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ملخص الثحث

بعد أف حقق حزب العدالة والتنمية الًتكي الفوز يف االنتخابات التشريعية اليت جرت عاـ
 ،2002سارعت اإلدارة األمريكية برئاسة بوش االبن بعد شهرين من تسنم اضتزب للحكومة
برئاسة رجب طيب أردوغاف إىل االتصاؿ بالزعماء األوربيُت على ىامش قمة بروكسل وحثهم
على منح تركيا موعداً لبدء انضمامها اىل االحتاد األوريب ،باظتقابل أكد رئيس الوزراء الًتكي
رجب طيب أردوغاف يف أكثر من مناسبة على أف الواليات اظتتحدة األمريكية ىي الشريك

الطبيعي لًتكيا يف سعيها إىل حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية ،ووقوؼ تركيا إىل جانبها يف مكافحة

اإلرىاب مبعناه اضتقيقي ،فضالً عن أهنا تؤدي دوراً مهماً يف تطوير موارد الطاقة يف حوض حبر
قزوين وعالقتها اظتتطورة مع ؼتتلف دوؿ شبو جزيرة البلقاف جعلت من نفسها مفتاحاً إلقامة

التعاوف يف اظتنطقة.

واىل مثل ذلك ،ذىب الرئيس األمريكي باراؾ اوباما عندما دعا االحتاد األوريب لقبوؿ تركيا
يف عضويتو على ىامش اجتماعات قمة العشرين عاـ  ،2009وىذا يكشف أف تركيا مل تعد
جسراً بُت الشرؽ والغرب فحسب ،بل أضحت تركيا دولة ػتورية بفعل سياسة حزب العدالة
والتنمية اليت أكسبتها تلك األقتية اإلسًتاتيجية يف السياسة األمريكية.

ويف ضوء ىذه السياسة اليت انتهجها حزب العدالة والتنمية ،سيتم تناوؿ اظتوضوع وفق
ػتورين ،يناقش األوؿ :أبعاد العالقة الًتكية – األمريكية ،بينما يركز األخر على إدراؾ اظتتغَتات

وتعزيز اظتشًتكات ،فضالً عن اطتادتة واىم االستنتاجات.
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املقذمـــــح

تراجعػػت األقتيػػة اإلسػًتاتيجية لًتكيػػا ،خانػػة مػػن اظتنيػػور الغػػريب بعيػػد هنايػػة اضتػػرب البػػاردة
وانتهاء اطتطػر الشػيوعي ،ولكػن بػدا الحقػاً أف ذتػة حاجػة غربيػة وأمريكيػة ملحػة للػدور الًتكػي يف

ظل تعقد األوضاع يف الشرؽ األوسػ ودخػوؿ الواليػات اظتتحػدة األمريكيػة للمنطقػة بكػل قلهػا
حتػػت ذريعػػة باضتػػرب علػػى اإلرىػػابد ،الػػيت أفقػػدها وأ قلػػت كاىلهػػا بالعديػػد مػػن اظتشػػاكل الػػيت ال
تزاؿ آ ارىا باقية حىت اآلف .وال متفػى أف العالقػات الًتكيػة األمريكيػة قػد شػهدت تػوتراً ملحوظػاً
يف مرحلة ما بعد اضتادي عشر مػن أيلػوؿ 2002ـ ،بسػبب رتلػة مػن العوامػل كػاف الػرئيس فيهػا
ن ػػعود ح ػػزب العدال ػػة والتنمي ػػة ال ػػذي نتث ػػل اإلس ػػالـ اظتعت ػػدؿ إىل الس ػػلطة يف تركي ػػا من ػػذ ع ػػاـ
2002ـ ،وما أحد و من تغيَت اسًتاتيجي يف سياسة البالد اطتارجية ،مبا ينسػجم وتطلعػات قػادة
اضتزب ،السيما بعد التغَتات اصتيوسياسية اليت استحد تها سياسة الواليات اظتتحدة األمريكية يف
ػتػػي تركيػػا اإلقليمػػي ا ػػر احتالعتػػا أفغانسػػتاف والع ػراؽ .إال أف اطتػػي النػػاظم عتػػذه العالقػػة يؤكػػد
حرص الطػرفُت علػى أال تػؤ ر خالفاهػا علػى الشػراكة اإلسػًتاتيجية بينهمػا ،ؽتػا دفعهمػا إىل إعػادة

تقي ػػيم العالق ػػة بينهم ػػا وتض ػػييق فج ػػوة اطتالف ػػاتب2د .إذ ي ػػدرؾ كالقت ػػا أف تك ػػوف ؽتارس ػػة اللعب ػػة
السياسية بعيدة عن نائية األبيض واألسػود ،ففػي الوقػت الػذي تػر فيػو واشػنطن أقتيػة التعامػل
مع فكرة النموذج اإلسالمي الًتكي اظتعتػدؿ ،دػد أنقػرة يف الواليػات اظتتحػدة أهنػا حليػف وخصػم
يف ٍ
آف واحػػدب2د .ولكػػي نػػتمكن مػػن فهػػم ىػػذه الثنائيػػة الػػيت حتكػػم العالقػػة بػػُت الواليػػات اظتتحػػدة
األمريكية وتركيػا ،يف ضػوء سياسػة حػزب العدالػة والتنميػة اصتديػدة سػنتناوؿ اظتوضػوع علػى وفػق

اظتطالب اآلتية:
اظتطلب األوؿ :أبعاد العالقة الًتكية األمريكية.
اظتطلب الثاين :إدراؾ اظتتغَتات وتعزيز اظتشًتكات.
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املطلة األول  :أتعاد العالقح الرتكيح األمريكيح

وجدت تركيا نفسها بعد هناية اضترب العاظتية الثانية أماـ خيارين ال الث بينهما ،أما

االنضماـ إىل اظتعسكر الشيوعي ،أو اظتعسكر الغريب ،فوجدناىا قد اؿتازت بكل قلها إىل

اظتنيومة الغربية بامتدادىا اإلسرائيلي ،حىت أنبحت دتثل أحد اظتفاتيح اظتهمة لفهم السياسة
األمريكية يف الشرؽ األوس  ،ليس بسبب البعد اصتيواسًتاتيجي عتا فحسب ،بل لقدرها على
تقدًن نفسها للواليات اظتتحدة شريكاً نتكن االعتماد عليو بالشكل الذي جعل منها حجر
الزاوية يف السياسة األمريكية داه الشرؽ األوس  ،وحليفاً اسًتاتيجياً مهماً ومؤ راً يف العامل،
وذلك نتيجة صتملة من العوامل ذات األبعاد السياسية واألمنية واالقتصادية ،ولعل أقتها اآليت:

أوالً .البعد االسًتاتيجي:

لقد أ َّر البعد االسًتاتيجي تأ َتاً مهماً يف حرص كل من الواليات اظتتحدة وتركيا على
توطيد عالقاهما منذ اضترب العاظتية الثانية ويف خالؿ اضترب الباردة ،وقد دسد ذلك بدعم

الواليات اظتتحدة لًتكيا اقتصادياً وعسكرياً يف ضوء اظتصاحل اظتشًتكة واظتتداخلة ظتواجهة
هديدات االحتاد السوفييت السابق ،انطالقا من انتمائها إىل حلف الشماؿ األطلسي ،وظتا دتتاز
بو تركيا من موقع اسًتاتيجي يف اظتنطقة اظتمتدة من أوروبا وحىت القوقاز مروراً بالبلقاف والشرؽ

األوس

ب 3د

 ،إال انو ساد شعور عند األتراؾ باـتفاض القيمة اإلسًتاتيجية لًتكيا لد الواليات

اظتتحدة بعيد انتهاء اضترب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت حيث أنبحت البيئة اإلقليمية لًتكيا

أكثر أمناًب4د .ولكن اظتصاحل األمريكية الكبَتة واظتمتدة من حبر قزوين إىل أسيا الوسطى وحىت
اطتليج العريب ،تتطلب وجوداً عسكرياً وحليفاً إسًتاتيجياً مباشراً يف السيطرة على منابع
النف ب5د ،مث جاءت حرب اطتليج الثانية عاـ 2990ـ لتعزز من حاجة الواليات اظتتحدة لدور
تركيا يف ظل إسًتاتيجيتها اصتديدة اظتتمثلة بتكثيف وجودىا العسكري يف منطقة الشرؽ
األوس  ،من خالؿ احتفاظها بأكثر من  2500جندي أمريكي يف قاعدة اؾترليك الًتكية
الستخدامها يف تقويض النياـ السياسي العراقي ضمن إسًتاتيجية ما يعرؼ باالحتواء اظتزدوج

للعراؽ وإيراف ،ويف دعم الناتو حبرب احتالؿ أفغانستافب6د .حيث تنير الواليات اظتتحدة
233

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

األمريكية إىل تركيا أهنا جزء أساس من منيومة األمن اإلقليمي يف الشرؽ األوس وينبغي
زتايتها يف مواجهة أي هديدات من دوؿ اصتوار عتا ،فضالً عن التنسيق األمٍت واالستخباري بُت
البلدين الذي أفصح عنو تشكيل ىيئة مشًتكة بُت البلدين للتنسيق اللوجسيت واألمٍت ،حيث

ير احد القادة العسكريوف يف حلف الناتو إف تركيا قد اكتسبت تلك األقتية القصو يف
اإلسًتاتيجية األمريكية من كوهنا العضو الوحيد يف حلف الناتو من دوؿ الشرؽ األوس  ،ؽتا
سيؤىلها إىل استيعاب التهديدات اليت سيواجهها الغرب خارج غتاؿ نفوذه كي يتمكن من اختاذ

إسًتاتيجية مالئمة يف مواجهة التطورات السياسة اليت ستجعل من الشرؽ األوس مسرحاً
للنزاعات والصراعات اإلقليمية واإل نية على وفق اظتخططات األمريكية يف اعتيمنة الكاملة على
منابع الطاقة ليس يف اطتليج العريب فحسب بل يف منطقة الشرؽ األوس عموما ،ويف حتقيق

امن الكياف الصهيوينب7د .وىذا ما أكده توـ بَتيف يف قولو "إف تركيا ىي القلعة الشرقية

لإلسًتاتيجية األوروبية ،والقلعة الشمالية للشرؽ األوس  ،واألىم من ذلك أهنا يف موقع يكسب
اظتصاحل األمريكية أقتية كبَتةب8د .ومبا أف تركيا تعد إحد الدوؿ اظتستوردة للنف والغاز فقد
جاء األمر متوافقا مع طموحاها يف تلبية حاجاها من الطاقة فيما إذا سيطر حلفائها على
مصادره الرئيسة ،وؽتا زاد من تعميق البعد االسًتاتيجي يف العالقة بُت اصتانباف الًتكي واألمريكي
ىو مشروع تطوير خ األنابيب الوانل بُت باكو وجيحاف لنقل الغاز الطبيعي ،ؽتا دفع البلدين
إىل التكثيف من عالقاهما مع دوؿ حوض حبر قزوينباذربيجاف ،جورجيا ،تركمانستاف،

قازاخستافد ،ولقد قامت اإلدارة األمريكية مع تركيا بتشكيل فريق من اطترباء للعمل يف البلداف
اظتذكورة ظتعاينة رتلة من التفانيل التقنية واظتالية لدفع عملية تنفيذ اظتشروع بصورة أسرعب9د.
وإذا أرادت تركيا جٍت ذتار مشروعات خطوط األنابيب لنقل الطاقة ،فإف عليها أف حتافظ على
التأييد األمريكي ظتشروع باكو -جيحاف وعدـ اظتبالغة يف استثارة عداء كل من روسيا

وإيراف،

األمر الذي يتطلب منها اعتماد دبلوماسية تتصف باظتهارة يف سياستها اطتارجية بالغة الدقة على
نعيد الدفاع عن مصاضتها القومية عند الضرورة ،وتطوير إمكاناها لتكوف ػتوراً أساساً لنقل
الغاز الطبيعي بُت الشرؽ والغرب ،حيث تدرؾ تركيا أف النهج األمريكي يف منطقة الشرؽ
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مبٍت على االىتماـ بدورىا كوهنا تتمتع مبوقع اسًتاتيجي مهم بالنسبة للمصاحل

األمريكية واألوربية ،وقد أبدت تركيا استعدادىا اعتائل للتعاوف معهم يف تنفيذ اإلسًتاتيجية
الغربية الرامية إىل تقليص االعتماد الغريب على إمدادات الغاز الروسية الذي كتهز أوربا مبا
يعادؿ  :40من احتياجاها ،حيث تسعى الواليات اظتتحدة إىل توظيف موقع تركيا
اصتيوبوليتيكي وعالقاها الو يقة مع دوؿ أسيا الوسطى والقوقاز من اجل إحكاـ السيطرة على

روسيا يف القارة األسيوية عرب هميش دورىا اقتصادياً ولوجستياً ،وقد وافقت تركيا يف عاـ
2008ـ على إنشاء مشروع انبوب ناباكو لتونيل الغاز من تركمانستاف ودوؿ القوقاز إىل أوربا
من دوف اظترور باألراضي الروسيةب20د .إف اعتدؼ األساس لواشنطن من كل ذلك ىو إكتاد
قاعدة متقدمة وقريبة من منابع النف حبيث تكوف تركيا القاعدة والشرطي الذي يقوـ حبراسة
وزتاية اظتصاحل األمريكية يف اظتنطقة ،ولذلك فقد أنشأت الواليات اظتتحدة األمريكية قواعد برية
فوؽ األراضي الًتكية منذ العاـ 2980ـ ،وطورت اتفاقاها العسكرية مع تركيا ،األمر الذي وفر
للواليات اظتتحدة منفذاً حيوياً يتكوف من ا نيت عشرة قاعدة عسكرية جوية وتسهيالت
للموانالت واالستخبارات والتجسس ،وربطت هبا األحباث اإلسًتاتيجية العسكرية اضتديثة،
وىي تضم مركزين الكًتونيُت لإلنصات يرنداف العمليات اظتتعلقة بالصواريخ النووية ،وقد
أنشأت قيادة حلف مشاؿ األطلسي بالناتود مطاراً عسكرياً يف مدينة بقونيةد اليت تبعد مسافة
 250كم عن أنقرة ،وىو خاص باستقباؿ طائرات بتورنادود اظتصنعة من بريطانيا واظتانيا

