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غزة باقية هنا :القوة العسكرية لن تحل مشكلة إسرائيل
بقلم :آفي ُ
دابش*

إننا نخسر

غزة هنا
عندم���ا تحترق اإلط���ارات في غزة،
تختنق البلدات اإلسرائيلية بالدخان.
وتتدف���ق المياه العادمة من غزة إلى
الجداول المجاورة وتلوث البيئة .كما
تصل هذه المياه أيضًا إلى ش���واطئ
عسقالن وزيكيم ،وتجبرها في بعض
األحيان على اإلغالق .ويخش���ى خبراء
الصح���ة من إمكانية ان���دالع األوبئة
اإلقليمية بس���بب األزمة اإلنس���انية
في غزة.
"حماس" منظمة متش���ددة تسيء
معاملة ش���عبها نفس���ه ،لكن الذي
جل���ب اآلالف م���ن الن���اس لالحتجاج
عن���د س���ياج الفصل بين إس���رائيل
وغ���زة ،على الرغم م���ن الخطر القاتل
الحقيقي ،كان الي���أس .وهذا اليأس
ل���ن ينته���ي .ف���ي البداي���ة أطلقنا
النكات عن "األنابيب الطائرة" ،لكننا

ضرورة الحديث إلى األتراك فورًا
بقلم :جيمس جيفري*

ُ
ِول���دت وترعرع���رت في عس���قالن؛
وأن���ا أقيم اآلن بجوار س���ديروت .وما
أزال أتذك���ر غزة القريب���ة ،على بعد
ذراع فحس���ب .وبغض النظر عن كم
القوة العس���كرية التي تستخدمها
إس���رائيل ،فإن غزة ل���ن تذهب إلى
أي مكان .وفيما يلي خمس���ة أش���ياء
يمكن���ك أن تراها على بعد خمس���ة
كيلومت���رات من حدود غ���زة ،والتي
يستحيل أن تراها من القدس أو تل
أبيب.

ما من شك في أن الغزيين يخسرون،
لكن ما ال يراه قادتنا هو أننا نخس���ر
ً
ً
نحن أيضًا .إننا نخس���ر جي�ل�ا كامال
ُ
كبر تحت نيران الصواريخ المستمرة
والصدمات الت���ي تأتي معها .ونحن
ً
نخس���ر ازدهارًا هائ�ل�ا ممكنًا يمكن
أن تقدمه منطقة غرب النقب .ونحن
نخس���ر الكثير م���ن الطاق���ة .ونحن
نؤمن بوه���م أن االس���تثمار المالي
الكبي���ر (الموجود ،بفض���ل الحكومة
اإلس���رائيلية) يمكن أن يغطي هذه
الخسائر .لكنه ال يفعل .ويحتاج المرء
إلى أن يعيش هناك ليفهم ذلك .إن
أهل غزة يخسرون أكثر بكثير ،لكننا
نخسر نحن أيضًا.
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تظاهرة قرب جدار غزة.

اضطررنا بعد ذلك إل���ى التعامل مع
الصواريخ من كل نوع.
وق���د تعاملن���ا م���ع األنف���اق ومع
مح���اوالت الوص���ول إلى إس���رائيل
عبرها .وس���وف نتمكن  -كما يبدو -
م���ن التعامل مع الطائ���رات الورقية
المحملة بالمولوت���وف .ولكن ،حتى
لو أغلقنا أعيننا ،فإن غزة لن تختفي.

الحل موجود على الطاولة
وكان دائمًا موجودًا هناك .س���بعة
عشر عامًا من الحرب  -منذ ضرب أول
صاروخ "قس���ام" سديروت  -يمكن أن
تنتهي فقط بحل سلمي.
س���موه "هدن���ة" إذا أردت���م؛ وقفًا
إلطالق النار ،أو اتفاق س�ل�ام .ويجب
أن تساعد إس���رائيل على إعادة بناء
البني���ة التحتية في غ���زة ،وأن توفر
تأش���يرات العمل للغزيين ،وتسمح
بقدر أكبر من حرية التجارة ،وتساعد
على تطوير ميناء عامل في القطاع.
ويجب أن تلتزم "حماس" بوقف
نيرانها لس���نوات مقبل���ة .وفي
حي���ن أنها ل���ن تواف���ق على نزع
س�ل�احها ،فإنها ربما توافق على
إزالة بعض مواقعها العس���كرية

أو تخفيض ترسانتها.
ويج���ب أن يك���ون هن���اك أيضًا
تبادل للس���جناء وإعادة لجثامين
الجنود اإلس���رائيليين .هذا هو ما
اقترحته "حماس" -بشكل أو بآخر-
في اآلونة األخيرة .ويجب تحويل
إبداعنا في صنع الحرب إلى إبداع
سياسي وتعاون مع مصر ،واالتحاد
األوروب���ي ،والوالي���ات المتح���دة،
وحتى تركيا ،من أجل التوصل إلى
اتفاق.

