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   هداءاإل

 اهللا صلى محمد األشرفين سيد على السالم و الصالة و العالمين رب هللا الحمد

   سلم و علية

 أبي  روح إلى.. .المثابرة و الطموح نفسي في زرع الذي العطاء ينبوع إلى

   اهللا رحمها الغالية أمي  الحنان نبع إلى و الغالي

 و...أخواتي و خوتيأ.. .شبابي و طفولتي ذكريات عيونهم في يحملون من إلي

  أبنائهم و أخوتي زوجات إلى

  ماسة و سارة أختي بنات إلى

   ضمرة براءه صديقتي و أختي قلبي فوسعها ذكرها من السطور ضاقت من إلى

   المعتقلين و األسرى... غيرهم حرية أجل من بحريتهم ضحوا من إلى

  فلسطين شهداء.... مكانة جميعا منا أكرم هم من إلى

  

 



  

  

  

  

 رإقرا

  

 مـا  باسـتثناء  الخاصة أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير، درجة لنيل قُدمت أنها الرسالة مقدمة أنا ُأقر

 ألي عليـا  درجة أية لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه اإلشارة تمت

  .معهد أو جامعة

  

  : التوقيع

  

  عمارنة مصطفى محمد حنان

  

  1/6/2013: التاريخ



 

  ب 

  

   وتقدير شكر

 أن أرجو و الدراسة هذه إتمام على القدرة ألهمني الذي العالمين رب هللا الحمد

ـ  تكـون  أن أرجو كما فلسطين بلدي في العلمي للبحث إضافة تكون  اًمرجع

  .األمريكية التركية للعالقات بالنسبة للدارسين

 سـتاذ األ الفاضـل  أسـتاذي  إلى والتقدير بالشكر تقدمأل هنا الفرصة وأنتهز

  مساعدة و عون من لي قدمه بما له عرفانا الدجاني سليمان محمد الدكتور

 و للمعلم مثال كان الذي دية أبو ياسر الدكتور خاص بشكل أشكر أن أود كما

   اإلشراف و التوجيه و الدعم لي قدم الذي والصديق األخ

 الرسـالة  قـراءة  في وجهدهم وقتهم على األفاضل اللجنة أعضاء أشكر كما

  القيمة بمالحظاتهم وإغنائها

 جميـع  فـي  المـساعدة  و العون يد لي قدم من كل إلى آخرا ليس و وأخيرا

   الرسالة إعداد مراحل
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  و 

  صملخال
  

 ما الفترة من األمريكية التركية العالقات في الثوابت و المتغيرات بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 التي أو حدثت التي التغيرات بين ما عالقة هناك أن فرضية على وقامت ،2011 – 1997 بين

 إيجابية عالقة هناك وأن، نفسها التركية اإلدارة في التغير وبين التركية الخارجية السياسة في حدثت

 والدولية اإلقليمية المتغيرات بين و تركيا تجاه المتحدة للواليات الخارجية السياسة في التغيرات بين

 قامت التي الفرضية صحة إلى دراسة الوتوصلت اإلقليمي؛ ومحيطها العربية بالمنطقة عصفت التي

 تحليل منهج و التحليلي الوصفيالمنهج و التاريخي المنهج علىفي ذلك  الباحثة اعتمدت وقد عليها،

  . الرسالة إليها هدفت التي للغاية تحقيقا المناهج أكثر كونها النظم
  

 كَل جعل مما تحول اطونق منعطفات بعدة مرت األمريكية التركية العالقات أن إلىالباحثة  توصلت

 وإقليمية دولية تغيرات من الجديدة والظروف االعتبارات ضوء في باآلخر عالقته تقييم يعيد طرف

 استراتيجيا حليفا تركيا المتحدة الواليات تعتبرحيث  ،البلدين كال في الداخلي الصعيد على وتغيرات

 االستراتيجي هدفها تحقيق إلى سعيها في لها داعم أهم المتحدة الواليات في تركيا وترى ،جدا مهما

  . الملح

  :و أن هناك ثوابت لم و لن تتغير بين الواليات المتحدة األمريكية و تركيا و هي

 عالقتهما محاور من مهما محورا األمريكية المتحدة والواليات تركيا بين العسكري التعاون

 كان التعاون ذلك من األمريكي الهدفو. العالقة هذه عرى توثيق في قويا وعامال، اإلستراتيجية

 الشرق منطقة في التركي الدور لتقوية العسكرية؛ بالمعدات يتعلق فيما التركي الهدف مع متطابقا

  .المنطقة هذه في األمريكية المصالح على للحفاظ ؛ األوسط

 العالقات في صعبة معادلة وتمثل، لتركيا بالنسبة جوهرية قضية  العراق في الكردية القضية تعدو

 مع وتحالفهم العراق ألكراد بالنسبة،منها كل سياسة في حقيقي انقسام وعامل األمريكية، التركية

 إلى مطالبهم سقف لرفع األكراد تشجيع من واشنطن تجاه األتراك استياء إلى أدى مما أمريكا

  . بالخطير تركيا تصفه مستوى

  :أما المتغيرات فهي

 أعقبت التي والتغيرات تركيا في الحكم سدة إلى ،2002 عام واخرأ والتنمية العدالة حزب صعود

 رفض ثم للحل المقترحة األمنية والترتيبات العراق في الوضع من تركيا موقف منها الصعود، هذا



 

  ز 

 هذا وتداعيات العراق لضرب التركي الجوي المجال األمريكي الجيش استخدام التركي البرلمان

  .بينهما يةالثنائ العالقات على الموقف

 وعملية الصهيوني العربي الصراع من وتركيا األمريكية المتحدة الواليات من كل يموقف وتباين

 )مرمرة (السفينة وأزمة ،2008 عام غزة حرب بسبب التركية الصهيونية العالقات تأزم ثم،السالم

 ،النووي إيران رنامجلب بالنسبة البلدين كال تعامل وكيفية ،كبير بشكل الوضع تفاقم إلى أدت التي

 ترى كما االقتصادية العقوبات تحبذ وال اإليراني النووي الملف مع بالتعامل الحوار تفضل فتركيا

  .األمريكية المتحدة الواليات

 األوروبي لالتحاد النضمامها السعي هو لتركيا اإلستراتيجية األهداف أهم منوأظهرت الدراسة أن 

 وهي لالتحاد انضمامها من تصعب أن الممكن من التي العقبات لوتذلي األمريكي الدعم في وتطمح

  .االتحاد طلبها التي الدستورية والتعديالت األرمنية ،القبرصية المشكلة: منها مشاكل عدة

 واضحا تفهما أبدت التي كلينتون عهد في كبيرا تحوال البلدين بين االقتصادية العالقات شهدتوقد 

 توثيق أن المتحدة الواليات وأدركت واألمني، العسكري بالجانب تهاعالق توسيع في تركيا لرغبة

 يخدم بما كبيرا اقتصاديا تعاونا حتما تتطلب المتحدة والواليات تركيا بين اإلستراتيجية العالقات

 اقتصادية اتفاقيات عدة عقدت فقد ،أوباما عهد حتى االبن بوش عهد في وأيضا ،البلدين مصالح

  .بينهما التجارة وتوسيع الجانب هذا لتطوير
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Turkish-US Relations From the Period Between 1997 – 2011 

Prepared by: Hanan Amarnah. 

Supervisor: Dr. Yaser Abu Dayah  

Abstract: 

This study aimed to statement variables and constants in the Turkish-US relations from the 

period between1997 – 2011, and built on the premise that there is a relationship between 

the changes that are occurring or have occurred in Turkish foreign policy and the change in 

the Turkish administration itself, and that there isa positive relationship between changes 

in the foreign policy of the United States to wards Turkey and between regional and 

international changes that swept the Arab region and its regional environment; The 

studyhypothesisupon which, has adopted are searcher at the historical approach and the 

descriptive and analytical approach to systems analysis being more curriculum in order to 

achieve the very objective of the message. 

The researcher concluded that the Turkish-US relations went through several curves and 

turning points, making each partyre-evaluate its relationship with the other in the light of 

the considerations and the new conditions of changes in international and regional changes 

at the domestic level in both countries, where the United States regards Turkey as a 

strategic ally very important, and you see Turkey in United States its most important 

supporter in its quest to achieve its strategic objective of salt. 

There are constants and did not change between the United States and Turkey are: 

The military cooperation between Turkey and the United States an important focus of the 

strategic axes of their relationship, and a strong factor in this closer relationship. The U.S. 

goal of this cooperation was identical with the target in relation to the Turkish military 

equipment; to strengthen the role of Turkey in the Middle East; to maintain U.S. Interests 

in this region. 

The Kurdish issue in Iraq, a crucial issue for Turkey, and represents a difficult equation in 

Turkish-US relations, and workers split a real policy of all of them, for the Kurds of Iraq 

and their alliance with America, which led to resentment Turks toward Washington 

encouraged the Kurd stories the ceiling of their demands to the level of calls Turkey as 

dangerous. 



 

  ط 

The variables are: 

Rise of the Justice and Development Party late 2002, came to power in Turkey and the 

changes that followed the climb, including Turkey's position from the situation in Iraq and 

the security arrangements proposed to resolve the then Turkish parliament's refusal to use 

U.S. military Turkish airspace to attack Iraq and the implications of this position on the 

bilateral relations. 

The variation of the positions of both the United States and Turkey from Arab-Zionist 

conflict and the peace process, then strained relations Zionism Turkish because of the Gaza 

war in 2008, and the crisis of the ship (Marmara) that led to the aggravation of the situation 

dramatically, and how to handle both countries for Iran's nuclear program, Turkey favors 

dialogue to deal with the Iranian nuclear file does not favor economic sanctions, as you can 

see the United States of America. 

The study showed that the most important strategic goals of Turkey is seeking to join the 

European Union and aims to support the U.S .and overcome the obstacles that could make 

it difficult to joining the Union, a number of problems including: Cyprus problem, 

Armenian and constitutional amendments requested by the Union. 

Has seen the economic relations between the two countries, a major shift in the Clinton 

era, which showed a clear understanding of Turkey's desire to expand its relationship with 

the military side and the security, and the United States realized that closer strategic 

relations between Turkey and the United States inevitably require cooperation 

economically significant to serve the interests of both countries, and also in the era of 

George W. Bush even under Obama, has held several economic agreements to develop this 

aspect and the expansion of trade between them. 
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  :تمهيديال فصلال

  

  :الدراسة مقدمة 1.1
  

 سنة لوزان تفاقيةإ بموجب أتاتورك كمال مصطفى يد على الحديثة التركية الجمهورية قامت عندما

 مواجهة في صفها إلى تركيا ضم إلي األمريكية المتحدة الواليات خاصة الغربية الدول سعت ،)1(1923

 تجـسدت  أمريكية وطموحات عسكرية سياسية، اقتصادية، مصالح ذلك نحو تدفعها السوفييتي، االتحاد

 الـسوفييت  نقابـل  لـم  إذا ":بقوله المتمثلة" 1945 "عام الثاني كانون ترومان هاري ئيسالر دعوة في

  .)2("ثالثة عالمية حرب إلى طريقه في العالم فإن حديد من بقبضة
  

، اليونانيـة  الحكومـة  تمد أن عاتقها على بريطانيا أخذت اليونان، في الشيوعية انتشار هدد عندما

 الحكومـة  قـررت  1947 مـارس  في ولكن الشيوعيين، مع األهلية بالحر لمكافحة والسالح بالمال

. االقتـصادية  أحوالهـا  تـردي  بسبب ؛الدعم هذا في االستمرار استطاعتها في يعد لم أنها البريطانية

 الـذي  الكبيـر  الخطر أمامها وتجسد  له فارتاعت ،األمريكية المتحدة الواليات إلى القرار هذا وأبلغت

 فـي  الشيوعيين نجاح ذلك على يترتب قد إذ اليونانية، الحكومة عن البريطانية ةالمعون قطع عن ينجم

 الواليـات  سياسـة  أن أعتقـد : "قائال الكونغرس إلى ترومان فتحدث اليونان، في الحكم نظام  استالم

 المـزودة  لألقليـات  الخضوع تكافح التي الحرة الشعوب مساعدة إلى تتجه أن يجب األمريكية المتحدة

 علـى  المتحـررة،  الشعوب هذه نساعد أن يجب أننا كذلك أعتقد وأنني الخارجية الضغوط أو حبالسال

   .)3("سلوكها طرق و بها الخاص مصيرها تقرير جلأ من العمل
  

                                                            
 . 168ص) 1988 الحديثة، العربية المطبعة: القدس (الحديث، األوسط الشرق تاريخ سالمة، جورج. 1

 ص) 2004 والبحوث، للدراسات اإلمارات مركز: ظبي أبو (الباردة، الحرب بعد ما عالم في األمريكية التركية العالقات. سليم محمد ونبيل محمد كامل ثامر2 
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 فـي  الحليفـة  للـدول  العسكرية المعونات تقديم على ينص الذي ترومان مبدأ بتبني أمريكا وقامت

 احتلـت  حيـث  واليونان، تركيا من بكل أساسي بشكل لدولا هذه وتمثلت،الشيوعي الخطر مواجهة

 الزحـف  لمواجهـة  متقـدم  دفـاع  كخط األمريكية اإلستراتيجية في كبيرة أهمية الوقت ذلك في تركيا

 مـن  الـدول  هذه لمنع ؛مارشال مشروع المتحدة الواليات تبنت االقتصادي الصعيد علىو )1( الشيوعي

 أسـسها  وضـع  الـذي  االحتواء اطار في السوفيتية المعونات لبلط تتجه ال حتى االقتصادي نهياراال

  .)2( م 1947 عام كنان جورج*

 على القضاء حول الوقت ذلك في وتركيا األمريكية تحدةالم الواليات بين العالقات تمحورت وعليه

 يهـدد  أن شأنه من الذي ،"متقدم دفاع خط وإنشاء،الدافئة المياه إلى للوصول السوفييتي االتحاد محاولة

  .)3("الغربية للكتلة اإلستراتيجية المصالح

ـ : التغييـر  من نمطين  الفترة تلك خالل األمريكية – التركية العالقات شهدتو  اتـسم  األول نمطال

 وتفـاهم  طيبة عالقات الفترة هذه سادت قد و ،1960 – 1945 بين ما الفترة خالل واستمر بااليجابية

  . )4(مشترك

 لكـن  األولـى،  بالدرجة 1949 األطلسي شمال حلف إلى االنضمام إلى حتطم تركيا كانت حيث 

 الـشرق  في الحلف رأس على تركيا تكون بأن رغبوا األمريكية المتحدة الواليات مقدمتهم وفي الحلفاء

 18 في اليونان و هي للحلف فعليا تركيا وانضمت األطلسي شمال لحلف مكمال يكون بحيث ،األوسط

 والقـوات  الحلـف  لقـوات  الفرصة األطلسي شمال لحلف تركيا انضمام أتاح دولق ،1951 عام شباط

 الحلـف  إطـار  وفي تركيا، في المهمة العسكرية المنشآت و القواعد من لالستفادة خصوصا األمريكية

 حلف فكان مصالحها لخدمة األوسط الشرق في أكبر دور بلعب التركية حليفتها المتحدة الواليات كلفت

  . )5( 1952 األطلسي شمال لحلف تابعة حلقة* بغداد

                                                            
  125- 124 ص) 1989 األردنية، الكتب مركز: عمان (المعاصرة الدولية السياسة كانتور، روبرت 1
  .125 ص  السابق، المرجع نفس المعاصرة، الدولية السياسة كانتور، روبرت 2

 كنان اهتم و أوروبية دول عدة في خدم األمريكية الخارجية الخدمة في التحق و برنستون جامعة في درس 1904 عام ولد أمريكي دبلوماسي كنان جورج*

 . موسكو في سفيرا 1952 عام عين ثم األمريكية الخارجية وزارة في الروسية بالشؤون خبيرا أصبح حتى الروسية اللغة فدرس السوفييتي باالتحاد
 . 87 ص, ) 2011, الثقافية الصادق دار مؤسسة و التوزيع  و للنشر وانالرض دار: عمان( م, تركي تجاه المتحدة الواليات سياسات. الزبيدي مطر كريم 3
 .11 ص ذكره، سبق مرجع سليم، محمد ونبيل كامل محمد ثامر 4
  .160 ص سابق مرجع تركيا، تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسات الزبيدي، حمزة مطر كريم 5

 الواليـات  إليـه  انضمت ثم وإيران وباكستان بريطانيا من كل إليه انضمت ثم وتركيا العراق بين عسكري اتفاق هيئة على 1955 عام في الحلف هذا تأسس*

 .الحلف لمنطقة المتميز الموقع هو المتحدة الواليات من بتخطيط جاء الذي الحلف هذا إنشاء وراء من األكبر الدافع وكان المتحدة
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 بين ما الفترة هي و ،جزر و مد بين بينهما العالقة كانت و ،التوتر عليه غلب فقد الثاني النمط أما 

 يـة الكوب الـصواريخ  أزمة مثل الدولية الساحة على أحداث عدة الفترة هذه شهدت وقد(1990 1960

 العـسكري  التـدخل  ،1979 عـام  يـران إ في اهالش نظام سقوط و 1974 القبرصية األزمة ،1962

 االتحاد انهيار ثم ،1980)1(يرانيةاإل العراقية الحرب إندالع ،)1989-1979( أفغانستان في السوفييتي

 األمريكيـة  المتحـدة  بالواليـات  تركيـا  تربط كانت التي العالقات أن  حيث ،)1989 عام السوفييتي

 الجـيش  فـي  عـسكرية  مجموعة به قامت الذي ()2(1960 مايو انقالب بعد الفتور من لنوع تعرضت

 أجـل  مـن  ليس المتحدة الواليات مع التحالفات بجميع التزامهم  .األتراك الضباط أكد حيث ،)التركي

 فـي  التـوتر  استمر إن و األمريكي العسكري التدخل من الخوف بل الناتو حلف أجل من وال أمريكا

 فـي  األمريكيـة  المصالح على والهجوم الطالبية حتجاجاتاال(1970 عام أحداث بعد خاصة العالقات

 للواليـات  بالنسبة اإلستراتيجية تركيا أهمية زادت 1979 عام اإليرانية الثورة اندلعت وعندما ؛)تركيا

 مـن  قربهـا  و اإلستراتيجية و البشرية القوة حيث من متقدمة قاعدة اعتبرتها حيث األمريكية المتحدة

   .)3(الناتو لحلف الجنوبي الجناح أنها عن فضال اإلسالمي العالم من قربها التاليوب السوفييتي االتحاد
  

 جديـدة  مرحلـة  التركية األمريكية العالقات لتدخل ،1980 عام إفرين كنعان الرئيس انقالب جاء 

 خـارج ،1980 عام الثاني كانون 9 في تركيا مع مشترك دفاع اتفاقية األمريكية الحكومة وقعت حيث

 والتزمت البلدين بين األمن مجال في العالقات تنامي لضرورة نتيجة بأنها عدت األطلسي، حلف نطاق

 عن فضال،تركيا إلى العسكري والتدريب والخدمات الدفاعية المعدات بتقديم بموجبها المتحدة الواليات

 األمريكيـة  للحكومـة  التركيـة  الحكومة تسمح أن مقابل في اقتصاديا، استقرارها تدعيم في مساعدتها

 الـرئيس  إدارة وقامـت  معينة، عسكرية تركية مواقع في المشتركة الدفاعية االجراءات في بالمساهمة

  الفتـرة  تلـك  خالل تركيا أصبحت وبذلك ،1984 عام تركيا إلى العسكرية المساعدات بزيادة ريغان

  . )4( العسكري الجانب في األمريكية الخارجية المساعدات من مستفيد أكبر
  

                                                            
) 2008 اإلقليميـة،  الدراسات مركز: الموصل(, دكتوراه ،رسالة2007 – 1991 الباردة الحرب بعد ةاألمريكي التركية العالقات تطور. النعيمي محمود عمر1

 .3 ص
 20 ص) 2001 للدراسات، حوران دار دمشق، (تحليلية، ودراسة رصد – التركية العسكرية المؤسسة مخلوف، سليمان 2
 ص) 2000 والنـشر،  للطباعـة  حوران دار: دمشق(،)الواحد القطب نظام إلى لمتعددةا األقطاب من (وأمريكا تركيا الجهماني، إبراهيم ويوسف أوسي ساالر3

20–21  
 12 ص  ذكره، سبق مرجع سليم، نبيل ومحمد كامل محمد ثامر 4
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 تربـع  بعـد  جديـدة  مرحلة األمريكية التركية العالقات فدخلت ،1990 عام الخليجية األزمة وأتت

 والعـسكري  الـسياسي  التعـاون  مرحلـة  وهي ،العالمي الهرم قمة على األمريكية المتحدة الواليات

 تركيـة بال الناطقة الجمهوريات انفصال بعد خاصة" ،وتركيا األمريكية المتحدة الواليات بين المشترك

  .السابق السوفييتي االتحاد عن

 دخلـت ،1997 شـباط  28 فـي  اإلسالمية أربكان الدين نجم حكومة على نقالباال  حدث وعندما

 وكـان  ،)1(1998 عام صفتمن في القبرصية المشكلة بسبب ،التوتر مرحلة مريكيةاأل التركية العالقات

 تركيـا،  فـي  عـسكري  انقـالب  لحدوث المتحدة الواليات رفض هو األجواء، تلك في المهم المؤشر

 تـساند  لـن  أمريكـا  إن "بقولها األمريكية الخارجية وزيرة أولبرايت مادلين المؤشر ذلك عن وعبرت

 أربكـان  الدين نجم برئاسة الصحيح الطريق و الرفاه بين اإلئتالفية بالحكومة لإلطاحة عسكريا انقالبا

 عـسكري  النقالب معارضته بصراحة أوضح األبيض البيت أن تايمز أنجلوس لوس صحيفة وذكرت

  .)2( تركيا في
  

 بقيادة ،2002 عام واخرأ تركيا في السلطة والتنمية دالةالع حزب تسلم عندما آخر منحى اتخذت ثم

 األمريكـي  للجـيش  الجوي مجالها فتح التركية الحكومة رفضت عندما خاصة ،أردوغان طيب رجب

 رئاسـة  أوبامـا  بـاراك  الـرئيس  تولي ومع ،2003 عام العراق لضرب الستخدامه التحالف وقوات

 وتجلـى  المجاالت كافة في ملحوظا تحسنا البلدين بين العالقات شهدت ،2009 عام المتحدة الواليات

 تركيـا  واسـتغلت  ،)3( يزورها  إسالمية  دولة 50 بين من  تركيا  أوباما الرئيس باختيار التحسن هذا

  .األوروبي لالتحاد االنضمام في لدعمها األمريكية الدبلوماسية تجنيد أجل من لها األمريكي الدعم هذا

  

  : الدراسة أهداف 2.1
 

  :إلى الدراسة تهدف

 بـين  مـا  التركية والجمهورية األمريكية المتحدة الواليات بين العالقة طبيعة حول مرجعي توثيق. 1

 2011 إلى 1997 عامي

                                                            
 43 ص) 1997 العربي، الفكر دار بيروت، (اإلسرائيلية، التركية الكماشة فكي بين المثلث دول الدين، سري العلي عايدة 1
  201 ص ، )1999 الشروق، دار: القاهرة ( ،)أربكان إلى أرتاتورك من تركيا (والهالل السيف هالل، رضا 2
 ص ،140 العدد ،)2009, العربية الجامعة مجلس منشورات :القاهرة(  ,عربية شؤون مجلة،  أوباما عصر إلى الباردة الحرب من أمريكا،  علي عبده محمود3

158. 
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 المتحـدة  الواليـات  بـين  العالقـة  حكمت التي وىالق وموازين والمصالح العوامل على التعرف. 2

  )2011 – 1997 (بين ما التركية والجمهورية األمريكية

 اإلقليميـة  الساحة على تأثيرها ومدى األمريكية المتحدة الواليات لدى األمنية اإلستراتيجية دراسة.  3