وإيطاليا ،فضالً عن القواعد العسكرية األخر التابعة ألمريكا وخانة قاعدة بأؾترليكد واليت
تعد اظتطار العسكري اظتركزي ألمريكا وحلف مشاؿ األطلسيب22د .وإذا كانت العالقات
األمريكية الًتكية متميزة يف السابق وطواؿ عقود من الزمن ،فإهنا كانت تستند إىل الدور
العسكري الذي تضطلع بو تركيا ،حيث كاف مرسوماً عتا أف تكوف قوة ضاربة يف مواجهة
األنولية اإلسالمية والشيوعية ،وأف تسمح للواليات اظتتحدة بإقامة قواعد عسكرية يف رتيع
أرجاء البالد ،وأف تقيم مناورات دورية أمريكية تركية إسرائيلية .ويأيت كل ذلك ضمن طموح
الواليات اظتتحدة يف إقامة إمرباطوريتها اليت تستند إىل البعد الديٍت يف التقرب إىل هللا مبساعدة
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بإسرائيلد ،وإضتاؽ اعتزنتة الكاملة بالعرب واظتسلمُت ،ؽتا انعكس على سلوؾ أعضاء النخبة
السياسية ومن ضمنهم بعض الرؤساء األمريكاف السابقُت ،فقد أعلن كارتر على سبيل اظتثاؿ إف
إنتانو بالعقيدة اظتسيحية األنولية يعد الوالدة الثانية لو ،يف حُت اعترب رونالد ريغاف أف للدين
دوراً أساساً يف حياة السياسة األمريكية واف الكثَت من القرارات السياسية اليت اختذت مل دتلها
اظتصاحل األمريكية بقدر ما نتليو اإلنتاف باظتعتقدات الدينية األنولية الربوتستانتية وخانة فيما

يتعلق بالصراع العريب الصهيوين انطالقا من اإلنتاف باف عودة السيد اظتسيح مشروطة بقياـ دولة

نهيوف ،ودمع اليهود على بارض اظتيعادد فلسطُت إعداداً ظتعركة ىرغتدوف اليت ستقضي على

اظتلحدين الشيوعيُت واظتسلمُت

ب22د

 ،وىذا ما يفسر لنا عد بإسرائيلد ليست غترد انطالح
من تراث اظتسيحية الربوتستانتية

سياسي بل رمزاً للخطاب الديٍت األمريكي اظتستنب
ب23د
وبناء على ذلك ؾتد َّ
إف استخداـ جانب كبَت من قوة الواليات اظتتحدة العسكرية
واليهودية ً .
يف اظتنطقة كاف يصبوا إىل حتقيق تلك األىداؼ الدينية ،إال أف األمر قد أد إىل تقليص نفوذىا
على اظتستوي العاظتي وإىل عرقلة عملية السالـ يف اظتنطقة ،وفشل األنيمة العربية التقليدية يف
مواجهة التيار الراديكايل اإلسالمي ،ودفعت تلك العوامل حبكومات دوؿ الشرؽ األوس إىل
مواجهة نعوبات يف التعامل مع الواليات اظتتحدة ،مث بدأ النفوذ األمريكي يف اظتنطقة باألفوؿ،
لذا فقد وجدت اإلدارة األمريكية أف االعتماد اظتبالغ فيو على القوة العسكرية ليس بالعالج
القادر على حتقيق أىدافها وإهنا ستؤدي إىل زيادة انتشار التيار الراديكايل يف العاظتُت العريب

واإلسالمي .ومن مثَّ فقد ركنت إىل أقتية حتقيق قدر اكرب من التدخل يف شئوف الشرؽ األوس

ولكن عرب استخداـ األدوات غَت العسكرية ،وعزؿ نفسها بقدر اإلمكاف عن حالة عدـ

االستقرار السائدة يف اظتنطقة مع اختاذىا اظتزيد من التدابَت الكفيلة حبماية نفسها من اإلرىاب،
ومن ىنا برزت اضتاجة مرة أخر إىل البعد اإلسًتاتيجي يف العالقة مع تركيا ضمن منيور
البحث عن فتاذج إسالمية تؤمن بالعلمانية على وفق النم

الغريب لتساعدىا يف حتقيق

أىدافهاب24د .وقد اعتربت اإلدارة األمريكية أف العالقة مع حزب العدالة والتنمية نتكن أف

تنطوي على مركبات مشًتكة عدة ،السيما وإهنا تر يف زعيم اضتزب أردوغاف انو شخصية
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معانرة ونتكنو قيادة تركيا ؿتو ما تصبو إليو ،لذا حرنت على تعزيز العالقة معو منذ العاـ
2994ـ ،ويقوؿ الكاتب السياسي الًتكي نانوحي جوجتور أف أردوغاف كانت لو اتصاالت
بالسفَت األمريكي األسبق مورتن ايراـ اوينز منذ أواخر الثمانينات من القرف اظتاضي والذي
ابلغو" أنت مهم ظتستقبل تركيا يف األعواـ القادمة" ،وعندما حقق حزبو الفوز يف انتخابات عاـ
2002ـ سارع الرئيس األمريكي السابق بوش االبن بعد شهر من تسنم اضتزب للحكومة
الًتكية إىل االتصاؿ بالزعماء األوربيُت خالؿ قمة بروكسل وحثهم على منح تركيا موعداً لبدء

انضمامها إىل االحتاد األوريب ،وتر الكاتبة الًتكية عائشة كرايات يف ىذا السياؽ أف واشنطن

تريد تسييس اإلسالـ ظتصاضتها وتعاملت مع العدالة والتنمية لتعده لدور اسًتاتيجي كوف قادتو

من اإلسالميُت األقل راديكالية ونتكن أف يكوف افتوذجاً للعامل اإلسالمي والعريبب25د .وقد أكد
أردوغاف يف أكثر من مناسبة على أف الواليات اظتتحدة األمريكية ىي الشريك الطبيعي لًتكيا يف

سعيها إىل حتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية ،ووقوؼ تركيا إىل جانبها يف مكافحة اإلرىاب مبعناه

اضتقيقيب26د.

وخالنة القوؿ إف تركيا حليفة قدنتة للواليات اظتتحدة وأوروبا ،وقد أسػهمت منػذ انػدالع
اضترب الباردة يف عملية االحتػواء الفعػاؿ لالحتػاد السػوفيييت عػرب قيامهػا حبراسػة اطتانػرة اصتنوبيػة
الشرقية للتحػالف األطلسػي ،فضػالً عػن أهنػا تػؤدي دوراً مهمػاً يف تطػوير مػوارد الطاقػة يف حػوض
حبػر قػزوين وعالقاهػػا اظتتطػورة مػع ؼتتلػػف دوؿ شػبو جزيػػرة البلقػاف جعلػت نفسػػها مفتاحػاً إلقامػػة
التعاوف يف ىذه اظتنطقة وتأييدىا لتوسيع حلف الناتو وإعادة بنائو.
انياً .قضية األكراد:

تعد القضية الكرديػة يف تركيػا ودوؿ اصتػوار واحػدة مػن أىػم األبعػاد الػددة لشػكل العالقػة

بُت تركيا والواليات اظتتحػدة ومػا سػببتو مػن تقػارب وتباعػد بػُت الطػرفُت وفقػا لتطوراهػا ،وتأ َتاهػا
األمني ػػة يف عم ػػوـ اظتنطق ػػة ،فلق ػػد كان ػػت العالق ػػات يف أوجه ػػا عنػ ػدما كان ػػت الوالي ػػات اظتتح ػػدة
وحلفاؤى ػػا تق ػػدـ ك ػػل أن ػػواع ال ػػدعم االس ػػتخباري واللوجس ػػيت لًتكي ػػا يف تص ػػديها ضت ػػزب العم ػػاؿ
الكردستاين )  (PKKالذي اعتربتو منيمة إرىابيةب27د .حيث يعد من أكثر اضتركػات السياسػية
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الكردية إنراراً على مطلب حتقيق االنفصاؿ بالعنف اظتسلح ،وىذا ما شهدتو الساحة الكردية-
الًتكية منػذ العػاـ 2984ـ ،بزعامػة بعبػد هللا أوجػالفد الػذي ت اعتقالػو عػاـ 2998ـ مبسػاعدة
الواليات األمريكية وحليفتها ب إسرائيل دب28د.

ولكػػن بعػػد قػػرار تركيػػا بعػػدـ مشػػاركة الواليػػات اظتتحػػدة يف غزوىػػا للعػػراؽ عػػاـ 2003ـ
وإغ ػػالؽ ح ػػدودىا يف وج ػػو الق ػػوات األمريكي ػػة ،دف ػػع بأمريك ػػا إىل إدارة ظهرى ػػا لًتكي ػػا يف مس ػػألة

التصػ ػػدي ضتػ ػػزب العمػ ػػاؿ الكردسػ ػػتاين ،ؽتػ ػػا أ ػ ػػار ؼتػ ػػاوؼ األتػ ػػراؾ مػ ػػن احتمػ ػػاالت التغيػ ػػَت يف
اإلسًتاتيجية األمريكية ،وقد عرب أردوغاف عن ندمو مػن عػدـ اظتشػاركة يف احػتالؿ العػراؽ ،لبقػاء

تركيا خارج اظتعادلةب29د .وقد وافقػو علػى ذلػك حلمػي أوزكػوؾ ،رئػيس أركػاف اصتػيش الًتكػي إبػاف
الغػػزو بقولػػو " لػػو شػػاركت تركيػػا يف الغػػزو ،فػػإف اضتػػدود الدوليػػة مل تكػػن لتتغي ػػر ومل يكػػن اصتػػيش
الًتكي سيشارؾ يف اظتعارؾ ،لكنو سيعمل على تشكيل حزاـ أمػٍت جنػوب اضتػدود داخػل العػراؽ،
بغيػػة التصػػدي ضتػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاين ،لكػػن ىػػذه الفرنػػة قػػد ضػػاعت" .األمػػر الػػذي أخػػرج
تركيا من اظتعادلة العراقية وىي ال تزاؿ حىت اآلف تعمػل علػى معاصتػة التػداعيات الػيت حصػلت يف
الوضع العراقي ،وال سيما بعػد ظهػور الفدراليػة الكرديػة يف مشػاؿ العػراؽ ومبباركػة أمريكيػة ،األمػر
الػػذي أد إىل حتريػػك النزعػػة االنفصػػالية لػػد األكػػراد يف تركيػػا ،وقػػد عػػرب زعػػيم حػػزب العدالػػة
والتنمية عن توجسو من اظتواقف األمريكية داه األكراد وبُت إىل الرئيس األمريكػي السػابق بػوش
بأكثر من مناسبة على أف ىذا اظتوقف قد يؤ ر سلباً على التحالف اإلسًتاتيجي الًتكي األمريكي

يف اظتستقبل ألف "موضػوع االنفصػاليُت األكػراد يف غايػة اضتساسػية" ،واف "مقػاتلي حػزب العمػاؿ
الكردستاين يتخفوف وراء أمريكا واضتكومة العراقية ،وإهنم يقتلػوف األتػراؾ بأسػلحة أمريكيػة"ب20د.