القوة العسكرية أضعف
سالح في ترسانتنا
ما من ش���ك هنا فيمن هو األقوى.
فق���درات إس���رائيل العس���كرية
تتفوق بكثير على قدرات "حماس".
وال تس���تطيع "حم���اس" أن ته���زم
الجي���ش اإلس���رائيلي ،أو حت���ى أن
تمنع���ه من إعادة احتالل قطاع غزة
(بثمن باه���ظ) إذا كان هذا ما تقرر
إسرائيل فعله.
ومع ذل���ك ،فإن القوة العس���كرية
تظل محدودة .إنها ال تحل مشكالت
النق���ص ف���ي الكهرب���اء والمي���اه
والبطالة .وهي ال تستطيع أن تتغلب

عل���ى اليأس أو أن ته���زم الرغبة في
الحرية.
والغطرس���ة التي تأتي م���ع القوة
العسكرية تضع اإلس���رائيليين في
أوضاع تكون فيها القوة هي خيارهم
الوحيد .والعنف ال يولد سوى المزيد
من العنف .وقد أثبتت س���بع عش���رة
س���نة من الحروب أن ه���ذا ال يعمل.
ولك���ن ،ما ال���ذي يمك���ن أن يعمل؟
المن���اورة الدبلوماس���ية ،وتجدي���د
االتصال مع الس���لطة الفلسطينية.
االستثمار االقتصادي .وهناك اآلالف
من الطرق األخ���رى  -وقد حان الوقت
الستخدامها.

إننا نتقاسم هذا المكان
عندما يقف الم���رء على تلة كوبي،
عند الحاف���ة الغربية من س���ديروت
وعلى بعد ثالثة كيلومترات فقط من
غزة ،فإنه يس���تطيع أن يرى األشياء
هناك بوض���وح .إن غزة هن���ا .وأنا ال
أتح���دث ع���ن المنطقة العس���كرية
الفاصلة.
إن من���ازل الن���اس موج���ودة حقًا
على بعد مس���افة قصيرة فحس���ب.
وكش���خص ول���د ف���ي الع���ام 1967

وترعرع في عس���قالن ،فإن ذكرياتي
عن غزة ال ت���زال حية ،م���ن الطفولة
وحتى االنتفاض���ة األولى ،ثم غوش
قطي���ف قب���ل اتفاقات أوس���لو .كان
آالف الغزيي���ن يأت���ون للعم���ل في
مدن إس���رائيل الجنوبية كل صباح،
وكان آالف اإلس���رائيليين يأتون إلى
األس���واق والمقاهي والش���اطئ في
غزة.
من المؤكد أنه كانت هناك عالقات
قوة  -أنا ال أتجاه���ل ذلك .وإنما كان
هناك نوع من االعتمادية المتبادلة.
وإل���ى هذا الي���وم ،ل���دى الكثير من
اإلس���رائيليين وس���كان س���ديروت
عالقات ش���خصية قوية وعميقة في
غ���زة .وحت���ى وقت قريب ه���و العام
 ،2006كان ال يزال بوسع الغزيين أن
يأتوا ويعمل���وا في المنطقة .ويمكن
أن تتح���ول هذه الذاك���رة الحية إلى
رؤية للس�ل�ام ،والتي تتعزز بعالقات
ذات معنى.

عن "مجلة "+972
*أحد ق���ادة "حركة الهام���ش" وعضو في
قيادة حزب "ميريتس".