 .تركيا  مع عالقتها حددت التي والمتغيرات ،والدولية

 حـزب  استالم بعد تركيا في حصل الذيو أوباما برئاسة األمريكية اإلدارة في تغيرال تأثير معرفة. 4

  . البلدين بين العالقات على الحكم والتنمية العدالة

  

  :الدراسة أهمية 3.1
 

  :يلي فيما  الدراسة أهمية  تتمثل

 الدراسـات  قلةل األمريكية التركية العالقات على الضوء ستسلط أنها من الدراسة هذه أهمية بعنت – 1

  .فلسطين في الموضوع هذا في تتعلق التي

 حيـث  األمريكيـة،  التركية العالقاتب المهتمين و للباحثين مرجعا الدراسة هذه  جعل على العمل - 2

 أثـر  بحـث  خـالل  من الدولية العالقات موضوع في جديد شيء إضافة إلى الدراسة هذه تسعى

 طبيعة وعلى ،2011 – 1997 عامي بين ما الفترة في األمريكية التركية العالقات في التغيرات

 . الفترة تلك في األمريكية التركية العالقات

 لالسـتفادة  سواء حد على والتركي والعربي الفلسطيني القرار صانعي أمام الدراسة نتائج وضع – 3

 والتركية يةفلسطينوال العربية التوجهات رسم إعادة أجل من إليها ستتوصل التي الدراسة نتائج من

  .العالقات هذه رسم أجل من سواء حد على

  

  : الدراسة مشكلة 4.1
  

 الواليـات  مـع  العالقات في خاصة الخارجية سياستها رسم إلى األخيرة السنوات في تركيا سعت

 التركيـة  للحكومـات  قويا دافعا شكلت التي والعسكرية السياسية المنظومة إطار في األمريكية المتحدة

 عـام  حتـى  1997 عامي بين ما الفترة في المتحدة الواليات تجاه السياسات هذه مالمح رسم إلعادة

2011.  
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 علـى  والتركيـة  األمريكية اإلدارتين في التغيير تأثير نعكاساتا دراسة في الدراسة مشكلة تكمنو

 و لفترةا هذه قبل عليه كانت عما 2011 – 1997 عامي بين ما الفترة في األمريكية التركية العالقات

 الجديد موقفها و تركيا تمثله الذي اإلقليمي الدور على  التركية اإلدارة في التغيير هذا انعكاسات أهمية

 دراسـة  إلـى  بحاجة معرفية إشكالية بوجود تسببت االنعكاسات وهذه والعربية، اإلسالمية القضايا من

 الـزمن  مـن   عقـود  دام طويل غياب بعد خاصة والتحليل، بالبحث الموضوع تتناول. متعمقة علمية

 تركيـا  دفع الذي فما فيه، ما بكل الغربي الحياة نمط في االندماج لتحاول المشرقي ثوبها تركيا خلعت

  .؟الغرب سماء إلى بأنظارها تحلق كانت أن بعد جنوبا و شرقا
  

   :أهمها. تساؤالت عدة البحثية المشكلة هذه عن يتفرعو

 التركيـة  العالقـات  علـى  التـسعينات  فترة في الدولي النظامب عصفت التي التغيرات أثر وه ما . 1

   ؟ األمريكية

  ؟صناعته في لعبته الذي الدور ماو ،اإلقليمي تركيا لدور األمريكية المتحدة الواليات تنظر كيف. 2

  .األخيرين؟ العقدين في البلدين بين العالقة تحديد في اإلقليمية التغيرات لعبته الذي الدور ما.3

 هـذه  لطبيعة األمريكية المتحدة الواليات و تركيا من كٍل موقف في واالختالف الشبه أوجه هي ما. 4

   معها؟ التعاطي تم كيف و التغيرات

 رسـم  فـي  دورها هو ما و األمريكية المتحدة الواليات تجاه التركية السياسية القوى نظرة هي ما. 5

 التركيـة  اإلدارتين في الحاصلة التغييرات أثرت كيف و ،الدولتين كلتا بين العالقات في جديد نمط

  بينهما؟ العالقات طبيعة على واألمريكية

 من جديد نمط رسم في دورها هو ما و ،إقليميا تركيا لدور األمريكية السياسية القوى نظرة هي ما. 6

  ؟ العالقات

  

 :الدراسة فرضية 5.1
  

 الـسياسة  فـي  حدثت التي أو تحدث التي التغيرات بين ما عالقة وجود على الدراسة فرضية تقوم

 فـي  التغيـرات  بـين  إيجابية عالقة هناك وأن ،نفسها التركية اإلدارة في التغير و ،التركية الخارجية

 بالمنطقـة  عصفت التي والدولية اإلقليمية المتغيرات و تركيا تجاه المتحدة للواليات الخارجية السياسية

 العدالـة  حـزب  ووصول ،التركية اإلدارة في التغيير مع أنه احثةالب فترى اإلقليمي؛ ومحيطها العربية
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 دورا لتركيا رسم اإلقليمية؛ المتغيرات من عدد مع ذلك وترافق،2002 عام أواخر الحكم إلى والتنمية

   .األوسط الشرق منطقة تجاه األمريكية اإلستراتيجية في أكبر
  

  

  :الدراسة مبررات 6.1
  

 المنطومـة  فـي  بنيوية تغيرات حدثت،1989 السوفييتي االتحاد سقوطو الباردة الحرب نتهاءا بعد

 الـدولي  النظـام  بقيـادة  المتحدة الواليات تفرد عنه نتج،القوى ميزان في تغيرات في تمثلت ،الدولية

 الواليـات  مـع  التحالف نحو التحرك أهمية الدول بعض عند برزت وعسكريا، سياسيا عليه والهيمنة

 بنـت  لـذلك  التوجـه،  هـذا  عـن  بعيدة تركيا تكن ولم،الوطنية مصالحها حمايةل األمريكية؛ المتحدة

 ولكن ،الوطنية مصالحها تحقيق أساس على المتحدة الواليات مع عالقاتها المتعاقبة التركية الحكومات

 علـى  جليـا  أثـرا  ترك ،البلدين كال  إدارات  في التغيير مع تزامنت ودولية إقليمية تغيرات ظهرت

 في تقاطعت و معينة قضايا في المصالح تالقت حيث األمريكية، المتحدة والواليات تركيا بين العالقات

 البعض أن مع ،البلدين كال في داخلية تغيرات حدوث مع والتقاطع التالقي هذا وتزامن ،أخرى قضايا

    .ديااقتصا األقطاب متعدد و عسكريا القطبية أحادي العالمي النظام في جديد توزع هناك أن يرى
  

  :يلي ما في تتمثل الدراسة مبررات أن الباحثة ترى عليه وبناء

 التركيـة  بالعالقـات  يتعلـق  فيما خاصة ،األمريكية الخارجية السياسة دوافع على التعرف أهمية – 1

 على التعرف وأيضا ،البلدين بين العالقة تحكم التي التغيرات وطبيعة ،األخير العقد في األمريكية

  .األمريكية التركية بالعالقات يتعلق فيما التركية الخارجية اسةالسي دوافع

 ،واإلقليميـة  الدوليـة  الـساحة  في كبير تأثير ولها ،عظمى دولة األمريكية المتحدة الواليات إن – 2

 والتطـورات  البلـدين  بين العالقات في تبحث أن الباحثة فرأت ،المنطقة في ثقل لها دولة وتركيا

 بمكـان  الـضرورة  من أنه الباحثة رأت كما ،2011إلى 1997 عامي بين فترةال في والمتغيرات

 تأثير ومدى 2011 إلى 1997 ميعا بين الفترة في تركيا تجاه األمريكية السياسة وتحليل دراسة

  .أمريكا تجاه التركية السياسة تحليل و دراسة و واإلقليمية الدولية الساحة لىع السياسة هذه
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  : ةالدراس منهج 7.1
   

 بعـد  ،خاللهـا  مـن  الموضوع تدرس أن للباحثة يمكن التي العلمي البحث مناهج من العديد هناك

  : هي  مناهج ثالثة اختيار الباحثة ارتأت المناهج أغلب على االطالع

  

   :التحليلي الوصفي المنهج 1.7.1

 فـي  المعاصـرة  المناهج من المنهج هذا يعتبر حيث تحليلها بغرض الدراسة مشكلة وصف يتم حيث

 المنـاخ  في المؤثرة العوامل جملة بين والتكامل االرتباط مبدأ على يقوم فهو الدولية، العالقات دراسة

   ) 1(. فيها القرار  صانعي واتجاهات الدول دوافع وفي الدولي،

  

   :التاريخي المنهج 2.7.1

 التاريخي اإلطار دون فهمها نيمك ال السياسية الظاهرة أن من انطالقا محددة، مواضع في استخدامه تم

 حتـى  الزمان من مضى ما في امتدادات لها السياسية الظاهرة ألن الضرورة من له المنهج وهذا لها،

  . التاريخ إلى الرجوع من بد فال فهمها لنا يتسنى
 

   ):الدولي النظام (النظم تحليل منهج 3.7.1
  

 دالالت لهـا  نظرية ومفاهيم عالقات من نتهتضم ما تحليل و كإطار النظم فكرة أن إيستون أكد لقد

 للنظـام  التحليلـي  اإلطـار  هـذا  وأن الدراسات، تطوير في حقيقية بداية تمثل فهي ثم ومن تطبيقية،

 تبـدأ  الموجهـة،  السياسية التفاعالت من ديناميكي طابع ذات تكاملية نظرة يكون أن يعدو ال السياسي

 ومن والنهاية، البداية نقطتي بين بالربط الراجعة التغذية يةعمل وتقوم بالمخرجات، تنتهي و بالمدخالت

  )2 (: للنظام األساسية المفاهيم

 المتفاعلـة  العناصـر  مـن  مجموعـة  وهو الرئيسية، التحليل وحدة يمثل هو و: system النظام_ أ

 ظـام للن المكونة العناصر أحد في التغيير أن يعني مما منظم، بشكل بعضها مع وظيفيا والمترابطة

  .العناصر بقية على ويؤثر

  .مكوناته في يدخل وال السياسي، النظام حدود خارج هو ما كل وتعني Environment البيئة _ ب

                                                            
 38 ص ،)2003  التربوي، التطوير مركز : غزة(، لميالع البحث مناهج، دياب رزق سهيل 1
 9 ص ،)1985 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: الكويت( الدولية، العالقات في المتضاربة النظريات غراف، بالتس روبرت و دورتي جيمس2
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 البيئة أو المحيط عن تمييزها يمكن السياسي للنظام حدودا هناك بأن وتعني Boundariesالحدود _ ج

 واالقتـصادية  االجتماعية وبيئته لسياسيا النظام بين التأثير نقاط إلقاء عدم مع جوانبها بمختلف

  .الحدود عبر تتم التي إلخ... والجغرافية

 صـناعة  فـي  تـدخل  التي العوامل مجموعة وهي( التأييد و الطلب وتشمل : Inputs المدخالت _ د

 النخبـة  و الـسياسية  الثقافـة  ،االقتـصاد  ،الفكرية القوة ،الموارد ،الجغرافيا هي و الخارجية السياسة

  ).كمةالحا

 النظام بها يقوم التي والتصرفات واألفعال القرارات من مجموعة وهي : Out puts المخرجات _هـ

 خالل من تتجلى و ،المجتمع في للقيم السلطوي التخصيص بمقنضاها ويتم اإللزامية، الصفة لها وتكون

 و الـسياسية  المختلفة الخارجية شؤونها في الحكومة تضعها التي االتفاقيات و اإلجراءات و السياسات

   .السلم و الحرب عالقات و االقتصادية

 عـن  ويحـول  النظـام  بها يقوم التي والتفاعالت األنشطة من مجموعة: Conversion التحويل_ و

  .)1( مخرجات إلى) موارد تأييد، مطالب،( مدخالته طريقها

 النظـام  إلـى  البيئـة  من المعلومات تدفق بمقتضاها تتم عملية هي: Feedback الراجعة التغذية_ ز

 المستمر الديناميكي الطابع يعني مما وأفعاله، قراراته نتائج عن مدخالت بشكل جديد من السياسي

  . )2(للنظام

   المنهج هذا استخدام كيفية

 كـذلك  و التركيـة  الخارجية السياسة فهم في فائدة ذو يكون أن المضمون تحليل في المنهج لهذا يمكن

 بـشكل  تـنعكس  التي الداخلية المتغيرات و المضامين على يركز المضمون يلتحل ألن األمريكية

 العالقـة  و الـسياسي  النظام طبيعة المضامين هذه من و ،الخارجية القرارات و السياسات واضح

 دور يبرز كما الخارجية السياسات على التأثير في التشريعية السلطة دور و الثالث السلطات بين

  .األحزاب و العام الرأي و اإلعالم و صالحالم و الضغط جماعات

  

  

  

                                                            
1 analysis_system/misraffairs/site/com.google.sites://https 
2 topic‐50t/com.justgoo.dz30://http 
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 :                                                      الدراسة حدود 8.1

  :الزمنية الحدود
  

 ،1997 عـام  تبدأ أن الباحثة اختارت حيث ،2011 إلى 1997 عام من الممتدة الزمنية الفترة هي

 تركيـا  في الفترة تلك في حكومات عدة تعاقبت حيث ،لدينالب كال في الداخلية التغيرات بسبب ذلك و

 إلى 1997 عام من أربكان الدين نجم برئاسة الصحيح الطريق و الرفاه حزب بين اإلئتالفية الحكومة

 قبـل  مـن  لها تعرض التي الضغوط ؛نتيجة أربكان الدين نجم باستقالة انتهت التي 1998 عام شباط

 ،التركيـة  الحكومة رئاسة أجاويد بولنت تسلم و مبكرة انتخابات حدوث ثم ،التركية العسكرية المؤسسة

 فـي  أخـرى  مرة مبكرة انتخابات ّأجربت و ،استقالتها الحكومة فقدمت ،األزمات توالت ما سرعان و

 فـي  داخليـة  تغيـرات  المقابل في كان و التنمية و العدالة حزب فوز نتيجتها كانت و،2002 نوفمبر

 بـوش  جورج استالم و ،2001 عام بداية كلنتون بيل والية انتهاء  عقب مريكيةاأل المتحدة الواليات

 ثـم  ،البلدين بين العالقات في جوهرية تغيرات من أعقبه ما و األمريكية المتحدة الواليات رئاسة االبن

 فـي  للحكـم  أوبامـا  بـاراك  استالم و ،2008 عام انتخابات نتيجة ،األمريكية اإلدارة تغيرت بعدها

 تاريخ عند توقفت و ،البلدين بين العالقة على أثرت  جديدة مرحلة العالقات فدخلت ،المتحدة الياتالو

  .الرسالة كتابة
    

  :                                                                       السابقة الدراسات 9.1
  

 وإن ،البعض ببعضه مرتبط تحليلي إطارك،األمريكية_التركية العالقات تناولت قليلة دراسات هناك

 أكاديميـة  مقـاالت  منهـا  و،كتـب  منها جدا كثيرة  حدا على دولة كل تناولت التي الدراسات كانت

 فـبعض  المتناولـة،  الجوانـب  لهذه موضوعياً المعرفي تناولها في الدراسات هذه اختلفت إنو،محكمة

 بـالمتغيرات  تأثرهـا  كيفية و الباردة الحرب بعد ما مرحلة في البلدين بين العالقات تناولت الدراسات

 هذه لموضوعات حليلياًت إطاراً متناولة البلدين بين العالقات بيئة و ظروف تناولت من منهاو المحيطة،

 موضـوع  للدراسة كمرجع منها لالستفادة الدراسات هذه من بعض بعرض الباحثة ستقومو العالقات،

 وفروضـها  وأسـئلتها   البحثيـة  مـشكلتها  تحديد في الدراسات ذهه من الباحثة استفادت كما  ،البحث

  .العلمية
  

  :مجموعات ثالثة إلى السابقة الدراسات تقسيم يمكن هنا ومن
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   :بتركيا تتعلق دراسات األولى المجموعة

   الخارجية سياستها على تأثيرها كيفية و لتركيا الداخلية بالمتغيرات تتعلق دراسات 

 )1( األوسط الشرق نحو الدولة  سياسة تحديد في التركية اسيةالسي القوى دور_1
  

 الـشرق  لمنطقـة  الدولة سياسة تحديد في التركية السياسية القوى دور دراسة إلى البحث هذا هدف

 واإلقليميـة،  الدولية الساحتين على برزت التي والمتغيرات الحقائق من مجموعة إلى ستناداإ األوسط،

 المتحدة للواليات والعسكري السياسي الوجود إثر فاعلة قوة كونه التركي الدور تعزيز شأنها من وكان

 ظـاهرة  بروز آخر جانب ومن جانب من هذا. أوسطية الشرق لمفهوم وتبنيها المنطقة، في األمريكية

 اإلسـالمية  للحركـات  الـشعبي  الحـضور  تصاعد ثرإ التركية السياسية القوى بين المتنامي الصراع

 التغيير هذا إلى أدت التي العوامل دراسة وكذلك. المحلية االنتخابات في نتائج من حققته ماو ثنية،واإل

 األطروحات ظل في المستقبلية خططها دوافع لمعرفة وفهمها التركية، السياسية الخارطة في الحاصل

 فـي  عبـه تل أن يمكن وما واإلسالمي العربي العالم في التركي الدور لتعاظم وكذلك أوسطية، الشرق

   .وإسرائيل العرب بين المفاوضات
  

 تحديـد  في التركية السياسية القوى دور:" الرئيسي عنوانها تحت متعددة مواضيع الدراسة تضمنت

 رسـم  على وقدرتها السياسية القوى بعنوان، األول الفصل كان. "األوسط الشرق لمنطقة الدولة سياسة

 المـؤثرة  الـسياسية  والقوى تركيا، في السياسي النظام طبيعة دراسة تم حيث الخارجية، الدولة سياسة

 ،"التركيـة  الـسياسة  في وأثرها أوسطية، الشرق مفهوم" :عنوان تحت كان فقد الثاني الفصل أما. فيها

 لقـد . األوسط الشرق لمفهوم التركي والمنظور ودالالتها، أوسطية الشرق مفهوم الدراسة ناقشت حيث

 حيـث  التركيـة  الـسياسة  رسم في السياسية القوى دور عنوان تحت راألخي وهو الثالث الفصل كان

 وكـذلك  الـسياسة،  رسم في والضاغطة العلمانية السياسية القوى دور في البحث على الدراسة ركزت

 بالمصادر وقائمة خاتمة أيضا الدراسة تضمنت. السياسة رسم في وتأثيرها التركية اإلسالمية الحركات

  .االنكليزية باللغة وخالصة جنبية،واأل العربية والمراجع
  

 دور أداء فـي  والرغبة تركيا لطموحات إن أهمها، ومن االستنتاجات من جملة الدراسة حققت لقد

 الـسياسية  األجـواء  ولتوفر التركية القوة عناصر نمو بسبب ذلك و األوسط الشرق في إقليمي قيادي

                                                            
  )2010, الحرة معةالجا: هولندا (األوسط، الشرق لمنطقة الدولة سياسية تحديد في التركية السياسية القوى دور الدوري، القادر عبد فالح 1
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 غـزو  بعـد  خاصـة  المنطقة في األمريكي كريوالعس السياسي للوجود وكذلك ،واألمنية واالقتصادية

 الثقل مركز وتعد المنطقة في األوسط الشرق مشروع تتبنى تركيا إن. وجيشه باقتصاده القوي العراق

  . األمريكية المتحدة الواليات تستخدمها التي واألداة
  

 تقـارب  إيجـاد  فـي  الدبلوماسية للجهود بذلها خالل من الخارجية السياسة في تركيا نشطت ولقد

 األمريكيـة  العالقـة  إشكاليات في مهماً دوراً لعبت وكذلك الجوالن، موضوع لحل ،إسرائيلي سوري

 فـي  ومشاركتها،غزة حرب من وموقفها أرمينيا مع التقارب وبوادر ،التقارب في واإليرانية السورية

 مـن  وغيرها ،)اتالحضار حوار مؤتمر (في ومشاركتها ،العربية والجامعة اإلسالمية الدول مؤتمرات

 الخارجيـة   للـسياسات  األمـان  صـمام  التركية العسكرية المؤسسة تبقى ولكن. األخرى المشاركات

  .الدستور على والمحافظة االقتصادية السياسات وكذلك الدولة وعلمانية ،والداخلية

    )1(أمريكا و أوروبا من كل أمام الماثل التحدي جديد ثوب عن تبحث المتغيرة تركيا_2
  

 على تأثيرها مدى تقويم إلى و جهة، من الرئيسة  التغيير لقوى صورة تقديم إلى كرامر هانز سعى

 فإنـه  الـداخلي  المستوى على أما ،ثانية جهة من األمريكيين و األوروبيين حلفائها مع تركيا عالقات

 اللـذين  لرئيـسين ا التحديين بوصفهما السياسي اإلسالم مسألة و الكردية، العرقية التحديات على يركز

 تأكيـد  مـضاعفة  شأن من أن كرامر يرى و. األمر بزمام الممسكة السياسية النخبة وجه في ينتصبان

 العقـود  فـي  الـسياسية  للحياة استقرارا أكثر أجواء عن يتمخض أن  الديمقراطية الليبرالية السياسات

 تفكـك  مـع  لتركيا المتاحة ةالمختلف الخيارات تقويم على كرامر يحرص و ،الجديد القرن من األولى

 أسـيا  فـي  الجديـد  التركـي  العالم مع تعاملها في تركيا خيارات يثمن إنه السوفييتية، اإلمبراطورية

 مـستوى  علـى  كما ،األوسط الشرق في اإلقليمية المجاورة البلدان مع العالقات صعيد على الوسطى،

 إلى أوروبي، هو و كرامر يتوصل لمتحدة،ا الواليات و أوروبا من كل في حلفائها مع القوية روابطها

 مـن  أكبـر  قدرا يأخذوا أن عليهم سيتعين سواء حد على األمريكيين، و األوروبيين بأن يقول استنتاج

 فيهـا  بما ،لذلك وفقا التحالف سياسات تكييف إعادة الواجب من جملة في التركيين الجزم و اإلصرار

    .رفيع مستوى على مستمر سياسي حوار تطوير

  

                                                            
 مكتبـة : الرياض( , جتكر فاضل  ت األمريكية، المتحدة الواليات و أوروبا من كل أمام الماثل التحدي جديد ثوب عن تبحث المتغيرة تركيا كرامر، هاينتس 1

  ) 2001 العبيكان،
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  )1(  الخارج رهانات و الداخل تحديات بين تركيا_3
  

 العدالة حزب مجيء منذ تركيا شهدتها التي التغيرات كانت إذا ما معرفة إلى الدراسة هذه تهدف

 من سبب ألي الحزب هذا بزوال يزول بأن وعارضا طارئا شيئا اإلسالمية الجذور ذي والتنمية

 التي السياسات تغير فيها يؤثر ال بحيث والمتانة العمق نم هي تغيرات من حدث ما أن أم،األسباب

 قسمين إلى الدراسة هذه تقسيم تم الهدف هذا ولتحقيق،السلطة على المتداولة األحزاب بتغير تتغير

 التي التحديات إبراز القسم هذا في المشاركون حاول وقد ،الداخل على األول القسم ركز: أساسين

 البنية لمعرفة وذلك للخارج الثاني تخصيص وتم ،معها التعامل وكيفية ،لتنميةوا العدالة / تركيا تواجه

 مع ستتعامل وكيف ،الخارجية سياستها والتنمية العدالة / تركيا فيها تمارس التي والدولية اإلقليمية

 على ةعام إطاللة بعنوان باكير حسن للدكتور وهو األول القسم يبدأ .المعقدة وقضاياها الشائكة ملفاتها

 وأديان أعراق من التركي المجتمع مكونات على الضوء الكاتب وألقى ،والمجتمع الدولة تركيا

 ومكونات طبيعة لفهم المجال وأفسح ،الفاعلة والفكرية السياسية التيارات أهم إلى وتطرق ،ومذاهب

 استراتيجي جيو و سياسي جيو منظور من تركيا يقدم أن حاول كما ،وقانونياً دستورياً السياسي النظام