وبػػالتزامن مػػع ذلػػك فقػػد تصػػاعدت ىجمػػات اظتتمػػردين األكػػراد مػػن مشػػاؿ الع ػراؽ ضػػد اصتػػيش
الًتكػػي حتػػت أعػػُت ومسػػامع الواليػػات اظتتحػػدة ؽتػػا اعتػربه األتػػراؾ هديػػدا ألمػػنهم القػػومي ،وبدايػػة
لفك التحالف مػع واشػنطن ،وتولػد شػعور لػيس لػد قػادة حػزب العدالػة والتنميػة فحسػب ،بػل
حػػىت لػػد القػػوميُت الكمػػاليُت ،بػػاف الواليػػات اظتتحػػدة تسػػعى لتقويػػة مركزىػػا يف اظتنطقػػة بإتباعهػػا
سياسػػة "فػػرؽ تسػػد" الػػيت تػػدعم حقػػوؽ األقليػػات لتضػػعف الطبيعػػة اظتركزيػػة للػػنيم السياسػػية يف
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الدوؿ اإلسالمية ،كما جاءت حاد ة اعتقاؿ فريػق مػن القػوات اطتانػة الًتكيػة بشػكل مشػُت مػن
الق ػػوات األمريكي ػػة يف كردس ػػتاف الع ػػراؽ ع ػػاـ 2004ـ بتهم ػػة ت ػػورطهم يف التخط ػػي الغتي ػػاؿ
شخصيات كردية ،لتعػرب عػن مػد التصػدع اضتانػل يف التحػالف بػُت تركيػا وأمريكػا ،وقػد اعتػرب
األتػػراؾ ىػػذه اضتاد ػػة إىانػػة للكرامػػة الًتكيػػةب22د  ،ؽتػػا زاد مػػن نقمػػة الشػػارع الًتكػػي دػػاه الواليػػات

اظتتحػػدة جػراء تلػػك السياسػػة ،إال أنػػو علػػى الػػرغم مػػن كػػل ذلػػك سػػعت حكومػػة العدالػػة والتنميػػة
جاىػػدة ل ػرأب الصػػدع اضتانػػل يف العالقػػة مػػع واشػػنطن مػػن خػػالؿ جهػػد دبلوماسػػي اسػػتثنائي ت
ض ػػمنو دتري ػػر موافق ػػة الربظت ػػاف الًتك ػػي بس ػػرعة إلرس ػػاؿ ق ػػوات تركي ػػة ظتس ػػاعدة ق ػػوات االح ػػتالؿ
األمريكي يف العراؽ لتحقيق األمػن واالسػتقرار ،مث تراجعػت عػن قرارىػا بعػد رفػض أكػراد العػراؽ

حتديػػداً لػػذلك األمػػرب22د .ولكػػن اضتكومػػة الًتكيػػة مل تتػػوا اف يف انتهػػاج كػػل السػػبل لتأسػػيس مرحلػػة

جديػدة مػػن العالقػػات بػُت البلػػدين تطػػوي نػفحة التػػوترات النارتػػة عػن امتنػػاع تركيػػا يف اظتسػػاندة

باحتالؿ العراؽ ،ومل تًتدد بعد ذلػك عػن تقػدًن كػل مػا تطلبػو الواليػات اظتتحػدة مػن مسػاعدات،

ومنها اظتوافقػة علػى اسػتبداؿ  60ألػف جنػدي أمريكػي يف العػراؽ عػرب قاعػدة اؾترليػكب23د .وؽتػا
تقدـ نستنتج كيف نشأت اضتاجة اإلسًتاتيجية مرة أخر لتحالف تركيا مع الواليات اظتتحػدة يف
عهػد العدالػة والتنميػة ،بغيػة حتقيػق أمنهػا القػومي يف التصػدي لواحػدة مػن اخطػر اظتلفػات األمنيػػة
واظتتمثلة حباجة الدعم األمريكي يف مواجهة حزب العماؿ الكردستاين الػذي يهػدد وحػدة الػًتاب
الًتكػػي مػػن عمػػق األراضػػي العراقيػػة الػػيت أنػػبحت قاعػػدة أمنػػو النطػػالؽ اعتجمػػات اظتسػػلحة ضػػد
اصتيش الًتكي.

الثاً .عضوية تركيا يف االحتاد األورويب:

تعػػد مسػػالة انضػػماـ تركيػػا إىل الحتػػاد األوريب واحػػدة مػػن ابػػرز القضػػايا الػػيت حتػػدد مالمػػح

الش ػػراكة اإلسػ ػًتاتيجية ب ػػُت الوالي ػػات اظتتح ػػدة وتركي ػػا ،فطيل ػػة العق ػػود ال ػػيت م ػػرت عل ػػى مس ػػَتة
العالقات بُت الطرفُت ،أولت واشنطن اىتمامػا فائقػا باسػتمرارية علمانيػة النيػاـ السياسػي الًتكػي
وغربية سلوكو السياسي ،وقد وجدت أف واحدة من أىم الضمانات لنجػاح منهجهػا ىػو التحػاؽ
تركيا باالحتاد األوريب ،وقد عرب الرئيس األمريكي األسبق بل كلينتوف عن دعم الواليػات اظتتحػدة
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لذلك بقولو " إف نيرتنا ألوربا موحػدة ،ودنتقراطيػة تعػيش بسػالـ ،لػن تكػوف مكتملػة إال بعػد أف

ب24د
تقبل بًتكيا عضواً فيهػا"  .ومل يكػن ىػدؼ الواليػات اظتتحػدة مػن التحػاؽ تركيػا بأوروبػا مباركػاً
بسبب اظتزايا الػيت قػد تعػود علػى حليػف مهػم وإسػًتاتيجي عتػا ،وإفتػا هبػدؼ بنػاء جسػر قػوي بػُت

الشػرؽ والغػػرب عػػرب البوابػة الًتكيػػة فضػالً عػن إحػػداث تػػوازف إسػًتاتيجي داخػػل االحتػػاد األورويب
بُت القو التقليدية مثل فرنسا وأظتانيا وإيطاليا والقو اصتديدة األقػرب للحليػف األمريكػي مثػل

تركيا وبعض دوؿ أوروبا الشرقية مثل بولنداب25د .وتر الواليات اظتتحدة أنو ال مسوغ لعدـ ضػم
تركيا لالحتاد األورويب خانة يف ظل التزامها بشروط االنضماـ واختاذىػا خطػوات جػادة يف سػبيل
تطبيع عالقاها الدبلوماسية والسياسية مع عدد من الػدوؿ الػيت حتػتفظ بػإرث عػدائي داىهػا مثػل
اليوناف وقربص ،والقضية األرمينيػة ،مػع وجػود رغبػة حقيقيػة لًتكيػا يف ظػل حكومػة حػزب العدالػة
والتنميػة يف معاصتػػة تلػك التبعػػات وداوزىػا ،وقػػد أشػادت الواليػػات اظتتحػدة مػػراراً هبػذه اطتطػػوات

وطالب ػػت االحت ػػاد األورويب بإع ػػادة الني ػػر يف مس ػػألة انض ػػماـ تركي ػػا لعض ػػويتو ،وق ػػد ع ػػرب ال ػػرئيس

األمريكي السابق جورج بوش االبن عن ذلك بقولو " انو إذا مل تقبل تركيا يف االحتاد األوريب فانػو
سيص ػػبح ناديػ ػاً مس ػػيحياً .وإذا م ػػا أري ػػد دن ػػب ن ػػراع اضتض ػػارات فعل ػػى االحت ػػاد قب ػػوؿ تركي ػػا يف

عضػػويتو"ب26د .واىل مثػػل ذلػػك ذىػػب الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػػا عنػػدما دعػػا االحتػػاد األوريب
لقبوؿ تركيا يف عضويتو علػى ىػامش اجتماعػات قمػة العشػرين عػاـ 2009ـ ،وىػذا يكشػف إف
تركيا مل تعد جسراً بُت الشرؽ والغرب فحسب ،بل أنػبحت دولػة ػتوريػة بفعػل سياسػات حػزب
العدالػػة التنميػػة الػػيت أكسػػبتها تلػػك األقتيػػة اإلس ػًتاتيجية يف السياسػػة األمريكيػػةب27د .ومػػن ىػػذا
نسػتنتج إف الػدعم األمريكػي النضػماـ تركيػا إىل االحتػاد األوريب جػاء بػوتَتة واحػدة مػن األحػزاب
اليت توالت على السلطة يف الواليات اظتتحدة األمريكية وبغض النير عن طبيعة نيامػو السياسػي
وشػػكل اضتػػزب الػػذي لتكػػم تركيػػا إف كػػاف علماني ػاً أو إسػػالمياً ،ؽتػػا يعػػٍت أف ذلػػك الػػدعم دتليػػو

اظتصػػاحل العليػػا للواليػػات اظتتحػػدة الػػيت دػػد يف التحػػالف مػػع تركيػػا مصػػلحة إس ػًتاتيجية متبادلػػة

تتطلب من تركيا القياـ بدور مهم يف اظتنطقة اإلقليمية والعربية.

240

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

رابعاً .البعد االقتصادي:

إف البعد االقتصادي ال يقل أقتية عن البعد االسًتاتيجي يف رسم مالمػح العالقػة بػُت تركيػا

والواليػػات اظتتح ػػدة ،إذا مل يك ػػن مػػن أى ػػم العوام ػػل اإلسػ ػًتاتيجية ،ولػػذلك س ػػعت تركي ػػا لتوطي ػػد
عالقاهػػا االقتصػػادية مػػع واشػػنطن ،خانػػة يف النصػػف الثػػاين مػػن تسػػعينات القػػرف اظتاضػي حيػػث
ونػػلت فيػػو األوضػػاع االقتصػػادية يف تركيػػا إىل مسػػتويات مًتديػػة للغايػػة ،حػػىت دخلػػت يف العػػاـ

2002ـ إىل مرحلػػة مػػن ركػػود مل تعرفهػػا طػػواؿ نصػػف قػػرف ،بعػػد أف ىػػب النػػاتج اللػػي اإلرتػػايل
بنحو  : 7.4وونل مستو التضخم إىل ؿتو  ،: 68.5وفقدت اللػَتة الًتكيػة ؿتػو  :70مػن
قيمتهػا ،ونيػراً الرتفػاع مسػتو الفسػاد اضتكػومي آنػذاؾ فقػد أوشػكت تركيػا علػى اإلفػالس لػوال
تػػدخل نػػندوؽ النقػػد الػػدويل بػػدعم مػػن الواليػػات اظتتحػػدة إلنقػػاذ الوضػػع بإقراضػػها حػػوايل 7.5

مليار دوالرب28د .ومل تتحسن األوضاع االقتصادية يف تركيا إال بعد ونوؿ حزب العدالػة والتنميػة
للسلطة عاـ 2002ـ حيث ت وضع برنامج للخصخصة وزيادة االستثمارات االجنبيػة باالتفػاؽ
مع نندوؽ النقد الدويل انتعشت بعده السياحة بشػكل ملحػوظ ،وارتفعػت قيمػة العملػة

الًتكيػة،

وزادت قيم ػػة االس ػػتثمارات األجنبي ػػة ،وش ػػهد ع ػػاـ 2002ـ تش ػػكيل منطق ػػة ن ػػناعية مش ػػًتكة
بQ12د بُت واشنطن وأنقرة ؽتا أعطػى اظتنتجػات الًتكيػة مزايػا تنافسػية داخػل السػوؽ األمريكيػة
وإعفاءات ضريبية ساقتت يف زيادة العالقػات التجاريػة بػُت البلػدين وتعػد الواليػات اظتتحػدة ػاين
أكػػرب شػػريك دػػاري لًتكيػػا بعػػد اظتانيػػا حبجػػم الصػػادرات الػػيت بلغػػت  5.7مليػػار دوالر ،وواردات

بلغت  5.4مليار دوالر عاـ 2008ـب29د .وقد أعلن وزير الدولة الًتكي ظفر جاغلياف أف تركيا
مل تعػرض نفسػها بشػكل كػػاؼ مػن الناحيػة االقتصػادية للواليػػات اظتتحػدة األمريكيػة ،مؤكػدا علػػى
أهنم سيكثفوف اىتمامهم بػ 6واليات أمريكية لرفع حجم التجارة مع ىذا البلد " .واف ىدفنا يف
غتػاؿ الصػادرات ىػو الونػوؿ إىل  500مليػػار دوالر عػاـ  ."2023وأفػاد أف ىػدؼ األمريكػػاف
ىو جعل االقتصاد الًتكي واحدا من بُت اكرب  20اقتصاديات يف العامل يف الذكر اظتائة لتأسيس

اصتمهوريةب30د .وىذا ما يعكس األقتية اإلسًتاتيجية لًتكيا بالنسػبة لسياسػات الواليػات اظتتحػدة،
وإهنػػا تعمػػل مػػن اجػػل النهػػوض باظتسػػتو االقتصػػادي لًتكيػػا كػػي دعػػل منػػو قػػوة مػػؤ رة يف اظتنطقػػة
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وأحػد األقطػاب الػػيت تػدور يف فلكهػػا بغيػة االسػػتناد إليهػا يف فلكهػػا بغيػة االسػػتناد إليهػا يف قيػػادة
العامل باعتباره سيكوف قرناً أمريكيا على وفق مزاعمهم ،ومػا متططػوف لػو ،وإسػناد عتػا مهػاـ قػد ال

تقػػو حليفػػتهم التقليديػػة بإسػػرائيلد علػػى القيػػاـ هبػػا ،العتبػػارات وأسػػباب الصػػراع مػػع العػػاظتُت
العريب واإلسالمي.
وخالنػػة القػػوؿ إف تقػػديرات اصتػػدو االقتصػػادية تبقػػى متػػأ رة بالسياسػػة خصون ػاً يف ىػػذه

اظتنطقػػة اظتضػػطربة واظتتعرضػػة الحتمػػاالت الص ػراعات القويػػة داخػػل الػػدوؿ وبينهػػا ،وقػػد زاد قػػل
ىػػذه العوام ػل ج ػراء تسػػيس عمليػػة التنميػػة اإلقليميػػة للطاقػػة مػػن جانػػب اضتكػػومتُت األمريكيػػة
والًتكيػػة ،وعلػػى ذلػػك يتعػػُت علػػى أنقػػرة يف سػػعيها لتػػأمُت مصػػاضتها ،علػػى نػػعيد خطػػوط أنابيػػب
الػػنف اظتػػارة عػػرب أراضػػيها ،أف تأخػػذ يف حسػػاباها العػػداء األمريكػػي لطهػػراف وأف تتجنػػب إعطػػاء
انطبػػاع بػػأف ؼتططاهػػا تتضػػارب مػػع أىػػداؼ السياسػػة األمريكيػػة يف اظتنطقػػة بػػالرغم مػػن أف تركيػػا
عليهػػا أف حتػػتفظ بعالقػػات جػػوار نشػػطة مػػع جَتاهنػػا وبالتػػايل فػػإف عليهػػا إذا مػػا أرادت جػػٍت ذتػػار
مشػػروعاها مػػن خطػػوط األنابيػػب أف تصػػمم سياسػػة حتػػافظ فيهػػا علػػى التأييػػد األمريكػػي عتػػا دوف

اسػػتثارة عػػداء كػػل مػػن روسػػيا وإيػػرافب32د ،وىػػذا ؽتػػا يتطلػػب بالتأكيػػد اعتمػػاد دبلوماسػػية تتصػػف
باظتهارة واظتوازنة بالغة الدقة يف سياسػتها اطتارجيػة تتجػاوز سياسػتها اإلقليميػة يف الشػرؽ األوسػ
ؽتػا يسػهم يف خلػق شػعور بوجػػود قػدر كبػَت مػن اطتطػر لػػد النخػب السياسػية اضتاكمػة يف أنقػػرة،
يتزامن ذلك مع تكثيف متواز للجهود الًتكية على نعيد الدفاع للحفاظ على مصاضتها القومية.
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املطلة الثاني  :إدراك املتغرياخ وتعزيز املشرتكاخ

