذاك أن كالً من تركيا وإيران تبحثان بنهم اآلن 
اإلسالم واحلداثة،  بني  وسطًا  يكون حالً  أن  يمكن  عما 
ليس فقط يف مضمار اهلوية واألبعاد احلضارية، بل أيضًا 

يف جماالت السياسة والعمل السيايس.

إال  تفسريها  يمكن  ال  تارخيية   – حضارية  ظاهرة  وهذه 
احلضارة  أن  قوامها  مثلها،  تارخيية  حضارية  بعوامل 
حضارة  األوىل  بداياتها  منذ  كانت  بّرمتها  اإلسالمية 
الوسط“،  األمور  ”خري  عىل  تقوم  وتوليفية  توحيدية 
عنارص  بني  واملصاحلة  التعايش  صيغ  عن  دومًا  وتبحث 
اجلوهر.  يف  مّتحدة  لكنها  الشكل،  يف  متناقضة  تبدو  قد 
وهكذا، فمن الفارايب وابن سينا وابن رشد، يف حماوالتهم 
الدين  جمال  إىل  والفلسفة،  الرشيعة  بني  التوفيقية 
األفغاين وحممد عبدو وعيل عبد الرزاق وعيل رشيعيت، يف 
جهودهم ملصاحلة اإلسالم مع احلداثة الغربية، ثمة خيط 
التّنوع،  يف  الوحدة  اكتشاف  جميعًا:  بينهم  يربط  رفيع 

والفلسفة والعلم يف الدين، واحلداثة يف األصالة.

نسبيًا  ُيفقد  ويكاد  الغرب،  يف  تقريبًا  مفقود  منحى  وهذا 
املتوسطي  املرشق  وحده  األقىص.  الرشق  يف  اآلن 
اإلسالمي يواصل اآلن البحث عن التناغم يف التناقض، 
وعن التوازن يف اخللل. وعىل رغم مرارة وآالم مثل هذا 
املخاض الذي يبدو أحيانًا عسريًا إال أنه قد يكون أروع 
وأجمل ما جيري حاليًا عىل الساحة العاملية بّرمتها. فعامل 
علمية  ونزعة  جدباء،  صحراء  روح،  دون  من  مادي 
وبيئية  فرانكشتانية  لكارثة  وصفة  وقيم  أخالق  دون  من 
حني  دقيقًا  املفارقة  تعبري  يكون  ال  قد  ولذا  ُمحققة. 
يقال  أن  األصح  وايران.  تركيا  متّخضات  عن  احلديث 
ث (من حداثة) علميًا بأصالة الروح،  إهنما حياوالن التحدُّ

ل روحيًا بحداثة املادة. والتأصُّ
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للوضع  حتليل  أي  يرتكبه  قد  خطأ  أكرب  فإن  وهكذا 
اإليراين والرتكي هو حماولة مقاربة األحداث الراهنة من 
الزاوية االسترشاقية اليت لطاملا حّذر منها إدوارد سعيد. 
املضللة  املّحصالت  إىل  سيقود  التحليل  هذا  مثل  إن  إذ 
اآلتية: الرئيس اإليراين املُنتخب شعبيًا واملُعترب إصالحيًا 
موت  أو  حياة  معركة  خيوض  الغريب)،  (باملعىن  وحتديثيًا 
مع ويل الفقيه املحافظ والتقليدي (باملعىن الغريب أيضًا). 
اإلسالمي  التيار  جهود  وباملثل، 
تركيا  يف  اجلديد  الدستور  إلقرار 
سيعين  األتاتوركي  الدستور  مكان 
يف  الكمالية  التحديثية  التجربة  هناية 
ُمضللة  حمصالت  كلها  وهذه  تركيا. 
ألن أي رئيس إيراين، عىل إصالحيته، 
عىل  حداثته  إقامة  يريد  حتديثيًا  ليس 
رفاة اإلسالم، (كما حدث يف الغرب 
ويل  وألن  واملسيحية)؛  العلمانية  بني 
الفقيه، عىل إسالميته، ليس تقليديًا يرفض احلداثة جملة 
طي  إىل  اجلديد  الدستور  يؤدي  لن  تركيا  ويف  وتفصيالً. 
مكان  يف  تكمن  احلقيقة  متامًا.  الكمالية  التجربة  صفحة 

آخر. 

املركز  يف  األبحاث  مؤسسة  مدير  روا،  أوليفيه  وحده 
الغرب  يف  متّكن  باريس،  يف  العلمية  للدراسات  الوطين 
كتب،  إذ  اللحظة.  هذه  حقيقة  من  كثريًا  االقرتاب  من 
ما  اإليرانية  التجربة  حول  جورنال“2  ايست  ”ميدل  يف 

خالصته:

بدايتها  منذ  قامت  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة    ß 

ودينية،  سياسية  مزدوجة  رشعية  أساس  عىل  املبكرة 

جتّسدت باإلمام آية اهلل روح اهلل اخلميين. لكن الدستور، 
رحيله،  منذ  السياسية  والعملية  اخلميين  حكم  وفرتة 

أظهرت أن املجال السيايس هو املسيطر.

اليزال  (والكالم  ترافق  الذي  التسييس،  وهذا    ß 

لروا) مع صبغة إيرانية  أو ”فرسنة“ (من فارس) الشيعية 
إىل  واقع،  كأمر  اآلن،  يؤدي  للقوميات،  العابرة  األممية 
شكل من أشكال العلمانية يف إيران عىل رغم إسالميتها 

الفاقعة.

اإلصالحيون  يتصارع  ال  التحليل،  هذا  إطار  يف 
النظام  دينية  ال  أو  دينية  عىل  الواقع  يف  واملحافظون 
اإلسالمي اإليراين، إذ أن هذه مسألة ”شكلية“ حمسومة، 
بل عىل مدى حداثته. وهذا الرصاع يتمحور اآلن حول 
الرئاسة  بمواقع  ُمجّسدة  احلديثة،  الدولة  من  كل  دور 
والربملان واحلكومة وهي اهليئات اليت تستمد سلطتها من 
الشعب، ووالية الفقيه املتصلة سلطتها االعتبارية باإلرادة 
اإلهلية. وهذا ما جيعل الصورة الراهنة يف جوهرها سباقًا 

بني صيغتني: إحدامها حديثة، واألخرى غري حديثة.

