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عر�ض علي باجلي Reviewed by Ali Balcı -

تش�هد العالق�ات الرتكي�ة األمريكي�ة
أش�د أزماهتا عم ًقا .فحتى ملّا فرضت
حاليا ّ
ًّ
حظ�را عىل
الوالي�ات املتح�دة على تركي�ا
ً
األس�لحة ع�ام  1975كان ألنق�رة حلف�اء
مس�اندون هل�ا يف واش�نطن ،إذ كان رئي�س
الواليات املتحدة ووزي�ر خارجيتها حينها
يعارض�ان ق�رار احلظ�ر ،وب�ذال قص�ارى
جهدمها إلقناع جملس الش�يوخ والكونغرس
بتغيير الق�رار .اخ ُتِب�رِ ت العالق�ات م�رة أخ�رى بعد
أربع�ة عق�ود؛ أي يف ع�ام  ،2015ولك�ن ه�ذه املرة مل
أي أصدقاء يف واش�نطن .بد ًءا من 2013
يك�ن ألنقرة ّ
استمرت األزمة طويلاً
نسبيا ،مقارنة بام عداها ،كام أهنا
ًّ
تدرجييا إىل األس�وء ،حتى ص�ار من املحتمل
تط�ورت
ًّ
انقط�اع العالقات .م�ا الذي جيعل ه�ذه األزمة عميقة
ومس�تمرة وتدرجيية يف تدهورها هبذا الشكل؟ يستحق
معمق�ة .يأيت كتاب
لغ�زٌ كهذا أن ُي َ
درس دراس�ة دقيقة ّ
كامل كرييش�جي الذي هي�دف إىل رشح األزمة األخرية
بني تركيا والنظام الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة
إسها ًما ثر ًّيا يف الوقت املناسب.
يب�دأ الكتاب بشرح ما يصف�ه بـ"عدم االس�تقرار
املتزاي�د" ال�ذي يش�هده التحال�ف العاب�ر لألطلسي
على "عدة جبهات" مل�دة طويلة .نقلاً ع�ن جي .جون
ع�رف كريش�جي النظ�ام ال�دويل بقي�ادة
إكينبيريُ ،ي ّ
"نظام دو ّيل ليربا ّيل" ويس�تفيض
الوالي�ات املتحدة بأنّه
ٌ
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ٍ
بقول�هّ :
"حتدي�ات
إن ه�ذا النظ�ام ُيواج�ه
م�ن الداخل ،حي�ث إن كلاًّ م�ن الواليات
املتحدة واالحتاد األورويب واجه صعوبات
ٍ
حتدي�ات م�ن القوى
اقتصادي�ة؛ وكذل�ك
اخلارجي�ة ،وبخاصة من الصني وروس�يا،
هات�ان الدولت�ان ال َّلت�ان تس�عيان إىل نظام
دويل بدي�ل" (ص .)4ووف ًقا لكرييش�جي،
ّ
فإن ه�ذه الديناميكية البنيو ّي�ة للنظام الدويل
دورا مهًّم�اًّ يف التح�والت األخيرة يف السياس�ة
أ ّدت ً
الرتكية الداخلية ،حيث ب�دأت الديمقراطية الرتكية يف
الرتاجع/االنحسار ،كام بدأت ديناميكيتها االقتصادية
يف التاليش؛ وكذلك يف السياس�ة الرتكية اخلارجية ،كام
ُلوحظ ذلك يف تقارهبا األمني مع روس�يا (ص .)4عىل
الرغ�م م�ن أن األزمة البنيوي�ة للنظام الليبرايل الدويل
جعل�ت أزمة تركيا مع الوالي�ات املتحدة ممكنة ،إال أن
ه�ذه األزمة ذاهت�ا هي مصدر إمكانية إع�ادة العالقات
الرتكية األمريكية ،ويعتقد كريشجي أن "ضامن التعاون
مع تركيا ودعمها س�وف يكون حاسم" ملواجهة "حزم
روس�يا املتنامي" ،وكذلك يف إدارة ّ
حل القضايا األمنية
يف الرشق األوسط (ص.)22 ،14 ،7

هي�دف الكت�اب إىل رشح العوام�ل الت�ي تس�بب
"تده�ور عالق�ات تركي�ا م�ع حلفائه�ا التقليديين"
(ص ،)14فعلى عك�س األزمات الس�ابقةّ ،
ش�ككت
تركيا (بعمق) يف اآلون�ة احلالية يف التزاماهتا األمنية مع