 االقتصاد نجاح سر عن تكلم ،أوزترك إبراهيم الدكتور كتبه األول القسم من الثاني الفرع جاء ثم

 االقتصادية المعجزة شبه تحقيق سنوات سبع خالل في والتنمية العدالة حزب استطاع وكيف ،التركي

 ذو حزب استطاع وكيف ،ركيةالت العسكرية المؤسسة عن وهو األول القسم من الثالث الفرع أتى ثم

 دستورية أدوات ذلك في ويستعمل صالحياتها ويقلص المؤسسة هذه يروض أن إسالمية خلفية

 ،نشأت أين من للمعالجة جدية وطرق الهوية أزمة األول القسم من الرابع الفرع تناول ثم وقانونية،

 وفلسفة جديدة بأفكار معها املتع هل ،والتنمية العدالة حزب معها تعامل كيف واألهم ،تطورت وكيف

  ذلك؟ في نجح درجة أي والى مختلفة؟
  

 مـن  اإلسـالميون  ،محـوره  حبيب السعيد كمال الدكتور التركي الباحث نسج نفسه المنوال وعلى

 تـستطع  لـم  الكماليـة  أن وكيف ،التركي المجتمع في التدين جذور عن فتحدث ،المركز إلى الهامش

 اإلسـالم  بـين  العالقـة  عـن  أوغلو بكر عساف أديب التركي الباحث طرح ثم ،الجذور هذه اقتالع

  .والعلمانية
  

                                                            
 ).2009 للدراسات، لجزيرةا مركز الدوحة، (الخارج، رهانات و الداخل تحديات بين تركيا أخرون، و باكير حسن علي1
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 الخارجية السياسة ومرتكزات أسس في بداية التركية الخارجية للسياسة خصص الثاني القسم أما

 محور في ظهر عما مختلف رأي له كان ثم،وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات مع والعالقة ،التركية

 ،والقوقاز الوسطى أسيا منطقة إلى ثم ،األوروبية التركية العالقات في واالستبعاد ستيعاباال جدلية

 العالقات عن بالحديث الثاني القسم يختتم وأخيراً ،تجاهله يمكن ال استراتيجياً عمقا لتركيا تمثل حيث

  .اإليرانية التركية
  

 جغرافية كحقيقة جديد من برزت تركيا أن  في تمثلت ،النتائج بعض إلى الدراسة هذه وتوصلت

 تصفير سياسة وأن ،بها يستهان ال ودولية إقليمية قوة أيضاً وأصبحت،وسياسية وعسكرية وتاريخية

  .والدولي اإلقليمي تركيا دور وتعزز ناجحة سياسة هي األخرى الدول مع المشكالت

  

  )1( األوسط والشرق تركيا_4

 اهتمامـات  حول األسئلة من عدد طرح  إلى أدق نىبمع أو ثغرة بسد رغبة عن الدراسة هذه تنشأ

 هـذه   وتناولـت   األوسـط،  الشرق في الدول بنظام تركيا ارتباط توثيق في ورغبة تركيا وسياسات

  )2( : الدراسة

  

 و النـشأة  من العثمانية الدولة تاريخ تناولت ثم ،تطورت كيف و،نشأت كيف الغامضة تركيا هوية

 الفـصول  الكاتب خصص ثم ومن .م 1924 عام الجمهورية قيام و ألولىا العالمية الحرب نهاية حتى

 االتحـاد  مواجهـة  مـن  بدءا بها تركيا ارتباط و ،األوسط الشرق في المشكالت طبيعة لعرض الباقية

 المجتمـع  في السياسي اإلسالم دور الكاتب تناول كما .اإلسرائيلي العربي للصراع ووصوال السوفييتي

  .التركية الخارجية السياسة في دوره و ،التركي

 تحتوي األوسط الشرق دول مع التركية العالقات أن :مثل االستنتاجات ببعض الدراسة هذه وتنتهي

 ،واحـدة  دولة في معاً كانوا األوسط الشرق وعرب األناضول أتراك أن ىاألول : تناقضات عدة على

ـ  بين،الشع بين التفاهم من القليل هناك فأن ،الحاضر الوقت في أما  و والعـرب  األتـراك  أن :ةوالثاني

 الناحيـة  من أنقرة إلى األقرب هما وبغداد دمشق مياظن أن :ةوالثالث ،واحد دين إلى ينتمون اإليرانيين

  .بالمنطقة لها التي العالقات أسوأ من بهما تركيا عالقات ولكن العلمانية

                                                            
  )1993 والتوزيع، للنشر قرطبة دار القاهرة،( ,خوري نجم ميخائيل ت، األوسط، الشرق و تركيا، روبنس فليب - 1

 ذكره سبق مرجع , الباردة الحرب بعد ما عالم في األمريكية التركية العالقات، نبيل محمد كامل ثامر 2
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  . )1( الباردة الحرب بعد ما عالم في األوسط والشرق األمريكية التركية العالقات_5
  

 المتحـدة  الواليـات  و تركيا من كل لدى دوافع هناك أن على الدراسة لهذه الرئيس االفتراض يقوم

 سعيها إطار في  و ،الخاص منظورها وفق إليها بالنسبة األخرى أهمية منهما كل تدرك لكي األمريكية

 في إدراكها إلى تسعى التي ،األهداف من جملة الدراسة هذه وضعت قد و ،أهدافها و مصالحها لتحقيق

 العالقـات  مرتكـزات  تـصف  و األهداف هذه مقدمة في يقف و فرضيتها صحة إثبات محاولة إطار

 مع المتميزة العالقات عرى لتوثيق تركيا دوافع تحليل و إليها تستند التي التاريخية الخلفية و األمريكية

 األمريكية اإلستراتيجية إطار في مواقفها و الخارجي سيالسيا أنقرة سلوك  أبعاد و ،المتحدة الواليات

 األمريكيـة  العالقـات  من كبير جانب انصرف لقد :قائال دراسته الباحث اختتم و .األوسط الشرق في

 و التقنيـة  و الـسياسية  و االقتصادية االتفاقيات من أنظمة اعتماد إلى المنطقة دول بعض مع التركية

 المتحـدة  الواليـات  مع متنوعة و عديدة عالقات في دخلت التي الدول من واحدة تركيا و. العسكرية

 تحقيـق  و أمنها لضمان منها سعيا  ،االطلسي شمال حلف إطار في معها تحالفها جانب إلى األمريكية

  .دوليا و إقليميا وأهدافها مصالحها
 

 فـي  تركيـا  تطلعات من تحد الباردة والحرب ،الثانية العالمية الحرب بعد ما عالم ظروف نوأل

 أهدافها و مصالحها من كبير قدر تحقيق دون تحل لم فإنها ،متميز إقليمي دور ولعب النفوذ و التوسع

  .المهم االستراتيجي موقعها على عتماداا المتحدة الواليات من الدعم مينوتأ ،أمنها على الحفاظ في
  

  

  ) 2(االنضمام لمسيرة دراسة ،األوروبي االتحاد و تركيا_6
  

 الفتـرة  خالل األوروبي االتحاد إلى نضماملال الحثيثة تركيا مسيرة استعراض الدراسة هذه تحاول

 و األفـاق  استـشراف  محاولـة  عن فضال ،الطرفين بين المتبادلة المواقف رصد و،2006 – 1963

 أوروبا و ياترك بين العالقات أن يبدو حيث ،األوروبي لإلتحاد تركيا انضمام لتأثير ،المحتملة التوقعات

 العـالم  مـع  تركيـا  تعامل في عميقا تأثيرا ستترك معه التعامل طريقة وأن ،جديد منعطف من تقترب

  .لها المجاورة الدول خصوصا و ،الخارجي

                                                            
 
 اإلسـترتيجية،  البحـوث  و للدراسـات  اإلمـارات  مركز: ظبي أبو(اإلنضمام، لمسيرة دراسة األوروبي دواالتحا تركيا النعيمي، عمر لقمان 2

2007(، 72 – 73. 
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: ثانيـا  ،األوروبـي  اإلتحاد لنشأة التاريخية الجذور :أوال أجزاء عدة إلى الدراسة الباحث قسم قدو

 باالتحـاد  تركيـا  عالقـة  تطـور : ثالثا ،المتبادلة والمصالح الدوافع األوروبي لالتحاد تركيا نضماما

 العالقـات  وتطور والتنمية العدالة حزب حكومة: رابعا ،التسعينات منذ تركيا عالقة تطور ،األوروبي

 ،واالقتـصادية  الـسياسة  اإلصالحات األوروبي لالتحاد انضمام متطلبات: خامسا ،األوروبية التركية

 انضمام مستقبل :سابعا ،األوروبي لالتحاد تركيا انضمام من األمريكية المتحدة والياتال موقف :سادسا

  . والتوقعات األفاق األوروبي لالتحاد تركيا
 

 االتحـاد  من بالترحيب تحظى ال تركيا نأ:  الدراسة هذه بها خرجت التي االستنتاجات أبرز ومن

 أن يمكـن  تـسوية  أسوأ أما ،دوله من دولة كل من مختلفة حواجز و عقبات تواجه أنها و ،األوروبي

 فـإن  لتركيـا  بالنـسبة  أما ،لعقود يكن لم إن ،لسنوات نضمامهاإ موضوع تعليق فستكون تركيا تواجه

 رجعة ال استراتيجي خيار هو المضمار هذا في تركيا خيار أن على بوضوح تدلل األوروبية مسيرتها

  . أنقرة ومصالح أسس على يقوم ألنه عنه
 

 ،األوروبي االتحاد في الكاملة العضوية على الحصول في االستراتيجي تركيا خيار من الرغم ىعل

 تكـن  لم تركيا نإ تقول السياسية األحزاب بعض قيادات خصوصا و تركيا داخل اأصوات هناك أن إال

 يتوجب ،االقتصادية الجبهة وعلى ،األوروبي االتحاد جعبة في لديها ما كل بوضع سياستها في حكيمة

 مجـال  في االستثمارات أمام الباب بفتح سيما ال و االقتصادية اإلصالحات بخطط اإلسراع تركيا على

 األجنبيـة  الملكية من تحد التي البيروقراطية العقبات آخر على القضاء يتوجب كما ،الطبيعية الموارد

 االتحـاد  إلـى  تركيـا  ضمامان أمام عائقا يمثل الديني العامل أن من الرغم على. والعقارات للشركات

 التحـديث  متابعـة  هـي  العقبة هذه لتجاوز تركيا تنتهجها أن يمكن استراتيجية أفضل فإن ،األوروبي

  . األوروبية الطريقة على االقتصادي و السياسي

   .تركيا تجاه المتحدة الواليات سياسة حول بدراسة يتعلق الثاني القسم أما
  

  . ) 1( تركيا تجاه كيةاألمري المتحدة الواليات سياسات
  

 هـذه  إقلـيم  فـي  و األوسط الشرق منطقة في األمريكية الهيمنة جوانب من اجانب الدراسة  تتناول

 المتحدة والواليات السوفييتي االتحاد من فكل الباردة الحرب قمة تعد فترة في تركيا  كانت و ،المنطقة
                                                            

 ذكره سبق مرجع، تركيا تجاه األمريكية المتحدة الواليات سياسات الزبيدي، حمزة مطر كريم 1
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 اإلستراتيجية نجحت وقد ،األوسط الشرق إقليم بقية إلى فيه يعبر جسرا تركيا من يجعل أن جادا حاول

. المسألة هذه في مهم دور لألتراك وكان ،ذلك في السوفييت فشل بينما ،التركية الساحة على األمريكية

 :فصول أربعة إلى الدراسة هذه الباحث وقسم.1960و 1945 عامي بين الفترة في الدراسة حددت وقد

 اإلقلـيم  سـابقا  كانـت  التي بتركيا حاليا المعروفة المنطقة في ياألمريك التغلغل األول الفصل تناول

 والـسياسي  االقتـصادي  األمريكيـة  المتحدة الواليات نشاط على فيه ركز و ،العثمانية للدولة األساس

 الدولة نهاية بعد النشاط هذا مناقشة في وتواصل ،عشر التاسع القرن خالل العثمانية الدولة في والثقافي

  .الثانية العالمية الحرب نهاية حتى 1923 عام التركية الجمهورية وبروز العثمانية
 

 الـشطر  خالل أي ،الثانية العالمية الحرب بعد تركيا تجاه األمريكية السياسة الثاني الفصل وعرض

 هـذه  زيـادة  و ،األمريكية اإلستراتيجية في تركيا أهمية فناقش ،ترومان الرئيس حكم فترة من األكبر

 ومـشاركة  ،تركيـة  قـاليم بأ ومطالبته الشرقي القطب بروز مع األمريكية المتحدة للواليات  األهمية

 التوجـه  علـى  مارشال مشروع و ترومان مبدأ هميةأ على الضوء سلط كذلك المضايق على الحماية

  . فيها األمريكي الوجود وتثبيت ،تركيا نحو األمريكي
  

 مـن  زادت التـي   اإلقليمية المشاريع خالل من ياترك نحو األمريكي التوجه الثالث الفصل وبحث

 قبـول  فـي  األمريكي الدور فناقش ،خاصة المتحدة وبالواليات  عامة الغربي بالمعسكر تركيا ارتباط

 التركيـة  – األمريكيـة  العالقـات  تعزيز في الحلف هذا وأهمية ،األطلسي شمال لحلف عضواً تركيا

 الـشرق  في األمريكي الوجود تعزيز في التركي والدور ،تحدةالم للواليات ةتوأهمي بغداد حلف وكذالك

 لحكـم  األولى الرئاسية والفترة ناتروم حكم من األخيرتين السنتين ضمن الفصل هذا ويدخل ،األوسط

  .يزنهاورأ  دوايت
 

 األطلسي شمال حلف خالل من تركيا تجاه األمريكية السياسة بحث بمواصلة الرابع الفصل ختصوا

 الـشرق  منطقـة  في تنفيذه في التركي والدور يزنهاورأ مبدأ ناقش كما ،1957 عام بعد بغداد وحلف

  .االنقالب هذا في األمريكي والدور ،تركيا في 1960 مايو 27 انقالب مقدمات وناقش ،األوسط
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  : المتحدة الواليات في تتعلق دراسات فهي الثالث القسم أما

 )1 ( )2011 _ 2003 ( التنمية و العدالة حزب عهد ظل في التركية _ األمريكية العالقات

 حددت قد و التنمية، و العدالة حزب عهد ظل في األمريكية العالقات بيان إلى الدراسة هذه هدفت

 الفصل:  فصول أربعة إلى الدراسة الباحثة قسمت و 2011 عام إلى 2003 عامي بين ما الدراسة

 األمريكية العالقات الباحثة فيه تناولت الذي الثاني الفصل ثم ،للدراسة نظري إطار عن عبارة: األول

 بداية التنمية و العدالة حزب الثالث بالفصل تناولت و ،2003 عام حتى عشر التاسع القرن من التركية

 العالقات بمنظور  الرابع الفصل اختص أخيرا و ،تركيا في الحكم سدة تسلمه حتى نشأته من

 المصالح و للعالقات األمريكية النظرة حيث من التنمية و العدالة زبح ظل في التركية األمريكية

 و العسكرية و االقتصادية السياسية للعالقات التركي المنظور ثم ،العسكرية و االقتصادية و السياسية

 سبقت بالقدم موغلة قديمة التركية األمريكية العالقات أن أهمها:  استنتاجات عدة إلى الدراسة توصلت

 كون كبير حد إلى بالمرونة تتصف تركيا تجاه األمريكية العالقات أن و الحديثة، التركية الدولة قيام

 أوروبا في أهدافها تحقيق على يساعدها استراتيجي موقع التركي الموقع أن ترى المتحدة الواليات

 السياسة جهتو نفس أخذت التركية السياسة أن و العموم، وجه على األوسط الشرق منطقة و الشرقية

 وسياسية اقتصادية أهداف تحقيق إلى سعت حين في اإلرهاب محاربة على القائمة األمريكية الخارجية

 المجموعة مع العالقات لدفع لها معين خير أنها على المتحدة للواليات بدورها تركيا تنظر كما

  .األمام إلى األوروبية

   الدراسات هذه من يستفاد ما

  .الوصفي و التاريخي المنهجين خاصة فيها المتبع منهجال من االستفادة _ 1

  .النظري اإلطار من االستفادة _ 2

  .النتائج تفسير و مناقشة في الدراسات إليه توصلت ما توظيف _ 3
  

  : الدراسة هذه ستقدمه الذي الجديد
  

 ،أمريكية وأ عربية نظر وجهة من األمريكية التركية العالقات بحثت الذكر السابقة الدراسات معظم

 أسباب في بحث ما منها و ،األمريكية المتحدة الواليات بين التاريخية العالقات عن تحدث ما منها و

                                                            
 جامعة: عمان( ، )2011 _ 2003 ( التنمية و العدالة حزب ظل في التركية األمريكية العالقات في ماجستير رسالة صادق، لطيف ريز 1

  ).2012 األوسط، الشرق
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 ،التحيز من خال موضوعي بأسلوب التغيرات هذه في المؤثرة والعوامل والتغيرات التطورات

 بعض في لسابقةا الدراسات مع تتقارب جديدة رؤية ستقدم و الدراسة هذه في  ستتناول والباحثة

 التركية العالقات في حدثت التي المتغيرات تبين أن ستحاول و ،أخرى أوجه في تختلف و ،األوجه

 في ساهمت التي واإلقليمية الدولية واألحداث الظروف و ،2011_ 1997 عامي بين األمريكية

 غزة حرب ،لدينالب كال في الحكومات تغير ،العراق احتالل  (المتغيرات و ،التطورات هذه إحداث

 االقتصادية، السياسية، العالقات في الدراسة هذه ستبحث ،كما)غيرها و العربية الثورات ،األخيرة

 كال في جديدتين إدارتين تسلم حيث من األمريكية و التركية الساحة على حدث الذي والتغيير العسكرية

 على حرب في المرحلة هذه في المتحدة فالواليات بينهما، العالقات على ذلك وانعكاس البلدين

 على جدل مثار أصبحت التي التنمية، و العدالة حزب تبناها التي األيدولوجية من وتخوفها اإلرهاب

 العالقات نواحي كل شملت ألنها كبيرة أهمية الدراسة هذه يعطي مما واإلقليمي، الدولي المستوى

 و مصالح يراعي بما األمريكية التركية قاتالعال لمستقبل تصور وتبين تكامال، أكثر وجعلتها بينهما

  . منهما كل أهداف

 حيث الدراسة مقدمة يسبقها أساسية فصول  أربعة إلى الرسالة تقسيم سيتم سبق ما على وبناء

 العوامل و التعريف حيث من الخارجية للسياسة المفاهيمي التأصيل األول الفصل في الباحثة ستتناول

 الخارجية السياسة مفهوم األول المبحث سيتناول بداية و ،أدواتها و جيةالخار السياسة في المؤثرة

 ستناول  الثالث المبحث أما الخارجية السياسة في المؤثرة العوامل الثاني المبحث وسيتناول، وتعريفها

 و ،تنفيذها كيفية و الخارجية السياسة صنع عملية  سيتناول الرابع و ،الخارجية السياسة أهداف

 فقد الثاني الفصل أما ،التركية الخارجية السياسة في القرار صنع هيكلية في سيبحث الخامس المبحث

 العالقات تاريخ أيضا و األمريكية المتحدة الواليات و تركيا من كل تاريخ في للبحث الباحثة خصصته

 التأسيس حلةمر في العثمانية الدولة األول المبحث فجاء ،1997 عام إلى تأسيسهما بداية من بينهما

 للواليات تاريخيا مدخال فيبحث الثاني المبحث أما ،سقوطها حتى العثمانية  باالمبراطورية مرورا

 – 1516 بين ما الفترة في األمريكية التركية العالقات سيتناول الثالث المبحث و ،األمريكية المتحدة

1914 .  

 – 1997 عـام  مـن  العالقـات  هذه في يةالداخل التغيرات لدراسة تخصيصه تم فقد الثالث الفصل أما

2011.  



 

20 
 

 دور حزبيـة،  تغيـرات : أوال مطالـب  عدة من تتكون و ،السياسية التغيرات سيتناول األول فالمبحث

 فـسيتعرض : الثـاني  المبحـث  أما اإلنسان،، حقوق العسكرية، االنقالبات و السلطة وتداول العسكر

 ميـزان  التـصدير،  و واالسـتيراد  التجـارة  أوال مطالـب  عـدة  من وسيتكون االقتصادية للتغيرات

 تخصيـصه  تـم  الثالث المبحث و االقتصادية السياسات حلها، وكيفية االقتصادية األزمات المدفوعات،

 قـضية  الثـاني  المطلـب  ،والتقاليد والعادات القيم األول المطلب وهي اإلجتماعية، المتغيرات لدراسة

 العالقات في الخارجية المتغيرات فسيتناول الرابع الفصل أما .الثقافة و الدين الثالث المطلب الحجاب،

:  أوال مطالـب  عـدة  مـن  وسيكون السياسية للمتغيرات سيتعرض األول فالمبحث ،األمريكية التركية

 القـضية  سـوريا  األوروبـي،  االتحاد.إيران األمريكية، التركية العالقات في األوسط الشرق و تركيا

 أسـيا،  وسـط  ودول تركيا الخليج، ودول تركيا األطراف، متعددة لمفاوضاتوا "إسرائيل"و الفلسطينية

  .البلقان دول و تركيا

 التركيـة  االقتـصادية  االتفاقات و األمريكية التركية االقتصادية العالقات  فسيتناول الثاني المبحث أما

  .البلدين بين العسكرية العالقات الثالث المبحث سيتناول ثم .األمريكية

 للنتـائج  قـراءة  عن عبارة هي و ،استنتاجات و نتائج من إلية توصلت ما الباحثة ستعرض راأخي و 

  .األمريكية التركية للعالقات المستقبلية الرؤية  وكذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  الفصل األول

 تأصيل مفاهيمي للسياسة الخارجية

  السياسة الخارجية و تعريفهامفهوم: المبحث األول 

   العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية: المبحث الثاني

    أهداف السياسة الخارجية: المبحث الثالث

 عملية صنع القرار في السياسية الخارجية: المبحث الرابع

هيكلية اتخاذ القرار في  السياسة : المبحث الخامس 

   الخارجية التركية
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  :األول الفصل

________________________________________________________  

  :الخارجية للسياسة مفاهيمي تأصيل

  

   تعريفها و الخارجية السياسة مفهوم : األول حثالمب

  
 جعلها الذي و  السياسة، علم فروع من خاصا فرعا األكاديمية األوساط في الدولية العالقات تعد

 الخارجية السياسة تفاعالت أو الدول، بين عالقات أنها هي و الواقعية المدرسة أنصار هم كذلك

 السياسة علم يزال ال و كان وقت في النفوذ و القوة لىع األخيرة هذه بين صراع أو للحكومات،

   )1(".للسلطة وكعلم "للدولة كعلم "تعريفين بين يتأرجح

  
  :تعريفها و الدولية العالقات مفهوم: األول المطلب

  
  :الدولية العالقات مفهوم أوال

  

 اهرالظـو  بـبعض  أساسـا  معنيـة  الدولية العالقات أن بالستغراف وروبرت دورتي جميس يرى

 والتعـاون  الـدولي  والتعـاون  األولمبية واأللعاب الصناعية، باألقمار واالتصال الدولية، كالمعارض

 والنزاعـات  الصهيوني، والكيان العربية بالدول الفاتيكان وعالقات الدولية، التجارة وتذبذب اإلقليمي،

                                                            
  24،ص )2002مكتبة آفاق ،:غزة(عالء أبو عامر،العالقات الدولية  العلم والظواهر الدبلوماسية اإلسترتيجية، 1
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 يعنـي  كله هذا.)1(الدولية و ةالسياسي والعالقات الظواهر هذه بين ارتباطا هناك ثمة أن طالما والحروب

 الحيـاة  في متميز كبعد السياسي فالعمل ،السياسة تعريف على أوال يعتمد الدولية العالقات تعريف أن