كانت تركيا وعلػى امتػداد عضػويتها يف حلػف مشػاؿ األطلسػي منػذ العػاـ 2952ـ ،حليفػاً
و يقاً وقوياً للواليات اظتتحدة يف الشرؽ األوس والعػامل ،إال أف مرحلػة مػا بعػد اضتػادي عشػر مػن
أيلػوؿ عػاـ 2002ـ شػهدت تلػك العالقػة تغػَتاً باتػت معػو علػى مفػًتؽ طػرؽ ،وأنػو بػدوف إعػادة
النير يف طبيعة ىذه العالقة فقد متسر الطرفاف الًتكػي واألمريكػي شػراكتهما الػيت امتػدت ألكثػر

مػن نصػف قػػرفب32د .ولقػد لعػب متغػَتاف أساسػاف تػػأ َتاً مهمػاً يف إعػادة نػػياغة وتشػكيل العالقػػة
بُت واشنطن وأنقرة يف مرحلة ما بعد  22أيلوؿ  2002قتاب33د:

اظتتغَت األوؿ :ونوؿ أوؿ حزب إسالمي إىل السلطة يف تركيا عاـ 2002ـ.
اظتتغػػَت الثػػاين :قػػرار الواليػػات اظتتحػػدة بغػػزو الع ػراؽ يف آذار عػػاـ 2003ـ الػػذي دفػػع الربظتػػاف
الًتكي إىل رفض تقدًن تسهيالت لتنفيذه ؽتا وضع عالمات استفهاـ كثَتة حػوؿ مسػتقبل العالقػة
بُت البلدين.
فبعػػد ظهػػور حػػزب العدالػػة والتنميػػة دطابػػو اظتعتػػدؿ الػػذي يريػػد مػػن خاللػػو الربىنػػة علػػى أف
الدنتقراطية واإلسالـ ال يتناقضاف وال يتعارضاف ،جاء الًتحيب األمريكي بػاضتزب نتيجػة للحاجػة
اظتلحة إلكتاد إسالـ سياسي يوائم وال يتناقض مع العلمانية باظتفهوـ األمريكي يف ظػل تزايػد فعػل
اضتركػات اإلسػالمية باألنػولية اظتتطرفػةد علػى وفػق زعمهػمب34د .إذ تتطلػع واشػنطن إىل األفتػػوذج

السياسي الًتكي الفريد يف اظتنطقة أف يؤ ر تأ َتاً مهماً يف نزع حالة التوترات اليت هػدد مصػاضتها،

وتعػػد وجػػود حػػزب سياسػػي ػػذور إسػػالمية اختبػػار لًتكيػػا لبنػػاء افتػػوذج نتكػػن تعميميػػو يف الشػػرؽ
األوس ػ

قػػائم علػػى إلغػػاء التأويػػل اظتتطػػرؼ لسياسػػات الغػػرب دػػاه العػػامل اإلسػػالمي مػػن خػػالؿ

الًتويج وإشاعة التعددية على أساس من التعايش بُت العلمانية واإلسالـب35د .وقػد اعتمػد حػزب
العدالػة والتنميػػة خطابػاً ايػدولوجياً متلػػو مػػن معػػاداة الغػرب علػػى غػػرار مػػا كػاف يتبعػػو سػػلفو حػػزب

الفضيلة ،وىذا ما تبُت من تأكيػدات رجػب طيػب أردوغػاف زعػيم حػزب العدالػة والتنميػة ،حيػث
بُت منذ تأسيس حزبو على أف الواليات اظتتحدة ىي الشريك الطبيعػي لًتكيػا يف سػعيها إىل حتقيػق
أى ػ ػدافها ،واف تركيػ ػػا سػ ػػتقف دائم ػ ػاً إىل جانػ ػػب الواليػ ػػات اظتتحػ ػػدة ظتكافحػ ػػة اإلرىػ ػػاب مبعنػ ػػاه
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اضتقيقػػيب36د .وكػػذلك مػػا أكػػده عبػػد هللا غػػوؿ القيػػادي الثػػاين يف اضتػػزب علػػى أف العالقػػة بػػُت
الطػػرفُت" تبػػٌت علػػى قػػيم مشػػًتكة ىػػي الدنتقراطيػػة ،واضتريػػة ،واالقتصػػاد اضتػػر"ب37د ،و" إف تركيػػا

والواليػػات اظتتحػػدة حليفػػاف قويػػاف منػػذ عش ػرات السػػنُت اظتاضػػية ،وبطبيعػػة اضتػػاؿ علػػى مػػدار مػػا
يقػػارب مػػن  60عامػػا ،ازدىػػرت العالقػػات بينهمػػا يف العديػػد مػػن اضػػاالت والػػيت تتضػػمن دائم ػاً
عنانر الدفاع وإهنا ستستمر يف رتع قوة جديدة يف السنوات اظتقبلة "ب38د.
إال انو تيل السياسة الًتكية داه الشرؽ األوس النقطة اضتساسة يف رسم العالقات الًتكيػة

األمريكيػة واسػػتقرارىا ،فمػن خػػالؿ إدارة حكومػػة العدالػة والتنميػػة للسياسػػة الًتكيػة الػػيت دتكنػػت
مػػن االحتفػػاظ بالسػػلطة منػػذ العػػاـ 2002ـ عػػرب االنتخابػػات التش ػريعية قػػد منحهػػا االسػػتقرار
السياسي ومكنها مػن األداء االقتصػادي اظتتميػز ،ؽتػا انعكػس علػى سياسػة اضتػزب دػاه الواليػات
اظتتحدة األمريكية ،واليت اتضحت مالػتها من خالؿ امتناع تركيا عػن االنقيػاد خلػف السياسػات
األمريكية وتوظيفها طتدمة مصاضتها وسياساها يف منطقة الشرؽ األوس على غرار ما كاف سائداً
يف السابق .مث انعطاؼ تركيا إىل إعػادة التفكػَت يف الػدائرة اإلقليميػة بعيػداً عػن اظتنيػور األمريكػي
وؿتػػت بادػػاه حتسػػُت العالقػػة مػػع العػػامل اإلسػػالمي والعػػريب ،دوفتػػا االبتعػػاد عػػن ىػػدفها اضتيػػوي يف

االنضماـ إىل االحتاد األورويبب39د.

وقد سعى حػزب العدالػة والتنميػة برئاسػة أردوغػاف إىل تػأطَت عالقتػو مػع الواليػات اظتتحػدة
من خالؿ ترسيخ معادلة جديدة ىي باظتقايضة السوبةد ؽتا آ ػار حفييػة إدارة الػرئيس األمريكػي
السابق بوش اليت كانت يف حاجة إىل دعم تركػي غػَت مشػروط سػواء يف اضتػرب علػى اإلرىػاب أـ

يف إعادة ترتيب األوضاع السياسية يف الشرؽ األوس ب40د .وكػاف لػرفض الربظتػاف الًتكػي السػماح
للقوات األمريكية باستخداـ األراضي الًتكية يف عمليػة غػزو العػراؽ وإسػقاط نيامػو األ ػر الكبػَت
غػػَت اظتتوقػػع للواليػػات اظتتحػػدة ،وقػػد تػػرؾ ىػػذا القػػرار آ ػػارا سػػلبيا يف العالقػػة بػػُت الطػػرفُت ،نتكػػن

إرتاعتا باآليتب42د:

 .2زيادة يف مساحة التوتر وعدـ الثقة بُت الطرفُت األمريكي والًتكي بدأت بوادرىا منذ
ونوؿ حزب العدالة والتنمية للحكم قبل شهور من غزو العراؽ.
244

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

 .2زيادة الشكوؾ األمريكية داه تركيا باعتبارىا اضتليف االسًتاتيجي الذي نتكن االعتماد
عليو وقت األزمات .
 .3ظهور نتائج عمليػة تثبػت ذلػك مػن خػالؿ تأجيػل الواليػات اظتتحػدة إعطػاء تركيػا قرضػاً ماليػاً
ونػػلت قيمتػػو إىل  8.5مليػػار دوالر ،فض ػالً عػػن رفػػض واشػػنطن نشػػر قػػوات تركيػػة يف العػػراؽ
للمساعدة يف جهود اإلعمار فق .

لقػػد حاولػػت حكومػػة العدالػػة والتنميػػة أف دسػػد سياسػػتها مػػن دوف التقػػاطع مػػع سياسػػات

الواليات اظتتحدة ،إال أف ذلك مل يكن ؽتكناً بالشكل الذي يرضي واشنطن ،فاف أي تقرب تركي

اكتايب مع بعػض األطػراؼ اإلسػالمية والعربيػة كػاف يزيػد مػن تقاطعهػا مػع الواليػات اظتتحػدة ،وقػد

حد ت فجوة يف الرؤ بُت أنقرة وواشنطن ،فنجد مثالً االختالؼ بشأف حتديد مصػادر التهديػد
لكػػل منهمػػا يف اظتنطقػػة ،ففػػي الوقػػت الػػذي تػػر فيػػو واشػػنطن أف تنيػػيم القاعػػدة ىػػو اظتصػػدر
األساس لتهديد أمنها وامػن حلفائهػا القػومي ،تػذىب تركيػا إىل أف حػزب العمػاؿ الكردسػتاين ىػو
اطتطػػر اظتباشػػر علػػى أمنهػػا القػػومي .كمػػا أف واشػػنطن تعػػد التحػػدي األخطػػر لسياسػػتها يف الشػػرؽ
األوسػ  ،يتمثػػل يف إيػػراف وسػػوريا وحليفتيهمػػا حػػزب هللا وحركػػة زتػػاس اإلسػػالمية ،ومػػن مثَّ كتػػب

العمػػل علػػى عػػزؿ ىػػذه األط ػراؼ ومعاداهػػا ،بينمػػا ال تػػر أنقػػرة أي مصػػلحة عتػػا يف معػػاداة ىػػذه
األط ػراؼ ،بػػل علػػى العكػػس تسػػعى للتوانػػل معهػػا واح ػًتاـ مصػػاضتها وقػػدراها يف حػػل قضػػايا

اظتنطقة ،وقد أبػدت تركيػا انفتاحػاً سياسػياً واقتصػادياً مػع تلػك األطػراؼب42د .ومػن اجػل الضػغ

علػػى تركيػػا لكػػي تعيػػد توجيػػو سياسػػتها ؿتػػو النسػػق األمريكػػي ،وافقػػت صتنػػة مػػن غتلػػس النػػواب
األمريكي علػى طػرح مشػروع قػرار غػَت ملػزـ طرحػو اضتػزب الػدنتقراطي لتونػيف قتػل األرمػن يف

العهػػد العثمػػاين للمػػدة مػػا بػػُت عػػامي 2925ـ و 2927ـ باإلبػػادة اصتماعيػػةب43د .وقػػد عزمػػت
رئيسة غتلس النواب وزعيمة الدنتقراطيُت يف اضلس نانسػي بيلوسػي آنػذاؾ علػى اظتضػي قػدما يف
طرح القرار للتصويت يف اضلس ،ؽتا دفػع بػاصتنراؿ بويوكانيػت رئػيس األركػاف الًتكػي بالتصػريح "
إذا مػرر غتلػػس النػػواب األمريكػػي ذلػػك القػػرار فػإف عالقاتنػػا العسػػكرية مػػع الواليػػات اظتتحػػدة لػػن
تعود كما كانت مرة أخر على اإلطالؽ" .كما أعلن رئيس الوزراء الًتكػي رجػب طيػب أردوغػاف
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"بػأف العالقػات بػُت أنقػرة وواشػنطن أنػبحت يف خطػر"ب44د .إذ يػر القػادة األتػراؾ إف التصػدع
اضتانػػل يف العالقػػة مػػع أمريكػػا لػػو ؼتػػاطر كبػػَتة علػػى قػػدراهم العسػػكرية ألف تسػػليحهم الػػرئيس
يعتمد على الواليات اظتتحدة ،ومن مثَّ على أمن تركيا القومي ،السػيما بعػد أف أظهػرت تػداعيات

احتالؿ العراؽ قياـ الكياف الصهيوين بدور مركزي يف مشاؿ العراؽ مبباركة أمريكية يتمثل يف دعم

األكراد وتدريبهم ؽتا يشكل خطراً حقيقياً على سالمة ووحدة األراضي الًتكية الف ذلػك سػيدفع

باداه ترسيخ االنقساـ العرقي واظتطالبة بالفيدرالية مث االستقالؿب45د .وير األتراؾ انو يف الوقت
ال ػػذي يتع ػػاونوف في ػػو إىل أقص ػػى ح ػػد الجتث ػػاث التنييم ػػات اإلرىابي ػػة الدولي ػػة اظتتمثل ػػة بالقاع ػػدة
واضتركػػات األنػػولية األخػػر  ،علػػى الػػرغم مػػن كوهنػػا ال تشػػكل مشػػكلو حقيقيػػة بالنسػػبة إلػػيهم،
بينما اإلرىاب اضتقيقي الذي يواجهونو يتمثل بالعصياف اظتسلح ضتػزب العمػاؿ الكردسػتاين الػذي