الخالف الروسي  -اإليراني« ..بالون اختبار»
لـحـوار «التسويـة» الـقـادمـة فـي سـوريـة
بقلم :رائد جبر
انشغلت وسائل إعالم روس���ية وأوساط الخبراء خالل
األس���بوع األخير بمتابعة اتس���اع ه���وة التباينات بين
روسيا وإيران في سورية ،أخيرًا ،على خلفية التفاهمات
التي توصلت إليها موس���كو مع تل أبيب بشأن ضرورة
انس���حاب إيران والميليشيات الموالية لها من الجنوب
السوري ،وفي إطار شروع موسكو في محاولة وضع مالمح
للتسوية النهائية في سورية ،برزت في بعض جوانبها
تناقضات مع األولويات اإليرانية في هذا البلد.
كان الفت���ا أن التصريحات الروس���ية حول هذا الملف
اقترن���ت بتح���ركات ميداني���ة؛ بينها تعزي���ز حضور
الشرطة العس���كرية الروس���ية في الغوطة وفي بعض
أحياء العاصمة السورية ،باإلضافة إلى «المناورة» التي
قامت بها موس���كو في القصير عب���ر الدفع بوحدات من
الشرطة العسكرية ثم سحبها في وقت الحق.
ّ
وعد خبراء روس أن هذه التحركات هدفت إلى توجيه
رس���ائل إلى النظام وإيران بجدية موس���كو في طرحها
حول ضرورة تقديم تنازالت واضحة من جانب حليفيها
النظام وإيران إلطالق مس���ار تسوية تكون قابلة للحياة
ومرضي���ة لألطراف اإلقليمية والدولي���ة كما للمعارضة
السورية.
وتعمد دبلوماس���يون روس التذكير ف���ي هذا اإلطار
بالعبارة التي أطلقها الرئيس فالديمير بوتين مباشرة
بعد قمة سوتش���ي التي جمعته م���ع نظيريه التركي،
رجب طيب أردوغان ،واإليراني ،حس���ن روحاني ،حول أن
«التنازالت إلنجاح التسوية مطلوبة من كل األطراف بما
في ذلك من الحكومة السورية».
أهمية العبارة أنها جاءت بعد مرور  24ساعة فقط على
لقاء بوتين برئيس النظام بشار األسد في سوتشي.
لك���ن األه���م ،وفق���ا لمتابعي���ن روس ،أن الضغ���ط
الدبلوماس���ي الروس���ي على النظام وعلى إيران ،اتخذ
في الفترة األخيرة طابع���ا مفتوحا يتجاوز حال التكتم
التي س���يطرت على الوضع في أوقات س���ابقة؛ إذ غدت
التحركات والتصريحات الروسية تتخذ مسارات مباشرة
وتوجه رسائل مباشرة.
لكن الس���ؤال الذي ب���رز بقوة هو :هل تملك روس���يا
بالفعل آليات للضغط على إي���ران من أجل حملها على
االنسحاب من س���ورية؟ وهل يوحي التباين الحالي بأن
عالقات الطرفين تقف على حافة االنفجار كما أش���ارت
تحليالت كثيرة؟
وفي الس���ياق ذاته ،نشرت وس���ائل إعالم تقارير عن
وصول العالقة إلى مس���توى واضح من التردي ،وذكرت
فيه���ا أن «مس���ؤولين اثني���ن كبيري���ن ف���ي التحالف
اإلقليم���ي الذي يدعم دمش���ق ،أكدا أن انتش���ار قوات
روسية في سورية قرب الحدود اللبنانية ،هذا األسبوع،
تس���بب في احتكاك م���ع القوات المدعوم���ة من إيران،
من بينها ق���وات (حزب الله) الذي اعترض على التحرك