 هـذا  أن أي ،الـسيكولوجي  أو االقتـصادي  كالمجال آخر مجال أي في تحجيمه يمكن ال االجتماعية،

 المفكـر  أما ،)2(والدول اإلنسان نشاط من ددةالمتع والمجاالت الظواهر كل في متواجد السياسي العامل

 مـرحلتين  إلـى  قـسمها  و مخالفـة  بمراحل مرت الدولية العالقات أن فيرى ميرل مارسيل الفرنسي

 فـضاءات  في تقع الدولية األحداث كانت األولى فالمرحلة ،عشر السادس القرن بينهما يفصل رئيستين

 تكـون  تكـاد ) أوروبا إفريقيا، الالتينية، أمريكا أسيا، المتوسط، األبيض البحر (منعزلة شبه جغرافية

 ،الدبلوماسي البروتوكول و ،الحرب عالقات تتعدى ال محدودة و متقطعة ،)3(متقدمة بينهما االتصاالت

 بالـشمولية  الدوليـة  العالقات وتميزت عشر، السادس القرن من انطالقا الثانية،فكانت المرحلة في أما

 ،االسـتعمار  تصفية أثر ثم ،األوروبي والتوسع الكبرى االكتشافات بسبب ذلك ،التنوع و واالستمرارية

 دوليـا  تاريخـا  كلهـا  تعيش الشعوب أصبحت و المعمورة أنحاء كل لتشمل الدولية العالقات وامتدت

 بـين  التفاعـل  عمليـات  هي الدولية العالقات أو الدولية السياسة أن سليم السيد محمد يرى و.)4(واحدا

  .)5(التفاعل لهذا الحكومية الصفة على أكثر أو دولتين

  

   :الدولية العالقات تعريف: ثانيا
  

 أجـل  مـن  التنظيـر  و التحليل و بالمالحظة يهتم علم "بأنها الدولية العالقات بورتون جون يعرف

  .)6("والتنبؤ التفسير

 تنـافس  ميدان في عاملةال والجماعات العالقات إدارة و طبيعة بدراسة تهتم بأنها "رينولدز يعرفها و

 هـذا  فـي  المؤثرة المتغيرة العوامل و بينهم التفاعالت بطبيعة تهتم و الفوضى من إطار ضمن خاص

  .)7( "التفاعل

 كـل  و الـدول  بين االتصاالت كل يشمل "الدولية العالقات مصطلح بأن هارتمان فردريك يرى و

  .)8("الوطنية الحدود عبر األفكار و السلع و الشعوب حركات
                                                            

  65ص ,  ذكره مرجع سبق,  جيمس دروتي و روبرت بالستغراف،النظريات المتضاربة في العالقات الدولية 1
  29،ص , )1999, دار الجيل : بيروت (  محمد أبوعيشة،التكامل و التنازع في العالقات الدولية الراهنة،2
  7،ص )1985دار الكتاب العربي،:بيروت( ناصيف حتي،النظرية في العالقات الدولية 3
  17، ص  )1988دار توبقال، : الدار البيضاء( الحسان بن قنطار و عبد الوهاب معلمي، العالقات الدولية 4
  4، ص )2004دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع، :القاهرة( محمد السيد سليم، السياسة الدولية في القرنيين التاسع عشر و العشرين 5
  16 ص ) 2000 , النشر و للطباعة وائل دار: عمان( , الدولية العالقات مباديء, توفيق حقي سعد 6
  12 ص, سابق مرجع, الدولية العالقات في المتضاربة نظرياتال, دورتي جيمس 7
 17 ص, سابق مرجع, توفيق حقي سعد 8
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 هي عبورها، نحو تتطلع حتى أو الحدود، تعبر التي التدفقات كل " بأنها ميريل مارسيل يعرفها و 

 هـذه  حكومـات  بـين  العالقات على بالطبع التدفقات تشمل و. الدولية بالعالقات وصفها يمكن تدفقات

 جانبي على تقع يالت الخاصة، أو العامة المجموعات و األفراد بين العالقات على أيضا لكن و ،الدول

 و ،الخ.... الحرب المفاوضات، الدبلوماسية، : للحكومات التقليدية األنشطة جميع " تشمل كما " الحدود

 سـكانية،  أيدويولوجيـة،  اقتـصادية،  -أخرى طبيعة من تدفقات نفسه الوقت في و أيضا تشمل لكنها

  )1("الخ...سياحية ثقافية، رياضية،

  

  تعريفها و الخارجية سةالسيا مفهوم: الثاني المطلب

  
 الدولية العالقات في الموضوع هذا ألهمية نتيجة الخارجية؛ السياسة لمصطلح التعريفات تعددت لقد

 لكي المفهوم لهذا المبسط التعريف هنا، نريده ما و التاريخية مجرياته على تطرأ التي والتحديات

 لهذا األساسية التعريفات سنبين لذا ؛الخارجية بالسياسة المقصود هو ما معرفة من القارئ يتمكن

   المفهوم

  

  : األول التعريف

 الخارجية السياسة بين يميز يكاد ال العمومية شديد تعريفا الخارجية السياسة الدارسين بعض عرف

 مع عالقاتها في الدولة نشاط تنظيم بأنها الخارجية السياسة تعريف ويمكن السياسات، من وغيرها

 معها تتركب معادلة يكون يكاد ما والترليمان األمريكي السياسي الكاتب قدم قدو الدول، من غيرها

 الخارجي االلتزام بين التوازن إيجاد على العمل هي الخارجية السياسة إن "قال إذ ،الخارجية السياسة

 رتبطت تعاهد كل "بأنه الخارجي االلتزام يعرف ثم ،"االلتزام هذا تنفيذ تلزم التي والقوة ما، لدولة

 والمواد الجيش، تتضمن القوة تلك و القوة استعمال تنفيذه يستلزم وقد حدودها، خارج الدولة بموجبه

 لتنفيذ الالزمة القوة تكون أن هو الخارجية السياسة محور أن ويرى "للشعب المعنوية والروح األولية،

  . )2( االرتباط هذا يتطلبه مما أكبر الخارجي االرتباط
  

  : نيالثا التعريف

 لها تعريفات عدة حلل و رصد أن بعد ،الخارجية السياسة تحليل كتابه في سليم السيد محمد ويعرف

 الذي العلني العمل برنامج هي رأيه حسب الخارجية فالسياسة ،السياسيين والفكريين الكتاب كبار من

                                                            
  12 ص,  ذكره, السابق المرجع الدولية،نفس العالقات مباديء توفيق، حقي سعد 1
  209 ،ص )1995دار األنجلو المصرية،:القاهرة ( بطرس بطرس غالي و محمود خيري عيسى،المدخل في علم السياسة 2
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 تحقيق أجل من المتاحة البرنامجية البدائل مجموعة بين من الدولية للوحدة الرسميون الممثلون يختاره

  .)1( الخارجي المحيط في محددة أهداف
  

  

  :الثالث التعريف

 نحو الموجه الحكومي النشاط من الجزء ذلك "بأنها الخارجية السياسة ميرل مارسيل يعرف

 هذا من فنستنتج".الحدود وراء ما تطرح مشاكل الداخلية، السياسة بنقيض يعالج الذي أي الخارج،

 الحكومي النشاط من جزء ألنها قرارات فهي. أفعال و قرارات هي الخارجية لسياسةا بأن التعريف

 إال هي ما الخارجية فالسياسة. الحدود وراء ما تطرح مشاكل تعالج ألنها أفعال و الخارج إلى الموجه

  .)2(الدولة داخل مؤسسات و هيئات تتخذها أفعال و مباديء

  

  :الرابع التعريف

 تقوم التي األفعال ردود و األفعال مجموعة بأنها الخارجية السياسة شميش علي الدكتور يعرف و

 المختلفة الوسائل إطار في محددة تكون قد أهداف تحقيق إلى ساعية الدولية البيئة في الدولة بها

  .)3(الدولة لتلك المتوافرة
  

   :الخامس التعريف

 الخارجي، المجال في الدولة عمل جبرنام عن عبارة "أنها أيضا الخارجية السياسة تعريف ويمكن

  .)4(الوطنية مصالحها تعكس و لتحقيقها، الدولة تسعى التي الخارجية األهداف يتضمن والذي
  

 أمـرين  حـول  يتمركـز  الـذي  و أهدافها لتحقيق الخارجية الدولة بأنشطة يرتبط التعريف هذا و

  :أساسيين

  لتحقيقها الدول تسعى التي الخارجية األهداف تحقيق -1

 ممكـن  قـدر  أكبـر  يمثـل  الذي بالشكل األهداف تلك تحقيق تكفل التي األدوات و السبل اختيار -2

 .)5( الدولة لمصلحة
  

  

  
                                                            

  7 محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية،مرجع سبق ذكره،ص 1
  15 ص ذكره، سبق الدولية،مرجع العالقات مباديء توفيق، حقي سعد 2
  334 ص ،)2008 العلمية، المنار دار و الوطنية الكتب دار: بنغازي (السياسية، العلوم شميش، علي 3
  26 ص، )2003المكتبة المصرية للنشر و التوزيع،:االسكندرية (اسية الدولية محمد طه بدوي وآخرون، العالقات السي 4
  26ص , محمد طه بدوي وآخرون، العالقات السياسية الدولية، نفس المرجع السابق 5
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   :السادس التعريف

 أو الوطنية، الحكومة في السلطويون القرار صانعو بها يقوم التي المحددة الرسمية التعريفات إنها

  .)1(اآلخرين يينالدول الفاعلين سلوك على التأثير بهدف ممثلوهم

  

   :السابع التعريف

 بلوغ أجل من الوطنية مصالحها عن الدفاع أجل من بتنفيذها دولة أي تقوم التي العملية تلك أنها"

  )2( "سلفا محدد هدف
  

 أسلوب وهي األخرى الدول من غيرها مع الدولة عالقة: "بأنها الخارجية السياسة الباحثة وتعرف

  ،بالخارج ممثليها خالل من وتتطور وتتسع رأيها استقالل و قوتها و رتهاحضا وعنوان معها معاملتها

 تتداخل أحيانا تنفصم، ال عالقة بينها  المصطلحان وهذان. الدولية العالقات و الخارجية السياسة

  ".تشويشا و إرباكا يسبب التداخل هذا و بمقهومها
  

 الخارجية السياسة تأخذ حين في ،تحولية بصفة التفاعل اإلعتبار بعين تأخذ الدولية العالقات إن

 سبيل على الخارجية السياسة بها تهتم التي فالمجاالت. فقط بالدولة الخاص األحادي التفكير منهج

 الدعم زيادة الدول، لهذه الدائنة الدول مع السياحة النووية، األسلحة انتشار مشكلة هي المثال

 الخ،...الدولي المجتمع في الدولة صورة تدعم التي ميةاإلعال البرامج تحسين العسكري، و االقتصادي

 و اإلقليمي، التكامل السالح، نزع مثل موضوعات فهي الدولية العالقات تشغل التي المجاالت أما

  .)3(الدولي القانون دور تدعيم

  

  

  

                                                            
  9 ص ذكره، سبق مرجع الخارجية، السياسة تحليل سليم، السيد محمد 1
  335 ص ذكره، سبق مرجع السياسية، العلوم شميش، علي 2
  9 ص ، )2008 المفتوحة، العربية األكاديمية: كوبنهاجن ( الدولية، العالقات جماز، طارق 3
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   الخارجية السياسة في المؤثرة العوامل :الثاني المبحث

  :الداخلية العوامل: األول المطلب
   

 وتشمل ،اإلقليمي الدولة محيط داخل تقع التي والمادية البشرية العناصر تلك هي الداخلية العوامل

 العامل ،)المناخ التضاريس، المساحة، الموقع، (الجغرافي العامل: أهمها وعوامل نواحي عدة

 جهزةاأل كفاءة ومدى السياسية، القيادة وشخصية ،القائم السياسي النظام وطبيعة العسكري،

 واالقتصادي ،اجتماعية أو طبيعية أكانت سواء للدولة المناخية الطبيعة عن فضال ،الدبلوماسية

 والعامل والدين واأليديولوجية ؛)االقتصادي األداء كفاءة أو االقتصادية الموارد في الوفرة كالندرة،(

 العام والرأي صالحوالم الضغط جماعات،)1 ()القومية وخصائص واأليديولوجيات كالقيم (الثقافي

 وبالتالي الخارجية بالسياسة القرار صانع على تأثيرها لتترك. وغيرها العوامل هذه وتفاعل واإلعالم

 العوامل هذه أهم و الدول، وبقية الخارجي العالم مع بالتعاطي وأخيرا الخارجية؛ الدولة سلوك على

  )2(: هي
  

  

  :العسكري العامل – 1

  

 حجمه، كبر و الجيش قوات بعدد قوتها تِعد لم فهي سابقا، عليه كانت كما العسكرية المؤسسة تعد لم

 تشهد و العسكرية، والصناعة التكنولوجي، و العسكري التقدم بمستوى تقاس أيضا العسكرية فالقوة

 القوة، قياس حيث من األهم يعتبر الذي العسكري للتطور كبيرا تقدما العالمي المستوى على اليوم

 قوة وجود مع الخارجية، سياستها وعلى الدولة قوة في المؤثرة العوامل أهم من العسكري لالعام ليبقى

  .)3(سياسي بدعم ترافق متطورة تكنولوجية و اقتصادية

 العسكرية الدولة قوة فإن الخارجية، السياسة على العسكرية المؤسسة أو العسكري التأثير عن أما

 على قيدا الجيش يشكل قد و ،بقراراته العسكرية لألداة القرار صانع استخدام في تعزز أو تساهم

 أو للدور التامة المعرفة من بد ال لذلك ،الخارجية السياسة خيارات و المتاحة البدائل بين من االختيار

 واضح تدخل العسكرية للمؤسسة كان دول فهناك ،الداخلية السياسة طبيعة في الجيش يتبناه الذي األثر

  )4(.الخارجية أو الداخلية سواء ،النظام قرارات جملم في جدا مؤثر و
  

                                                            
 .40 محمد طه بدوي و آخرون، العالقات السياسية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 1
  411 طه بدوي، العالقات السياسية، نفس المرجع السابق، ص 2
  27 ص ذكره، سبق مرجع ية،الخارج السياسة تحليل سليم، السيد محمد 3
 في ماجستير رسالة غزة، على العدوان إلى الثانية االنتفاضة من الفلسطينية القضية تجاه الخارجية سياستها و تركيا, الشرطي طارق 4

 4 ص ، )2011 بيرزيت، جامعة: بيرزيت (الدولية، الدراسات
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  : االقتصاد – 2
  

 وأداة القومية، قوتها تكوين في الرئيسة المقومات أهم من واحدا للدول االقتصادي العامل يعتبر

 دعم في الخارجية السياسة في االقتصادية الدولة قدرة تستغل حيث الخارجية سياستها أدوات من هامه

  .)1(أهدافها وتحقيق سةالسيا هذه

  

 العامـل : مثـل  الخارجيـة  السياسة على المؤثرة األخرى العوامل على االقتصادي العامل يقدم قد

 بالمـصالح  تـرتبط  للـدول  الخارجية السياسة أن من انطالقا وذلك اإليديولوجي، والعامل العسكري،

 نـسعى  هدفا تشكل التي االقتصادية القوة أن وكون هذه، سياستها في الدول تنتهجها التي واالختيارات

 فـإن  الدولة، قوة لقياس هاما معيارا وتعتبر والمستقبلية، الراهنة قوتها عليه تقوم وأساسا  ،الدول إليه

 فـي  الموجـودة  المـوارد   فإن لذلك و ).2 (االقتصادية بالقوة مباشر بشكل ترتبط األخرى العوامل قوة

  .الداخلية سياستها في القوة أسباب أهم من و اسية،السي قوتها أهم من واحدة تمثل الدولة،

  

 ظهـور  أثـر  على خاصة، بصورة أمريكا مثقفي و عامة، بصورة الغرب مثقفي بين فكرة راجت

 بالدرجـة  يكمـن  المتحـدة  والواليات الغربي العالم مستقبل تحديد أن: مفادها السوفييتي، االتحاد دولة

 ذلـك  من وانطالقا الدولية، السياسة في القتالية القنوات خداماست ليس و االقتصادية الحرب في األولى

 كاليفورنيـا،  جامعة في الدولية العالقات مركز في الباحث ،1986 عام في روزكراس، ريتشارد أشار

 القـوة  وأن بينها، فيما الصراع إلى لجوئها من يقلل سوف االقتصادي العامل إلى الدول ذهاب أن إلى

 كينيـدي  بول ذهب وقد. التجارة بعامل تتحد القوة هذه إن إذ الدولية، المكانة درمص  تعد ال العسكرية

 اسـتخدام  مخـاوف  إلـى  مشيرا العسكرية القوة و االقتصادية القوة بين المقارنة إلى ،1987 عام في

  .)3(الدولية العالقات في القتالية األدوات
  

  : األيديولوجية – 3

يـسعى إلـى تفـسير ظـواهر        ) واقعية ومعيارية ( والمفاهيم    هى نسق من المعتقدات    األيديولوجيا

. اجتماعية معقدة من خالل منظور يوجه ويبسط االختيارات السياسية االجتماعية لألفراد والجماعـات            

وهذا هو ما يمكن وصفه بالمعنى الحيادي للمصطلح، إذ إن مثل هذا التعريف ليس لديه القـدرة علـى       

متنوعة التي اكتسبها من األنساق الفكرية العديدة التي عملت على إظهار           توضيح الدالالت المختلفة وال   

                                                            
  143اهنة، مرجع سبق ذكره، محمد بو عيشة، التكامل والتنازع في العالقات الدولية الر1
 70ص ,  مرجع سبق ذكره, العلم والظواهر الدبلوماسية اإلسترتيجية: عالء أبو عامر، العالقات الدولية 2
  210 ص ،)2008 والتوزيع، للنشر زهران دار: عمان (الخارجية، السياسة النعيمي، أحمد 3
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  .)1(مدى التوازن بين الجانبين الواقعي واألخالقي اللذين يمثالن مقومات األيديولوجية

 و المعتقـدات  مـن  مجموعـة  العامل هذا يولد فقد األيديولوجي؛ العامل يحدثه الذي األثر عن أما"

 العامـل   يمثـل  حيـث  الخارجية، السياسة صعيد على ومحيطه القرار انعص بين الصور و األوهام

 أو منعزلـة  تـصورات  عن عبارة هي التي و المعتقدات هذه أن بما للواقع، ذاتية نظرة األيديولوجي

 في بعمق تؤثر والتي ،)2( الخارجي القرار اتخاذ في األيديولوجية و الراهنة، الظواهر بهذه تتعلق عابرة

  : يلي بما الخارجية ياسةالس مواقف

 يجب ما له تعين أنها كما المستقبل، تصور حالة في الخارجي القرار متخذ تضع األيديولوجية أن -1

 واقتـصادية  دبلوماسـية،  من األهداف، لتلك المحققة والوسائل المدى بعيدة أهدافه عليه تكون أن

 الخ.. .وعسكرية

 سياسـات  واضعو يرى خالله من الذي والعقلي، يالفكر اإلطار بلورة في تساعد األيديولوجية أن -2

 .والقرار االستجابة بأسلوب معه يتعاملون الذي الخارجي الواقع

 الموقـف  ظروف تطرحها التي العديدة الخيارات بين المفاضلة عقلية على تساعد األيديولوجية أن -3

 مـضمون  مـع  اءالتق المطروحة الخيارات هذه ألكثر التفضيل يذهب أن الطبيعي ومن الخارجي،

  .العامة ومبادئها اتجاهاتها مع األيديولوجية تلك

 تقيـيم  فـي  إليهـا  يـستند  التـي  األخالقية و األدبية المعايير من مجموعة توفر األيديولوجية أن -4

   )3(باآلخرين أو بالذات منها يتعلق ما سواء والتعريفات، االتجاهات

          

  :الديني العامل-4

                                                               

 للدولة، والخارجية الداخلية السياسية القرارات على والجلي الواضح األثر فله الديني، العامل عن أما

 أن نجد لكن الدين، حول المتصارعة اآلراء كل إرضاء شأنها من وصياغة للدين تعريفا نجد ال وقد

 من متسق نظام: أنه هو الدولية بالعالقات وأثره الخارجية بالسياسات بصدده نحن لما التعريفات أقرب

 ومحاط الدنيوي الوسط عن عزلها يجري مقدسة  موضوعات حول تدور التي والممارسات المعتقدات

 ،معنوية جماعة في بها والعاملين المؤمنين كل تجمع والممارسات المعتقدات وهذه التحريم، أنواع بشتى

  )4( دوركهايم إميل عرفها كما
  

                                                            
  12 ص ، )2009 شمس، عين جامعة: يةاإلسكندر (اإلجتماع، علم في والمنهج النظرية نور، أحمد 1
  55 محمد أبو عيشه، التكامل و التنازع في العالقات الدولية الراهنة دراسة المفاهيم و النظريات، مرجع سابق ذكره،ص  2
  259 أحمد النعيمي،السياسة الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص 3
 89 عالء أبو عامر، العالقات الدولية،مرجع سبق ذكره، ص 4
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 عالمنا أن الخارجية،وخصوصا السياسة على أثره يعني مما الدولية العالقات في الواضح األثر وللدين

 التعاليم على السياسية عقيدتها ترتكز التي السياسية والحركات األحزاب من العديد فيه تنتشر اليوم

 نجد كما واإلسالمية، العربية الدول في ياإلسالم التوجه ذات األحزاب فنجد الثالثة، لألديان الدينية

 الصهيوني الكيان "في األصولية واألحزاب الغربية، أوروبا في  المسيحية الديمقراطية األحزاب انتشار

   )1(.تواجدها أماكن في القرار على تؤثر أو تسيطر ضغط كجماعة دورها إخفاء يمكن وال"

 الديمقراطيـة  "تـسميتها  يمكـن  التـي  ني،كتلكالدي العامل ظهور تغِيب ال عديدة مسميات ظهرت

 القـيم  من مجموعة و للدولة العلمانية األسس بين للجمع محاولة وهي،"المؤمنة العلمانية "أو" المحافظة

 العدالة كحزب بالديانة، االتصاف من للهروب وسطا حال تعتبر والتي والسياسية، والثقافية اإلجتماعية

  .التركي التنمية و

 الـدافع  نتيجـة  اختفائها أو الدول بعض قيام أو استقالل على ساعدت الحروب من عديدال إن حتى 

 مـن  جنوبهـا  من جزءا و أوروبا شرق األتراك العثمانيون اجتاح وكما أوروبا، في حدث كما الديني،

 سـلوكات  في تؤثر التي العوامل أهم أحد زال وما بالماضي الدين يكون بذلك .هناك اإلسالم نشر أجل

  .)2(والدولي اإلقليمي الصعيد على والدول والمنظمات فراداأل
  

  :العام الرأي–5

 الناس بها يدين التي اآلراء من مجموعة عن للتعبير يستخدم مدلول "أنه على العام الرأي يعرف

  " والخاصة العامة مصالحهم تمس التي القضايا إزاء
  

 وأخر،فال سياسي نظام بين أو وآخر، مجتمع بين الخارجية السياسة على العام للرأي األثر يتفاوت

 هذا إلى منها كل تجاوب بتفاوت السلطوية الديكتاتورية تلك عن الديمقراطية للنظم االختالف يخفى

 ديمقراطية "زادت فكلما النامية، بالدول عنها المتقدمة بالدول باختالفه وكذلك به، واألخذ العام الرأي

 قراراتها بصناعة تحرص لذلك عليها إثارته من تخشى النظم فهذه عام،ال بالرأي اهتمامها زاد" النظام

 في يؤثر العام الرأي كون البدائل، اختيار عند الخارجية للسياسة اختيارها عند الضوابط وضع على

 هذا يختلف حين في بديلة، سياسة تبني إلى دفعة من أكثر معينه، سياسة تبني من السياسي القائد منع

 لضغوطات استجابة الخارجية سياساتها تغير في تهتم قلما والتي السلطوية، المجتمعات كتل في األثر