ك إيران الدينية نحو احلداثة نشهد مع تركيا  يف موازاة حترُّ
مل  التطور  وهذا  الدين.  إىل  العلمانية  من  معاكسا:  حتركا 
حيدث بني ليلة وضحاها يف بالد األناضول، بل هو كان 
العقود  مدى  عىل  األوروبيني  مع  مريرة  جتارب  حصيلة 
اتفاق  أول  وّقع  حني   1963 العام  فمنذ  املاضية.  األربعة 
حني   ،1987 العام  وحىت  وأوروبا،  تركيا  بني  رشاكة 
االحتاد  الكاملة يف  العضوية  بطلب  أنقرة رسميًا  تقدمت 
بأن  االستنتاج  تتجنب  الرتكية  النخبة  كانت  األورويب، 
أوروبا ترفضها ألسباب ثقافية وحضارية. أي ألن أوروبا 

مسيحية وتركيا مسلمة.

 2 - Olivier Roy: The Crisis of Religious Legitimacy in Iran, Middle East Journal Vol. 53, No. 2 (Spring, 1999), pp. 201-21
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عىل  الدالئل  تراكمت  املاضية  القليلة  السنوات  يف  لكن 
أن هذه هي احلقيقة. فأوروبا، يف خضّم بحثها عن حلمة 
ثقافية جتمع شتاتها وحتل مكان إيديولوجيا الدولة– األمة 
التفتيتية والتقسيمية، وجدت يف املسيحية حالً جزئيًا هلذه 
املعضلة. وحني يكون األمر عىل هذا النحو تصبح تركيا 
الذي  ”اآلخر“  هي  علمانيتها،  رغم  عىل  بالرضورة، 
يمكن أن ُتبىن عىل نقيضه اهلوية األوروبية. واهلوية، كما 

هو معروف، ال تبىن إال عىل الضد.3

هذا االكتشاف كان مؤملًا للغاية لرتكيا، اليت كانت تعتقد 
أن احلداثة والعلمانية كانتا كافيتني لتمكينها من االندماج 
أنقرة  انتقلت  وحني  لكن،  الكبري.  األورويب  املرشوع  يف 
من مشاعر األمل إىل حماولة بعث األمل جمددًا، وجدت أنه 
ال مناص لدهيا من حماولة معاجلة »العقبة املسيحية« اليت 
أيقنت  الكبري:  التطور  حدث  وهنا  وجهها.  يف  ارتفعت 
تركيا العلمانية أهنا تستطيع حتقيق هذه املعاجلة عرب توكيد 
بالتحديد  وهذا  نفيها.  بدل  اإلسالمية  احلضارية  هويتها 

هو مرشوع الرئيس الرتكي الراحل توركوت أوزال.

يف  وأوروبا  أوروبا،  يف  ”تركيا  املهم  كتابه  يف  طرح،  فهو 
تركيا“4 مفهومًا لإلسالم يستند إىل تراثه التساحمي العظيم، 
مرياثه  إىل  كما  الضخمة،  العلمية  العربية  وإنجازاته 
الرتكي– العلماين، ثم طالب أوروبا بأن تعرتف بأن هذا 
اإلسالم لعب دورًا كبريًا يف حضارتها الراهنة. وهذا عىن 

أن عىل أوروبا أن تعرتف بأن جذورها احلضارية إغريقية 
ُيفرتض  االعرتاف  أيضًا. ومثل هذا  ورومانية وإسالمية 
تلقائيًا عضوًا فاعالً يف االحتاد األورويب.  تركيا  أن جيعل 
عن  التساؤل  من  بدالً  معكوسًا:  طرحًا  أيضًا  هذا  عىن 
بأوروبا  االندماج  عىل  اإلسالمية  تركيا  قدرة  مدى 
احلضاري  الثقايف  املرشوع  هل  السؤال:  يصبح  املسيحية 
يتمّكن  بحيث  حقًا،  وديمقراطي  حقًا  تعددي  األورويب 

من استيعاب تركيا املُسلمة يف صفوفه؟

ه األوزايل  أين تكمن أمهية هذا التوجُّ
عكس  عكس  يف  سباحة  كونه  يف  ؟ 
اليت  السبعة  العقود  طيلة  إذ  التيار. 
تلت انتصار األتاتوركية بذلت النخبة 
مضنية  جهودًا  الكمالية  العلمانية 
األمة  الدولة–  إيديولوجيا  إلحالل 
اإلسالم،  إيديولوجيا  مكان  القومية 
باسم  اإلسالمي  الرتاث  وملحق 

التارخيي  الثقايف  العمق  أُدخل  التغريبية. وهكذا،  احلداثة 
السجن، وبات أي بحث عن احلارض  بّرمته إىل  لألتراك 
ومكة  للمسجد  الظهر  إدارة  بالرضورة  يعين  واملستقبل 
وعبور الدردنيل نحو بروكسل والتغريب األورويب. أما 
اإلسالم  عن  احلديث  عاد  فقد  األوزايل  االنقالب  بعد 
يف  وتقاطعهما  واإلسالم  العلمانية  تالقح  إمكانية  وعن 

نقطة ما .

3 - ثمة نص مثري لكارين أرمسرتونغ حول اهلوية األوروبية واإلسالم. قالت: نحن اآلن يف صيف العام 851 يف مدينة قرطبة اإلسالمية الباهرة يف إسبانيا 
املسيحية. يف ذلك العام، حتدث ظاهرة ستقيم قرطبة وال ُتقعدها: 50 مسيحيًا يتوجهون عىل دفعات إىل ساحة املدينة ويبدأون يف شتم اإلسالم. اهلدف: 
إجبار املسؤولني املسلمني عىل شنقهم. هذه األحداث اجلسام يف قرطبة كانت يف الواقع رجع صدى للشهداء املسيحيني إبان اإلمرباطورية الرومانية 
الذين ّضحوا هم أيضًا بأرواحهم من أجل القضية. لكن الفارق كان واضحًا بني املسيحيني الرومانيني والقرطبيني. فاألوائل كانوا يمارسون العنف 
القرطبيون، فإهنم، كما كانوا خيلقون بعنفهم االنتحاري عدّوًا، كانوا يف الوقت نفسه بأّمس  الثانية للمسيح. أما  العودة  االستشهادي من أجل حفز 

احلاجة إىل بلورة هوية جديدة. 
K. ARMSTRONG, Holy War. The Crusades and their Impact on Today’s World, Macmillan, London, 1988: pp. 33- 34
4 - Turgut Ozal, Turkey in Europe and Europe in Turkey, K. Rustem & Brother 1991
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ليتوجهوا  يكونوا  مل  األتراك  السياسيني  إن  هنا  يقال  قد 
بروز  لوال  احلضارية  كنوزه  ليكتشفوا  اإلسالم جمددًا  إىل 
ولوال حاجتهم  األوروبية،  اهلوية  املسيحية يف  القسمات 
يكون  قد  أوروبا.  مع  وحضارية  تارخيية  جسور  إلقامة 
يف  فاإلسالم  شيئًا.  األمر  من  يغرّي  ال  لكنه  صحيحًا  هذا 
العلمانية  صدمة  بفعل  الساح  إىل  حقًا  عاد  ما  إذا  تركيا 
لو  آخر  موقع  من  وحتمًا  أصالً  فسيعود  بأوروبا  الرتكية 
أن أوروبا مل تضع العراقيل يف وجه العضوية الرتكية. إذ 
الرتكية  العلمانية  والنخبة  أوروبا  عىل  سيكون  حينذاك 
بعمق  يؤمنون  تركي  مليون   70 لنحو  حالً  جتدا  أن  معًا 
باإلسالم، وأيضًا جلالية تركية ضخمة يف أوروبا (يف أملانيا 
خالل  وقضيضها  بقّضها  عادت  تركي)  مليونا  وحدها 

فرتة الثمانينيات إىل حضن االنتماء اإلسالمي.