الغ�رب ،وأبرمت اتفاقات عس�كرية عالي�ة التقنية مع
روسيا .عىل سبيل املثال ،و ّقعت تركيا اتفا ًقا مع موسكو
لتزوي�د أنقرة ببطاريات صواري�خ أرض جو من طراز
إس ،400-وبدأت تركيا العمل مع روس�يا يف أعقاب
األزمة الس�ورية ،والتي تتنافس فيها الواليات املتحدة
وروس�يا عىل النفوذ .لكن الس�ؤال اجلدير بالطرح هو:
عضوا يف الناتو ،إىل روسيا عىل
ملاذا تنظر تركيا ،بصفتها
ً
يسير ،وهو
أهنا مصدر لالس�تقرار واحلامية؟ واجلواب
ٌ
ّ
أن عزوف/انح�راف تركيا عن النظ�ام الليربايل الدويل
هو نتيجة تغيرّ ٍ يف "اهلوية" .جيادل كريش�جي بأن حزب
حتو َل بعد انتخابات 2011؛ فمن جهة
العدالة والتنمية ّ
َف َقدَ منارصو السياسات الليربالية البارزون مواقفهم يف
احل�زب ،ويف احلكومات الوطنية (ص)15؛ ومن ٍ
جهة

أخ�رى ،اس�تفادت النخب�ة املتبقي�ة داخ�ل احلزب من
أي املجتمع املسلم األوسع ،وعليه تأزمت
فكرة األمة؛ ّ
هوية تركيا مع الغ�رب (ص .)16-15عىل الرغم من
أن كريش�جي يق�ول عن احلرب يف س�وريا إنهّ �ا "نقطة
حتول رئيس�ة" يف عالق�ات تركيا املتده�ورة مع الغرب
ّ
(ص ،)72إال أنه يشري إىل أن أردوغان هو الذي جعل
تركيا تتخىل ع�ن توجهها الغريب ملصلحة حمور الرشق.
ومن َث ّم مل تكن القضايا األمنية هي التي دفعت إىل مزيد
م�ن االنفصال بين تركيا والغرب ،وإنما عزوف تركيا
عن "القيم التي طاملا ّ
ش�كلت النظ�ام الليربايل الدويل"
(ص .)122وطامل�ا بقيت العنارص الفاعل�ة التي تنأى
برتكي�ا ع�ن القي�م الغربي�ة وتقم�ع "رشائ�ح املجتم�ع
العلامنية والغربية التوجه" يف الس�لطة ،فال يوجد "أمل
حتسن يف املستقبل القريب" (ص-121
يف حدوث أي ّ
 ، 122وانظر ً
أيضا ص.)149
ويشري كريش�جي إىل إمكانية عودة تركيا إىل النظام
الليبرايل الدويل؛ ألن "أردوغان يمتلك مسير ًة طويل ًة
من الرباغامتي�ة ،وقدرة واضحة عىل أخ�ذ املنعطفات"