  )3(.العام الرأي
  

                                                            
 89أحمد النعيمي، السياسة الخارجية،مرجع سابق، ص  1
  9 ص, ذكره سبق غزة،مرجع على العدوان إلى الثانية االنتفاضة من الفلسطينية القضية تجاه الخارجية سياستها و تركيا الشرطي، طارق 2
  330ص  ) 2002مكتبة الشروق الدولية،: القاهرة( حسن نافعة،مباديء علم السياسة 3
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. ولسياسته القائم للنظام الشعبي الدعم مدى في تتمثل أكبر بقضية تتعلق الوطني التماسك درجة إن

 فيتنام في للتدخل ريكيةاألم الشعبية المساندة فعدم. السلطة دور مدى في ضعف إل يؤدي انعدامه وإن

 أن نجد العكس وعلى ،)1(المعلنة أهدافها تحقيق أجل من األمريكية الحكومة قدرات إضعاف إلى أدى

 الباحثة ستتحدث كما الدستورية واالصالحات الثانية االنتخابات خالل حكومته ساند قد التركي الشعب

  .القادمة الفصول في مفصل بشكل

  

  المصالح جماعات–6

 مجموعات أو أفراد بعض إليها االنضمام أو تكوينها إلى تلجأ التي الجماعات من نوع بأنها تعرف"

 بالنسبة تمثل محددة، قضية أو موضوع بشأن العامة سياسته على التأثير بهدف ما مجتمع أفراد من

 تعرفها ما لذلك،عادة بينهم تربط مشتركة جوهرية مصلحة الجماعات تلك أو األفراد هؤالء إلى

 تعريف يأتي،السياق هذا في".القرار صانعي في التأثير تستهدف تنظيمات "بأنها السياسية األدبيات

 بمجموعة األخرى المجتمع جماعات مطالبة نحو االتجاه في تشترك جماعة "بأنها ترومان الرئيس

 ريدسمك روي تعريف أيضا ،و)2("الحكومة مؤسسات على التأثير خالل من ذلك ويتم محددة، مطالب

 مصالحها تعظيم أجل من باستمرار تناضل و مستقرة أو دائمة مشتركة مصلحة تجمعها جماعات "بأنها

 وعلى بل والمساعدات، والتنازالت المزايا على للحصول الحكومة على الضغط خالل من ومنافعها

  .)3(الحكومة قبل من المباشر غير أو المباشر الدعم
  

 أو الداخلية السياسة،سواء على للتأثير الجماعات هذه تنتهجها أو تتبعها التي األساليب تختلف

 الضغط أو االمتناع بواسطة عليهم والتأثير مباشرة الحكوميين القرار بصانعي باالتصال منها الخارجية

 بأشكالها،المرئية اإلعالمية الوسائل به يؤثر ما أكثر والذي العام الرأي على التأثير بواسطة ومنها معا،

 التخاذ بالحكومة القرار صانعي لمنع دعمه في العام الرأي دعم كسب إلى تهدف والتي سموعة،والم

 الجماعات في التأثير ذلك لها القوية المقومات بعض باستخدام مصالحها،أو تقيد التي القرارات

 تأثيرا اعاتالجم هذه أكثر أن للدولة،إال الداخلي البنيان في المؤثر االقتصادي النفوذ ذات االقتصادية

   )4(.الدولة خارج امتدادات ولها وعقائدية عرقية أسس على القائمة تلك الخارجية السياسة ميدان في
  

  

  

  

                                                            
  189 ص ذكره، سبق مرجع الدولية، العالقات مباديء توفيق، حقي سعد 1
  3، ص  )2003جامعة أسيوط،:أسيوط (منير محمد بدوي،جماعات المصالح و السياسة الخارجية  2

3 Roy Macridis, "Modern Political Regimes: Patterns and Institutions",( Boston and Toronto: Little, Brown, and Company), 
P101. 

  196 محمد سليم، مرجع سابق، ص 4
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   :الجغرافي العامل-7

 ،الدولية الساحة على للدولة الخارجية السياسة رسم في مهما دورا الجغرافي العامل يلعب

 لها التي فالدول للبلد، الذاتي االكتفاء تقرر لهاك المياه ومصادر وموقعها ومناخها الدولة فتضاريس

 تتمتع التي فالدولة الجوار دول مع األقل على الخارجية سياستها تنشط كثيرة دول مع جغرافية حدود

 ومصدر االحتالل من غيرها أو المعتدية المجاورة الدولة أمام عائقا تشكل عالية حدودية جبال بسلسلة

 السياسية في مؤثرا سياسيا موقفا يعطيها المنابع ذات الدولة بها تتحكم التي األنهار منابع وكذلك قوة

 عنوانها وكان نظريته لخص الذي البريطانيين الجيوبولتكيين أحد كندر ما ألفريد يقول و ،)1(.الدولية

 وسوف العالم تاريخ صنع الذي إن للتاريخ الجغرافي المحور أو للتاريخ الجغرافي االرتكاز نقطة

 أسيا، ووسط شرق وسهول أوروبا شرق تشمل التي العظيمة الداخلية المناطق سكان هم دائما نعهيص

 متصلة يابسة منطقة وهذه أوراسيا، لكتلة الساحلية السهول سكان على ضغطهم طريق عن وذلك

 االفولغ نهر إلى وتمتد الجنوب في وأفغانستان إيران هضاب إلى الشمال من الجليد بها يحيط وواسعة

 وهذا المحور هذا تحتل التي الدولة صالح في يكون القوى توازن أن قال كما سيبيريا شرق حتى غربا

 أن فتستطيع ،وأسيا أوروبا قارتي من كل في األطراف مناطق على للسيطرة لها المجال يفسح بدوره

 مبراطوريةاإل ظهور على تساعد و تهيئ التي العظيمة الثروة ومصادر الطبيعية الموارد تستعمل

 القوة مع المنطقة تلك في) القيصرية روسيا (الموجودة القوة تحالفت إذا يحدث قد وهذا العالمية

  .)2(ألمانيا كانت والتي أوروبا وسط في الموجودة
  

 الدور على تأثير للمساحة يكون فقد الدولة، قوة على هاما أثرا الدولة لحجم أن لوحظ لقد :المساحة-1

 بتوفير لها الفرصة تتيح قد الدولة رقعة اتساع أن كما ،الدولي المجال في الدول تلعبه الذي

 اتساع فإن للدولة الوطني لألفق بالنسبة أما ،الزراعية المشاريع في للتوسع ،الضرورية األراضي

 الواسعة الدولة أن كما بسهولة عليها السيطرة أو احتاللها األخرى الدول على يصعب الدولة رقعة

 ناحية من المتعددة،أما الهجومية أو الدفاعية الوسائل طريق عن ذلك الوطني،و األمن وفيرت تستطيع

 يكلف ما كثيرة أمن إجراءات اتخاذ الدولة على يفرض خطر مصدر اعتبارها أو للخطر التصدي

 بصورة تمتد التي فالدولة  الدولة حجم لكبر سلبية آثار هناك وأحيانا )3(.باهظة أمواال الدولة ميزانية

 تقطعها التي المسافات لطول نفسها عن الدفاع في صعوبة تجد والنرويج تشيلي مثل طويلة شريحة

 شرائح صورة في منها أجزاء تمتد التي الدولة تجد كذلك و العسكري التجمع مراكز من القوات

 ابعالت كابريغي: مثل  المنعزل الجزء هذا عن الدفاع في صعوبة المجاورة الدول داخل طويلة

 في أراضيها من صغير جزء يقع التي تركيا أيضا و الدولة في عام ضعف إلى يؤدي فهذا لناميبيا
                                                            

 .242- 241ص ) 2010دار وائل،: عمان (صايل زكي الخطابية، مدخل إلى علم السياسية . د1
  187، ص  )2000دار صفاء للنشر والتوزيع،: عمان( صبري فارس الهيني، الجغرافيا السياسية 2
 .374ص , مرجع سبق ذكره,  علي محمد شمبش،العلوم السياسية3
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 قارة في منها األكبر الجزء  مهمة مائية مسطحات عدة على تطل و األوروبية بالقارة البلقان منطقة

  .)1( أسيا

 أما. مباشر وغير مباشر بطريق يتم الخارجية الدولة سياسة على التضاريس تأثير إن :التضاريس-2

 السلم وقت في الدولي االتصال عملية على التضاريس نوعية أثر فهو المباشر للتأثير بالنسبة

. الدولة موارد على التضاريس هذه نوعية تأثير طريق عن فيأتي المباشر غير التأثير أما والحرب،

 هذا من الدولة، وحماية عزل يف فعال بدور تقوم والجبال كالبحار الجغرافية الحواجز كانت فقد

 المتوسط األبيض البحر وجود من استفادت القديمة اليونانية المدن من عددا أن نرى المنطلق

 وكان الحروب، ويالت عن وإبعادها االنعزال، ساعدها وقد المدن، هذه بعض وبين بينها كحاجز

 لسياسة الدولة تبني في طرقال وصعوبة الجبال أسهمت إذ،عشر التاسع القرن حتى نيبال وضع هذا

 سياسة تتبنى التي الدول أهم ومن. )2(هناك البريطاني التجاري النشاط من وبالرغم سياسي، انكفاء

  .األمريكية المتحدة الواليات العالميتين الحربين بين ما فترة في أوروبا عن بعدها بحكم االنعزال

 القدرة يحدد المناخ نوعية إن حيث مباشر رغي تأثيرا الجغرافي، الوضع أبعاد كأحد المناخ يؤثر -3

  )3( الغازية القوات تقدم يعوق عامال للمناخ أن كما للدولة، الزراعية اإلنتاجية

 الدول إمكانيات تطوير في مهما دورا المتطورة و المتقدمة التكنولوجيا وتشكل :التكنولوجيا -4

 الدولية، السياسة في مميزا دورا اتكنولوجي المتطورة الدول تتبوأ حيث واالقتصادية، العسكرية

  .)4(  حديثا مهمة خطوات خطت التي تركيا أيضا و المتحدة، والواليات الصين و ألمانيا مثل

  

  :والثقافي التاريخي البعد-8

 واحدة ولغة واحدة بثقافة سكانها يتمتع التي فالدول،الدولة تلك حضارة يشكالن ما دولة وتاريخ ثقافة

 لغات وعدة ثقافات بعدة سكانها يتمتع التي الدول عن تماما تختلف األجداد أمجادب غني واحد وتاريخ

 تربط ثابتة تاريخية أساسيات وجود لعدم ذلك و ،لحظة أي في للمشاكل عرضة الدول تلك يجعل مما

 في تساعد عريق واحد شعب من تتكون التي الدولة بأن تجد لذا البعض، بعضهم مع الواحد البلد سكان

  .)5( الواحد الشعب أبناء من تأييد لوجود وذلك مميزة دولية سياسية دإيجا

  

  

  

                                                            
  122، ص  )1979دار النهضة العربية للطباعة والنشر،: بيروت(محمد رياض، األصول في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكا  1
  207 أحمد النعيمي،السياسة الخارجية،مرجع سبق ذكره،ص 2
 .36 محمد شلبي،السياسة الخارجية للدول الصغيرة،مرجع سبق ذكره،ص 3
 .242دخل إلى علم السياسة، مرجع سبق ذكره،ص صايل زكي الخطابية،م4
 99،ص  )2008دار أسامه للنشر و التوزيع،:عمان(ياسين العيثاوي،السياسة األمريكية بين الدستور و القوى السياسية، 5
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  :االجتماعية البنية-9

 على تحتوي التي فالدول،مميزة دولية سياسة إرساء في مميزا دورا يلعب للدول االجتماعي الهيكل

 العديد يخلق تمعالمج في متساوية غير طبقات ووجود واألقاليم والثقافات واللغات األديان متعدد مجتمع

 الدولة تلك تفقد وبالتالي الخارجية، سياستها في يؤثر و يضعفها مما ،للدولة والتناقضات المشاكل من

  .الدولة لتلك الدولية السياسة إضعاف يعني مما الدولي المجتمع أمام هيبتها

  

  :الخارجية العوامل :الثاني المطلب
  

 الدول بين الخارجية السياسة في القرار صنع عملية على وتأثيرها الخارجية البيئة أهمية تختلف

 غنية الدول كانت فكلما الدولي، أو اإلقليمي الدور على سواء الجغرافي، وموقعها أماكنها باختالف

 اإلمكانيات قليلة الدول بتلك بالمقارنة الخارجية، سياستها على القوي التأثير قل وباقتصادها، بمواردها

 برغبات المتمثلة الخارجية بالعوامل تتأثر التي النامية الدول مع واضحا ذلك لىيتج وربما والموارد،

 تتمتع ال لكنها،الموارد حيث من وغنى مميزات لها الدول بعض وجود رغم وإمالءاتها، العظمى الدول

 في النفطية كالدول شرحها، يطول عديدة العظمى،ألسباب الدول إلمالءات أيضا وتمثل ،سيادي بقرار

  .  )1( العربي وطنال
  

 والتبادل التعاون من زادت والتي الدولية العالقات طبيعة في حدثت التي التغيرات إلى باإلضافة

 الخارجي األثر من جعل والمواصالت، االتصاالت وطرق والصناعي التكنولوجي وللتقدم الدول، بين

 من بمجموعة محكوما وأصبح الخارجية، السياسة في القرار صانعي على ومؤثرا هاما عامال

  . الدولي النظام شهدها الذي االقتصادي واالندماج المتبادل، االعتماد كثرة مع خاصة الضوابط

 النظام بيئة كانت إن بارتباطها تختلف فهي الخارجية بالعوامل أو بالبيئة المرتبطة التغيرات عن أما

  . )2(اإلقليمي النظام بيئة أو الدولي
  

  :الدولي النظام– 1
  

 البيئة حسب التأثيرات هذه وتختلف الدولي، النظام شكل و طبيعة في للدول الخارجية السياسة تتأثر

 وأهميته الجغرافي موقعها حيث من والمتوسطة الصغيرة فالدول وإمكاناتها، دولة كل عليها القائمة

                                                            
 161ص  ) 1999الفكر االستراتيجي العربي، : عمان ( بهجت قرني وعلى الدين هالل،التحليل العلمي للسياسة الخارجية 1
 161، بهجت قرني وعلي الدين هالل، نفس المرجع السابق، ص 2
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 العظمى أو برىالك الدول من أكثر الخارجية بسياستها تتصارع العسكرية، أو االقتصادية وميزاتها

  .)1(المزايا من بالعديد تتمتع التي
  

 فهناك الدولي، النظام طبيعة باختالف للدول الخارجية السياسات على الدولية البيئة أثر يختلف كذلك

 أثر له الدولي النظام على مهيمنة قوة وجود فمثال األثر، هذا توجه أو تحدد ومتغيرات وأحداث سمات

 كما الثنائي، الدولي االستقطاب حالة في كانت كالتي أو قطبية، تعددية وجود حال في عنه مختلف

 من القوتين لهاتين كان وما السوفييتي، واالتحاد المتحدة الواليات بين الباردة الحرب فترة في حدث

 تقسيمها على العمل أو الدبلوماسية للمواجهة ساحة واستخدامها الصغرى، للدول االستغالل أو األثر

  . )2(سيطرتها تحت إبقائها أو ينهماب فيما
  

 التي و ،التحالفات أو باألحالف يسمى الخارجية،ما البيئة ضمن الهامة العوامل من هام آخر عامل

 في جسما تكون بأن تسعى والتي واجتماعية، اقتصادية أو متنوعة،عسكرية وبأهداف التكتالت تشكل

 النظام على بأثرها تباينا أوجدت األحالف هذه بأن لماالمنظومة،ع هذه على األثر وله الدولية المنظومة

 من تزيد كونها في أو التوازن، إثبات عبر الدولي االستقرار عناصر من أنها يرى من فهناك الدولي،

. الحروب نشوب احتمال في تساعد متعارضة مجموعات إلى الدول تقسم ألنها الدولي، االستقرار عدم

 مؤخرا السوفييتي االتحاد وانهيار بداية الثانية العالمية الحرب بعد عالمال على طرأت التي فالتغيرات

 .)3(جديدة سلوكية نماذج إلى أدى الذي والتكتالت،و األحالف سياسة إلى تتوجه الدول بعض من جعل

 معايير وضع يتم الخارجية،فهناك السياسة في السياسي القرار صنع عملية على الواضح التأثير ولها

 خارجي عامل المحايدة، و المعادية األخرى الدول تجاه للسلوك معايير و أعضائها عالقة وكسل تحكم

 تجاه بينها ويوحد للدول القومية الحدود يتعدى االتفاق "ذلك الدولي، العام بالرأي يتجلى أثر له آخر

 بين ويتكون لية،الدو الحواجز يتعدى الذي الرأي أنه" أو "الدولية السياسة في األساسية المسائل بعض

 الظروف بحسب يختلفان ومداه التأثير هذا وفاعلية " مختلفة سياسة وحدات إلى تنتمي مجموعات

 بشكل األثر بعضها في يظهر فإنه حاسمة ايجابية بصورة بعضها في يظهر بينما الدولية، والوقائع

  .) 4(سلبي
  

 االعتماد و ،التجاري بالتبادل الدولي نالتعاو  و وازديادها بشموليتها االقتصادية العوامل تكون قد

  لها لما للدول، الخارجية السياسية قرارات على الخارجية المؤثرات أهم من الخارجية التجارة على

 باالقتصاد "يسمى ما و السياسية النواحي تسببه قد وما جانب، من ونموها الدول عائدات على األثر من

                                                            
  41 ذكره، سبق مرجع الفلسطينية، القضية تجاه الخارجية وسياستها تركيا الشرطي، طارق 1
 .281 محمدالسيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ص 2
  336 أحمد النعيمي،السياسة الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص 3
 336السياسية الخارجية، المرجع نفسه، صأحمد النعيمي، 4
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 المتقدمة للدول النامية الدول كحاجة،آخر جانب من أخرى دولل الدول بعض تبعية حالة من" السياسي

 تغطية إلى تهدف أيديولوجية إال ليس المتبادل االعتماد بأن آخرون يرى بينما صناعيا، و اقتصاديا

  . )1(أخرى و أنظمة بين القائمة التبعية عالقات

  

  :اإلقليمي النظام 2
  

 تاريخية، ثقافية، جغرافية، مشتركة، وابطر ذات الدول من عدد من يتكون اإلقليمي النظام

 النظام يعكس وقد. ايجابا أو سلبا البعض، بعضها على تؤثر ومالية اقتصادية عالقات أولها وحدودية،

 القضايا من العديد استنتاج أو معرفة من يمكننا والذي النظام هذا ضمن الدولة واقع اإلقليمي

 ومدى ،متنافسة متوترة عالقة أو تبادلية و تعاونية خواص من النظام هذا به يتمتع وما وتفاعالتها،

  .)2(اإلقليمي على الدولي النظام مؤثرات و ككل نفسه اإلقليم وحدات على للدولة الداخلية العوامل تأثير
  

 إطار في سواء اإلقليمية، االقتصادية التكتالت صعيد على النطاق واسع نشاطا مؤخرا العالم وشهد

 مجموعة بين تجمع وإنما المباشرة، اإلقليمية صفة تكتسب ال تجمعات أو إقليمي، أو يإقليم شبه ثنائي

 بالمجاالت سميت والتي المحيطات، تحده متسع جغرافي نطاق عبر المتشابه التفكير ذات الدول من

 تنموية مستويات ذات دول بين تجمع إقليمية تكتالت تشكيل نحو التوجه تنامي مع الكبرى، االقتصادية

 البروز في طريقها اإلقليمية قضية أخذت وقد ،)نامية وأخرى متقدمة دول تضم التي وهي (مختلفة

 السوق ظهرت األمريكتين ففي. الماضي القرن من األخيرة سنوات العشر خالل أخرى مرة واالهتمام

 فبنص الخاصة األمريكية المبادرة وأيضا ،1991 عام  NCMSAالجنوبية أمريكا لدول المشتركة

 الحرة التجارة منظمة لتشكيل دولة 34 مع المتحدة الواليات توقيع بعد ،1994 عام الغربي الكرة

 الدول من عدد مع ثقافية و اقتصادية اتفاقيات عدة عقدت التي لتركيا بالنسبة كما ،FTAA لألمريكتين

  .)3(غيرها و اإلمارات و قطر منها العربية

 

 

 

 

 

                                                            
 279 محمدالسيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، مرجع سابق، ص 1
  10 ص ، )2010اليرموك، جامعة: إربد( الدولية، العالقات في مقدمة المولى، عبد هايل 2
 العدد ، )2010 ورقلة، جامعة: ورقلة( الباحث، ي،مجلةاإلقليم االقتصادي للتكامل المعاصر المنهج : الجديدة اإلقليمية حسين، محمد عالوي 3

  1 ص، 7
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  الخارجية السياسة أهداف: الثالث المبحث

  
  :الخارجية للسياسة القومية األهداف تعريف: األول المطلب

  

 لكن،الدول قبل من تحقيقها إلى السعي يتم التي القومية األهداف بمعنى المرتبطة المفاهيم تتعدد

 الخارجية، سياستها بتشكيل الدولة قيام عند مشتركة وأسس مضامين في تشترك المفاهيم هذه أغلب

 وحدتها عن الدفاع قدراتها، وتنمية الدولة وحدة عن بالدفاع تتعلق كالتي تحقيقها إلى تهدف التي

 ومبادئ معتقداتها عن والدفاع خارجي، عدوان أي من والقومية الوطنية سيادتها وحماية الداخلية،

  .)1(الدولية فاعليتها زيادة في والمحاولة الدولي، السلم عن الدفاع
  

 بالقدرات مدعوما القرار، صانعو يطمح التي المستقبلية الحالة: أنها ىعل القومية األهداف فتعرو

   )2(.الوطنية لمصلحتها خدمة السياسية، حدودها خارج  الدولة ترتبها التي الدولية التأثيرية
  

 للدولة الخارجية السياسات مجموع تشكل التي الوطنية السياسة من اجزء الخارجية السياسية تعتبر

  :)3(غايتها
  

  :القومي واألمن السيادة حماية : والأ
  

 هذا فاعلية و ،بالبقاء حقه حفظ إلى طريقها عن المجتمع يسعى تصرفات أي عن عبارة هو األمن

 حاسمة ايجابية بصورة بعضها في يظهر بينما الدولية، والوقائع الظروف بحسب يختلفان ومداه التأثير

 فهي لذكرها المجال يتسع ال التعريفات من ثيرك وهناك سلبي، بشكل األثر بعضها في يظهر فإنه

 السيادة حماية هدف فيعتبر لها، بالنسبة القومي األمن مفهوم حول الدولة تفكير طبيعة تحددها تعريفات

 سياستها ضمن عليها للحفاظ إمكاناتها بكافة الدولة توليها التي األهداف أهم من القومي واألمن

 التهديدات مواجهة على وللقدرة كيانها على للحفاظ إدارتها و اناتهاإمك توظيف على وتعمل الخارجية،

  .)4(بها تحيط التي والمخاطر
  

 إقامة منها،عديدة أشكال لها و متنوعة فهي الهدف هذا لتحقيقها الدول إليها تلجأ التي الطرق عن أما

 السبل بكافة لقياما محاولة و،واجتماعية اقتصادية، عسكرية، اتفاقيات ضمن الدخول التحالفات،و

 من ذلك كان إن االقتصادي،و والنمو الرخاء وإحالل الداخلي والتطور االقتصادية، السياسات إلنجاح

                                                            
  77ص  ، )1994.مركز الدراسات اإلسترتيجية والبحوث والتوثيق :بيروت( عدنان السيد حسن،مقدمة في العالقات الدولية، 1
  15، ص )1985 ذات السالسل،منشورات: الكويت( إسماعيل صبري مقلد،العالقات السياسية الدولية دراسة في األصول والنظريات 2
 .15 هايل عبد المولى،مقدمة في العالقات،مرجع الدولية سبق ذكره، ص 3
4 com.yolasite.boulemkahel 
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 و الحياد موقف تقف أخرى دوال نجد بينما. أيضا والهبات والقروض المساعدات على الحصول خالل

 ليست هي أعداء و مخاطر عن هانفس إلبعاد أخرى ضد دول مع الوقوف أو الدولية التكتالت عن البعد