”خري  عن  البحث  أن  يعين  فانه  شيئًا  هذا  عىن  ما  واذا 
األمور الوسط“ بني اإلسالم واحلداثة (كما بني اإليمان 
ال  رشد)  وابن  والفارايب  سينا  ابن  عرص  يف  والفلسفة 
يزال له اليد العليا يف قلب العرين الرتكي. وهذه مفارقة 
وكال  واحلداثة.  الدين  بني  إيران  توفيق  سوى  يوازهيا  ال 
هذين احلدثني  جتربة جيب أن يأمل العامل بأرسه نجاحها، 
الثقافية  التمزقات  من  حمتملة  خمارج  من  له  توّفره  قد  ملا 

والفكرية والسايكولوجية اهلائلة اليت يعيشها اآلن.

العودة التركية لإلقليم ثالثًا: 
الثقايف-  العمق  إىل  واإليرانية  الرتكية  العودة  هذه 
ترجمت  ما  رسعان  الداخل  يف  اإلسالمي  احلضاري 
إقليم  فيها  احّتل  جديدة  خارجية  سياسات  يف  نفسها 
املرشق املتوسطي األولوية يف دوائر البلدين للمرة األوىل 

وإيران  تركيا  أن  صحيح  العثمانية.  الدولة  سقوط  منذ 
لعبتا خالل احلقبة السابقة أدوارًا خمتلفة يف اإلقليم، إال أن 
ذلك جرى مع إدارة ظهر كاملة هلذا العمق، وبدفع من 
الدول الكربى املهيمنة (وخلدمتها) أساسًا وليس كتوّجه 

ثقايف- اسرتاتيجي مستقل.

اإلقليمي  ودورها  اجلديدة،  لرتكيا  الرئيسة  املالمح  إن 
كل  عىل  كاملة  شمولية  بدقة  مفّصلة  نجدها  املستجد، 
الصعد الثقافية- الفكرية القيمية، واالسرتاتيجية الواقعية، 
واملستقبلية، والدولية، لدى أحمد داوود أوغلو، كالتايل:

من  نفسها  بناء  تعيد  تركيا  الفكري:  الثقايف-  اجلانب  يف 
التارخيية،  حتّوالتها  أهم  تعيش  أهنا  املمكن  ومن  جديد، 
أيضًا حتوالته  وتتشكل ضمن حميط دويل ربما يشهد هو 
التارخيية. وهي يف هذا اإلطار تقف أمام مفرتق طرق مهم: 
التارخيي  عمقها  بني  تكامل  حتقيق  استطاعت  حال  ففي 
هلا  ستتاح  حقيقي،  اسرتاتيجي  ختطيط  مع  واجلفرايف، 
فرصة أكرب من أجل أن تتحّول إىل قوة تستطيع حتقيق نقلة 
نوعية.5  التكامل هنا يتعّلق بإقليم الرشق األوسط، الذي 
يعرّب عن منطقة متلك تكامالً اسرتاتيجيًا داخليًا وتتقاطع 
فيه خطوط جيوسياسية وجيوثقافية وجيواقتصادية عدة. 
يف  جامع  كيان  آلخر  التارخيي  الوريث  هي  تركيا  وألن 
اعتماد مقاربة اسرتاتيجية متّكنها من  هذا اإلقليم فعليها 
جتاوز املأزق اجليوثقايف واجليوسيايس واجليواقتصادي يف 

املنطقة، ومن اإلحاطة باملنطقة بوصفها كالً متكامال.6 

سلسلة  حتّتم  أوغلو)  داوود  ذلك،(يضيف  عىل  عالوة 
يف  نشوهبا  املُحتمل  العرقي  األساس  ذات  التوترات، 
مركزًا  جيعلها  وضع  الزتام  تركيا  عىل  األوسط،  الرشق 
حلل هذه التوترات عىل املدى الطويل، من خالل تصّور 

5 - داوود أوغلو، العمق االسرتاتيجي، اجلزيرة للدراسات، 2001، ص 13
6 -  املرجع نفسه، ص 487
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االنقسامية-  املواقف  عن  واالبتعاد  شامل،  جيوثقايف 

اإلقليمي  للسلم  مؤسس  لدور  وتبّنيها  االستقطابية 

عىل  ظهرت  قومية  دولة  كأي  ليست  فرتكيا  املنطقة.  يف 

نتاج  هي  بل  السياسية،  التطورات  خالل  من  الساحة 

وأنظمة  ومرياث  عاملية  منظومة  شّكلتها  حاكمة  حلضارة 

تارخيية استمرت قرونًا عدة7 . لقد شهد العامل اإلسالمي 

وعاش  تارخيه،  يف  األزمات  أكرب  أتاتورك)  حقبة  (يف 

مرحلة من الرتاجع امللموس يف كل املجاالت8 بعد تصفية 

اهلوية العثمانية السياسية ومؤسساتها. ثم إن تركيا كانت 

من  كاملة  تارخيية  قطيعة  شهد  الذي  الوحيد  املجتمع 

ناحية اهلوية والثقافة واملؤسسات اليت يستند إليها النظام 

وأظهرت  السياسية  النخبة  تعهدتها  قطيعة  السيايس؛ 

خرست  أن  بعد  الغرب  بحضارة  االلتحاق  يف  رغبتها 

املواجهة معها9، عرب منهج يتمثل بأن تكون »غربيًا رغمًا 

عن الغرب«.

هذا عن اجلانب الثقايف- اإليديولوجي، أما عىل الصعيد 

االسرتاتيجي فريى داوود أوغلو أن تركيا، وهي الدولة 

اليت ظهرت عىل األرضية التارخيية واجليوسياسية للدولة 

ال  مرياثها،  من  األسد  نصيب  هلا  كان  واليت  العثمانية 

داخل  الدفاعي  تفكريها  أو  ختطيطها  تقرص  أن  تستطيع 

ومرص).  إيران  وكذلك  وحسب(  القانونية  حدودها 

التدخل يف  التارخيي عليها رضورة  ويفرض هذا اإلرث 

أي وقت يف قضايا متعددة خارج حدودها10.