غير المنس���ق ،وأن هذه الخطوة ج���اءت من أجل طمأنة
اإلس���رائيليين إلى جدية موس���كو في مواجهة اتساع
الوجود اإليراني في سورية».
ونقل���ت الصحافة أيض���ا أن «مح���ور المقاومة يدرس
الوض���ع بجدية بعد التحرك الروس���ي غير المنس���ق»،
وأن «أجندة إيران وروس���يا المتناقض���ة أصبحت أكثر
وضوحًا اليوم ،ال س���يما بعد دخول إسرائيل على الخط
مع روسيا».
كما أوردت مجلة «بزنس نيو يوروب» البريطانية مقالة
تحت عنوان« :روس���يا وإيران :صداقة تقابلها خصومة
صامت���ة» ،بقلم أس���تاذ العالقات الدولي���ة في جامعة
تبليسي الجورجية ،إميل أفالدياني.
وق���ال أفالدياني ف���ي مقالته« :كما ه���و معتاد ،تبدأ
الخالف���ات الحقيقية بي���ن الحلفاء وق���ت الحرب ،بعد
انتهاء األعمال القتالية الرئيسة ،وهذا ما ينطبق على
روس���يا وإيران .إيران ترغب بتعزيز وصولها إلى البحر
األبيض المتوسط عبر سورية ،بينما تخشى موسكو من
أن تصب���ح إيران قوية بما يكفي لعدم الخضوع للقيادة
الروسية ،كما أن أهداف موس���كو اإلقليمية تستدعي
االستماع جيدًا إلى مطالب الحكومة اإلسرائيلية».
بعد ذلك جاءت ردود الفعل اإليرانية المباش���رة ،ثم
بش���كل غير مباش���ر من جانب أطراف موالي���ة إليران،
أبرزها «حزب الله» ،لتضع موسكو أمام «اختبار جديتها
في فرض تس���وية في الجنوب مهم���ا كانت طبيعتها
فإنها س���وف تنس���حب على مس���ار العمل لترس���يخ
مالمح التس���وية الشاملة» ،وفقا لخبير روسي مقرب من
«الخارجية».
تبدو العبارة واضحة جدا؛ إذ لن يكون بمقدور موسكو
إقناع أط���راف إقليمية مؤثرة وأطراف دولية رئيس���ة،
بقدرتها عل���ى إدارة الح���ل وهي تواج���ه بتصريحات
إيرانية ومن جانب «حزب الله» ،مفادها أن ال روس���يا وال
أي قوة أخرى ستكون قادرة على إخراج إيران وحلفائها
من الجنوب السوري أو أي بقعة أخرى ،ما دام النظام لم
يعلن رغبته في إنهاء الوجود اإليراني.
واعتب���رت الصحافة الروس���ية أن ه���ذه التصريحات
حملت رس���الة تحد قوية لموس���كو س���عت إلى إعادة
ال���روس إلى «الحجم الطبيعي» ف���ي التعامل ضمن أطر
التحالف القائم حتى اآلن ،وفقا لتعليق صحافي.
وكان الفت���ا بع���د هذا التط���ور أن اللهجة الروس���ية
مالت إل���ى تخفيف حدتها ،وتجاهلت وس���ائل اإلعالم
الحكومية الروس���ية تصريحات قوية لحسن نصر الله
انتقد فيها الروس صراحة.
وفي الوقت ذاته دلت التحركات الروسية على مسعى
من جانب موس���كو إلى احتواء الفتور الذي سيطر على
العالقة مع طهران.
وبرز ذلك خالل لقاء بوتين وروحاني على هامش قمة
منظمة ش���نغهاي للتعاون في بكي���ن؛ إذ تعمد بوتين
اإلشارة إلى «اإلنجازات المشتركة للطرفين في سورية».