   )1(.فيها طرفا
  

  :االقتصادي والرخاء التنمية :ثانيا
  

 المادية قوتها تدعيم هو والقومي السياسي كيانها على الحفاظ  في الدول قدرة من هاما جزءا إن

 مدى لواستغال المادية القوة من قدر أعلى تحقيق على القدرة إليجاد بالعمل مطالبة فهي لذا والمعنوية،

 من محددة بترتيبات القيام من يمكنها الذي للدولة،األمر الخارجية السياسة طبيعة يحدد كونه إمكاناتها،

  )2(.القوة من مواردها به تمكنها ما مع اإلمكان قدر تتفق األولويات
  

 نحو طموحها زيادة إلى باإلضافة سيادتها، و نفسها حماية على قدرتها ازدادت كلما أنه شك ال

 الدولية، السياسات في فعال دور للعب طموحها زاد أكثر وقدرات أكبر قوة امتلكت وكلما لخارج،ا

 النظام في هام موقع أخذ على قدرتها بالتالي و الخارجية السياسة أهداف من هدفا يصبح والذي

 إلى للوصول وسيلة بل ،ذاته بحد كهدف القوة إلى تسعى ال فالدول. معا كالهما أو الدولي أو اإلقليمي

 السياسي النظام اتجاهات في للتأثير أو السالم فرض أو الهيبة أو كالسمعة األخرى، األهداف بعض

 )3(.الدولي

 

  :القومي والنفوذ الحضور :ثالثا
  

 المنظومة ضمن الدول، إليها تسعى التي الهامة األهداف من القومي والنفوذ الحضور يعتبر

 خالل من ذلك ويأتي إطارها، في تقع التي األقاليم على بسيطرتها اأحيان النفوذ هذا ومد اإلقليمية،

 وضم المباشر بالشكل بالسيطرة إما الهدف، هذا تحقيق على قوتها بمدى والمرتبطة الخارجية سياستها

 حولها من التي للدول الخارجية السياسة على بالتأثير االقتصادية بقوتها وإما العسكرية، بالقوة أقاليم

   )4(. الواحد قليماإل ذات
  

 الدولة قوة تحددها األخيرة أن حين في للدول، الخارجية السياسة اإلقليمي والنفوذ الحضور يحدد

 مستوى على الدولة تكن لم إن سلبا السياسة هذه تتأثر بينما اإلقليمي، المجال في ثقلها و ونفوذها

 وسياسات لرغبات خاضعة يجعلها بل اإلقليمية، المنظومة ضمن مركزيا دورا تلعب ألن يؤهلها

                                                            
 105ص , مرجع سبق ذكره,  محمد طه بدوي، العالقات السياسية 1
 122،ص  )2005مجدالوي للنشر والتوزيع،دار : عمان ( تامر الخزرجي، العالقات السياسية الدولية و استراتيجية إدارة األزمات 2
 124 محمد طه بدوي، العالقات السياسية، مرجع سابق،ص 3
 126 تامر الخزرجي، العالقات السياسية الدولية  واستراتيجية إدارة األزمات،مرجع سابق ص 4
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 أهدافها مع انسجامه وعدم قرارها استقاللية من يحد الذي المركز،األمر هذا تحتل التي الدولة وقرارات

  .)1(األحيان بعض في
  

 المؤثر المركزي،و الدور احتالل على المشترك اإلقليم ذات الدول بين التنافس حالة أن نجد لذلك

 وعرضه النفوذ و الحضور قليلة،والقوة اإلمكانات قليلة الدول تلك من عليج مما المنظومة، هذه على

 حقبة في نفسها الوحدة لدى وسيلة يكون قد دولية وحدة لدى هدفا يعد ما إن إذ ،المركز الدولة لرغبات

 تسهم التي العناصر تباين بسبب أخرى و دولية وحدة بين واختالفها األهداف ألهمية أخرى،تبعا زمنية

 ) 2( .األهداف هذه وتحديد بلورة في

 

  :الخارجية السياسة تنفيذ أدوات :الثاني المطلب
  

  :الدبلوماسية األداة :أوال
  

 العالقات إدارة بأنها الدبلوماسية وتعرف. الخارجية السياسات تنفيذ أدوات أقدم من الدبلوماسية تعد

  .)3(الدبلوماسيين المبعوثين بواسطة التفاوض طريق عن الدولية
  

 معظم إليهما تسعى اللذين الدوليين، األمن و السلم على للحفاظ رئيسة و هامة أداه الدبلوماسية تعتبر

 القوة إلى اللجوء دون الخالفات حل في تكمن وظيفتها جل و النزاعات، و الحروب منع و الدول،

 ظل في الصراع حل و األطراف بين للتوسط ملحوظ، و كبير بشكل تنشط إنها بل الحرب، و المسلحة

 القدم، منذ  متالزمين اعتبارهما يمكن الحرب و الدبلوماسية فإن لذلك العسكرية، الصراعات نشوب

 نتيجة كليهما على يطرأ ما إلى باالضافة اآلخر، أسلوب في تغير تبعه منهما أي على تغير طرأ فإن

  . )4(المعلومات في الهائل للتطور

  

  :ايةالدع أو النفسية األداة : ثانيا
  

 أو معينة نظر وجهة بتقبل المجموعات أو األفراد إلقناع محاولة أية عامة بصفة بالدعاية يقصد

 أو هذه النظر وجهة ليقبلوا كانوا ما هؤالء أن اعتبارها في نأخذ أن على ذلك معين، بعمل القيام

 نطاق نضيق ففسو الدراسة هذه وألغراض. الدعاية دون أي أنفسهم تلقاء من العمل بهذا يقوموا

 للدولة مواتية سياسات  بقبول األجنبية الدول إلقناع المنظمة الحكومية الجهود فقط يعني بحيث الدعاية
                                                            

  126 السابق، المرجع نفس األزمات، إدارة استراتيجية و السياسية العالقات الخزرجي، تامر 1
 126 ، محمد طه بدوي،العالقات السياسية،مرجع سبق ذكره،ص 2
 105اسماعيل مقلد، العالقات السياسية الدولية دراسة في األصول و النظريات،مرجع سبق ذكره،ص  3
  22 ص ، )1996اإلسترتيجية، البحوث و للدراسات اإلمارات مركز: ظبي أبو( الدبلوماسية، مستقبل صادق، حيدر 4
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 الخارجية السياسة نشر في أساسيا دورا اإلعالم وسائل تلعب كما )1(.لها معادية غير األقل على أو

 كانت فإذا الدولة في الموجودة لطةالس على اإلعالم وسائل تعتمد و .تحجيمها أو تعظيمها و للدول

 الديمقراطية انعدمت وإذا وتؤثر العام الرأي تحرك أن واستطاعت اإلعالم وسائل نشطت ديموقراطية

 المتحدة الواليات وفي عامة الغربية الدول في اإلعالم فوسائل .هامشيا تأثيرها أصبح و دورها تقلص

  .الخارجية اسةالسي في التأثير في  كبيراً دوراً تلعب خاصة

 

  :االقتصادية األداة :ثالثا

 الدول في التأثير بهدف المتاحة االقتصادية واإلمكانات القدرات استخدام عن عبارة االقتصادية األداة

 الخارجية األهداف تحقيق مع يتفق الذي النحو على موقفها أو سلوكها، توجهاتها،و حيث من األخرى

   )2(.مصالحها وحماية للدولة

 في الخارجية سياستها في باستخدامها الدول تقوم حيث األخرى، األدوات أهم األداة هذه بروتعت

 تلك تغيير إلى تهدف أن إما ما،و لدولة االستقرار دعم في تساهم أن إما فهي األخرى، الدول مواجهة

 مساعدات؛ال ؛القروض المنح:التطبيقية،منها الطرق من العديد االقتصادية األداة تشمل األوضاع،و

   )3(. الدول بعض أرصدة تجميد أو االقتصادية المقاطعة ؛و ؛التسهيالت

  

  :العسكرية األداة :رابعا

 في إليه الدولة تلجأ الذي للقوة المفرط االستخدام :"بأنها الخارجية السياسات تنفيذ إطار في عرفت

 القدرات من مجموعة فهي العسكرية األدوات أما".إلدارتها الخضوع على الخصم إرغام بهدف الحرب

 هذه تشمله األخرى، الدولية الوحدات ضد المنظم المسلح العنف باستعمال التهديد أو باستعمال المتعلقة

 التحالفات وعقد وتوزيع، تدريب من اإلنشاء ذلك تبع ما كل و المسلحة القوات إنشاء من األداة

  )4(.المسلح والهجوم العسكرية،

 تتعرض وال تهابها األخرى الدول تجعل للدولة،و هيبة العسكري مفهومهاب العسكرية األداة وتعطي

 المطلوبة، األهداف تحقيق على بقدرتها مطلقة معرفة يوجد فال مكلفة و كثيرة مخاطر لها أن إالَ لها،

 المواقف من عنها يبدر أن يمكن ما و،الخارجية السياسة ضمن لها السلبية التأثيرات إلى باإلضافة

  .العالمية نظومةالم ضمن

  

                                                            
 105ص , نفس المرجع السابق, مستقبل الدبلوماسية, دق حيدر صا1
 249 ص ،،العالقات السياسية،مرجع سبق ذكره,  محمد طه بدوي2
 250ص ,   محمد طه،العالقات السياسية،نفس المرجع السابق3
 263 تامر الخزرجي العالقات السياسية،مرجع سبق ذكره، ص 4
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  الخارجية السياسية في القرار صنع عملية: الرابع المبحث
  

 موقفا عنها المسؤولون يواجه عندما تبدأ فهي التعقيد بالغة عملية هي السياسي القرار صنع عملية

 قرار إلى التوصل يتم حتى مواجهتها عليهم ينبغي التي و اختصاصهم، نطاق في تدخل مواقف عدة أو

 فالمهم األهم الموقف بتناول يقضي أولويات نظام وضع تتطلب المواقف أو الموقف يكون قد و بشأنها،

 جهاز أو جهة من أكثر هناك ،)1(بينها للتنسيق إنسانيا مجهودا تحتاج بحيث تتضارب وقد أهمية ،فاألقل

 لتنظيماتا الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة مثل الخارجية، السياسة في القرار صناعة في يساهم

 رئيس أو بالرئيس ممثلة التنفيذية والسلطة التشريعية، السلطة تنظيمات وغيرها، أحزاب من السياسية

 الخارجية السياسة صنع في بدور تقوم النظم هذه القومي،فكل األمن ومجلس الدول، بعض في الوزراء

 هذه لتفاعل محصلةك يجيء سوف الخارجية السياسة في رئيسي فعلي قرار أي أن بمعنى للدولة،

  .)2(النظم
  

  السياسي القرار صانع على أثرها و البيئة :األول المطلب
  

 في تؤثر قد التي والخارجية الداخلية العوامل االعتبار في نأخذ القرار لصانع العملية البيئة لدراسة

 بيئةو صنعه، من فراغ في يعمل ال القرار صانع ألن ذلك و أخرى، أو ناحية من القرار صناعة

 البيئة وهذه،الداخلية و والسياسية واالقتصادية االجتماعية والنواحي الدولي النظام هي القرار صانع

  .)3(القرارات وتصدر التفصيالت تحدد عناصرها بمجموع
  

 ثالثة إلى تتفرع قد للدولة الخارجية السياسة تحديد في القرار صانعي دور وتحليل دراسة وإن

  :فروع

   القرار لصانع والتعليمية االجتماعية الخلفية دراسة-1

   معرفتها و القرارات صانعو ويعتنقها يفضلها التي السياسية والمعتقدات األيديولوجيات دراسة-2

 صانع اكتسبه وما يعتقده ما بمقارنة وذلك القرار اتخاذ على والمعتقدات الخلفيات تأثير مدى دراسة-3

 لمعتقدات يكون أحيانا.)4( بينهما التناقض أو التوافق مدى عنه،و صدرت التي بالقرارات القرار

  .  قراره على األثر أكبر لها القانونية البيئة أو األيديولوجية السياسي القرار صانع

  

  

                                                            
  313 ص ذكره، سبق عمرج السياسية، العلوم في المدخل غالي، بطرس 1
  313 ص السابق، المرجع نفس السياسية، العلوم في المدخل غالي، بطرس 2
  20 هايل عبد المولى، مقدمة في العالقات، مرجع الدولية سبق ذكره، ص 3
  356 علي شمبش، العلوم السياسية، مرجع سبق ذكره، ص 4
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  :األمريكية الخارجية السياسة في القرار اتخاذ هيكلية : الثاني المطلب

 لقوى الحاالت غالبية في تخضع و بطيئة و معقدة عملية هي أمريكا في الخارجية السياسة صنع عملية

 القرارات صنع عملية تبدو الواقع في و. متناقضة أحيانا و متباينة أهداف ذات متعددة مؤسسات و

 الحكم، شؤون إلدارة كأجهزة األفراد ليس و المؤسسات، تعتمد التي الدول كل في الرئيسية السياسية

 محددة نواحي على باإلشراف معينة مؤسسات قيام أن إذ ،نهايتها أو بدايتها تحديد يصعب معقدة عملية

 من يجعل متواصل بشكل انجازاتها تقييم و بمتابعتها أخرى أجهزة قيام و السياسة، تلك نواحي من

  . )1(مستمرة وتوجيه توضيح إعادة و صياغة لعملية الهامة القرارات خضوع الطبيعي

 حصول أن إال استمراريتها، أسباب أهم من الخارجية السياسة صنع عملية تعقيد أن من الرغم على و

 عوامل أهم من يعتبران السياسي الحكم نظام استقرار و الرئيسة عناصرها حول ورسمي شعبي اجماع

 السياسي، أمريكا نظام في الرئيس بها يتمتع التي الواسعة الدستورية الصالحيات رغم و.استمراريتها

 عدة لعوامل خضعت مستقل بشكل الخارجية السياسة إدارة و لمبادرةا زمام أخذ على الرئيس قدرة فإن

 التطورات طبيعة و انجازاته من النابعة شعبيته و الرئيسية اهتماماته و معرفته و الرئيس كشخصية

  .)2( العالمية أمريكا أهداف و بإستراتيجية العالقة ذات الدولية

 الخارجية السياسة إن القول يمكن هنا و داخلية،ال للسياسة أساسا يخضع الخارجية السياسة صنع إن

 أو القيادة، أو القرار مستوى على سواء الداخلي بالمحيط تتأثر فهي الداخلية، للسياسة استمرارية هي

 بحيث السلمية؛ العالقة حالة مستوى على أو المرحلية خصائصه و المجتمع طبيعة مستوى على حتى

 الكثيرون يسلم هنا و الحاكمة، اإلرادة عن التعبير و القدرة بخلق محيس باآلخر منها الواحد اختالط أن

 معنى تشويه أردنا إذا إال الناحيتين بين الفصل إمكانية العبث من إنه الخارجية السياسة علماء من

  .)3( العصرية الدولة

 فيها كيشار مضنية و معقدة عملية خالل من الخارجية أمريكا سياسة صناعة عملية تتم باختصار،

  ..المتباينة األهداف و المصالح ذات الخاصة القوى و الحكومية األجهزة من العديد

 وكالة مدير نائب جيتس، روبرت قال الخارجية أمريكا سياسة صناعة عملية تعقيد على تعليق في و

 لرئيسا إدارة في القومي، األمن مجلس في الثاني والرجل سابقا ) إيه أي سي (المركزية االستخبارات

 دولة كل في السياسي القرار اتخاذ عملية وصف األمريكية الوكالة رجال باستطاعة بأن "اإلبن بوش
                                                            

  13 ص ، )1990 الكرمل، دار:عمان (،العرب و األمريكية السياسة صنع ربيع، العزيز عبد محمد 1
  9 ،ص )2002 الدولية، للدراسات لغد أبو معهد: زيت بير (الفلسطينية، القضية و الخارجية المتحدة الواليات سياسة المغربي، فؤاد 2
3 pdf.2/15/center/html/org.alkashif://http 
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 القدرة قارنوا كلما الوكالة رجال غيظ ويزداد األمريكية، المتحدة الواليات عدا فيما العالم دول من

 اتخاذ عملية سالمة ضمان لأج من وتحليلها المعلومات جمع في مؤسستهم تبذلها التي الكبيرة الفائقة

 بطريقة وأحيانا بسرعة العادة في تتم والتي القرار التخاذ الفعلية العملية مع السياسي القرار

  .)1(عشوائية

  ؟ يتخذها من و األمريكية الخارجية السياسة في القرارات تتخذ كيف : أوال

 الخارجية؛ السياسة تحديد في دورا منها كل تلعب عديدة، دوائر تعتمد األمريكية المتحدة الواليات إن

  .النهائية القرارات تتخذ حيث مركزها في األبيض البيت يقع

   :فهي األخرى الدوائر أما

 بوسيلة يتمتعون فهم لذا و األبيض، البيت من مقربة على المقيمين مستشاريه و القومي األمن مجلس

   المركزية المخابرات وكالة و ،الدفاع ةوزار ،الخارجية وزارة للرئيس، الوصول في يومية و مباشرة

)C I A ( ، اإلدارة في دورا األخرى المهمة الوكاالت تلعب كما)2( .  

 كي جدلية عملية في الداخل من الضغط و المساومة في تنخرط الهيئات هذه كل و الكونغرس ذلك يلي

 يعني التأثير مراكز تعددية إن و.األعمال جدول على مواضيعها تضع أن أو القرارات، في أخيرا تؤثر

 على عالوة.المصالح لوبيات و الضغط مجموعات جانب من مفرط لتأثير مفتوحة المختلفة الهيئات أن

 اإلدارة، انتخاب في ساهمت قد تكون التي الخاصة المصالح مجموعات مكافأة أو تهدئة أجل فمن ذلك،

 مختلفة، هيئات في هامة وظائف يمنحون ،أخرى أو لمجموعة بالمحاميين يعرفون عديدين، أفرادا فإن

 باللوبي متصال يكون قد الدفاع لوزير ما مساعدا فإن هكذا و الداخل، من بالضغط لهم تسمح حيث

 يكون قد أيضا آخر و العسكرية؛ الصناعة بمجموعة متصال يكون قد وآخر" الصهيوني للكيان "الموالي

  . )3(هكذا و النفط لوبي مع متصال

 الخارجية، السياسة إدارة على المشرف و السياسي القرار اتخاذ لعملية األول المحرك رئيسال يعتبر و

 بتوفير تقوم التي الجهة و السياسة لتلك العام االطار تحديد عن المسؤول الجهاز الكونغرس يعتبر بينما

 التسلل إلى خاصةال الضغط قوى اتجاه و كبير، حد إلى السرية انتفاء بسبب و. لتنفيذها الالزم المال

 بطريقة أو بسهولة جديدة سياسات تبني أو قديمة سياسات تغيير الصعب من أصبح النفوذ، مراكز إلى

                                                            
 . 28 ص ذكره، سبق مرجع العرب، و األمريكية السياسة صنع ربيع، العزيز عبد محمد 1
 . 7 ص ، )2001 اإلسترتيجية، للدرسات القدس مركز: بيروت(ستمبر، 11 بعد األمريكية الخارجية السياسة آخرون، ووكرو إداوراد 2
 . 3 ص )1998الندى، دار: بيروت (مريكية،األ المتحدة الواليات في الصهيوني األخطبوط قصة زغيب،إيباك ياسر 3
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 العامة بالسياسات العام الرأي اهتمام لتزايد ونتيجة السليم، العملي التنبؤ أو المنطقي للتحليل قابلة مقنعة

 استغالل إلى تقريبا الحاالت كل في المعارضة هاتجا و الكونغرس، و الرئيس مصداقية تراجع و للدولة

 ممارستها و محددة سياسة تبني الرئيس بإمكان يعد لم نظرها وجهة لعرض اإلعالم وسائل إمكانيات

  . )1(الشعبية األغلبية إرضاء على السياسة تلك استحواذ دون طويلة لفترة

في التوضيح الضروري من و ره،جوه في مطاطي شامل و واسع األمريكي القومي األمن مفهوم إن 

 الباردة، الحرب عصر إبان المتحدة الواليات في ولدت قد القومي األمن بيروقراطية بأن األول المقام

 الخارجية؛ للسياسة كأداة القوة باستخدام وتؤمن السياسية؛ الواقعية قاعدة على البيروقراطية هذه وتقوم

   .)2(" إلسرائيل"جدا مؤازرة تكون ألن دائما تنزع و وطني؛ال التحرر حركات تجاه عدوانية سياسة وهي

 خطرا يشكل القاعدة تنظيم أن من بتبريرات العراق و أفغانستان في حربيه ابتدأ االبن بوش فالرئيس

 أيضا يشكل الشامل الدمار ألسلحة بامتالكه آنذاك العراقي النظام أن و األمريكي القومي األمن على

  .األمريكي وميالق األمن على خطرا

  

 الخارجية السياسة عصب يشكلون الذين القياديين األفراد من مجموعة من المجلس هذا ويتكون

 الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الرئيس، نائب وعضوية رئيسا الدولة رئيس من ويتشكل األمريكية،

 من اآلخرين ارينالمستش من وعدد المركزية، المخابرات ومدير المشتركة، األركان هيئة ورئيس

 للسياسة الرئيس ومستشار القومي، األمن لشؤون الرئيس مساعد مثل األمريكي، الرئيس اختيار

  .)3(األبيض البيت موظفي هيئة سكرتيرو األبيض، البيت موظفي هيئة ورئيس الخارجية،

 يضاأ يستطيع و األموال، تخصص التي الجهة فهو الخارجية، السياسة في دورا الكونغرس يلعب

  . المتحدة الواليات رئيس على قيود فرض

 الخارجية السياسة بأمور يتعلق فيما للرئيس األول المستشار الخارجية وزير يعتبر : الخارجية وزارة

 الشخص و األمريكية، الحكومة باسم الرسمي المتحدث و الدولية المفاوضات إجراء عن المسؤول و

 برنامج خاصة برامجها، عن الدفاع و نظرها وجهة بطرح ميقو و الكونغرس لدى اإلدارة يمثل الذي

 الخارجية وزير بمساعدة يقوم و .الدولية المنطمات و األجنبية للدول العسكرية و االقتصادية المعونات

                                                            
  11 ذكره،ص سبق مرجع الفلسطينية، القضية و الخارجية المتحدة الواليات سياسة المغربي، فؤاد 1
 بلوتو:لندن( اإلماراتية البيان عليها،صحيفة التأثير في الضغط جماعات دور و األوسط الشرق في األمريكية الخارجية السياسة تيري، جانس 2

  5 ص ، )2005 بريس،
3 1fzBPm5M2ixzz#/37246/0/Culture/net.alukah.www://http 
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 في تقريبا نصفهم موظف، ألف 25 حوالي من مكون دبلوماسي و بيروقراطي جهاز مهامه أداء في

 أعماله وتشمل واشنطن، في الوزارة مقر في فيقيم اآلخر النصف أما .الخارج في أمريكية سفارة 136

 وشرح وتقييمها المختلفة البرامج ومتابعة والتوصيات االقتراحات وصياغة تحليلها و المعلومات جمع

  ،)1( واألجنبية الوطنية والصحافة العام والرأي الكونغرس تجاه مواقفها عن والدفاع الوزارة نظر وجهة

 المسلحة، القوات إعداد و بناء عن المسؤولة الجهة األمريكية الدفاع وزارة تعتبر : لدفاعا وزارة

 و قاعدة، 350 تقريبا عددها يبلغ التي و العالم بقاع مختلف في المنتشرة العسكرية القواعد وإدارة

 شاركةم إن أيضا، الصديقة الدول بعض و المعادية الدول بجيوش الخاصة المعلومات تحليل و جمع

 عمل طبيعة إلى تعود الخارجية المتحدة الواليات سياسة أوجه بعض تنفيذ و صنع في الدفاع وزارة

 الدفاع وزارة تعتبر إذ. األمنية المتحدة الواليات استراتيجية في العسكرية القوة دور و الوزارة