ويضيف أن أحد التناقضات األساسية اهلامة جليوسياسة 

اجلغرافيا  بني  االنسجام  عدم  هو  األوسط  الرشق 

بعد  تشكيلها  تم  اليت  السياسية 

اخلطوط  وبني  االستعمار،  مرحلة 

اجلغرافيا  حددتها  اليت  اجليوسياسية 

التناقص  هذا  ويعّد  الطبيعية. 

لألزمات  الرئيسة  األسباب  أحد 

من  ولعدد  املنطقة  يف  حدثت  اليت 

اخلالفات احلدودية اجلدية بني الدول 

املجاورة.11 لقد خرج الرشق األوسط 

اليت  األمد  طويلة  القطبية  البنية  عن 

يتوقع  وال  الباردة،  احلرب  صنعتها 

االستعماري  التقاسم  تعكس  اليت  احلدودية  بنيته  من 

البنية غري  أن تعدنا بمستقبل مستقر، حيث ستعمل هذه 

املتوازنة وغري املستقرة عىل أن تتوّجه بعض الدول إىل اتباع 

وانفرادية،  رسيعة  قفزات  إىل  مستندة  إقليمية  سياسات 

كما حصل مع العراق (إّبان عهد صّدام حسني). ضمن 

النظر  تعيد  أن  تركيا  عىل  يتوّجب  اجلديد،  الوضع  هذا 

املزنلة  تركيا  لقد فقدت  يف سياستها يف الرشق األوسط. 

من  األول  الربع  يف  املنطقة  يف  قوة  األكرث  االسرتاتيجية 

عام  بشكل  املنطقة  عن  بعيدة  وعاشت  العرشين،  القرن 

يف ربعيه الثاين والثالث، وطّورت عالقات متأرجحة بني 

الربع األخري من  املنطقة خالل  صعود وهبوط مع دول 

هل المشروع 
الثقافي الحضاري 
األوروبي تعددي 
حقًا وديمقراطي 
حقًا، بحيث يتمّكن 
من استيعاب تركيا 

الُمسلمة في 
صفوفه؟

7 -املرجع نفسه، ص 88
8 -  املرجع نفسه، ص

9 - املرجع نفسه، ص 104
10 - املرجع نفسه, ص 63

11 -  املرجع نفسه, ص 166
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القرن نفسه، وهي اليوم مضطرة ألن تعيد تقييم عالقاتها 

مع املنطقة من جديد بشكل جذري12.

تركيا  نسجتها  اليت  املتوترة  العالقات  شبكة  أن  كما 
االحتاد  إىل  االنضمام  جعلت  خاص  بشكل  أوروبا  مع 
تطوير  ما جعل من مسألة  أمرًا شبه مستحيل،  األورويب 
اسرتاتيجية شاملة حيال الرشق األوسط أمرًا ال بد منه13. 

عىل  يشّدد  املستقبيل  البعد  إىل  أوغلو  داوود  ينتقل  حني 
الرشق  يف  اإلقليمي  التكامل  أن 
لكن  ملحة،  رضورة  بات  األوسط 
أن  برأيه  الوضوح  كل  الواضح  من 
»إرسائيل« أو القوى الكربى ستعمل 
دومًا عىل احليلولة دون تشّكل وفاق 
إقليمي واسع النطاق، واحلفاظ عىل 
كل  مع  احلرب  أو  السلم  عالقات 
طرف يف املنطقة يف استقالل عن بقية 
للمنطقة  االستعماري  التقسيم  أدى  أن  بعد  األطراف14 
اإلقليمي  النسيج  متزيق  إىل  األوىل  العاملية  احلرب  عقب 
احلضارة  ظل  يف  تشّكل  الذي  واجليوسيايس  اجليوثقايف 
عنرصان  والتارخيي  اجلغرايف  العامالن  اإلسالمية.15 
التوازن جليوسياسة الرشق األوسط.  أساسيان يف حتقيق 
احلساس  االسرتاتيجي  املثلث  يف  التوازن  هذا  ويتمّثل 
املكّون من مرص وتركيا وإيران. ويمكن مالحظة األصول 
التارخيية لعامل التوازن اإلقليمي منذ العالقات احليثية- 
األشورية- املرصية، والعالقات البزينطية- السلجوقية- 
اململوكية.  الصفوية-  العثمانية-  والعالقات  الفاطمية، 

األفرو-  للقارة  املائية  الطرق  فيه  تتقاطع  املثلث  هذا 
أوراسية األم مع الطرق البحرية الرئيس، وهو يعترب أحد 
املقاييس الرئيسة اليت حتتم علينا النظر إىل العوامل الدولية 

عند صياغة اخلطط املعنية باملنطقة.

شرطان للتحّول التركي رابعًا: 
يف  راهنًا  تركيا  لدور  أوغلو  داوود  رؤية  عمومًا،  هذه، 
املنطقة، واليت تيّمم، كما هو واضح وجه تركيا جمددًا نحو 
التارخيية  النقلة  بيد أن مثل هذه  الكعبة وليس بروكسل. 
الكربى، عمليًا، من الالعثمانية االتاتوركية إىل العثمانية 
والديمقراطية  الناعمة  القوة  رداء  ترتدي  اليت  اجلديدة 
آن:  يف  متالزمني  أمرين  تتطلب  اإلسالم،  مع  املتصاحلة 
واهلوية  والدور  الدولة  صيغة  حول  وفاق  حتقيق  األول، 
داعم  وطين  إجماع  بروز  يسّهل  ما  الداخل،  يف  الرتكية 
للسياسة اخلارجية املقرتحة. والثاين، قدرة تركيا عىل حتقيق 
اسرتاتيجيتها  لتمكني  الدولية،  عالقاتها  يف  دقيق  توازن 

اجلديدة من االنطالق. فهل هذان األمران متوافران؟

رغم  عىل  يتوقع،  كان  أحد  ال  الداخيل،  الصعيد  عىل 
العام  منذ  احلكم  يف  والتنمية  العدالة  حزب  استقرار 
وقوة  دولية  اقتصادية  قوة  إىل  تركيا  وحتويله   2002
أن جتري  العامل)،  17 يف  االقتصادية  فاعلة(املرتبة  إقليمية 
متّخضات  دون  من  أو  بسالسة  الكربى  التحّوالت  هذه 
الفاشلة  العسكري  االنقالب  حماولة  وجاءت  كربى. 
اليت جرت يف 15 متوز/ يوليو العام 2016 لتيش بأن هذه 
التمّخضات ستكون حاّدة بالفعل. إذ عىل رغم الغموض 