وصحيح أن الجزء األعظم من المحادثات جرى خلف أبواب مغلقة ما أوحى
بتعقد المفاوضات بين الجانبين ،لكن ما تسرب منها الحقا أوحى بأن روسيا
لم تتخذ مواقف حازمة بعد حيال إيران ووجودها وتأثيرها في سورية.
وكان الفت���ا تأكيد بوتي���ن وروحاني خالل اللقاء أن العالقات الروس���ية -
اإليرانية «فريدة وخاصة» ألنها تتعلق بعدد واس���ع جدا من المس���تويات
والمسارات وال تقتصر على تعاون في قطاع أو مسار سياسي.
بهذا المعنى يوضح الطرفان أن الخالفات في سورية حول بعض الملفات
لن يك���ون لها تأثير انفجار العالقة .ويؤكد الطرفان أن الش���راكة في عدد
من الملفات الممتدة من جنوب القوقاز وحوض قزوين إلى آس���يا الوسطى
وصوال إلى الش���رق األوس���ط ،أعمق من أن تكسر بس���بب خالف حول ملف
واحد ،رغم إقرار خبراء من الجانبين بأن تشابك العالقة وتعقيداتها يجعل
كل طرف ش���ريكا متعبا إلى درجة معينة بالنس���بة إلى الطرف اآلخر ،لكنه
«شريك ال بديل عنه حاليا رغم مشكالته».
بعد القمة الروس���ية  -اإليرانية كان الفت���ا أيضا أن مركز األزمات الرباعي
الذي يضم روس���يا وإي���ران والعراق والنظام ومركزه بغ���داد ،عقد اجتماعا
مفاجئا لرؤس���اء أجهزة االس���تخبارات ش���كل عمليا محاولة إلعادة إحيائه
بعدما غدا منسيًا ،وتم خالل االجتماع تداول تطورات الوضع في سورية.
وم���ن الطبيعي أن البحث ترك���ز على الوجود اإليران���ي ومتطلبات إطالق
التس���وية السياس���ية في المرحلة المقبلة .كانت ه���ذه ،وفقا لتصريحات
روس���ية ،محاولة أخ���رى إلع���ادة ضبط الس���اعات والسياس���ات على ضوء
المتغيرات ومحاولة الحتواء تعقيدات الموقف مع إيران.
ف���ي إطار هذه التح���ركات ،يرى خبراء روس أن موس���كو ما زالت لم تتخذ
قرارا نهائيا بمواجهة تعزيز الوجود اإليراني في س���ورية ،وأن الحديث عن
الجنوب والتفاهمات مع تل أبيب ،عكس���ا فقط رغبة روسية في إطالق حوار
ش���امل حول هذا الموض���وع ال يصل في حالته الراهن���ة إلى مرحلة صدام
مباشر أو غير مباشر.
وقال مصدر روسي لـ«الشرق األوسط» إن موسكو تشعر بأن إيران ستكون
أكث���ر مرونة للحديث عن تقلي���ص وليس إنهاء الوجود في س���ورية ،لكن
الثمن المطلوب في مقابل ذلك لم يوضع بعد على طاولة البحث.
هذا يعني أن موس���كو ما زال���ت تخوض مرحلة إط�ل�اق «بالونات اختبار»
لتحديد مالمح أولية للتس���وية المحتملة في سورية على ضوء اتصاالتها
المكثفة حاليا مع إسرائيل ومع فرنسا التي نشطت سياساتها في سورية،
أخيرًا ،وعلى خلفية اقتراحات أوروبية بتش���كيل آلية مشتركة للحل تجمع
بين مس���ار آس���تانة ومجموعة إقليمية دولية واس���عة تضم بلدانا عربية
مؤثرة ،باإلضافة إلى الواليات المتحدة وبعض بلدان االتحاد األوروبي .وربما
الصين واليابان.
أهمي���ة هذا المدخل أنه س���يكون قادرًا على وض���ع أي اتفاقات نهائية
موضع التنفيذ ،خصوصا في إطار مس���ائل التس���وية السياسية النهائية،
وملف إعادة اإلعمار .لكن المش���كلة الرئيس���ة التي تعترض هذا المس���ار
غي���اب الحوار الروس���ي  -األميركي الذي ل���ن تكون العالقة بين موس���كو
وباريس قادرة على تعويضه حاليا.
وحتى يتم إطالق حوار مباش���ر بين موسكو وواش���نطن تدخل فيه أوروبا
ويأخذ في االعتب���ار مصالح األطراف العربية واإلقليمية المؤثرة ،س���تظل
األحاديث الروس���ية عن خ���روج كل القوات األجنبية من س���ورية ،بما فيها
اإليرانية ،جزءا من بالونات االختبار ومس���اعي التحضير لنقاش مستقبلي
شامل في هذه المسألة.

عن «الشرق األوسط»