 تلك تقوم بية،األجن الدول من الغير شؤون في العسكري التدخل عن المسؤول الجهاز األمريكية

 العسكرية العالقات وإدارة الخارج في العسكري التواجد على باإلشراف العادية األحوال في الوزارة

  . )2(الصديقة و الحليفة الدول مع

 ال األمور فهذه دول عدة مع عسكرية معدات إنتاج في تشارك و عسكرية معونات الوزارة هذه وتقدم

 تشرف و األخرى للدول األسلحة مبيعات تقييم في أيضا تشارك و الخارجية السياسة عن فصلها يمكن

 العسكرية العمليات وتنفيذ األمريكية، المعلومات وأنظمة األسلحة على األجانب العسكريين تدريب على

 تجارة مكافحة بحجة فيها النظام تغيير و بنما بغزو 1989 عام أول كانون شهر أواخر في القيام مثل

  )3 (ةالدولي المخدرات

 من جاء الخارجية المتحدة الواليات سياسة صناعة في االستخبارات دور إن : األمريكية المخابرات

 تلك بتحليل القيام و األجنبية الدول توجهات و قيادات و أوضاع عن السرية المعلومات جمع خالل

 تنفيذ، و بتخطيط أحيانا والقيام  القومي، األمن مجلس إلى بشأنها التوصيات تقديم و المعلومات

  . )4(السرية العمليات

 بتصوير وتقوم المتحدة الواليات تطلقها التي الصناعية األقمار فتشمل المعلومات جمع مصادر أما

 االتصاالت وتسجيل برصد تقوم التي االلكترونية التجسس وأجهزة منتظم، بشكل العالم بقاع مختلف

                                                            
  10 ص ذكره، سبق الفلسطينية،مرجع القضية الخارجية المتحدة الواليات سياسة المغربي، فؤاد 1
  ،38 ص ذكره، سبق العرب،مرجع و األمريكية السياسة صنع ع،ربي العزيز عبد محمد 2
3 pdf.1/9/center/html/org.alkashif://http 
4 105815=t?php.showthread/com.alsakher.www://http 
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 ما و التليفزيون و الراديو محطات خالل من يذاع ما درص ذلك بجانب تشمل كما ،ةسلكيالال و السلكية

 العسكريين الملحقين و الدبلوماسيين تقارير على الوكالة اعتماد إلى باإلضافة الصحف خالل من ينشر

 خاصة األجنبية، الدول في غرسهم و تدريبهم و بتجنيدهم تقوم الذين العمالء وعلى بالخارج، المقيمين

  . )1(السياسي القرار صنع وأماكن جامعاتوال المسلحة القوات في

  

  :العام الرأي :ثانيا

 أخذه و احترامه الحكمة من أنه الحكومة ترى الذي و العاديين المواطنيين رأي العام بالرأي يقصد

 دور له يكن لم األمريكية الخارجية السياسة في مؤثرة كقوة األمريكي العام والرأي ،االعتبار بعين

 ومراكز قوى بعدة ممثال وبدا للشعب السياسي الوعي خالل من ونما تطور هولكن ،قبال يذكر

  :منها غيرها و نقابات و مؤسسات و مصالح وجماعات

  

  : اإلعالم وسائل :ثالثا

 ما كثيرا الخارجية السياسة مجال في للحكومة العام السياسي الخط تبني إلى اإلعالم وسائل اتجاه ان

 دون الحيلولة في بدوره ذلك تسبب لقد و أمريكا، خارج يجري كان ما حقيقية نقل عن عاجزة جعلها

 تجاه مستقل عقالني رأي لتكوين معلومات من إليه يحتاج كان ما على األمريكي الجمهور حصول

 للحكومة العام الخط اإلعالم وسائل تتبع العادة في و الخارجية، بالده سياسة و الدولية التطورات

 غالبية باجماع تتمتع بالتالي و الحزبين، بموافقة تحظى و واضحة الخارجية سياستها تكون عندما

  .)2(الدولية بالعالقات المعنيين

  

  

  

  

  

                                                            
  15 ص،ذكره سبق عليها،مرجع التأثير في الضغط جماعات دور و األوسط الشرق في األمريكية الخارجية السياسة تيري، جانس 1
  75 ص ذكره، سبق مرجع العرب، و األمريكية الخارجية السياسة ربيع،صنع العزيز عبد محمد 2
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 الخارجية السياسة وتوجيه صنع في الفاعلة السياسية القوى كإحدى المصالح جماعات :رابعا

  :األمريكية

 التنظيم من عال مستوى على نتكو هي و القرار صانعي في التأثير هدفها تنظيمات عن عبارة هي

  .العام الرأي على التأثير و السياسية القرارات صنع بمراكز االتصال على والقدرة

 السنوات خالل تشهد والتي الضغط، لجماعات والفعال المكثف بالوجود األمريكي المجتمع يتميز

 من بالقرب الرئيسة مقارها اتخاذ في واضحا حرصها يبدو كما نموها، في ملحوظا تزايدا األخيرة

 واالتحادات الكبرى األعمال مؤسسات كبريات من وبالقرب واشنطن العاصمة في القرار صنع دوائر

  .)1(والتجارة األعمال وشركات

 اليهود الجماعات هي األمريكية الخارجية السياسة في وتأثيرا نفوذا اكثرها و الجماعات هذه أهم من و

 فريد نفوذ تحقيق إلى الوصول المتحدة الواليات في اليهود استطاع قدف) اإلسرائيلي اللوبي (الضاغطة

 و النواب مجلس و األمريكية، اإلدارة في األساسية و الحيوية السياسية المرافق أهم في نوعه من

 الضغوط ممارسة في المباشر المعنى هي" إيباك "العامة للشؤون اإلسرائيلية اللجنة تعتبر و الشيوخ،

  .)2(اليهود مصلحة فيه لما المتحدة الواليات في السياسية

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                            
1 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=311313 
  6 ص ذكره، سبق مرجع, إيباك زغيب، ياسر 2
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   التركية الخارجية اسةالسي  في القرار اتخاذ هيكلية : الخامس المبحث

  
  :التركي السياسي النظام : األول المطلب

  

 قويا تقليدا تركيا وضعت وقد ،1923 عام في تأسيسها منذ ،التمثيلية الديمقراطية دولة هي تركيا

 يضع و للحكومة الرئيسية المباديء يحدد هو و للبلد القانوني اإلطار يحكم تركيا ودستور ،ةللعلماني

  .مركزية كدولة تركيا

  

  :الثالث السلطات

 الكبرى التشريعية الجمعية هو و ،واحد مجلس من ،البرلمان التشريعية الهئية تتكون التشريعية السلطة

 تخطي من لألحزاب بد ال و ،سنوات خمس مدتها ةلفتر ،أعضاؤها ينتخب ،مقعدا 550 من وتتكون

 سن هي السلطة هذه مهمة و البرلمان بدخول لها يسمح حتى ،األصوات إجمالي من% 10 حاجز

  .)1( التركي الدستور حسب القوانين

  

  :التنفيذية السلطة

 الوزراء يسرئ و الدولة برئيس الجمهوري العهد في التركية الدساتير بموجب التنفيذية السلطة أنيطت

 أيضا باعتباره التركية األمة ووحدة ،الجمهورية الصفة يمثل و للدولة رئيس هو و البرلماني النظام في

. الدولة ألجهزة المنسق و المنظم العمل و الدستور تنفيذ بضمان يقوم فإنه ،التنفيذية السلطة من جزءا

 بما لممارستها إليه توكل التي الصالحيات و بأدائها تلتزم التي الواجبات تكون الغرض لهذا تحقيقا و

  .)2(الدستور في العالقة ذات بالمواد عليها المنصوص الشروط مع يتماشى

  

  :الوزراء رئيس

 التنسيق و بالتعاون األمنية السياسة صياغة سلطة الوزراء رئيس منح تم 1961 عام دستور بموجب 

 مجلس في عضوا كونه إلى باإلضافة ،لعالقةا ذات المدنية و العسكرية البيروقراطية األجهزة مع

                                                            
1 47162=t?php.showthread/vb/net.etudiantdz://http 
2 topic‐9483t/net.ahlamontada.16dahmane://http 
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 أخذه دون ،لتركيا الخارجية السياسة صياغة في دور الوزراء لرئيس كان و ،التركي القومي األمن

  .)1 (.الدولة في العسكرية و السياسية النخب برأي االعتبار بعين

  

  :القضائية السلطة

 و األخرى القضايا بعض و الجنائية المحاكمات و ،التجارية الخالفات في بالنظر التركية المحاكم تقوم 

 المحكمة أما ،درجة األقل المحاكم تصدرها التي األحكام بمراجعة اإلبرام و النقض محكمة تقوم

  .)2( التشريعية الهيئة تجيزها التي القوانين مشروعية أمر في تنظر فإنها الدستورية

 في تأمل كانت حيث الغرب، نحو تتجه لتركيا جيةالخار السياسة كانت العالمية، الحرب انتهاء عند

 التركية السياسة تلعب أن إلى طموحا تغييرا ذلك كان و الجديد التوجه هذا من فائدة أقصى استخالص

  . )3(الغربية الدول مع المساواة قدم على دورا

  

   :لتركيا جديد دستور : أوال

 حزب بقيادة الجديدة الحكومة قبل من القديمة التركية الدساتير على التحفظات من الكثير هناك كان

 ،1982 عام دستور على التعديالت ببعض الحزب فقام التركي الشعب من أيضا و التنمية و العدالة

 لصياغة دافعا و مقدمة شكلت مادة 28 مست و ،%58 بنسبة الناخبين عليها وصدق ،2010 عام في

  .)4(للبالد جديد دستور

  :الجديد الدستور صنع عملية في الرئيسيون الفاعلون

 األغلبية بصاحب بداية ،الحالي البرلمان في الممثلة األربعة التركية السياسية األحزاب مجموع – 1

  التنمية و العدالة حزب الحاكم الحزب هو و النيابية

 قضاة و الجمهورية رئيس في تتمثل و مباشر بشكل السياسية العملية في المنخرطة الدولة قوى -2

 و ،الدستور حسب البالد رمز الجمهورية رئيس يعتبر و ،العامة األركان رئاسة و الدستورية لمحكمةا

 يعين أنه كما ،البرلمان عن الصادرة التشريعات كافة رفض يستطيع فهو ،السلبية الحكم سلطة يملك

 و عرفا رتعتب كانت التي الدستورية المحكمة إن ،الدستورية المحكمة أعضاء و الجامعات رؤساء

                                                            
1 32325/node/com.almokhtsar.dev://http 
2 htm.cvt_doc.04cSe/Turkey/1Modn‐Dwal/Behoth/openshare/com.moqatel.www://http 
  142 ص ، )1985 العربية، األبحاث مؤسسة: بيروت (العسكري، الحكم و الديمقراطية الصفوة بين تركيا آخرون، و هوشبيان نويار 3
4 074d3eb02edc‐0bdf‐1fd4‐4775‐698e7b41/leasere/org.dohainstitute.www://http 
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 مع تتعارض التي السياسية و األيديولوجية مصالحه عن الدفاع في العلماني التيار قلعة و ،تاريخا

 ،األركان رئاسة أما ،الديمقراطية و العلمانية و الجمهورية ،الحديثة التركية للدولة الرئيسية المباديء

 الدرك قوات و العسكرية الفرق و الجيش قوى لتجمع التاريخية المرجعية و الرسمية المؤسسة فتعتبر

  .)1( لقراراتها يخضعون و

  

  :الجديد التركي الدستور مالمح

   .عام شعبي باقتراع الرئيس ينتخب أي البرلماني النظام من بدال الرئاسي النظام : أوال

 السياسيةو اإلدارية المركزية بفك التنمية و العدالة حزب يرغب اإلدارية و السياسية مركزية اال : ثانيا

   .البالد في ووحيدة رسمية كلغة لغته ووحدة التركي للتراث المركزية بوحدة للدولة واالقتصادية

 نسبة الحزب يتخطى أن الدستور من 127 المادة حسب ينص الذي القانون وهو بالمئة العشرة: ثالثا

 على نسبته توزع اقل نسبة على الحزب حصول عدم حالة في و البرلمان لدخول بالمئة % 10

 لها يسمح جديد قانون وضع الصغيرة األحزاب و السياسية القوى شددت لذلك الفائزة األحزاب

  .ضئيلة نسبتها كانت لو و السياسية بالعملية بالمشاركة

 هدفها متشددة علمانية لسلطة يخضع قبال الشعب كان فقد الدولة ال المواطنيين لحماية دستور: رابعا

  .)2(المواطنيين حماية ال نيالعلما النظام حماية

  

  :التركي القومي األمن متطلبات

 .المنطقة في األمنية استراتيجياته و سياساته في النشطة المشاركة و الغرب مع التحالف -1

 بهدف نقساميةاال السياسية األكراد طموحات من للحد ،الجغرافي الجوار دول مع التفاعل -2

 .ياترك عن لديهم االستقاللية النزعة احتواء

 حماية على قادرة عسكرية إمكانيات تكوين إلى تهدف أمنية استراتيجيات و سياسات بناء -3

 عسكرية تقنية تركيا تعطي استراتيجية و سياسية تفاعالت بإقامة ،للدولة الجغرافية الوحدة

 .دفاعية ضمانات لها تقدم و ،متطورة

 .االقتصادي الرخاء و التمنية -4

                                                            
1 074d3eb02edc‐0bdf‐1fd4‐4775‐698e7b41/release/org.dohainstitute.www://http 
2 ‐85%9D%7A%8D%8B%8D%86%9D%84%9D%7A%8D/%tag/com.wordpress.2nakedbana://http 
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  .إقليمي دور على الحفاظ -5

 .العربية و اإلسالمية الدول مع قاربالت -6

 .)1(األوروبي لالتحاد االنضمام -7

  

  :التركي الخارجي القرار صنع عملية: الثاني المطلب

  

 يغلب التركية للجمهورية الخارجية السياسة أن غيرهم و األتراك المحللون بها يأخذ التي لماتالمس من

  .الرهان ىعل الحفاظ و السلبية و الحذر سمات اآلن حتى عليها

 واألجهزة المنتخبة، الحكومة: واضحة داخلية مصادر أربعة من الخارجية تركيا سياسة تنبع

 التشريعي والفرع األمنية، واألجهزة) الداخلية وزارة خاصة (الوزارات في المنتخبة غير البيروقراطية

  . )2(اإلعالم ووسائل دنيةالم التنظيمات عنه تعبر الذي الرأي و الكبرى، التركية الوطنية الجمعية في

 األقل على أو التركية الجمهورية تاريخ أغلب خال متوافقة األربعة المصادر هذه نظر وجهات ظلت

 كان ،مؤخرا شأن ذا عامال يشكل بدأ قد العام الرأي إن حيث منها، األولى الثالثة المصادر إلى بالنسبة

 بأنه وصف الذي وضعها على الوطنية الجمعية تظل بينما أتاتورك، حكم تحت فرديا شأنا القرار صنع

  . )3(حرج أو تردد دون من الوضع هذا عن نفسه أتاتورك دافع وقد " الراهنة األحداث لمناقشة منتدى"

 رؤساء فيها ساهم قد أتاتورك كمال مصطفى بعد التركية الخارجية في القرار صنع عملية إن

 كانت القرار صنع عملية إن آخر بتعبير و راء،الوز مجلس مع بالتعاون تركيا في الجمهورية

 التركي الوطني المجلس و التشريعية السلطة حساب على ذلك كان و التنفيذية، بالسلطة محصورة

 سنة كوريا إلى تركية عسكرية فرقة كإرسال المجلس، دور انحسار أي موافقته، أخذ دون و الكبير،

  .1964 عام القبرصية القواعد قصف عملية و ،1950

 و يخضع التركي فالجيش العسكرية للمؤسسة بالنسبة خصوصية له كان تركيا فوضع ذلك كل رغم و

 لضمان ،1980 عام دستور عليها نص آليه هي و القومي األمن مجلس لتوجيه التركية الدولة عموم

                                                            
  177 ص, )2011السياسات، ودراسة لألبحاث العربي المركز :الدوحة(،,مستقبلال احتماالت و الراهن الواقع: ترآيا و سوريا, محفوظ عقيل 1
 والبحوث اإلسترتيجية الدراسات مركز :بيروت ( األوسط، شؤون مجلة القوى، مراكز و الجيش العثمانية بعد ما تركيا علي، محمود رهام 2

  16 ص , 11 العدد ، )1997 ،والتوثيق
 ص ) 2005 التوثيق، و البحوث و االستراتسجسة الدراسات مركز: بيروت (األوسط، شؤون مجلة أدوار، و مدارك مارديني،تركيا نظام 3
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 كاناألر رئيس و الوزراء رئيس من كل المجلس يضم حيث العسكرية للمؤسسة المهيمن الدور بقاء

 سكرتير و الجندرمة قائد و الثالثة الجيش قادة و الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير

  .)1( )الغالب في عسكري هو و (القومي األمن مجلس

 على الدستور ينص حيث التطبيق، واجبة ملزمة قرارات حقيقتها في هي توصيات المجلس يتخذ و

 على القومي األمن مجلس أخذ لقد. الحكومة و الدولة عمل اجمنه في األولوية التوصيات هذه إعطاء

 مجلس دور طغى فقد ،الثالثة العسكرية لالنقالبات مبدأ اعتبرها و األتاتوركية المباديء حماية عاتقه

 فهو ثانيا، الوزراء رئاسة على ثم من و أوال الخارجية وزارة على الخارجي القرار في القومي األمن

  .)2( التركية الخارجية ةالسياس صناع يضم

 عام التنمية و العدالة حزب فاز عندما التغيير طريق على هائلة خطوات الخارجية السياسة خطت و

 أستاذ أوغلو داوود أحمد خبيرها و لمهندسها وفقا جديدة خارجية سياسية إتبع فقد باالنتخابات 2002

 رئيس و أردوغان طيب رجب الوزراء رئيس من كل عليها أتفق قواعد و أسس في السياسة العلوم

  .أوغلو البروفسور حاليا الخارجية وزير و غول اهللا عبد الحالي الدولة

 عن تعبر  أساسية، مرتكزات و بمحددات التركية الخارجية السياسة في القرار صنع عملية تتحكم

 الدولية لتطوراتا مواكبته و اإلقليمي محيطها مع تفاعلها و الخارجية، التركية التوجهات حقيقة

  .)3(لتركيا اإلستراتيجية المصالح يحقق بما المتسارعة،

  

   :منهجية محددات: أوال

 بعد، ذات شاملة رؤية تمتلك فتركيا ،أزمة معالجة فعل ردة على االعتماد من بدال الرؤية إمتالك -1

 تهدئة في لتدخلا على الفعالة العملية الدبلوماسية مقدراتها بفعل األوسط الشرق منطق فهم تستطيع

 روسيا بين الحرب كانهاء حساسة، جد إقليمية قضايا عدة في تجسد ما هو و المنطقة، في التوتر

 . جورجيا و

 تحسين جاهدة تحاول فتركيا ،متماسك و ثابت عمل إطار على التركية الخارجية السياسة اعتماد -2

 .سوريا و روسيا، العراق، ،اليونان: مثل ،المجاورة الدول مع عالقاتها

                                                            
 , 19 ص, سابق مرجع القوى، مراكز و الجيش العثمانية بعد ما تركيا علي، محمود رهام 1
  122 ص ، )1998 للدراسات، األهرام مركز القاهرة، (الدولية، السياسة مجلة تركيا، في السياسة و الجيش سالمة، محمد معتز 2
3 pdf.nihai‐03_arapca_paper_vision/12/2012/uploads/content‐wp/tr.gov.sam://http 
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 فعلى المنطقة، في لتركيا الناعمة القوة انتشار على ساعد جديد دبلوماسي نمط و جديد خطاب -3

 األتراك الدبلوماسيون اآلمن،تبنى غير جوارها بسبب قوي بجيش تحتفظ تركيا أن من الرغم

 المدنية تركيا لقوة األولوية تعطي والدولية اإلقليمية السياسات في جديدة لغة والسياسيون

  .)1( العسكرية القدرات عن بعيدا واالقتصادية

  

  :العملية المحددات: ثانيا

 بين توازن إقامة دون اإلقليمي محيطها في تؤثر أن لدولة يمكن فال : األمن و الحرية بين التوازن -1

 تحقق أن استطاعت فتركيا مؤخرا أمنية تحديات عرف العالم أن من الرغم فعلى الحرية، و األمن

 األساسي المقوم الديمقراطية بفضل هذا و الداخلي، أمنها و مواطنيها حرية بين النسجاما من نوعا

 .تركيا في

 العدالة حزب تسلم منذ التركية الدولة عليها قامت التي الرؤية هي و : الجوار مع المشاكل تصفير -2

 أوغلو دداوو أحمد الفيلسوف و المفكر وراءها كان و ،2002 عام تركيا في الحكم التنمية و

 تصفير "سياسة اتباع تركيا على يجب أنه أوغلو البروفسور يرى و حاليا، التركية الخارجية وزير

 خالل من ذلك و عالقاتها جميع في ،"استراتيجيا عمقا " لنفسها تطور أن و جيرانها مع "المشاكل

 هذا و األوسط، قالشر في العثمانية لإلمبراطورية االستراتيجي اإلرث و الناعمة القوة استخدام

 و األوروبي االتحاد إلى االنضمام سبيل في جهودها تركيا فيه تواصل الذي الوقت في أنه يعني

 من ستتقرب أيضا فإنها ،)الناتو (األطلسي شمال حلف و المتحدة بالواليات صالتها على تحافظ

 حماس، حركة مثل الفاعلة، الحكومية غير األطراف مع محادثات تجري و األوسط، الشرق دول

 . )2(المستعصيتان أرمينيا قبرص، قضية أيضا ذلك في بما اإلقليمية النزاعات حل و

 في دورا التركية الخارجية السياسة تلعب : الجوار لدول الخارجية و الداخلية األقاليم في التأثر -3

 الهرسك و البوسنة بين الحرب إثر البلقان أزمة خالل خاصة  األوسط الشرق قضايا في التأثير

 .)3(كوسوفو

 ومتناقضة متضاربة ليست الدوليين الفاعلين مع التركية فالعالقات: األبعاد متعددة خارجية سياسة -4

 تدخل إستراتيجية عالقات المتحدة والواليات تركيا بين فالعالقات البعض، بعضها مع متكاملة بل

                                                            
1 asp.nr/debat/org.ahewar.www://http 
 8 ص,  )2010, للدراسات الزيتونة مركز: بيروت ( التركية، الخارجية للسياسة الزائد النشاط تحليل باريس، جوناثان و ميرال زيا 2
3 http://alorobanews.com/vb/showthread.php?t=28083 
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 مع العالقات تذهب التجاها نفس وفي الثنائية، العالقات عن تخرج وال الناتو حلف إطار في

 متكاملة سياسة األبعاد المتعددة تركيا سياسة أن تجد لذلك وأوراسيا، وروسيا األوروبي االتحاد

 .مطلقا بعضها عن بديلة وليست

 التطورات نتيجة تحركا و نشاطا أكثر التركي الدبلوماسي األداء أصبح : المتناغمة الدبلوماسية -5

 قمة و الناتو كقمة دولية قمم و مؤتمرات تركيا استضافت حيث عة،المتسار اإلقليمية و الدولية

 وقعت كما ،2007 اإلفريقي باالتحاد مراقب عضو تركيا أصبحت كما اإلسالمي، المؤتمر منظمة

 يفسر ما وهو التركي، – العربي المنتدى تشكيل و ،بينهما العالقة لتعزيز اتفاقية العربية الدول مع

 .الدولي واالستقرار للسالم راعية دولة أصبحت تركيا أن الدولي التركي للشأن المتتبعين لدى

 رسم على قادرة ،مركز دولة إلى جسر دولة من تركيا تحولت: الوقائية الدبلوماسية أسلوب -6

 الدبلوماسية المبادرات طرح و لحل التدخل على القائمة الخارجية، لتوجهاتها جديدة خريطة

 الجوار و العالم استقرار تهدد نزاعات و ،أزمات إلى تحولها قبل ةالدولي و اإلقليمية للقضايا