12 - املرجع نفسه, ص 168
13 - املرجع نفسه, ص 169
14 - املرجع نفسه, ص 373
15 - املرجع نفسه, ص 374

العامالن الجغرافي 

والتاريخي عنصران 

أساسيان في 

تحقيق التوازن 

لجيوسياسة 

الشرق األوسط
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الذي أحاط هبا كشفت املحاولة بشطحة قلم عن الرتابط 
السبيب العميق بني السياستني الداخلية واخلارجية. ومع 
أن االتهامات الرسمية ُوجهت إىل طرف حميل هو جماعة 
الواليات  يف  املُقيم  غولن  اهلل  فتح  اإلسالمي  الداعية 
املتحدة، إال أن قادة حزب العدالة والتنمية أبدوا شكوكًا 
ألهنا  ربما  االنقالب،  وراء  واشنطن  تكون  بأن  عميقة 
حيال  أوسطية  الرشق  أنقرة  سياسات  عن  راضية  غري 
ألن  أيضًا  ربما  أو  ككل،  واملنطقة  واألكراد  ”إرسائيل“ 
أنصار غولن أكرث دعمًا لتوجهات حلف شمال األطليس 

و“إرسائيل“. 

بايكر  معهد  يف  الرتكي  الباحث  يلرديم،  قدير  أ.  كتب   
أن  اآلن  نعلم  ”بتنا  رايس:  جامعة  يف  العامة  للسياسة 
ترسحيهم  جرى  الذين  الرتكي  اجليش  جرناالت  معظم 
اجلرناالت  اشتكى  وقد  األطليس.  حللف  موالني  كانوا 
حتّول  حيدث  أن  اآلن  وينتظر  ترسحيهم.  من  األمريكيون 
الرتكية،  العسكرية  يف ”الثقافة االسرتاتيجية“ للمؤسسة 
يقوم به جرناالت جدد مقّربون من ”املواقف األوراسية 

واملؤيدة لعدم االنحياز“16

هذا االرتباط العميق بني التحوالت الداخلية والسياسات 
اخلارجية، وكذلك (إذا ما صّحت شكوك القيادة الرتكية 
املتواصل  الكبري  التأثري  باالنقالب)  واشنطن  بدور 
إليهما  تطّرق  الرتكي،  الداخل  عىل  األمريكي  للخارج 
تناقض  بروز  توّقع  حني  أوغلو  داوود  أحمد  باستفاضة 

بني عالقات تركيا األطلسية وبني توجهاتها اإلقليمية:

خّضم  يف  تركيا  ستواجهها  اليت  األساسية  »املشكالت 
رسمها لتوجهاتها املرشقية اجلديدة تتعّلق أساسًا بالقدرة 

اجلديدة  اإلقليمية  وسياساتها  خياراتها  بني  املوازنة  عىل 
وتوجهاته  األطليس  شمال  حللف  العاملية  املهمات  وبني 
بالغة  هذه  التكّيف  عملية  ستكون  العاملي.  النظام  يف 
من  نوع  حتقيق  خالهلا  من  يصعب  بحيث  احلساسية، 

معّرضة  فرتكيا  املنطقي.  التوازن 
اجلغرافية  املنطقة  عن  االغرتاب  إىل 
قد  كما  جهة،  من  فيها،  تقع  اليت 
تتوتر عالقاتها مع حلف األطليس، 
أوضح:  بكلمات  أخرى.  جهة  من 
اليت  اإلقليمية  للحسابات  يمكن 
تفتح  أن  األطليس  بحلف  عالقة  هلا 
املنطقة  عن  ب  التغرُّ باب  عىل  تركيا 

تتم  اليت  العمليات  يف  فاعل  بدور  هي  قامت  ما  إذا 
تركيا  أخذت  إذا  أما  اإلقليمي.  النطاق  يف  احللف  باسم 
يؤّثر  أن  فيمكن  لسياستها  كأولوية  اإلقليمية  احلسابات 
هلا  ويسّبب  باحللف  االسرتاتيجية  عالقاتها  عىل  ذلك 

ضغوطًا جديدة«.

جاءت  االنقالبية  املحاولة  أن  األرجح،  عىل  ويبدو، 
إزاء  تركيا  الزتامات  بني  الكامن  التوتر  هلذا  كحصيلة 
حلف األطليس وبني توجهاتها اجلديدة الذاتية يف املرشق 
وهذه  لـ»إرسائيل«.  املعارض  موقفها  خاصة  املتوسطي، 
إىل  العثمانيني  بالد  يف  التطورات  حمور  ستبقى  املسألة 
إيقاع  عىل  الدويل  النظام  تغريُّ  إما  أمرين:  أحد  يطرأ  أن 
مما  بخطى أرسع  اجلديدة  الكربى  الرأسمالية  التحوالت 
والدة  كبري  حد  إىل  سيسّهل  الذي  األمر  اآلن،  عليه  هي 
االسرتاتيجية األوراسية الرتكية اجلديدة، أو يتبلور إجماع 
وطين يف تركيا حول ممارسة عملية توازنات جديدة تكون 
فيها تركيا »أقل أطلسية«، أو عىل األقل ترفض أن تكون 

16 - موقع صدى اإللكرتوين، مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، 18 آب 2016.

تركيا معّرضة 

إلى االغتراب 

عن المنطقة 

الجغرافية التي 

تقع فيها
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جمرد أداة غربية يف مثلث املرشق- البلقان- آسيا الوسطى، 
وأكرث استقاللية نسبية يف ممارسة عثمانيتها اجلديدة.

تتعّرض  البتة، وقد  بالتأكيد لن تكون مهمة سهلة  وهذه 
عن  عنفًا  تقّل  ال  قد  خّضات  إىل  األناضول  بالد  خالهلا 
كبري  شقاق  حدوث  إىل  أدت  اليت  االنقالبية  املحاولة 
التيار  يف  الرئيسيني  الطرفني  داخل 
مديد  حتالف  بعد  الرتكي،  اإلسالمي 
بينها منذ العام 2002 وحىت العام 2013 
حني بدأت جماعة غولن حمالتها ضد 
قادة حزب العدالة والتنمية، خاصة حني 
األمريكي  االستخدام  االعتبار  يف  نضع 
الكثيف منذ غزو العراق يف العام 2003 
لـ“الورقة الكردية“. وهو شقاق سينضم 
حزب  خيوضها  اليت  املتصلة  املجاهبة  إىل 
تتمحور  واليت  األتاتوركي،  التيار  مع  والتنمية  العدالة 

مفاصلها الرئيس حول مسألة الدستور.