بينما تركز واش���نطن ألس���باب وجيهة على
القضايا النووية لش���مال كوريا وإيران ،هناك
أزمة إس���تراتيجية أخرى تط���رح تهديداتها
وتتعل���ق بتركيا .وف���ي حين أنه م���ن الممكن
ح���ل النزاعات الثنائي���ة المختلفة التي تؤجج
اّ
ه���ذه األزمة ،إل أن هناك حاج���ة لقيام كل من
واشنطن وأنقرة بإجراء تغييرات في مواقفهما،
ّ
وتواصلهما على مستوى أعلى وأفضل ،لتجنب
إلح���اق ضرر دائم يؤثر على سياس���ة الواليات
المتحدة في جزء كبير م���ن المنطقة األوروبية
اآلسيوية (أوراسيا).
وق���د بلغ���ت مجموع���ة القضايا الت���ي بدأت
ً
مس���تعصية وتس���ببت في خالف بين البلدين
ذروتها عندما التقى وزي���ر الخارجية التركي،
مولود جاويش أوغلو ،نظي���ره األميركي ،مايك
بومبيو ،في  4حزيران ،لحل إحدى هذه المشاكل
ظاهريًا  -وهي وضع «حزب االتحاد الديمقراطي»
الكردي الحليف للواليات المتحدة حول مدينة
منبج الس���ورية ،ال���ذي تعتبره أنق���رة مصدر
تهديد له���ا .لك���ن تهديدًا أكب���ر طغى على
المحادث���ات ،أال وه���و إقدام تركيا على ش���راء
منظوم���ة الدفاع الج���وي الروس���ية "أس"400-
وتأثيرها على ش���راء أنقرة لألسلحة األميركية،
وعلى وجه التحديد المقاتلة من طراز "إف،"35-
التي تش���تري منها تركيا أكثر من  100طائرة
وتشارك في سلسلة اإلنتاج بأكملها.
وتنقس���م النزاعات الثنائي���ة إلى أربع فئات:
األولى واألكثر خط���ورة هي تطبيق الكونغرس
األميركي عقوبات على تركيا بس���بب ش���رائها
نظ���ام الدف���اع الج���وي "إس ،"400-ك���رد فعل
لألنش���طة الروسية الش���ائنة .وهناك مخاوف
حقيقية من إمكانية قيام روس���يا باس���تخدام
ه���ذا النظام لجم���ع معلومات اس���تخبارية عن
طائرات "إف "35-التي يت���م تحليقها من قبل
الطيارين األميركيين واألتراك.
أما الفئة الثانية فهي س���ورية ،حيث تعتبر
تركيا أن كل من إيران والرئيس الس���وري بشار
ً
األس���د ،فضال عن «حزب االتحاد الديمقراطي»
ّ
العمال الكردس���تاني»
الذي هو جن���اح «حزب
ّ
التركي الكردي المتمرد في س���ورية ،تش���كل
تهديدًا وجوديًا لها .ومن المهم اإلش���ارة إلى
أن تركي���ا تعتبر تنظيمي «الدولة اإلس�ل�امية»
و«القاع���دة» ف���ي س���ورية بمثاب���ة تهديدات
تكتيكي���ة أق���ل إلحاحًا عل���ى ما يب���دو .وعلى
النقيض من ذل���ك ،تلتزم الوالي���ات المتحدة
خطابيًا باحت���واء تصرفات إيران في س���ورية،
ولك���ن أولويتها كان���ت منصبة عل���ى محاربة