مرج ًحا
(ص .)187ومع ذلك ،ال يبدو هذا السيناريو ّ
(ص)188؛ ألن�ه يب�دو لكريش�جي ّ
أن التوق�ع بتخيل
أردوغ�ان عن "أفضليات�ه األيديولوجي�ة" (ص)191
غري واقعي إىل حدّ ما (ص)188؛ لذلك فإن السيناريو
املستمر" مع الغرب
األكثر احتاملاً هو "حالة من التوتر
ّ
والنظ�ام الليبرايل ال�دويل .واملخ�رج الوحي�د من هذا
التوت�ر ه�و ظهور "حرك�ة إصالحي�ة" متي�ل إىل توثيق
العالق�ات مع االحت�اد األورويب داخل ح�زب العدالة
والتنمي�ة (ص)192؛ ألن احتاملي�ة صعود أي قائد إىل
أي من األحزاب املعارض�ة يف تركيا يبدو
الس�لطة م�ن ّ
غري ممكن�ة .وبالرغم من ذلك هناك رؤي�ة بديلة لقراءة
كت�اب كريش�جي .إن إحج�ام االحت�اد األورويب ع�ن
االحتض�ان احلقيقي لرتكيا وإخف�اق الواليات املتحدة
يف التخفي�ف م�ن خم�اوف تركي�ا األمنية مه�ا ديناميتان
مهمت�ان تدفع�ان برتكيا بعيدً ا ع�ن الغرب (ص-193
ّ
)195؛ وإذا كان ه�ذا ه�و احل�ال ،فإنّ�ه يمك�ن أن
ي�ؤ ّدي التغيير اإلجيايب يف سياس�ات االحت�اد األورويب
دورا حاسًم�اً يف إصالح
والوالي�ات املتح�دة جتاه تركيا ً
العالق�اتّ .
القراء
إن مثل هذه الق�راءة البديلة قد ترتك ّ
يف حرية عماّ إذا كان انحراف أردوغان األخري عن القيم
الغربية هو نتيجة حلقائق/مقتضيات النظام الدويل! إن
كريش�جي واض�ح للغاية يف حجت�ه ،بالرغم من كل ما
س�بق ،يف أن مص�در ه�ذا االنح�راف ه�و اجلانب غري
الديمقراطي ألردوغان.
على الرغ�م م�ن ث�راء الكت�اب يف دراس�ة تاري�خ
الفعلية مع الرتكيز بش�كل
العالقات الرتكية األمريكية
ّ
خ�اص على آخ�ر التط�ورات ،إال أن الكت�اب يع�اين
مش�كلة االختزالي�ة ،وعلى وج�ه التحدي�د االختزال
باس�تخدام برهان ُ
اخل ْلف ( وهو برهنة أساس�ها إثبات
صحة املطلوب بإبطال نقيضه أو فساد املطلوب بإثبات
مس�ببات أزم�ة العالقات إىل
أي اختزال كل
نقيض�ه)ّ ،
ّ
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شخص أردوغان .حيكم كريشجي عىل ممارسات تركيا
يف كلٍ من السياس�ة الداخلية والعالقات اخلارجية من
خالل معايير النظام الليربايل الدويل ( ُي َ
نظر عىل س�بيل
املثال ص ،)12وهبذا ،فإنه يفرتض ضمنًا أن مؤسسات
ه�ذا النظام ،مثل فريدوم ه�اوس /بيت احلرية ،تقيس
التط�ورات يف تركي�ا بموضوعية وحياد ّي�ة ،إال ّ
أن هذه
ليس�ت احل�ال دائماً  ،فعىل س�بيل املثال ،على الرغم من
أن دورة قضاي�ا املحاك�م بين عام�ي  2009و2011
اس�تندت جزئ ًي�ا إىل أدل�ة مل َّفق�ة ،ووضع�ت مئ�ات
م�ن الضب�اط العس�كريني والصحفيين والسياس�يني
واألكاديميين يف الس�جن عىل إثرها -ف�إن الكتاب قد
ّ
غ�ض الطرف ع�ن حقيقة أن نفس املؤسس�ات الغربية
وصفت ه�ذه العملي�ة القضائي�ة بوصفه�ا عالمة عىل
التحسن الديمقراطي يف تركيا (صفحة .)130تكشف
هات�ان الصورت�ان املختلفت�ان عن نقطة حرج�ة للغاية
ختص املنطق الذي جيادل به كرييش�جي؛ عالو ًة عىل ّ
أن
ّ
لاً
ريا لالهتامم مل
الكتاب يطرح بش�كل مس�تمر س�ؤا مث ً
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يعرج عليه كريش�جي ،وهو إذا ما كانت كل
ّ
هيتم به أو ّ
هذه األحكام الصادرة عن املؤسسات الغربية صحيحة
بش�كل موضوعي ،أم أهنا نتيجة أزم�ة تركيا مع النظام
الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة؟

مهم؛ ألنه يكشف حقيقة أن كريشجي
هذا السؤال ّ
ُيلقي ّ
كل ال ّلوم عىل صانع القرار الفردي (أردوغان) يف
أزم�ة تركيا املتزايدة مع النظام ال�دويل بقيادة الواليات
املتح�دة ،يف حني مه َّ�ش الديناميات النظامي�ة (املتعلقة
بكيفية عمل النظام الدويل) .وعىل الرغم من أن الكتاب
يبدأ بالرتكيز عىل أمهية املتغيرّ النظامي يف رشح س�لوك
الفاعلين السياس�يني إال أنّ�ه يوحي يف حتليل�ه النهائي
بأن القائد الس�يايس هو مص�در ّ
ّ
كل يشء .وبالرغم من
غني جدًّ ا لطالب السياس�ة
ه�ذا ،فإن الكتاب
ٌ
مص�در ّ
اخلارجية الرتكية؛ ألنه يقدّ م حتليلاً
مفصلاً للغاية ألزمة
ّ
تركي�ا األخرية مع الغرب ،كام أنه قراءة جيدة لصانعي
السياس�ة الراغبين يف فه�م أس�باب األزم�ة واحلل�ول
املمكنة هلا.