يزال  ال   2016 العام  يف  اجلدل  كان  معروف،  هو  فكما 
حيل  جديد  دستور  وضع  حول  تركيا  يف  بقوة  حمتدمًا 
عسكري  حكم  ظل  يف  ِصيغ  الذي   1982 دستور  مكان 
جيوز  ”ال  أنه  عىل  نّص  والذي  مرة،   17 وُعّدل  كمايل 
حماية أي فكر أو عمل يتعارض مع القومية األتاتوركية 
الثانية  املادة  أن  كما  أتاتورك.  ومبادئ  إصالحات  أو 
 1982 دستور  حيظر  اليت  الثالث  املواد  إحدى  وهي  منه، 
لقومية  ”موالية  بأهنا  الرتكية  اجلمهورية  تصف  تعديلها، 
أتاتورك“، فيما متنح املادة 58 الدولة مهمة تربية وتثقيف 

الشباب عىل الفكر الكمايل.

وجمتمع  متجانسة،  تركية  ألمة  صورة  ترسم  األتاتوركية 
منضبط، واقتصاد حتت الرقابة، وسلطة استبدادية، وهي 
العسكرية  االنقالبات  لكل  اإلديولوجي  الغطاء  كانت 
اليت  القمع  العام 1960، ولكل عمليات  منذ  بدأت  اليت 
نفذتها الدولة ضد خمتلف العرقيات، وعىل رأسهم بالطبع 
األكراد (الذين أطلق عليهم اسم“ أتراك اجلبال“)، حتت 
”تشكيل“  يف  الدولة  و“حق“  الرتكية  القومية  غطاء 

الشعب. 

والتنمية  العدالة  حزب  وضعه  الذي  اجلديد  الدستور 
وأقّره الربملان مؤخرًا، ال يريد إقصاء اإلديولوجيا الكمالية 
كرس  فقط  يريد  بل  أعاله)،  أرشنا  (كما  كليًا  العلمانية 
إديولوجيات  من  واحدة  واعتبارها  للسلطة  احتكارها 
العلمانية،  وحيرتم  اإلثنية  بالتعددية  يعرتف  وهو  أخرى. 
يتم  إيديولوجيا  إىل  تتحّول  ال  كي  تعريفها  يعيد  لكنه 
فرضها بالقوة عىل املجتمع، ويستند إىل إقامة ديمقراطية 
كنموذج  الكمالية  أزمة  حل  وحدها  تستطيع  ليربالية 

سيايس استبدادي.

الدستور اجلديد يرفض املادة 66 من الدستور السابق حول 
األمة الرتكية املتجانسة واملواطنة، ألهنا، برأيه، ال تعكس 
الواقع االجتماعي احلقيقي للبالد. فهذه املادة تنص عىل 
أن ”كل من ينتمي إىل الدولة الرتكية من خالل املواطنة 
فهو تركي“. وبالتايل، ليس ثمة جمال لإلفصاح عن وجود 
عنرص غري األتراك يف تركيا. لكن أنصار الدستور اجلديد 
من  الطويل  التاريخ  من  الرغم  عىل  أنه،  عىل  يشّددون 
باحلياة،  تنبض  الكردية  اهلوية  تزال  ال  واحلرمان،  القمع 
وحتصل احلركة السياسية الكردية عىل أكرث من 2،5 مليون 

صوت17.. يقول إحسان داغي: 

17 - إحسان داغي: ملاذا حتتاج تركيا إىل نظام ما بعد الكمالية“. دورية رؤية تركية، 4/2012، ص 88

ليس من الواضح 

بعد هل ستتم 

تسوية تاريخية 

ما بين التيارين 

األتاتوركي 

واإلسالمي
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حىت  أو  جديدة  دولة  بناء  عمليًا  املستحيل  »من 
التعقيدات  ظل  يف  إديولوجية،  دولة  عىل  املحافظة 
االجتماعية،  والشبكات  العاملي،  لالقتصاد  املعارصة 
تنسجم  ال  اجلديدة«  »تركيا  السياسية.  والعالقات 
لّينًا أو صلبًا، حديثًا أو  الكمايل سواء كان  الرداء  مع 
تقليديًا. جيب أن يؤخذ باالعتبار عند صياغة الدستور 
السياسات  يف  تركيا  حققته  الذي  املستوى  اجلديد 
املنفتح..  القوي، واملجتمع  الديمقراطية، واالقتصاد 

واندماجها يف االقتصاد العاملي«.

كما ذكرنا آنفًا، كان اجلدل حمتدمًا طيلة العام 2016 وبداية 
اجلديد،  والدستور  اجلديدة«  »تركيا  مسألة  حول   2017
بني  ما  تارخيية  تسوية  ستتم  هل  بعد  الواضح  من  وليس 
يبدو  يشء  هنا  لكن  واإلسالمي.  األتاتوركي  التيارين 
قد  الوسط،  احلل  أو  التسوية،  هذه  مثل  أن  وهو  مؤكدًا: 
الرتكي  الداخل  يف  أوالً  تبلور  ما  إذا  مناالً  أسهل  تكون 
املرشق  (نحو  اجلديدة  اخلارجية  السياسة  حول  إجماع 
والرشق اآلسيوي)، وأكرث صعوبة، ال بل أكرث استحالة 
التطابق  هو  والسبب  حوهلا.  جمتمعي  انقسام  نشب  إذا 
الكامل واملصريي بني شكل ومستقبل الدولة الرتكية يف 
الداخل وبني دورها اخلارجي، متامًا كما كان إّبان الدولة 
واإلثنية  الثقافية  تعدديتها  هلا  سمحت  اليت  العثمانية 
إمكانات  كل  ختطت  طموحة  خارجية  سياسة  بممارسة 
اإلمرباطوريات األخرى، حني غّطت مناطق شاسعة من 
القارة األم األفر- أوراسية بّرمتها؛ ومتامًا كما حدث مع 
الداخلية  العرقية  إديولوجيتها  حّولت  حني  األتاتوركية 
حدودها  داخل  ختتنق  عادية  دولة  جمرد  إىل  تركيا  املغلقة 
القانونية املناقضة آلفاقها التارخيية الثقافية- االسرتاتيجية 
و«ضائعة وممزقة حضاريًا« (عىل حد تعبري هانتينغتون) يف 

العامل.

مأزق مشروع التكامل خامسًا: 
آية  اإلسالمية  الثورة  مرشد  أدىل   ،2013 العام  ربيع  يف 
اهلل السيد عيل خامنيئ بخطاب أمام مؤمتر لرجال الدين 

املسلمني قال فيه:

أن  يمكن  وال  مبارشة،  أعيننا  أمام  حيدث  ما  ”اليوم 
عامل  أن  عىل  يدّل  ومّطلع،  ذكي  إنسان  أي  ينكره 
السياسية  املعادالت  يف  التهميش  من  خرج  اإلسالم 
مركز  يف  بارزًا  مكانًا  ووجد  العامل،  يف  واالجتماعية 
جديدة  مقاربات  يطرح  وأنه  الدولية،  األحداث 
والتطورات  واحلوكمة،  والسياسات،  احلياة،  حول 

االجتماعية“. 