تنظيم «الدولة اإلس�ل�امية» ،األمر الذي يتطلب
قي���ام تحالف مع «حزب االتح���اد الديمقراطي»
نفس���ه الذي يه���دد تركيا .وتعمل واش���نطن
وأنق���رة على إخ���راج عناص���ر «ح���زب االتحاد
الديمقراطي» م���ن منبج ،بالقرب م���ن المواقع
التركية ،لكن األسئلة األكبر المتعلقة بسورية
تنتظر قرارات إدارة ترامب.
ويتمثل مجال االنقسام الثالث في طلب تركيا
من الواليات المتحدة تسليم زعيم حركة غولن
الدينية الثقافية ،فتح الله غولن ،لدور حركته
في االنقالب العسكري التركي في العام .2016
ويش���ك األتراك في ّ
تورط أميركا في االنقالب،
نظرًا إلى رد واشنطن ّ
األولي الفاتر ،وإقامة غولن
في الواليات المتحدة .وحيث ال يثق البعض في
واشنطن بأي ادعاء صادر عن الرئيس أردوغان،
ّ
فهم يشككون بدور أنصار غولن .وقد تراجعت
مكان���ة الواليات المتحدة ف���ي تركيا أكثر من
المس���توى المنخفض االعتيادي بش���أن غولن،
ال���ذي يعتقد معظ���م األتراك أن���ه يقف وراء
االنقالب.
وهن���اك قضاي���ا قانونية أخرى  -م���ن بينها
اته���ام تركيا لقس أميرك���ي وموظفين أتراك
ضمن بعثة الوالي���ات المتحدة بارتكاب جرائم
سياس���ية ،ومحاكمة ف���ي الوالي���ات المتحدة
تش���مل قي���ام مص���رف ترك���ي تاب���ع للدولة
بتقويض العقوبات على إيران  -تؤدي جميعها
إلى إس���اءة العالقات بش���كل إضاف���ي .كما أن
اإلجراءات التي يتخذه���ا الرئيس أردوغان من
أجل زيادة حكمه االستبدادي تغذي المخاوف
من أنه سينهي الديمقراطية في تركيا.
وهن���اك مس���اومات محتمل���ة لجمي���ع هذه
القضايا الصعبة ،لكن وجهة نظر كل دولة تجاه
ّ
األخرى تعزز االتجاه الالمركزي لهذه المشاكل.
فاألت���راك ،ولي���س أردوغان وح���ده ،يعتبرون
السياسة الخارجية في القرن التاسع عشر ،من
حيث الواقعية السياس���ية ،ذات "قوة عظمى"
حيث أن عالقات تركيا مع اآلخرين نفعية إلى ّ
حد
كبير .وال يتعاطف األتراك كثيرًا مع التطلعات
المثالية للنظام العالمي الذي تقوده الواليات
المتح���دة ،ب���ل يعتبرون���ه أداة أمنية جماعية
مفيدة .وعندم���ا تتصرف الوالي���ات المتحدة
ّ
خالفًا لس���لوك "القوة العظم���ى" المتوقع ،على
غرار انتقاد تركيا بس���بب سياساتها المحلية،
يش���عر األتراك بوجود بع���ض الدوافع الخفية
وراء ه���ذا التصرف ،أو حت���ى الدعم األميركي
الخف���ي لألع���داء الداخليين  -مستش���هدين
بوجود غولن في بنسلفانيا والشراكة األميركية
م���ع «حزب االتحاد الديمقراطي» الذي يدور في
ّ
العمال الكردستاني».
فلك «حزب