ال يثػَت إال اسػتجابة ػتػدودة فقػ مػن قبػػل الواليػات اظتتحػدة األمريكيػةب46د .وقػد أنػبح اظتنيػػور
الًتكي على اظتستو الشعيب واضتكومي ير أف سياسات الواليات اظتتحػدة األمريكيػة يف اظتنطقػة
وداه تركية تؤدي إىل ردود أفعاؿ سلبية يف كػل مكػاف مػن العػامل ،واف األجنػدة اظتفروضػة أمريكيػا
لنشر العملية الدنتقراطية يف العامل اإلسػالمي لػن تػؤدي إال إىل مزيػد مػن االضػطرابات ،ويبػدو أف
كال اضتكومتُت قد شعرتا بأقتية وقف النزيف يف عالقاهمػا الثنائيػة والتأكيػد علػى ضػرورة مراعػاة
مػا يػػدعى ب" اظتصػػاحل اظتشػًتكة " ،فصػػدر عػػن اجتمػاع بػػُت وزيػػرا خارجيػة البلػػدين عبػػد هللا غػػوؿ
وكونداليزا رايس يف دتوز 2006ـ و يقة أكدت على وجود "رؤيػة مشػًتكة" ومبػادئ سػامية يػؤمن
هبػػا الطرفػػاف كتػػب العمػػل علػػى تعزيزىػػاب47د .وقػػد ؾتحػػت إدارة الػػرئيس السػػابق جػػورج بػػوش يف

إقناع الكوؾترس األمريكي عاـ 2007ـ بعدـ طرح مشروع القراربHR-106د اظتتعلق بإبادة
األرمن ،وتبٌت اصتمهوريػوف الػدعوة إىل وقػف رتيػع اإلجػراءات الػيت ستضػر بالعالقػات العسػكرية
بُت واشنطن وأنقرة ،واف ىذه األزمة قد تؤ ر على خطوط اإلمػدادات اضتيويػة للقػوات األمريكيػة
يف العراؽ وأفغانستاف واليت دتر عرب قاعد إؾتَتليك الًتكيةب48د .إيذاناً بانطالؽ مرحلة جديػدة مػن

التفاىم بػُت الػدولتُت وتػامُت اضتػد اظتعقػوؿ مػن االسػتقرار يف العالقػة الػيت تضػمن لواشػنطن زتايػة
مصاضتها اإلسًتاتيجية يف الشرؽ األوس واالستفادة من اظتنواؿ الًتكي يف اضتكم والسياسة ،كما
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ير جراىاـ فػولر ،لتنفيػذ منهجهػا يف بنػاء مشػروع الشػرؽ األوسػ الكبػَت ،والػذي تلقػى الػدعم
مػػن نػػناع القػػرار يف الواليػػات اظتتحػػدة إلدراكهػػم أف السياسػػة الًتكيػػة ليسػػت عدائيػػة للواليػػات
اظتتحدة واف حزب العدالة والتنمية قد حوؿ تركيا إىل قوة إقليمية ال يستهاف هبػا ،ونتكػن عتػا أف

تلعب دوراً مهماً ينطلق من حتقيق مصاضتها الذاتية أيضا ،وليس من منطلػق التػابع لواشػنطنب49د.

ويف السػػياؽ نفسػػو ي ػػر الباحػػث اإلسػػالمي فهم ػػي ىويػػدي أف الواليػػات اظتتح ػػدة قػػد وج ػػدت
ضػػالتها يف حتالفهػػا االسػًتاتيجي مػػع قػػادة حػػزب العدالػػة والتنميػػة بغيػػة تنفيػػذ مشػػروعها اصتديػػد "

الشرؽ األوس الكبَت" ،الذي سبق أف عرضو الرئيس األمَتكػي السػابق بػوش االبػن علػى رئػيس
الوزراء الًتكي رجب طيب أردوغػاف يف  28كػانوف الثػاين 2004ـ والػذي نتتػد مػن اظتغػرب حػىت
اندونيسػػيا ،مػػرورا نػػوب آسػػيا وآسػػيا الوسػػطى والقوقػػازب50د .وقػػد سػػبق للواليػػات اظتتحػػدة أف
أعلنت على لساف وزيػر خارجيتهػا كونػداليزا رايػس يف غمػرة نشػوها باسػتكماؿ احتالعتػا للعػراؽ،
عػػن قػػرب الشػػروع بتنفي ػذ مشػػروع الشػػرؽ األوس ػ اصتديػػد ،إال انػػو ت إرجػػاؤه بسػػبب اشػػتداد
اظتقاومػػة الوطنيػػة واإلسػػالمية ضػػد وجودىػػا ،حيػػث نشػػرت نػػحيفة واشػػنطن بوسػػت يف  7آب
2003ـ ورقتػػُت تتضػػمناف تسػػعة بنػػود لالتفػػاؽ الػػذي ت بػػُت بػػوش وأردوغػػاف دصػػوص ذلػػك
اظتشػػروع الػػذي سػػيعيد تفتيػػت الشػػرؽ األوس ػ ومشػػاؿ أفريقيػػا إىل اربػػع وعشػػرين دولػػة جديػػدة،
تكوف كل دولة بلوف طائفي واحػد ،تتمثػل بعػدة دوؿ للسػنة ،ودوؿ للشػيعة ،وأخػر للمسػيحيُت

ب52د
ودولػػة لركػػراد  .وانطالقػاً مػػن رؤيػػة واشػػنطن لتعزيػػز اظتشػػًتكات مػػع تركيػػا فقػػد رشتػػت عتػػا دوراً
ػتورياً تكوف عموده الفقػري ،مػن خػالؿ الػًتويج لنموذجهػا الػدنتقراطي و"اعتػداعتا الػديٍت" ،وقػد

اقًتح بػوش أف تبػادر تركيػا إىل إرسػاؿ وعػاظ وأئمػة إىل ؼتتلػف أؿتػاء العػامل اإلسػالمي لكػي يتولػوا

التبشػػَت بنمػػوذج االعتػػداؿ اظتطبػػق يف بالدىػػم وقػػد أسػػندت واشػػنطن لًتكػػا ىػػذا الػػدور ألسػػباب

عديدة منها أف حزب العدالة والتنمية ملتزـ بالعلمانية اليت همش دور الدين إىل حد كبَتب*د ،بل
وتعارض أي دور للدين يف اضتياة العامة ،وىػو مطلػب تلػح عليػو واشػنطن خصونػا بعػد أحػداث
 22أيلوؿ ،والف تركيا تعد نفسها جػزءاً مػن الغػرب ،ومواالهػا للواليػات اظتتحػدة ابتػة وال شػبهة

فيها ،وبالتايل فهػي تعػد جػزءا مػن العائلػة الغربيػة ،وحتػتفظ مػع العػامل اإلسػالمي بعالقػات مقبولػة،
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كمػػا أف تركيػػا عتػػا عالقاهػػا الو يقػػة مػػع بإسػػرائيلد ،علػػى الػػرغم ؽتػػا أنػػاهبا مػػن تصػػدع ا ػػر الغػػارة
الصػػهيونية علػػى سػػفينة اضتريػػة مرم ػػرة .األمػػر الػػذي يلقػػى ترحيب ػػا وتشػػجيعا كبػػَتين مػػن جان ػػب

واش ػػنطن ودوؿ االحت ػػاد األورويبب52د .وق ػػد س ػػارع ق ػػادة العدال ػػة والتنمي ػػة إىل التبش ػػَت باظتش ػػروع
اصتديد يف اجتماع الكويت لوزراء خارجية دوؿ اصتػوار اصتغػرايف للعػراؽ يف  24شػباط 2004ـ،
إذ دعػػا وزيػػر خارجيػػة تركيػػا عبػػد هللا غػػوؿ بآنػػذاؾد اضتمعػػُت إىل أف يكونػػوا أنػػحاب منطقػػتهم

ويؤلفػػوا منيمػػة أمنيػػة واقتصػػادية وسياسػػية عل ػى غػػرار االحتػػاد األوريب تضػػم معيػػم دوؿ منطقػػة
الشرؽ األوس يف إطار باالحتاد الشرؽ أوسطيد ػتػذراً يف الوقػت نفسػو مػن أنػو إذا مل تقػم ىػذه
الدوؿ بعملية التغيَت بنفسها وعن قناعة فإهنا قد تتعرض لعملية تغيَت بإمالئيةد من اطتارجب53د.

ومػػن اصتػػدير بالػػذكر أف مفهػػوـ بالشػػرؽ األوس ػ الكبػػَتد ت تداولػػو مػػع اإلشػػارة إىل الػػدور
الًتكػػي التمػػل فيػػو كػػاف عػػاـ 2995ـ ،عنػػدما بػػُت الباحػػث ىػػانس بينػػدنيك أف تعريػػف الشػػرؽ
األوسػ ػ أن ػػبح ق ػػدنتاً وكت ػػب توس ػػيعو ليمت ػػد م ػػن تركي ػػا إىل الق ػػرف اإلفريق ػػي ،وم ػػن اظتغ ػػرب إىل

باكسػػتاف ،وحػػدد الكاتػػب حينهػػا ال ػػة أىػػداؼ للواليػػات اظتتح ػدة مػػن وراء ذلػػك ىػػي "السػػيطرة
على مصادر النف والغػاز الطبيعػي ،وضػماف أمػن بإسػرائيلد ،وضػب حركػة اظتنيمػات اإلسػالمية

األنولية"ب54د .كما أشار الرئيس األمريكي األسبق بل كلينتوف منػذ عػاـ 2999ـ إىل دور تركيػا
العػػاظتي واضتيػػوي الػػذي سػػتؤديو يف اظتسػػتقبل بقولػػو " كػػاف إنشػػاء اصتمهوريػػة الًتكيػػة مػػن العالمػػات
الفانلة يف مطلع القرف العشرين  ...فمن تركيا تشكل تاريخ اظتنطقػة الػي بكػم  ...ومػن تركيػا

ك ػػذلك سيتش ػػكل الع ػػامل يف الق ػػرف الواح ػػد والعش ػػرين"ب55د .وتك ػػررت بع ػػد ذل ػػك عل ػػى لس ػػاف
اظتسػػؤولُت األمريكػػاف اإلشػػارات إىل ىػػذا اظتشػػروع ،حيػػث شػػرح نائػػب الػػرئيس األمريكػػي آنػػذاؾ
ديػػك تشػػيٍت هنايػػة كػػانوف الثػػاين 2004ـ مشػػروع باإلنػػالح يف الشػػرؽ األوس ػ الكبػػَتد ،فيمػػا
أشار وزير اطتارجية األمريكي األسبق كولن باوؿ بعد ذلػك إىل أف ىػذه العمليػة هػدؼ إىل حتديػد

شكل العامل اإلسالمي يف القرف الواحد والعشرينب56د.

ويف عهد الرئيس األمريكي باراؾ أوباما حرنت اإلدارة األمريكية على تدعيم العالقات
الًتكية األمريكية ،وأطلقت وزيرة اطتارجية األمريكية كلينتوف العديد من اظتواقف للحوار مع تركيا
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ألنو بلد يشًتؾ مع أمَتكا يف الكثَت من اظتلفات ،وأف تركيا بلد مو وؽ وحليف ،وقد كاف اختيار
أوباما ألنقرة باعتبارىا أوؿ عانمة إسالمية يزورىا إفتا يعكس رؤية واشنطن ألنقرة بأهنا جزء من
القارة األوروبية ورسالة إىل األوروبيُت لتجاوز عقبات انضماـ تركيا إىل االحتاد األوريبب57د .وقد

بُت أوباما يف خطابو أماـ اضلس الوطٍت الكبَت الًتكي انو نتكن لًتكيا أف تؤدي دور اصتسر الذي
يصل الغرب بالشرؽ ،وتعهد بدعم اصتهود الًتكي ػػة اظتتعثرة إىل حد اآلف باالنضماـ إىل االحتاد
األورويب ،وحث األتراؾ يف الوقت نفسو على سن تشريعات جديدة حتمي األقليات حتت حكم

دنتقراطي كي يتمكنوا من القياـ بدور ريادي يف اظتنطقةب58د.

وي ػػر الباح ػػث الًتك ػػي ط ػػو أقي ػػوؿ أف أردوغ ػػاف وغ ػػوؿ كان ػػا س ػػباقُت إىل ال ػػدعوة إىل تغي ػػَت
اضتمعػػات اإلسػػالمية ،يف مػػؤدترات ماليزيػػا وطهػػراف والكويػػت وغَتقتػػا مػػن خػػالؿ إقامػػة غتتمعػػات
مفتوحػة وتطػػوير العالقػػات التجاريػػة وإكتػػاد حلػػوؿ بعيػدة عػػن اضتػػروب ،وإف تركيػػا ىػػي الطليعػػة يف
ذلػػك وؾتاحهػػا وعضػػويتها يف االحتػػاد األورويب سيسػػهالف اضتلػػوؿ يف الشػػرؽ األوسػػ الكبػػَت،

ونتكن لًتكيا أف تشكل مصدر اعتاـ وافتوذجاً على ىذا الطريق الذي أقلق اضتكاـ العربب59د.