ُتمّهد  اإلسالمي  الوعي  يقظة  أن  عىل  املرشد  وشّدد 
نفوذ  النهاية  يف  ستهزم  عاملية  دينية  ثورة  أمام  الطريق 

وحلفائها  املتحدة  الواليات 
من  قرون  لثالثة  حدًا  وستضع 
الغريب. وبالتايل، ال جيب أن  التفّوق 
خلق  من  أقل  النهايئ  اهلدف  يكون 
كل  حتققها  باهرة  إسالمية  حضارة 
تتخذ  اليت  اإلسالمية  األمة  أطراف 
هذا  والبلدان.  الدول  خمتلف  شكل 
املُستند  العاملي  اإلسالمي  الطموح 
اجلديد  اإلقليمي  النفوذ  ركائز  إىل 
الرئيس  اخلصم  سقوط  حىت  سبق 
اإليرانية:  اإلسالمية  للجمهورية 
ما حتدث  نظام صدام حسني. وهذا 

عنه باستفاضة عبد احلليم خدام، الذي كان مسؤوالً عن 
كتابه  الرئيس حافظ األسد. ففي  اإليراين يف عهد  امللف 
أورد  اإليراين واملنطقة“،  السوري-  الوثائقي ”التحالف 

وحده التكامل 

االستراتيجي بين 

األتراك والعرب 

واإليرانيين 

واألكراد، قادر 

على وضع الحضارة 

اإلسالمية على 

خريطة النظام 

الدولي
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اإلقليمي–  املرشوع  حول  التالية  املحورية  النقاط  خدام 
الدويل اإليراين18: 

من  املمتد  اإلقليمي  مرشوعها  حتقيق  يف  جادة  إيران   -
العسكرية  القوة  إىل  تلجأ  لن  لكنها  لبنان،  إىل  أفغانستان 

لفرضه بل ستقتنص الفرص.

- األهداف الكربى إليران بناء دولة كربى قوية وقادرة 
عىل حماية مصالح وأهداف اجلمهورية اإلسالمية وقيادة 
احلدود  من  أوسع  األهداف  هذه  ومثل  املنطقة.  شعوب 
هبدف  اإلسالمي  العامل  إىل  متتد  ألهنا  إليران،  الوطنية 

تغيريه وحترير املسلمني من موروثات االستعمار.

- يف العام 1990 اتفقت إيران وسورية عىل إقامة نظام أمن 
وأفضل  أنجع  بوصفه  املنطقة،  بلدان  بمشاركة  إقليمي 

احللول لتوفري األمن واالستقرار لدوهلا وشعوهبا

بفرتة  للعراق  األمريكي  الغزو  قبيل   ،2003 العام  ويف   -
قصرية، قال الرئيس خامتي إن تركيا ستترضر مثلنا حني 
إقليمية يف  قوة  إقامة  قادرون عىل  تنشب احلرب، ونحن 

املنطقة تتكّون من تركيا وإيران وسورية.

يسري  اإليراين  اإلقليمي  املرشوع  كان   ،2011 العام  قبيل 
بخطى متسارعة إىل األمام عىل كل اجلبهات. استنادًا إىل 
ما أُطلق عليه اسم ”التفاهم اإلقليمي االسرتاتيجي“ بني 
إيران والعراق وسورية ولبنان(عىل أن ينضم إليه الحقًا 
األردن). هذا املحور كان سيتمّكن، برأي أنصار طهران، 
واالقتصادية  السياسية  املنطقة  سياسات  كل  رسم  من 
واالجتماعية كافة. ال بل بدأ العمل بالفعل يف هذا االجتاه: 
الطرق،  وشبكات  احلديدية  السكك  ربط  مشاريع  من 

الصناعي  والتكامل  والتجارية،  اجلمركية  املوانع  ورفع 
والسياحي19.

بيد أن هذا املرشوع تعرّث، كما تعرّث معه املرشوع الرتكي 
وغرق  العريب،  الربيع  انتفاضات  اندالع  غداة  اجلديد، 
الطرفان يف جلج رصاعات إقليمية عنيفة وُمستزنفة. وهذه 
يتذّكر:  أن  يريد  ملن  قوية  تذكرة  تكون  أن  جيب  املحّصلة 
الذهيب  املثلث  يف  منفردة  إقليمية  دولة  أي  تستطيع  لن 
عسكرية  اقتصادية-  قوة  من  بلغت  مهما  االسرتاتيجي، 
كطرف  نفسها  تفرض  أن  إديولوجي،  سيايس-  ونفوذ 
فاعل يف النظام العاملي. وحده التكامل االسرتاتيجي بني 
والعرب  األتراك  اإلقليم،  يف  األربعة  الكربى  العنارص 
واإليرانيني واألكراد، قادر عىل وضع احلضارة اإلسالمية 
عىل خريطة النظام الدويل؛ متامًا كما أن أي دولة إقليمية 
أو حىت كربى يف العامل مل يعد يف وسعها أن تكون خارج 
العوملة  عرص  ويفرضها  يتطلبها  اليت  الكبرية  األسواق 

والثورات التكنولوجية املرتافقة معه.

أو  رابطة،  أو  كونفدرالية،  شئت،  ما  التكامل  هذا  سمِّ 
قوة  تبلور  واحدة:  ستكون  احلصيلة  لكن  ألخ...،  جتّمع 
دولية كربى جديدة، قادرة عىل وضع احلضارة اإلسالمية 
جمددًا عىل خريطة نظام عاملي جديد يستعد اآلن للوالدة، 
الكونفوشيوسية والبوذية  جنبًا إىل جنب مع احلضارات 
واهلندوكية، عالوة عن الغربية. فالنظام العاملي اجلديد لن 
جتارية  وحصص  اقتصادي  تنظيم  جمرد  حال  بأي  يكون 
يتكون  عامليًا  حضاريًا  نظامًا  يكون  أن  إما  هو  بل  دولية، 
وعىل  األرض،  كوكب  عىل  الرئيسة  احلضارات  كل  من 

قدم املساواة، أو ال يكون.