كما ينظر األتراك إل���ى تصرفات األميركيين
المختلفة على أنها "خيانات" س���ابقة ،بدءًا من
سحب الصواريخ من تركيا أثناء األزمة الكوبية،
مرورًا بحظر األس���لحة الذي ت���م البدء بتنفيذه
بعد تدخ���ل تركيا ف���ي قبرص ،وإل���ى قرارات
الكونغرس األميركي بش���أن اإلب���ادة الجماعية
لألرمن ،وإدان���ة الرئيس أوبام���ا ألردوغان بعد
موافقت���ه على اتفاق نووي مع طهران ً
بناء على
طل���ب أوباما في العام ( .2010وينس���ى األتراك
بسهولة الدعم الذي قدمته الواليات المتحدة
على مر العق���ود ،بدءًا من من مش���اريع خطوط
األنابيب اإلستراتيجية ،وإلى القبض على زعيم
ّ
العمال الكردستاني أوجالن).
حزب
وبدورها ،تشعر الواليات المتحدة بالقلق من
انجراف تركيا بعيدًا عن العالم "الغربي" ونحو
روسيا .وتركز واشنطن على تحديات أردوغان
للتعددي���ة الديمقراطي���ة والحرية اإلعالمية،
وزي���ادة "األس���لمة" ،والعالق���ات المريحة مع
موس���كو التي تتجلى في بيع نظ���ام الـ "إس-
."400
لك���ن تركي���ا كدول���ة ،ومعظ���م األت���راك،
راضون أساس���ًا عن "الوضع القائ���م" ،كونهم
المس���تفيدين الرئيس���يين م���ن النظ���ام
االقتص���ادي العالم���ي  -م���ا يس���هل نموهم
االقتصادي الهائل واتحاد الجمارك المشترك
م���ع االتحاد األوروبي  -والنظ���ام األمني لحلف
"الناتو" على السواء .فهم يخشون بالفطرة من
الدول التوسعية المعادية للوضع القائم مثل
روسيا وإيران.
ويعتبر األتراك أنفس���هم ج���زءًا من الغرب
على نحو ال تعتبر ذلك ش���عوب السعودية أو
إيران أو مصر .وحين يفكر األتراك من الرئيس
ً
نزوال إلى عامة الشعب بالعالم الخارجي ،تكون
برلين أو لندن أو واشنطن نقطتهم المرجعية
وليس موس���كو أو الرياض .وق���د حلم أردوغان
ّ
يجسد "سلطنة عثمانية جديدة"
بنفوذ تركي
من خ�ل�ال جماع���ات «اإلخ���وان المس���لمين»
الحليف���ة في مختل���ف أنحاء العال���م العربي،
ّ
تب���دد في ظل ردود الفعل من
لكن هذا الحلم
مصر إلى س���ورية ما بعد "الربي���ع العربي" .إن
ّ
الدول التي تش���كل اس���تثناءات ن���ادرة على
غ���رار الصين وإي���ران ال "تخرج" بس���هولة من
أي ائتالف عالم���ي .لكن االفتراض ،كما يفعل
البعض في واش���نطن ،بأن "الواليات المتحدة
قد خس���رت تركي���ا" يجعل المس���اومات من
أجل إصالح العالقات أم���رًا صعبًا ،فلماذا ّ
تكبد
ّ
العناء إذًا؟ إن "التعن���ت" الناتج في المواقف
ّ
األميركية يولد مخاوف تركية من أن الواليات
المتحدة تحاول إلحاق الضرر بتركيا.
إن المخاطر هائلة بالفعل .ومن الصعب رؤية
الواليات المتحدة تقوم باحتواء إيران من دون
تركي���ا .كم���ا أن تركيا هي مركز نظ���ام الرادار
الخاص بحل���ف "النات���و" الض���روري لدفاعات
الحلف الصاروخية في وجه إيران .وفي منطقة
شاس���عة ،تش���مل عمليات حل���ف "الناتو" في
أفغانس���تان والبلق���ان ،وف���ي أوكراني���ا ،وفي
القوقاز ،وعلى طول الحدود السورية ،حيث ّ
يتم
إيواء ماليين الالجئين الذين كانوا سيتدفقون
إلى أوروب���ا ،تضطلع تركيا ب���أدوار مهمة .وبما
أنها تقع بين روسيا العدائية ،وسورية ،وإيران،
ّ
فهي تمكن الواليات المتحدة من بسط نفوذها
البري والجوي والبحري في شمال الشرق األوسط،
والبح���ر األس���ود ،والقوقاز .وفي حي���ن غالبًا ما
تطالب تركي���ا بالقيام بدور في اتخاذ القرارات
المتعلقة بالعملي���ات األميركية ،فإن الحقيقة
هي أنها أيدت بش���كل حاس���م الخطوات التي
اتخذتها الواليات المتحدة ،بدءًا من الحرب ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،إلى حرب كوسوفو،
وإلى صراع جورجيا في العام  2008والعمليات
في أفغانس���تان .وعلى الرغم م���ن الصعوبات
ُ
المالي���ة الحالية ،تعد تركيا واحدة من أكبر 20
اقتصادًا في العال���م ،ولديها ثاني أكبر جيش
في حلف "الناتو" ،وهي مستقرة وديمقراطية
وفقًا للمعايير اإلقليمية .إنها ليس���ت شريكًا
يمكن للمرء أن يتجاهله بسهولة.
ّ
إن المس���ألة الوحي���دة التي من ش���أنها أن
تخرج تركيا من الشراكة مع الواليات المتحدة
ه���ي قضية العقوبات على ش���راء األس���لحة
الروس���ية .وبس���بب رفض تركيا إعادة النظر
في ش���راء منظومة "أس( "400-هذه الصفقة
ً
لم تكتمل بعد م���ن الناحية العملية) إضافة
إلى احتج���از مواطني���ن أميركيي���ن وخطايا
أخرى ،يسعى الكونغرس األميركي حاليًا إلى
منع عمليات انتقال مقاتالت "إف "35-بشكل
وقائ���ي التي من المق���رر أن تبدأ في حزيران.
ً
ّ
وقد تشكل هذه الخطوة ضربة كبيرة ومكلفة
جدًا بالنسبة لتركيا ،على غرار منع الكونغرس
نقل طائرات "أف "16-التي اشترتها باكستان.
ولم ّ
يتم ترميم الثقة بين واش���نطن وإسالم
أباد بش���كل كامل .وحتى يومن���ا هذا ،ال يزال
هذا األمر يؤثر على عمليات الواليات المتحدة
مع باكس���تان وفي أفغانستان .ويشكل ذلك
سببًا كافيًا لمراقبة مجريات هذه المحادثات
عن كثب.

عن موقع "معهد واشنطن".
*سفير الواليات المتحدة السابق لدى تركيا.