بينما ير ياشار أوغلو األكادنتي يف جامعػة اسػطنبوؿ أف مشػروع الشػرؽ األوسػ الكبػَت

سػػيكوف أرضػػية للتصػػادـ بػػُت مشػػروعُت األوؿ يؤيػػد وحػػدة األرض ،واآلخػػر يرغػػب بإقامػػة البػػٌت
الفيدراليػػة أو الػػدويالت الصػػغَتة ،واف اإلسػػالـ اظتعتػػدؿ يف تركيػػا والػػذي يعتػػرب نتاج ػاً للمختػػرب

السياسػػي األمريكػػي ،سػػيكوف مػػن بػػُت أدوات التحػػوؿ السياسػػي يف اسػػتخداـ اإلسػػالـ وسػػيلة

لتفكيك البٌت اظتوحدة ،ووضعها حتت سيطرة واشنطن من خالؿ االختيار الدقيق للمسػالك الػيت
ستؤوؿ إىل حتقيق ذلك اظتشروع ،وسيتم جعل اصتماىَت مضػطرة لالختيػار بػُت وحػدة األراضػي يف
ظ ػػل األنيم ػػة القمعي ػػة ،أو اضتري ػػة يف ب ػػٌت سياس ػػية مفكك ػػة ،وس ػػيتم خل ػػق أج ػػواء لإلقن ػػاع حت ػػت
مسػػميات اإلنػػالح والرفاىيػػة وسػػعادة الشػػعب( .)60وبػػذلك سػػيتم توجيػػو الػػديناميات الداخليػػة
لتتوافق مع مصاحل الواليات اظتتحدة األمريكية بغية تأمُت ىيمنتهػا علػى العػامل ،مػن خػالؿ تفتيػت
العامل العريب واإلسالمي ،لتحقق واحػد مػن أىػم أىػدافها الػيت طاظتػا سػخرت لػو مئػات اظتنيومػات
الدراسػػية واظتراكػػز اإلس ػًتاتيجية ،وجنػػدت لػػو عش ػرات اظتفك ػرين والبػػاحثُت أمثػػاؿ ببركتنسػػكي،
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وألفُت توفلر ،وبرنػارد لػويس ،ومايكػل ىػورو فتػَتد الػذين قػدموا اطروحػات ومشػاريع إسػًتاتيجية
ختػػدـ اظتصػػاحل األمريكيػػة والصػػهيونية يف تشػػطَت وتفتيػػت واقػػع الشػػرؽ األوسػ والػػيت تنطلػػق مػػن
حتلػػيالت إنثريولوجيػػة تقػػوـ علػػى أسػػاس تفكيػػك ال ػًتاب القػػائم بػػُت األقليػػات الدينيػػة والطوائػػف
واظتذاىب يف منطقة الشرؽ األوس وحتويلها إىل دويالت أو كانتونات قائمػة علػى أسػاس العػرؽ
أو الدين أو اظتذىب ،ونيرا لقلة إمكانات ىذه الػدويالت فإهنػا ستضػطر إىل االرتبػاط مػع غَتىػا

يف ظػػل احتػػاد كونفػػدرايل ،ؽتػػا يعػػزز مػػن احتمػػاالت دخػػوؿ بإسػػرائيلد إىل ىػػذا االحتػػاد بػػل وقيادتػػو
بفعل الػدعم األمريكػي اعتائػل ،ومػن مثَّ دػاوز عقػدة العزلػة الػيت تعػاين منهػا بسػبب الػرفض العػريب

الشعيب لوجودىا داخل اظتنطقة العربية ،األمر الذي يسهل من عملية اعتيمنة األمريكية على ىذه

الدويالت اليت ليست فق حباجة إىل " شرعية " وإفتا إىل اإلمكانات اظتاديػة واظتسػاعدة اطتارجيػة
إل بات وجودىا الدويل(.)61
إف سياسة الواليات اظتتحدة األمريكيػة اعتادفػة إىل تشػكيل ىويػة إسػًتاتيجية جديػدة ظتنطقػة
الشرؽ األوس تعد من أىم اظتشًتكات اليت تطمح تركيا إىل تعزيزىا يف ظل زعامة حػزب العدالػة
والتنميػػة الباحػػث لػػو عػػن دور عػػاظتي متميػػز ،وتغيػػَت اعتويػػة الدوليػػة لًتكيػػا بغيػػة دنػػب التهديػػدات
واظتشػػكالت اليطػػة ،والػػوعي بارتبػػاط كػػل مػػن التنميػػة الداخليػػة واطتارجيػػة ،وتأكيػػد أقتيػػة موقعهػػا
انطالقا من الشرؽ األوس ؿتو أىدافها اإلسًتاتيجية ومعاصتة مشكالها اإلقليمية يف إطار إحياء
الػػدور العثمػػاين لتكػػوف تركيػػا بلػػدا مركزيػػا يف الشػػرؽ األوس ػ  ،وىػػذا مػػا يتوافػػق مػػع طروحػػات
بالعثمانيػػة اصتديػػدةد وشػػعار بمػػن االدرياتيػػك إىل سػػور الصػػُتد الػػيت ظهػػرت إبػػاف حكػػم الػػرئيس

األسػػبق توركػػت أوزاؿب62د .ويف سػػياؽ الػػدفاع عػػن السياسػػة الًتكيػػة إزاء مشػػروع الشػػرؽ األوسػ

نػػناع السياسػػة يف
الكبػػَت يبػػُت ازتػػد داود أوغلػػو أف علػػى العػػرب حتديػػدا " أف ال يشػػككوا يف ا

تركي ػػا ،وكت ػػب أف ال نتخ ػػوؼ إذا م ػػا طرحتن ػػا أمريك ػػا كنم ػػوذج ،ف ػػنحن مهتم ػػوف بتط ػػوير عالقتن ػػا
مبحيطنػا وبادرنػا مػػع كػل الػػدوؿ للنيػر مبػػا سػتؤوؿ لػػو األحػداث حػػىت قبػل احػػتالؿ العػراؽ بغيػػة
التدارس يف سبل اضتفاظ على وحدة األراضي العراقية ،فنحن من ال يريد تقسيم العراؽ ،وعقدنا
سػػتة اجتماعػػات مػػع دوؿ اصتػػوار يف سػػنة واحػػدة ووجهنػػا يف مػػؤدتر التعػػاوف اإلسػػالمي يف طه ػراف
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نػداء إىل الزعمػاء العػػرب واظتسػلمُت لبنػػاء أنيمػة دنتقراطيػة وإعػػادة بنػاء اظتنطقػػة لتحقيػق الرفاىيػػة

وخدمة شػعوبنا ،وكػاف ذلػك قبػل أف تطػرح اإلدارة األمريكيػة ظتشػروع الشػرؽ األوسػ "ب63د .ويف
اضتقيقػػة أف تركيػػا تعمػػل جاىػػدة علػػى أف ال تػػؤوؿ تػػداعيات احػػتالؿ العػػراؽ إىل تقسػػيمو ،ويكػػوف
ىنالك دولػة لركػراد ،مث ينسػحب اضتػاؿ علػى أكػراد تركيػا ،األمػر الػذي سيشػكل خطػراً عييمػاً
على وحدة األراضي الًتكية وأمنها القومي.
وؽتا تقدـ نتكن القوؿ أنو بالرغم من كػل مػا شػاب العالقػات األمريكيػة الًتكيػة مػن تػوتر يف

عهد الرئيس األمريكي السابق بوش الصغَت ،إال أف ذلك مل نتنع اإلدارة األمريكية من االستمرار
يف النيػػر إىل تركيػػا بونػػفها حليف ػاً اس ػًتاتيجياً مهم ػاً ال نتكػػن التفػػري فيػػو مهمػػا ونػػلت درجػػة

اطتالفػػات معػػو ،وقػػد زاد يف ذلػػك التحػػوؿ الػػذي مارسػػتو حكومػػة العدالػػة والتنميػػة يف سياسػػتها
اطتارجيػػة مػػن خػػالؿ إعطػػاء مزيػػد مػػن االىتمػػاـ للشػػرؽ األوسػ لػػيس باعتبػػاره بحديقػػة خلفيػػةد،
وإفتػػا كونػػو أحػػد اظتنافػػذ اظتهمػػة لًتكيػػا يف حػػاؿ رفػػض االحتػػاد األورويب لعضػػويتها فيػػو ،وقػػد بػػدا
واضػػحاً أنػػو كلمػػا زاد اـتػػراط تركيػػا يف ملفػػات الشػػرؽ األوس ػ ارتفعػػت أسػػهمها لػػد الواليػػات
اظتتحدة باعتبارىا حليفاً كتب اسًتضاؤه واالعتماد عليو ،رغم أف واشنطن كانت تريػد أف يكػوف
الدور الًتكي وظيفياً مبعٌت أف متدـ اسًتاتيجياها مقابل مراعاة القضايا الًتكية اضتساسة ،واظتتمثلػة

بقضػية األكػػراد ،وقػربص ،واألرمػػن ،واالنضػماـ إىل االحتػػاد األوريبب64د .حيػث تنيػػر واشػػنطن إىل
الدبلوماسػػية الًتكيػػة يف اظتنطقػػة باعتبارىػػا رنػػيداً مهمػ ػاً ظتعاصتػػة اظتلفػػات العالقػػة يف ىػػذه الرقع ػػة

اصتغرافي ػػة م ػػن الع ػػامل والس ػػيما يف م ػػا يتعل ػػق بش ػػأف اظتل ػػف الن ػػووي اإلي ػػراين ،وتس ػػتند إىل ض ػػرورة

اال ستفادة من الدور الًتكػي يف الشػرؽ األوسػ مػن أجػل حتسػُت الوضػع األمريكػي يف اظتنطقػة ظتػا
رافق ػػو م ػػن إخفاق ػػات وتش ػػوىات أ ػػر غ ػػزو أفغانس ػػتاف والع ػػراؽب65د .وق ػػد مثل ػػت زي ػػارة ال ػػرئيس
األمريكي باراؾ أوباما إىل تركيا يف نيساف 2009ـ مؤشػراً علػى احتمػاؿ بدايػة مرحلػة جديػدة يف

العالقػػات بػػُت البلػػدين بعػػد مرحلػػة عانػػفة مػػن التػػوترات وتأكيػػده علػػى تو يقهػػا أكثػػر ،معػربا عػػن
عزمو على نياغة مشروع شراكة إسًتاتيجية دائمة مع تركيا تتناسػب مػع مكانتهػا اإلقليميػة ،ومػا
حققػػو حػػزب العدالػػة والتنميػػة مػػن إنػػالحات داخليػػة علػػى مسػػتو الدنتقراطيػػة والقتصػػاد ،وقػػد
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طالبو أردوغاف بأقتية تفهم حساسية تركيا وضرورة أف تنتهج واشنطن سياسة نزيهة وغَت منحازة
يف مػػا يتعلػػق بػػاظتوقف مػػن اإلرىػػاب الناش ػ عػػن دتػػرد حػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاين ،والتعػػاطي مػػع

القضية األرمنية حبيادية ومهنيةب66د.

ولقػػد أكػػد كثػػَت مػػن الساسػػة األمريكػػاف أف تركيػػا سػػتيل أحػػد اظتفػػاتيح اظتهمػػة للسياسػػة

األمريكية يف منطقة الشرؽ األوس والقوقاز انطالقاً من عدة اعتبارات أقتهاب67د:

أوالً :الػػدور اظتهػػم لًتكيػػا ،ألهنػػا دتثػػل نافػػذة علػػى ػتػػاور البلػػداف ذات األقتيػػة اطتانػػة بالنسػػبة

لواشنطن ،قبل بإسرائيلد والعراؽ وإيراف وسوريا وجورجيا وغَتىا ،ودورىا الوري أيضاً يف حفػظ

االستقرار يف اضتزاـ اظتمتد من أوروبا حىت اعتند وروسيا.

انياً :اظتوقع االسًتاتيجي لًتكيا ،كونو يعد ؽتراً حبرياً ومالحيػاً متػًتؽ البحػر األسػود وحبػور القوقػاز

والبحر اظتتوس

الثػػاً :تعػػد تركيػػا ؽتػػراً احتياطيػ ػاً لصػػادرات الػػنف والغػػاز م ػػن دوؿ آسػػيا الوسػػطى ألوروبػػا ع ػػرب

أوكرانيا.

رابعاً :النير إىل تركيا باعتبارىا افتوذجاً لدولة دنتقراطية مسلمة ولديها حتالف و يػق مػع الواليػات

اظتتحدة ؽتا قد لتسن نورة أمريكا يف منطقة الشرؽ األوس .

ولقد دلى حجم التحالف االسػًتاتيجي بػُت تركيػا والواليػات اظتتحػدة يف عهػد بػاراؾ أوبامػا
مػػن خ ػػالؿ سياس ػػة ح ػػزب العدالػػة والتنمي ػػة د ػػاه بع ػػض ال ػػدوؿ العربيػػة ال ػػيت ب ػػدأت فيه ػػا ب ػػوادر

االنتفاضة الشعبية على حكوماها ،حيث كتب أحد الباحثُت األتراؾ بسيدات ارجند ،إنو مبجرد
أف ىبػ ػػت ريػ ػػاح "الربيػ ػػع العػ ػػريب" ،اختػ ػػذت أنقػ ػػرة موقف ػ ػاً داعم ػ ػاً يطالػ ػػب تلػ ػػك الػ ػػدوؿ بػ ػػالتغيَت

وبالدنتقراطي ػػة أيض ػػاب68د .وق ػػد ت ػػدخلت تركي ػػا بق ػػوة وزخ ػػم م ػػع انط ػػالؽ أوؿ ش ػػرارة لالنتفاض ػػة
السػػورية ،فبػػدأت بالنصػػح ضتػػث النيػػاـ السػػوري علػػى اإلنػػالح ،حػػىت أعلنػػت نفػػاذ نػػربىا ،مث
صتػػأت إىل التهديػػد بعػػدـ الوقػػوؼ مكتوفػػة األيػػدي جػػراء مػػا لتصػػل مػػن قتػػل يػػومي يف نػػفوؼ
اظتتياىرين السوريُت ،وقد تصػور بعػض اظتػراقبُت أف تركيػا مرشػحة ألف تكػوف رأس حربػة التػدخل
اطتارجي اآليت بحتماد يف سوريا ،حيث قػرأ الللػوف يف اظتوقػف الًتكػي أبعػاداً إسػًتاتيجية تكشػف
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بوضػػوح دورىػػا اظترسػػوـ مػػن الواليػػات اظتتحػػدة يف نشػػر إسػػالمها اظتعتػػدؿ ضػػد مػػدارس اإلسػػالـ
اظتتطرؼ ،وىي يف إطار عقد نفقة شػاملة مػع رتاعػة اإلخػواف اظتسػلمُت لتعطػيهم دوراً رئيسػاً يف