18 - عبد احلليم خدام: التحالف السوري- اإليراين واملنطقة. دار الرشوق، 2010، ص. 5، 7، 11
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بعد استعراض جوانب من التمّخضات الرتكية الراهنة، 

ثمة خالصة ومالحظات أربع:

البالد  أعادت  تركيا  يف  الراهنة  التمّخضات  إن  األوىل، 

األوىل،  العاملية  احلرب  قبل  ما  إىل  واحدة  قلم  بشطحة 

العثمانية  التيارات  الداخيل حمتدمًا بني  النقاش  حني كان 

توّهم  واليت  والليربالية،  الطورانية  والقومية  واإلسالمية 

التيار األتاتوركي أنه حسمها أو قطع دابرها حني فرض 

األتراك  لـ“جعل  التغرييب  الواحد  اللون  إديولودجية 

غربيني رغمًا عنهم وعن الغرب«.

الرتكي.  التاريخ  يف  انقطع  ملا  وصالً  تشّكل  العودة  هذه 

ليست  الراهنة  والتمّخضات  التغريات  فإن  وبالتايل 

سحابة صيف عابرة قد تزول يف حال خرس حزب العدالة 

والتنمية السلطة، بل هي جاءت لتبقى مع هذا احلزب أو 

من دونه، من جهة ألن غالبية الشعب الرتكي تريد ذلك 

املئة من  العام 2015 أشارت إىل أن 70 يف  (استطالعات 

أخرى  جهة  ومن  جديدًا)،  دستورًا  يريدون  املواطنني 

بلورة  حتتم  املرشق  يف  الكربى  اإلقليمية  الزالزل  ألن 

سياسيتني خارجية وداخلية خارج إطار التجربة الكمالية 

ولن  األمر  وانقىض  املنطقة  إىل  عادت  تركيا  االنعزالية. 

يكون هناك بعد اآلن نظام أو ترتيبات إقليمية من دوهنا.

املالحظة الثانية، وهي قد تكون مذهلة، أن أحمد داوود 

أوغلو مل يعترب ”إرسائيل“ مرة واحدة، يف جملده الضخم 

”العمق االسرتاتيجي“ املذكور آنفًا والذي يقع (بالعربية) 

أن  جيب  اليت  اإلقليمية  القوى  إحدى  صفحة؛   646 يف 

النظام اإلقليمي اجلديد يف  بناء  يكون هلا دور ُمشارك يف 

املنطقة. وحني تطرق إليها كان ذلك يف إطار الرتكزي عىل 

إىل  أمم املرشق، بل تستند  أهنا ليست دولة قومية كباقي 

هوية تشّكلت من حمّصلة غريبة لعقيدة شعب اهلل املختار 

املحّصلة  وهذه  العامل.  يف  اليهودية  املجتمعات  وتاريخ 

أنفسهم  يرون  فاليهود  بينها.  توافق  تناقضات ال  خلقت 

العامل،  بإدارة  اختّصت  وُمختارة  ُمنفردة  عرقية  جمموعة 

ويف الوقت نفسه يشعرون بالدونية بسبب ما تعرضوا له 

خالل 2500 سنة من احتقار ونبذ.

التارخيية  املشكلة  هلذه  أوغلو،  داوود  برأي  واحلل،   

االسرتاتيجية  مراجعة  جمرد  يف  يكون  ال  اليهودية 

اإلرسائيلية وتنقيحها، بل يف ”إجراء إصالح جاد للذهنية 

اليهودية نفسها، املُمزقة بني املحلية والعاملية“.20 وال ينىس 

داوود أوغلو أن يوّجه نقدًا حادًا للغاية ملراحل التحالف 

االسرتاتيجي الرتكي- اإلرسائييل، ويعترب أنه أساء إساءة 

بالغة لدور تركيا وتارخيها وتراثها، بل ملوقعها يف املرشق 

وآسيا وإفريقيا ويف كل دول العامل الثالث.

الدور  عىل  حق،  عن  رّكز،  أوغلو  أن  الثالثة،  املالحظة 

مناطق  حماية  يف  العثمانية  الدولة  لعبته  الذي  الكبري 

كحصيلة  إيران،  ذلك  يف  (بما  اإلسالمية  احلضارة 

مع  احلاجز  دور  لعبت  الدولة  هذه  لكون  موضوعية 

الغرب) من االخرتاقات االستعمارية واإلمربيالية. لكنه 

19 - أنيس النقاش: الكونفيدرالية املرشقية، مكتبة بيسان للتوزيع والنرش، 2015، ص 48
20 - أوغلو، مرجع سابق، ص. 406-424

الخاتمة: 
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يف الوقت نفسه مل يتوقف حلظة أمام السلبيات اليت اعرتت 

حتقيق  يف  الرتدد  إىل  االستبداد  نزعة  من  الدولة،  هذه 

أوغلو  داوود  أن  األرجح  عىل  والسبب  اإلصالحات. 

الليربالية  اجلديدة“  ”العثمانية  طبيعة  أن  يعترب  كان  ربما 

عىل  وموضوعيًا  ذاتيًا  ردًا  ضمنًا،  تعترب،  والديمقراطية 

سلبيات ونواقص الدولة العثمانية القديمة. وربما أيضًا 

ألنه كان منهمكًا يف إعادة تلميع املرشوع العثماين كأولوية 

توضع يف خدمة االسرتاتيجية اجلديدة.

بجولة  للقيام  قصوى  رضورة  ثمة  كان  ذلك،  مع  لكن، 

األقل  عىل  العثمانية،  الدولة  لتجربة  واسعة  نقدية 

لالستفادة من دروسها الضخمة، وأوالً وأساسًا لتطمني 

اإلسالمي  اإلقليمي  املرشوع  يف  ورشيكاتها  أخواتها 

املغرب  ودول  والسعودية  ومرص  إيران  اجلديد(خاصة 

هلم  اسرتاتيجية“  ”أعماق  بوجود  تعرتف  بأهنا  العريب) 

تقف عىل قدم املساواة مع العمق االسرتاتيجي الرتكي.

العقود  خالل  وإيران  تركيا  يف  الكربى  التحّوالت 

اليت  العامل  يف  اهلائلة  االنقالبات  ومعها  األخرية،  الثالثة 

حوض  آسيا-  إىل  أوروبا  من  العاملي  الثقل  مركز  نقلت 

حلم  حتويل  بإمكان  الكبري  األمل  خلقت  الباسيفيك، 

ما  إذا  هنضة احلضارة اإلسالمية جمددًا إىل حقيقة. لكن، 

واصلت العنارص األربعة يف مرشق هذه احلضارة، العرب 

واألتراك واإليرانيون واألكراد، الركض وراء مصاحلهم 

ُمقيم:  كابوس  إىل  احللم  فسينقلب هذا  األنانية واخلاصة 

سينقلب إىل حرب الثالثني عامًا املُدمِّرة، كما أملعنا أعاله، 

عىل نمط أوروبا القرن السابع عرش، أو حىت إىل حروب 

املئة عام، كما يأمل هانتينغتيو الغرب.