مس ػػتقبل الربي ػػع الع ػػريب ،يعف ػػي الغ ػػرب م ػػن حتم ػػل الع ػػبء ال ػػرئيس يف مواجه ػػة التط ػػرؼ ال ػػديٍت
واظت ػػذىيب ،ويض ػػعهم يف موق ػػف قري ػػب م ػػن م ػػوقفهم يف مص ػػر وليبي ػػا وال ػػيمن ،ومت ػػرج إيػ ػراف م ػػن

سػػورياب69د .وقػػد رفضػػوا منػػذ البدايػػة التسػػليم باضتػػل العػػريب أو الػػدعوة إليػػو يف سػػوريا ،وحػػاولوا
التصػػدي للمشػػكلة مػػع النيػػاـ مباشػػرة ،وعنػػدما مل ينفػػع التفػػاوض مػػع النيػػاـ ،تقبلػػوا الالجئػػُت،

واستقبلوا اظتعارضة وشتحوا عتا بإقامة اظتؤدترات على أرضهم ،وانصػرفوا إىل رفػض مسػالك النيػاـ
اعلانػػا ،واسػػتمر التوانػػل مػػع األمَتكيػػُت مػػن أجػػل وضػػع اظتخػػارج ،إال انػػو ومنػػذ انسػػحاب السػػفَت
األمَتكػػي مػػن سػػوريا بػػدأت مرحلػػة جديػػدة يف التعامػػل األمريكػػي دػػاه التغيػػَت العػػريب ،وخانػػة يف
سػػوريا ،اتضػػحت معاظتهػػا مػػن التصػػرلتات لػػوزيرة اطتارجيػػة كلينتػػوف ،ومػػن االجتمػػاع بػػُت أوبامػػا
وأردوغاف ،ونوال إىل تعيػُت مبعػوث ألوبامػا لشػؤوف انتقػاؿ السػلطة يف الشػرؽ األوسػ  ،ودسػد
ذلػػك يف خطػػوات تكتيكيػػة ابتعػػدت مبوجبهػػا الواليػػات اظتتحػػدة وتركيػػا عػػن الػػدخوؿ اظتباشػػر يف
األزمػػة ،وتػػرؾ اطتيػػارات أمػػاـ اصتامعػػة العربيػػة للتعامػػل معهػػا ،األمػػر الػػذي يػػؤدي إىل ضػػماف عػػدـ
معارض ػػة روس ػػيا والص ػػُت ألي مش ػػروع إدان ػػة يف اظتس ػػتقبل ،أم ػػا تركي ػػا فل ػػديها اعتب ػػارات اصت ػػوار
والعالقػػات الو يقػػة السػػابقة بالنيػػاـ ،واظتلػػف الكػػردي ومشػػًتكاتو مػػع إيػػراف والعػػراؽب70د .ويػػر

بعػػض اظتػػراقبُت األتػػراؾ أف ىنالػػك أيػػادي إيرانيػػة وسػػورية يف ىجمػػات حػػزب العمػػاؿ الكردسػػتاين

الػػيت قتلػػت  24جنػػدياً تركػػي يف مدينػػة حكػػاري هنايػػة تشػػرين األوؿ 2022ـ ،وذلػػك مػػن اجػػل
إشغاعتا مبشاكلها الداخلية و نيها عن التدخل بالشؤوف السوريةب72د.

ومن كل ما تقدـ ـتلص إىل القوؿ أف سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الًتكي داه
الواليات اظتتحدة دتيزت عن مثيالها من اضتكومات السابقة اليت ونمت بالتبعية والتنفيذ
الفوري لكل ما دتليو عليها اإلدارة األمريكية ،إذ انطلقت حكومة العدالة والتنمية من رؤية
ؼتالفة ىدفها السعي لدور أكثر استقاللية طتلق مكانة إقليمية أكرب لًتكيا ،يرسي دعائم النياـ
يف منطقة الشرؽ األوس والبلقاف بغية أف تتحوؿ إىل قوة إقليمية عيمى .ال سيما بعد أف
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دتكنت من التخلص من معيم مشكالها االقتصادية وحتقيق درجة عالية من االعتماد
االقتصادي اظتتبادؿ مع دوؿ اصتوار .وقد اعتمدت تركيا يف عالقتها مع واشنطن على رتلة من
األبعاد السياسية واألمنية اليت مبوجبها دتكنت جذب انتباه شركائها يف الشماؿ إىل أقتية الدور
الًتكي وإمكانية اإلفادة من نفوذىا اظتتنامي يف العامل اإلسالمي لتعزيز اظتشًتكات مع الواليات
اظتتحدة وداوز اظتتغَتات مبا لتقق مصاحل الطرفُت وضماف أمن تركيا القومي واستقرارىا عرب
تطوير دور أكثر فاعلية وبناء لتوفَت النياـ واألمن واالستقرار للواليات اظتتحدة وحليفاها .عتذه
االعتبارات فإف تركيا تعد من وجهة النير األمَتكية اضتليف النموذجي الذي ترشحو لكي يؤدي
الدور الرائد يف مشروعها الشرؽ أوسطي ،ليس فق لًتويض اظتنطقة ،ولكن أيضا لتقدًن افتوذج
اإلسالـ الذي تتوافر فيو شروط االعتداؿ كما تراىا واشنطن .ونر أف تركيا ستبقى تبحث عتا
عن دور ػتوري وغَت منعوت بالتبعية للسياسة األمريكية ،وينطوي على ٍ
حتد نريح لرسلوب
الذي تدير بو الواليات اظتتحدة أكثر قضيتُت إضتاحاً يف اظتنطقة وقتا برنامج إيراف النووي وعملية
السالـ باإلسرائيليةد الفلسطينية ،حيث تستمد تركيا قدرها على موانلة سياستها تلك من
شرعيتها الدستورية والشعبية اظتؤيدة عرب نناديق االقًتاع ،ومن كوهنا متحررة من االعتماد على
اظتعونات األمريكية على عكس دوؿ أخر يف اظتنطقة مثل مصر واألردف.
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اخلامتـــــــح

كانت وال تزاؿ العالقات الًتكية – األمريكية متميزة طواؿ عقود من الزمن ،مستندة إىل
الدور السياسي واالقتصادي والعسكري الذي تضطلع بو تركيا وىذا يأيت ضمن طموح الواليات
اظتتحدة األمريكية يف إقامة نياـ سياسي إسالمي دنتقراطي يتصف باالعتداؿ ويستمد قدرتو
على موانلة العمل بالشرعية الدستورية والشعبية اظتؤيدة عرب نناديق االقًتاع ،خانة بعد أف
انطلقت حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عاـ ب2002د إىل التخلص من معيم مشكالها

االقتصادية وحتقيق درجة عالية من االعتماد االقتصادي اظتتبادؿ مع دوؿ اصتوار .وقد خلص

البحث إىل االستنتاجات التالية :
 .2اظتوقع اصتغرايف واالسًتاتيجي الذي دتتاز بو تركيا جعل منها بيئة إقليمية أكثر أمناً من
خالؿ الدعم اظتتوانل من قبل الواليات اظتتحدة األمريكية كوهنا تنير إىل تركيا بأهنا
جزء أساسي من منيومة األمن اإلقليمي يف الشرؽ األوس وينبغي زتايتها يف مواجهة
أي هديد من دوؿ اصتوار ودانة األعماؿ اإلرىابية اليت يقوـ هبا حزب العماؿ
الكردستاين الذي يهدد الوحدة الًتكية من عمق األراضي العراقية.
 .2تدرؾ اإلدارة األمريكية أف العالقة مع حزب العدالة والتنمية نتكن أف تنطوي على
مركبات مشًتكة عدة ،ال سيما وأهنا تر يف زعيم اضتزب رجب طيب أردوغاف
شخصية سياسية معانرة نتكنو قيادة تركيا ؿتو ما تصبو إليو ،لذا حرنت على تعزيز

عالقتها معو منذ عاـ ب2994د.

 .3تعد تركيا اضتليف االسًتاتيجي للواليات اظتتحدة األمريكية وأوربا منذ اندالع اضترب
الباردة وعملية الحتواء الفعاؿ لالحتاد السوفييت سابقاً وروسيا اإلحتادية حالياً عرب
قيامها حبراسة اطتانرة اصتنوبية الشرقية للحلف األطلسي واشًتاكها مع أمريكا يف كثَت
من اظتلفات اظتهمة يف اظتنطقة.
 .4إف تقديرات اصتدو االقتصادية تبقى متأ رة بالسياسة خانة بعد اظتتغَتات اضتانلة
يف اظتنطقة وتسيس عملية التنمية اإلقليمية للطاقة من جانب اضتكومتُت األمريكية
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والًتكية ،وعلى ذلك يتعُت على أنقرة يف سعيها لتأمُت مصاضتها على نعيد خطوط
أنابيب النف اظتارة عرب أراضيها ،أف تأخذ يف حساباها االحتفاظ بعالقات جوار
نشطة مع جَتاهنا دوف استثارة عداء كل من روسيا وإيراف والعراؽ وسوريا.
 .5دتيزت سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الًتكي داه الواليات اظتتحدة عن مثيالها
من اضتكومات السابقة ،بانطالقها من رؤية ؼتالفة ىدفها يف السعي لدور أكثر
استقاللية يف البيئة اإلقليمية ترسي دعائم النياـ يف منطقة الشرؽ األوس والبلقاف

بغية أف تتحوؿ إىل قوة إقليمية متوازنة لتقدًن افتوذج اإلسالـ اظتعتدؿ.
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ب22د نقال عن :نحيفة التانتز الربيطانية ،يف  22تشرين األوؿ .2007
ب22د جراىاـ فولر ،اصتمهورية الًتكية اصتديدة :تركيا كدولة ػتورية يف العامل اإلسالمي ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسًتاتيجية ،سلسلة دراسات مًترتة  ،36أبو

ظيب ،2009،ص.223
ب23د ياسر ازتد حسن ،تركيا البحث عن مستقبل ،الدار اظتصرية اللبنانية،القاىرة ،2006 ،
ص.308
ب24د عبد العييم ػتمود حنفي ،اداىات جديدة يف السياسة اطتارجية الًتكية ،غتلة السياسة
الدولية ،العدد ب256د نيساف  ،2004ص.234
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ب25د كلمة الرئيس األمريكي األسبق بل كلينتوف أماـ اضلس الوطٍت الكبَت الًتكي ،يف 26
تشرين األوؿ .2999
ب26د شريف تغياف ،مصدر سبق ذكره ،ص.255
ب27د نقال عن :ياسر ازتد حسن ،تركيا البحث عن مستقبل ،مصدر سبق ذكره ،ص.322
ب28د شريف تغياف ،اظتصدر السابق ،ص.255

ب29د خليل العناين وآخروف ،مصدر سبق ذكره ،ص.252
ب30د ينير :التقرير االقتصادي الصادر عن وكالة شينخوا لإلنباء ،يف  5نيساف .2009
ب32د ظفر جاغلياف ،قناة  TRTالًتكية الفضائية ،يف  29أيار .2020
ب32د فَتوز أزتد ،ننع تركيا اضتديثة ،تررتة د .سلماف داود الو اسطي و د .زتدي زتيد
الدوري ،بيت اضتكمة ،بغداد  ،2000 ،ص.272
ب33د ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره ،ص. 250
ب34د خليل العناين ،تركيا بُت حتديات الداخل ورىانات اطتارج ،مصدر سبق ذكره ،ص. 254
ب35د د .عبد هللا فرج هللا ،اصتراحة التجميلية للعمل اإلسالمي ،مصدر سبق ذكره ،ص
.232
ب36د جالؿ ورغي ،اضتركة اإلسالمية الًتكية ،مصدر سبق ذكره ،ص.74
(37) Meeting with Mr. Recgep Tayyip Erdogan، the Chairman of Justice
and Development Party in Turkey Program Center for Strategic and
International Studies، January 28،2002 .

ب38د كلمة عبد هللا غوؿ يف معهد واشنطن لدراسات الشرؽ األدىن ،يف  5حزيراف ،2003
نشرة الساعة السياسية رقم  776يف  30دتوز .2003
ب39د كلمة عبد هللا غوؿ يف معهد بروكينغز بواشنطن ،عن مستقبل العالقات الًتكية األمريكية.
يف  6دتوز .2006
ب40د جالؿ ورغي ،اضتركة اإلسالمية الًتكية ،مصدر سبق ذكره ،ص.75
ب42د نحيفة زماف الًتكية ،يف  7شباط . 2020
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ب42د خليل العناين ،مصدر سبق ذكره ،ص. 255
ب43د ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره ،ص. 278
ب44د نقالً عن موقع  BBCArabic.comيف  23تشرين األوؿ .2007

ب45د ػتمد نور الدين ،زتلة تركيا شاملة على واشنطن بسبب قرار باإلبادةد  ..ازتد داود
أوغلو :كل اطتيارات مطروحة ،نحيفة السفَت اللبنانية ،العدد  22535يف  8آذار

 ،2020ص.2

ب46د ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره ،ص.296
ب47د جراىاـ فولر ،اصتمهورية الًتكية اصتديدة ،مصدر سبق ذكره.229 ،
ب48د جراىاـ فولر ،اظتصدر السابق ،ص ص .222 - 229
ب49د نقالً عن موقع  BBCArabic.comيف  24تشرين األوؿ .2007
(50) Graham Fuller, Article Puplished on the Los Angeles Times, Tuesday,
12 April 2005.

ب52د فهمي ىويدي ،تسريب أمريكي ظتشروع الشرؽ األوس الكبَت ،نحيفة الشرؽ األوس
السعودية ،العدد  9299يف  4شباط .2004
ب52د نحيفة واشنطن بوست ،يف  7أب .2003
ب53د فهمي ىويدي ،تسريب أمريكي ظتشروع الشرؽ األوس الكبَت ،مصدر سبق ذكره.
ب*د ير زعيم اضتركة اإلسالمية يف تركيا ؾتم الدين أربكاف " أف حزب العدالة والتنمية خلع
رداءه الديٍت منذ ونل للسلطة قبل ستسة سنوات ،وقادة اضتزب قالوا ذلك عالنية ومل
ينفوه ،فبعد منع الدروس القرآنية وإغالؽ مدارس األئمة واطتطباء ،للوفاء بشروط
االنضماـ لالحتاد األورويب ،ألغوا قانونا كاف كترـ الزنا .كما غَتت حكومة حزب العدالة
والتنمية اآليات القرآنية يف اظتدارس الرشتية ،وألغوا «غَت اظتغضوب عليهم وال الضالُت»

من سورة الفاحتة يف الًترتة الًتكية للقرآف ،أي مل يًترتوىا أنال ،ومل يًترتوا معانيها لكي

ال يغضب اليهود بغَت اظتغضوب عليهمد ،واظتسيحيوف بالضالُت( " .ينير :مناؿ لطفي،
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تركيا من أتاتورؾ إىل أردوغاف باضتلقة الثالثةد ػ أبو اإلسالـ السياسي الًتكي ..الذي ال
يتعب ،نحيفة الشرؽ األوس  ،العدد ب20555د يف  22تشرين األوؿ .2007
ب54د نقال عن :ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره  ،ص.263
ب55د يوسف ابراىيم اصتهماين ،تركيا وأمريكا ،دار حوراف للنشر ،دمشق ،ط،2

،2002

ص.40

ب56د نقال عن :ياسر ازتد حسن ،تركيا البحث عن مستقبل ،مصدر سبق ذكره ،ص.272
ب57د نقال عن :ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره  ،ص.264
ب58د ػتمد نور الدين ،أوباما يف أنقرة قريباً :مرحلة جديدة يف العالقات ،نحيفة السفَت
اللبنانية ،العدد  22240يف  3آذار .2009
ب59د مايكل شَت وكفُت سوليفنت ،زيارة تركيا وسياسة أوباما داه العامل اإلسالمي ،اظتركز الدويل
لدراسات أمريكا والغرب ،واشنطن ،تشرين الثاين .2022
ب60د ػتمد نور الدين ،تركيا الصيغة والدور ،مصدر سبق ذكره ،ص.266
ب62د ياشار حجي ناحل أوغلوا ،تركيا ومشروع الشرؽ األوس

الكبَت ،مركز الدراسات

اإلسًتاتيجية ،غتلة شؤوف األوس  ،العدد  ،226خريف  ،2004بَتوت ،ص ص 233
 .237ب62د ظتزيد من التفانيل عن اظتشاريع التفتيتية للعامل اإلسالمي ينير :سلماف داود سلوـ
العزاوي ،السياسة األمريكية اظتعانرة داه األقليات الدينية يف العامل اإلسالمي ،رسالة

ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ السياسية – جامعة بغداد ،2002 ،ص ص - 44
.53
ب63د رًن عوين ،رؤية أوربية للدور الًتكي ،غتلة السياسة الدولية ،العدد  ،277دتوز ،2009
ص .282
ب64د أزتد داود أوغلو ،حوار مع الباحث ػتمد نور الدين ،مصدر سبق ذكره ،ص.249
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ب65د خورشيد ديل ،أبعاد اصتدؿ الًتكي األمريكي بشأف النووي اإليراين ،نحيفة النور
السورية ،العدد  437يف  26أيار  ،2020ص.3
ب66د نقالً عن اظتوقع :
http://www.akhbaralalaam.net/sitesinden09.07.2009tarhinde yazdirilmistir.

ب67د شريف تغياف ،الشيخ الرئيس ،مصدر سبق ذكره ،ص .255
ب68د أزتد داود أوغلو ،العمق االسًتاتيجي ،الدار العربية للعلوـ نشاروف ،مركز اصتزيرة،
للدراسات ،تررتة ػتمد جابر وطارؽ عبد اصتليل ،مراجعة بشَت نافع وبرىاف كوروغلو،

بَتوت ،2020 ،ص.376

ب69د ىد اضتسيٍت ،عودة اظتواجهة مع األكراد تعرقل دور تركيا يف الربيع العريب ،نحيفة
الشرؽ األوس  ،العدد  22022يف  27تشرين األوؿ .2022
ب70د ميشيل كيلو ،سياسات تركيا اضتائرة ،نحيفة الشرؽ األوس  ،العدد  22034يف 9
تشرين الثاين .2022
ب72د رضواف السيد ،الوضع السوري واالنسياؽ وراء األوىاـ ،نحيفة الشرؽ األوس  ،العدد
 22036يف  22تشرين الثاين .2022
ب72د ىد اضتسيٍت ،عودة اظتواجهة مع األكراد ،مصدر سبق ذكره ،ص.3
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املصـــــــادر

 .2أزتػػد داود أوغلػػو ،العمػػق االس ػًتاتيجي ،الػػدار العربيػػة للعلػػوـ نشػػاروف ،مركػػز اصتزيػػرة،
للدراسػػات ،تررتػػة ػتمػػد جػػابر وطػػارؽ عبػػد اصتليػػل ،مراجعػػة بشػػَت نػػافع وبرىػػاف كوروغلػػو،
بَتوت.2020 ،
 .2بشَت عبد الفتػاح ،السياسػة اطتارجيػة الًتكيػة  ..منطلقػات وآفػاؽ جديػدة ،غتلػة السياسػة
الدولية ،العدد  ،277دتوز .2009

 .3جػػرجيس ىانسػػل  :النبػػؤة والسياسػػية ،تررتػػة ػتمػػد السػػماؾ ،مطبعػػة الشػػروؽ ،القػػاىرة،
.2998
 .4جراىػػاـ فػػولر ،اصتمهوريػػة الًتكيػػة اصتديػػدة :تركيػػا كدولػػة ػتوريػػة يف العػػامل اإلسػػالمي ،مركػػز
اإلمػ ػػارات للدراسػ ػػات والبحػ ػػوث اإلس ػ ػًتاتيجية ،سلسػ ػػلة دراسػ ػػات مًترتػ ػػة  ،36أبػ ػػو ظػ ػػيب،
.2009
 .5خالػػد حسػػنُت وآخػػروف ،اصتراحػػة التجميليػػة للعمػػل اإلسػػالمي ،مركػػز دراسػػات األمػػة،
عماف.2004 ،
 .6خلي ػػل العن ػػاين وآخ ػػروف ،تركي ػػا ب ػػُت حت ػػديات ال ػػداخل ورىان ػػات اطت ػػارج ،مرك ػػز اصتزي ػػرة
للدراسات ،الدار العربية للعلوـ الناشروف ،بَتوت.2020 ،
 .7خورش ػػيد ديل ،أبع ػػاد اصت ػػدؿ الًتك ػػي األمريك ػػي بش ػػأف الن ػػووي اإلي ػػراين ،ن ػػحيفة الن ػػور
السورية ،العدد  437يف  26أيار .2020

 .8رضواف السيد ،الوضع السوري واالنسياؽ وراء األوىاـ ،نحيفة الشرؽ األوس  ،العدد
 22036يف 22تشرين الثاين .2022
 .9رًن عوين ،رؤية أوربية للدور الًتكي ،غتلة السياسة الدولية ،العدد  ،277دتوز .2009
 .20زبغينػػو بركتنسػػكي ،رقعػػة الشػػطرنج الكػػرب  ،تررتػػة أمػػل الشػػرقي ،الػػدار األىليػػة للنشػػر
والتوزيع ،عماف.2999 ،
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 .22سلماف داود سلوـ العزاوي ،السياسة األمريكية اظتعانرة داه األقليػات الدينيػة يف العػامل
اإلسالمي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية العلوـ السياسية – جامعة بغداد.2002 ،
 .22شػػريف تغيػػاف ،الشػػيخ الػػرئيس رجػػب طيػػب أردوغػػاف مػػؤذف اسػػطنبوؿ وػتطػػم الصػػنم
األتاتوركي ،دار الكتاب العريب ،دمشق.2022 ،
 .23ف ػػَتوز أزت ػػد ،ن ػػنع تركي ػػا اضتديث ػػة ،تررت ػػة د .س ػػلماف داود الواس ػػطي ود.زت ػػدي زتي ػػد
الدوري ،بيت اضتكمة ،دار الكتب والو ائق ،بغداد.2000 ،

 .24فهمي ىويدي ،تسريب أمريكي ظتشروع الشرؽ األوس الكبَت ،نحيفة الشرؽ األوس
السعودية ،العدد  9299يف  4شباط .2004
 .25عبػد العيػيم ػتمػود حنفػي ،اداىػات جديػدة يف السياسػة اطتارجيػة الًتكيػة ،غتلػة السياسػة
الدولية ،العدد ب256د نيساف .2004
 .26عب ػػد اضتل ػػيم غ ػػزايل ،اإلس ػػالميوف اصت ػػدد والعلماني ػػة األن ػػولية يف تركي ػػا ،مكتب ػػة الش ػػروؽ
الدولية ،القاىرة.2007 ،
 .27مايكػػل شػػَت وكفػػُت سػػوليفنت ،زيػػارة تركيػػا وسياسػػة أوبامػػا دػػاه العػػامل اإلسػػالمي ،اظتركػػز
الدويل لدراسات أمريكا والغرب ،واشنطن ،تشرين الثاين .2022
 .28ػتػ ػػي الػ ػػدين شػ ػػيخ آيل وآخػ ػػروف ،نػ ػػدوة :رؤ كرديػ ػػة حػ ػػوؿ تركيػ ػػا ،مركػ ػػز الدراسػ ػػات
اإلسًتاتيجية ،غتلة شؤوف األوس  ،العدد  226خريف .2004

 .29مصػػطفى ػتمػػد الطحػػاف ،دور تركيػػا يف الشػػرؽ األوسػ الكبػػَت ،غتلػػة الفسػػطاط ،يف 24
حزيراف .2020
 .20ػتمػػد نػػور الػػدين ،تركيػػا الصػػيغة والػػدور ،ريػػاض الػػريس للكتػػب والنشػػر ،بػػَتوت ،ط،2
.2008
.22ػتمػػد نػػور الػػدين ،أوبامػػا يف أنقػػرة قريب ػاً :مرحلػػة جديػػدة يف العالقػػات ،نػػحيفة السػػفَت
اللبنانية ،العدد 22240يف  3آذار .2009
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.22ػتمػػد نػػور الػػدين ،زتلػػة تركيػػا شػػاملة علػػى واشػػنطن بسػػبب قػػرار باإلبػػادةد  ..ازتػػد داود
أوغلو :كل اطتيارات مطروحة ،نحيفة السفَت اللبنانية ،العدد  22535يف  8آذار .2020
 .23ميشػػيل كيلػػو ،سياسػػات تركيػػا اضتػػائرة ،نػػحيفة الشػػرؽ األوسػ  ،العػػدد  22034يف 9
تشرين الثاين.2022
 .24منػػاؿ لطفػػي ،تركيػػا مػػن أتػػاتورؾ إىل أردوغػػاف باضتلقػػة الثالثػػةد ػ أبػػو اإلسػػالـ السياسػػي
الًتكي ..الػذي ال يتعػب ،نػحيفة الشػرؽ األوسػ  ،العػدد ب20555د يف  22تشػرين األوؿ

.2007
.25ى ػػانتيس كرام ػػر ،تركي ػػا اظتتغ ػػَتة تبح ػػث ع ػػن ػػوب جدي ػػد ،تررت ػػة فاض ػػل جتك ػػر ،مكتب ػػة
العبيكاف ،الرياض.2002 ،
 .26ىػػد اضتسػػيٍت ،عػػودة اظتواجهػػة مػػع األكػػراد تعرقػػل دور تركيػػا يف الربيػػع العػػريب ،نػػحيفة
الشرؽ األوس  ،العدد  22022يف  27تشرين األوؿ .2022
.27ىشاـ منور ،الشرؽ األوس بوابة تركيا اإلقليمية للتحوؿ إىل قوة عاظتية ،نحيفة القدس
العريب ،يف  24شباط .2009
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Abstract
Policy of Justice and Development Turkish Party (AKP) towards
United States of America
After the victory of Justice and Development Turkish Party
(AK) in the legislative elections taken place in 2002, the U.S.
administration, headed by George W. Bush, the son, hastened, two
months prior to the party assumption of the government headed by
Recep Tayyip Erdogan, to contact the European leaders on the
sidelines of the Brussels summit, urging them to give Turkey an
appointment to start its accession to the European Union, while the
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan emphasized in
return, in more than one occasion, that the United States is a
natural partner for Turkey in its quest to achieve its strategic
objectives and to have the support of Turkey on combating
terrorism in its true sense. Besides, playing an important role in the
development of energy resources of Caspian basin and its
developed relationship with various countries of the Balkan
Peninsula, has made itself a key to the establishment of cooperation
in the region.
And so, the U.S. President, Barack Obama, does when he called
for the admission of the Turkey in EU's membership on the
sidelines of the top twenty meetings of 2009 which reveals that
Turkey has no longer been just a bridge between the East and the
West, but also it has become a pivotal state due to the policy of the
Justice and Development Party, that earned this strategic
importance in American policy.
In light of this policy pursued by the Justice and Development
Party , the subject matter will be dealt with according to two axes ,
the first discusses the dimensions of Turkish - U.S. relationship,
while the other focuses on the perception of variables and
strengthening the common between them. In addition to the
conclusion and the most important results.
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