 اللبنانية، األزمة أطراف بين الشيعي السني الحوار الفلسطينية، المصالحة منها نذكر اإلقليمي

 .)1( "الصهيوني الكيان "و سوريا بين الوساطةو

 

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 http://alorobanews.com/vb/showthread.php?t=28083 



 

 

 الفصل الثاني

  دخل تمهيدي لتاريخ تركيا و الواليات المتحدة األمريكيةم

الدولة العثمانية في مرحلة التأسيس مرورا : المبحث األول 

   باالمبراطورية حتى سقوط  اإلمبراطورية العثمانية

   مدخل تاريخي للواليات المتحدة األمريكية: المبحث الثاني 

العالقات التركية األمريكية في الفترة ما بين : لمبحث الثالثا

1516 – 1914    

   1997- 1989تطور العالقات من :المبحث الرابع 
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  :الثاني الفصل

_______________________________________________________  

  األمريكية المتحدة الواليات و تركيا لتاريخ تمهيدي مدخل

  

 الباحثة ستتناول البداية  في و األمريكية المتحدة الواليات تاريخ و تركيا تاريخ الفصل هذا سيتناول

 ثم  ،ركيةالت الداخلية التغيرات دايةب 1997 عام حتى العثمانية الدولة تأسيس بداية من تركيا تاريخ

  عام حتى بينهما العالقات تاريخ ولسيتنا كما ،األمريكية المتحدة الواليات تاريخ أيضا  سيتضمن

 حتى األولى لعالمية الحرب من بداية  العالقات لتاريخ تفصيلي عرض خالل من ذلك  و ،1997

  .منهما كل اجهتو التي التحديات و التطورات و السلمي التنافس و الوفاق بمرحلة مرورا الثانية
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  سقوط حتى باالمبراطورية مرورا التأسيس مرحلة في العثمانية الدولة : األول المبحث

  العثمانية يةراإلمبراطو

  

  تأسيسها إبان العثمانية الدولة: األول المطلب

 ماقأع من الصغرى سياآ نحو المنساحة األغوز قبائل من ،م 1300 قبل ما إلى العثمانيين منشأ يعود

 على ضاغطة كقوى الغرب باتجاه هؤالء فاندفع ،المنغولية الغزوات هجمات بحكم الوسطى أسيا

 جبال شمال األولى التركية البنى ويشكلون ،الجديدة البئات في يستقرون وبدأوا ،البيزنطيين

  .)1(طوروس

 إحدى عثمان أل ساللة األناضول إلى حضرت الميالدي، عشر الثالث  القرن من الثاني النصف في 

 عاصمة يقصدون كانوا الذين التتار زحف من هربا التركية األغوز لعائلة المنتمية المسلمة القبائل

 عالء السلطان منح القتال في لبطوالتها نظرا و .)2(1258 عام في ببغداد العباسية اإلسالمية الدولة

 فتوحاتها يواصل و فيها تقريس األرض من مساحة آلب جوندوز بن أرطغرل زعيمها السلجوقي الدين

   . )3(منها

 – 1288 (األول عثمان بنها أرطغرل خلف ،ةإمار إلى وتحولت تتسع أرطغرل مقاطعة بدأت

 حدود على دولته كون ،إليه تنسب التي العثمانية للدولة األساس حجر بفتوحاته وضع الذي ،)1226

 األول أروخان إبنه عثمان بعد الحكم تولى ،مقاتال جيشا العثمانيين قبيلته أبناء من جعل البيزنطيين

 له وضع و منها طردهم و البيزنطيين أيد من الصغرى أسيا فتح أكمل الذي) 1359 –1326(

 لتفتح معها المستمرة وحروبه البيزنطية اإلمبراطورية على بغزواته وذلك )4( أوروبا في قدم موطيء

 أنذاك بيزنطة عاصمة ولتهدد اليوم، ركيات عليها تقوم التي األرض جميع عام مئتي غضون في

 لقب الذي الثاني مراد بن محمد السلطان بقيادة متطور جرار بجيش لتفتحها، ثم ومن القسطنطينية،

 و بول إسالم عليها أطلق و اإلسالمي العالم حاضرات من واحدة إلى القسطنطينية وتحولت بالفاتح

 لذلك و أوروبا في اإلسالم انتشار وجه في كبيرة قبةع وكانت. )5(  إستطنبول إلى الزمن مع تحولت

                                                            
  )1997, التوزيع و للنشر األهلية :عمان( ,الحديث العربي التكوين جذور و بقايا, الجمِيل سيار 1
 ، ص 2006) الدار المصرية اللبنانية : القاهرة (  ياسر أحمد حسن، تركيا البحث عن المستقبل -  2
  سبق ذكره، ص  علي حسن باكير و آخرون، تركيا تحديات الداخل و رهانات الخارج، مرجع-  3
  13ص ,  جورج سالمة، تاريخ الشرق األوسط الحديث، مرجع سبق ذكره-  4
  18، ص 2002) دار الفكر: دمشق( محمد طه الجاسر، تركيا ميدان الصراع بين الشرق و الغرب - 5
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 ذي من أكثر لمعتنقيه سالم و بقوة أوروبا لدخول اإلسالمي الدين أمام الطريق فتح يعني سقوطها فإن

  .  )1( العالمي التاريخ أحداث أهم من القسطنطينية فتح ويعتبر  قبل،

 مرج معركة في المماليك على انتصاراتهم عدب الشام بالد األول عصرهم في العثمانيون دخل ذلك بعد

 ومعظم  أوروبا من أجزاء على العثمانية الدولة سيطرت حين العالم خريطة تغيرت وهنا ،1516 دابق

 سليم بعده الحكم تولى ثم ،عالمية دولة العثمانية الدولة أصبحت و إفريقيا شمال و العربي، الوطن

    )2( .فرنسا مع المعاهدة وتجددت النمسا مع داتمعاه عقدت عهده في و 1566 عام *الثاني

  العثمانية اإلمبراطورية زمن تركيا : الثاني المطلب

 ممتدة إقليمية كقوة الجديدة العثمانية الدولة أركان تدعمت القسطنطينية فتح تال الذي قرن النصف خالل

 حيث للعثمانيين جديد دور بعده من وبدأ الدعائم هذه وأهم آخر العربية المنطقة ضم وكان ومستقرة

 مؤشر جانب وإلى هام عالمي بدور تقوم والتي األولى اإلسالمية القوة إمبراطوريتهم أصبحت

 العثمانية الدولة مركز تفوق أخرى مؤشرات هناك كانت والبرية البحرية العسكرية والسيادة الفتوحات

 بين العالقات في المؤثر دورها مانيةالعث الدولة تفوق على المؤشرات أهم ومن  الدولي، النظام في

  .  )3( القوى توازن في مهما عامال أصبحت حيث األوروبية الدول

 و الروس بين أدرنة هدنة بعقد انتهت و أوكرانيا حول الصراع بسبب روسيا مع الحرب نشبت

 القسم كونت أن على والروس العثمانيين بين أوكرانيا تقسم أن على الطرفان واتفق 1681 العثمانيين

  .)4(عليها السيطرة في العثمانيون فشل و 1683 يوليو 14 فيينا حصار جاء ثم للعثمانيين منها األكبر

 محمود السلطان عهد في عشر التاسع القرن بداية في العثمانية الدولة في االصالح حركة اتسعت

 على قضى و ية،والعسكر اإلدارية الوجهة من اإلصالح إلى عمد الذي) 1839 –1785 (الثاني

 الطراز على جديد جيش تكوين على عمل كما اإلصالحات وجه في الكبيرة العقبة* اإلنكشارية

 لكن و والده إصالحات تابع الذي) 1891 – 1822 (األول الحميد عبد السلطان تولى ولما األوروبي

   . )5(  القرم بحرب سميت التي روسيا مع بالحرب اإلصالحات هذه عن انشغل

                                                            
 . 197ص )العلمي في القرآن و السنةموقع موسوعة اإلعجاز (  علي محمد الصالبي، الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوط، - 1
   34، ص 1998) دار اآلفاق العربية: القاهرة ) (نموذج اإلمام سليمان الحلبي( هدى درويش، االسالميون و تركيا العلمانية -  2

 العثمانية الدولة تفكك إلى أدت ةداخلي تمردات واجهوا سالطين بعده من توالى ثم العثمانية الدولة سقوط أسباب من سببا كانت بأحداث عهده يرتبط و* 
، ص  1999) المعهد العالمي للفكر اإلسالمي     : القاهرة  ( ناديه محمود مصطفى و آخرون، العصر العثماني من القوة و الهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية                 -  3

21 – 22 . 
  141 ص السابق، لمرجعا نفس الحديث، اإلسالمي التاريخ في العثمانية الدولة، ياغي إسماعيل أحمد 4
  . 17 – 16 ه، ص 1420) دار القاسم : الرياض (  سليمان بن صالح الخراشي، كيف سقطت الدولة العثمانية، - 5

 الجـيش  فـرق  أقوى وكانوا وامتيازاتهم، ورتبهم وشاراتهم العسكرية ثكناتهم لهم خاصاً تنظيماً شكلوا العثمانيين المشاة من عسكرية طائفة هي إلنكشاريةا*  

 .نفوذاً وأكثرها العثماني
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 عهد سبقت الفترة وهذه م 1909 إلى 1882 والضعف التخلف مرحلة العثمانية الدولة دخلت هنا ومن

 ،اإلصالح حاولوا سالطين أيدي على كبوتها من تنهض أن الدولة هذه حاولت والزوال االضمحالل

 ،ينح إلى الزوال موعد تأجيل إلى إال يؤد لم ذلك ولكن ،المريض جسمها في الحياة يبعثوا أن وجربوا

  )1( الزمن من قرن ثلث امتدت وقد اإلصالحية الفترة هذه في يقع الثاني الحميد عبد السلطان حكم و

  :م 1923 لوزان اتفاقية إلى األولى العالمية الحرب في تركيا :الثالث المطلب

 هاتخلل أنها كما 1914 عام األول تشرين في ألمانيا جانب إلى األولى الحرب العثمانية الدولة دخلت

 في العثماني الحكم على الكبرى العربية الثورة حسين الشريف كإعالن الفترة هذه في كثيرة أحداث

 ،1918 عام في األولى العالمية الحرب انتهت و ،الخالفة ضد البريطانيين مع وتحالفه ،م1916 عام

 من أخرى أراض عاستقطا و وفرنسا بريطانيا الحلفاء بين العربية والياتها وتقسيم السلطنة بهزيمة

 التركية القومية الفكرة ) 1908 الترقي و اإلتحاد جمعية (لتلك نتيجة نشأت  ما سرعان  األناضول

 حرب انتهاء بعد ،1922 عام إلى ،1919 عامي بين الفترة في تحرير حرب إلى تتطورت التي

 متحررة بدت الجديدة الدولة بناء أجل من للمجتمع صياغات تقديم المنتصرة لقيادتها أمكن التحرير

   .)2( فيها اإلسالمي العثماني المكون دون التركية القومية على وارتكزت الدينية الفكرة من نسبيا

 عام الحديثة التركية الجمهورية قيام أعلن و ،م 1922 سنة الخالفة أتاتورك كمال مصطفى فأنهى

 األوروبية الدول غرار على ةعصري دولة بناء أتاتورك أراد لقد لوزان معاهدة إثر على ،1923

 –الجمهورية( الستة مبادئه على تركزت التي أيدولوجيته من  ذلك في  منطلقا الغربي، والنمط

 الماضي مع تاريخية قطيعة تحقيق إلى هادفا) العلمانية –الثورية –الدولتية –الشعبية –الوطنية

   . )3( ميةاإلسال العربية المجموعة عن تركيا إبعاد إلى سعيا اإلسالمي

  :1939 – 1924 الثانية العالمية الحرب قبل تركيا  :الرابع المطلب

 كأساس السويسري المدني القانون استخدم فقد ،العلمانية األصول على دولته بتأسيس أتاتورك بدأ

 باألحرف واستبدلها العربية باللغة الكتابة ،وألغى)4(م1926 عام صدر الذي  التركي المدني للقانون

 والثانية األولى الخمسية الخطة يسمى بما واستخدم تركيا في  االقتصاد لتطوير المصانع وأنشأ تينيهالال

                                                            
 5ص  ) 1986مؤسسة الرسالة، : بيروت  ( ، 1908 – 1891 السلطان عبد الحميد مذكراتي السياسية 1
  26 – 25، ص ذكره سبق مرجع ياسر أحمد حسن، تركيا البحث عن المستقبل، 2
  20ص  ) 1999اب العرب، اتحاد الكت: عمان (  خورشيد حسن دلي، تركيا و قضايا السياسة الخارجية 3
  76ص ,  رضا هالل،تركيا من أتاتورك إلى أربكان، مرجع سبق ذكره4
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 المشاركة و الدولة مصانع لتمويل البنوك وأسس ثقيلة صناعات إنشاء استهدفت والتي م،1938 عام

  )1(فيها

 وتثبيت وبناء لداخلا بتحصين وانشغلت 1945 – 1939 الثانية العالمية الحرب في تركيا نكأفتا

   .)2( الحديثة العلمانية أتاتورك أسس على الدولة ركائز

  :1997 – 1945 الثانية العالمية الحرب بعد تركيا : الخامس المطلب

 المتحدة الواليات من كل تقوده القطبية ثنائي نظام في يعيش العالم أصبح الثانية العالمية الحرب بعد

 لذلك نتيجة الغرب غير فقد ،)الشرقية الكتلة (السابق السوفييتي واالتحاد )الغربية الكتلة  (األمريكية

 المرة هذه ولكن ،األوسط الشرق في أخرى مرة تركيا دمج يعيد أن محاوال تركيا نحو استراتيجيته

 مناوئيه مواجهة في كأداة إياها مستخدما بغداد حلف وهو أال أمريكي إقليمي لمشروع مركز باعتبارها

  .  )3( نطقةالم في

 االقتصاد إلنهاض ،1947 مارشال مشروع و ،1949 عام األطلسي شمال حلف تأسيس وكان

 في تركيا وجدت. اليونان و تركيا مثل األمريكي، الفلك في تدور التي الدول اقتصاد وكذلك األوروبي،

 أمنيا فانضمت ي،الغرب مشروعها لتحقيق ذهبية فرصة الثانية، العالمية الحرب عقب الدولية التطورات

 االقتصادي المشروع من جزءا لتكون ،1959 العام منذ وسعت ،1952 عام األطلسي شمال حلف إلى

  .)4(1959 العام المشتركة األوروبية بالسوق سمي ما في النور أبصر الذي الجديد األوروبي

 قائمة كانت التي الظروف خلق إعادة الجيش، حاول لقد ،1960 بانقالب جديدة مرحلة تركيا دخلت ثم

 و التشريع في العسكري البيروقراطي االتجاه تبني ديمقراطية منتخبة بحكومة باإلطاحة ،1950 عام

 قاموا الذين الثالثين، و الثمانية الضباط إن. البيروقراطية و الجيش بين االئتالف إحياء و اإلدارة

 و تركيا في االجتماعي و لسياسيا للتغييرين محددة نظرية أصحاب يكونوا لم ،1960 عام بانقالب

 هيكلية إعادة أي الحكومة، تغيير من أبعد المطلوب، الهدف بأن ذاته الوقت في مقتنعين، كانوا لكنهم

  .)5( النظام

 المرحلة هذه و،1971 عام آذار بانقالب بدايتها من سياسية اضطرابات فترة السبعينات فترة كانت

 القوى بين دموية صراعات تشهد البالد كانت حيث ،ألمريكيةا الحسابات حماية مرحلة بأنها وصفت

                                                            
  77 رضا هالل،تركيا من أتاتورك إلى أربكان،نفس المرجع السابق،ص 1
 16 علي حسن باكير وآخرون، تركيا بين تحديات الداخل و رهانات الخارج، مرجع سبق ذكره، ص 2
 54ص  ) 2003مركز زايد للتنسيق و المتابعة، : أبو ظبي (  تركيا و الحرب األمريكية العراقية – علي عبد الصادق، إيران 3
  84 ص ، )1995 اإلسترتيجية، الدراسات مركز: بيروت(األوسط، شؤون مجلة,  التركية الجمهورية الدين، نور محمد 4
  17 ص ذكره، سبق مرجع أربكان، إلى أتاتورك من تركيا هالل، رضا 5
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 من المدعومة الدولة من بدعم ) القومية و اإلسالمية ( اليمينية القوى لها تصدت التي اليسارية

 بعد خاصة التركي، الشارع في جدية قوة إلى يتحول أن اليساري للتيار تتخوف كانت التي ،واشنطن

 استهدفت مسلحة بعمليات لبنان في الفلسطينية المنظمات مخيمات في ربواتد الذين اليساريون قام أن

 عام في برزت كما. )1(اسطنبول في " االسرائيلي "القنصل قتلوا و فيها العاملين و األمريكية القواعد

 في اإليرانية الثورة و 1979 ألفغانستان السوفييت كاحتالل أحداث عدة و القبرصية المشكلة 1974

  .1979 فسهن العام

 الحياة في السبعينات خالل الدينية التيارات حضور تنامي على فعل كرد و األحداث هذه نتيجة كان و

 و الديني و الخارجي البعد لكن ،1980 عام بانقالب إفرين كنعان قيام الداخلية االجتماعية و السياسية

 اإلسالمية الثورة قيام تداعيات من بترق فترة فبعد اإلنقالب لهذا األساسية العوامل من كان السياسي،

 هكذا و للسلطة، للوصول التركي الجيش خلفها يقف التي الذريعة دائما الدين كان لقد و إيران، في

 العلمانيين جانب من خارجية و داخلية سياسية لغايات الدين الستغالل نموذجا تالثمانينا مرحلة كانت

  .)2(السلطة و العسكر و

 منه يعانون األتراك ظل فقد عجيبا غريبا دستورا 1982 عام صاغ* إفرين كنعان ادةبقي االنقالب كان

 إلى دستورية بحصانة اإلنقالب لقادة تعترف التي تلك باستثناء مواده و ،بنوده من العديد تغيير رغم

 تركيةال الديمقراطية التجربة فإن الدستور، إرادة غير على ربما و ذلك من الرغم على لكن و.)3(األبد

 الليبرالية التجربة بفعل الدستور، هذا حددها التي من بكثير أكبر آفاق نحو الثمنينات عهد منذ ستمضي

  .)4(1983 عام انتخابات في نجاحه و األم الوطن حزب تأسيسه بعد أوزال تورجوت أطلقها التي

 طرح و امتداده و غربيةال المنظومة من يتجزأ ال جزءا تركيا كانت الباردة الحرب امتداد على هكذا و

 الظروف ظل في دورها و تركيا مكانة حول تساؤالت بقوة،1989 عام في الباردة الحرب انتهاء

 هذا ألهمية تراجع أنه بدا ما في و. وارسو حلف انهيار و السوفييتي االتحاد تفكك عن الناشئة الجديدة

 للواليات جديدا أعمال جدول أو تحديات الجديدة اإلقليمية الظروف أظهرت الجديدة المرحلة في الدور

 اإلنسان، حقوق و  الديمقراطية، و الحريات تعزيز شعار تحت السوفييتي الفراغ مأل األمريكية المتحدة

                                                            
  94 ص ، )2012 التوزيع، و للنشر الجنادرية: عمان ( أردوغان، طيب رجب عهد في تركيا سبيتان، سمير 1
 ، )2005البحوث، و للدراسات اإلسترتيجية الدراسات مركز: بيروت( األوسط، شؤون مجلة تركيا، في السياسة و الدين الدين، نور محمد 2

  103 ص
   94 سابق، مرجع أردوغان، بطي رجب عهد في تركيا سبيتان، سمير 3

  1989 إلى 1980 من ذلك و التركية للجمهورية رئيس سابع 1917 عام في ولد إفرين كنعان أحمد*
  106 ص ذكره، سبق مرجع المستقبل، عن البحث حسن،تركيا أحمد ياسر 4
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 صدام "بظالل التفيؤ و اإلسالمي الخطر مواجهة عنواينها أحد كان حروب من ذلك استدعاه ما و

  .)1(" الحضارات

 تعاظم منها التركية الجمهورية داخل من أيضا جديدة ظروف عدة برزت التغيرات هذه ظل في و

 اإلسالميين بين الداخلي اإلنشقاق تعاظم سوريا، من انطالقا الكردستاني العمال لحزب المسلح النشاط

  .)2( 1996 عام حزيران في الحكومة رئاسة إلى أربكان الدين نجم وصول بعد سيما ال و العلمانيين و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
، 364 العدد ، )2009 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ( العربي، المستقبل مجلة تحديات، و دور أين إلى تركيا الدين، نور محمد 1

  41 ص
  41 ص,  السابق المرجع نفس تحديات، و دور أين إلى تركيا الدين، نور محمد 2
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   األمريكية المتحدة للواليات تاريخي مدخل : الثاني المبحث

 الخامس القرن أواخر في كولومبس كريستوفر به قام الذي الكشف بذلك الحديث أمريكا تاريخ يبدأ

 ثم ومن األوروبية، الدول اهتمام االكتشافات هذه الجغرافية،أثارت الكشوف حركة نطاق في عشر

 إنجليزية سفينة على كابوت جون البحارة إنجلترا الجديد،فأرسلت العالم إلى رحالتها إرسالية في بدأت

 أمريكا كانت.)1( الجديد العالم في شاسعة لمساحات ملكيته البريطاني التاج إدعى قد و ،شماال توغل و

 الهجرات قبل و األوروبي الجغرافي الكشف رواد إليها يصل أن قبل و ،الهنود قبل من مسكونة

 أالسكا جزيرة سكان أصل إلى منها الشمالي الجزء في أمريكا هنود أصل يرجع و،لسكانيةا األوروبية

 عند األمريكية بالقارة تتصل أسيا قارة كانت فقد،الدفء عن بحثا الجنوب في ينتشرون كانوا الذين

 و بيض فمنهم حمر هنودا ليسوا فهم ،الحاضر وقتنا من سنة ألف عشرين حوالي قبل بيرنج مضيق

 يعرف ما إلى لإلسبانيين دخول أول كان و .)2(استرالي أو سيبيري أصل من أنهم يرجح و حمر و سود

 أنشأوا و ،1528 عام فلوريدا باكتشاف ليون دي  قام عندما ،1513 عام بدأ قد المتحدة بالواليات اآلن

 على اإلنجليزي اإلسباني التنافس وكان ،)3( أوغستين سانت تسمى ،1560 سنة لهم مستعمرة أول فيها

 ،اإلنجليزي المانش قنال عند صغيرة حرب بينهم وحصلت ،الجديدة األرض هذه في لالستيطان أشده

 عام اإلسباني البحري االنكسار بهذا و ،اإلسبانية السفن على وقضوا اإلنجليز العواصف ساعدت وقد

 محله وحل األبد إلى نياإلسبا البحري التفوق عهد وانتهى اإلسباني األسطول أسطورة تبددت 1588

   )4(إنجليزي بحري تفوق

  

  :األمريكية المتحدة للواليات والفرنسي البريطاني االستعمار :األول المطلب

 أهم هي و االقتصادية الدوافع منها أمريكا البريطاني االستيطان شجعت أسباب و دوافع عدة هناك كان

 أوروبا في األموال رؤوس من الفائض زيادة: أوال:  منها البريطاني االستيطان شجعت التي الدوافع

 الموارد على للحصول كذلك بريطانيا حاجة: ثانيا الثمينة المعادن على للحصول بريطانيا حاجة أكد

 بعض رغبة خامسا و الزائدة البريطانية للصناعات سوقا المستعمرات جعل إلى الحاجة: ثالثا األولية

 بهدف دينية أهداف هناك و.)5( أوضاعهم لتحسين ذلك و فسهمألن جديدة أرض على الحصول في الناس

 إلى يرمي األساسي هؤالء منهاج كان و داخليا إصالحا إنجلترا في الرسمي الديني المذهب إصالح
                                                            

  21،ص  )1998دار المعرفة الجامعية،:االسكندرية ( ناهد إبراهيم دسوقي،دراسات في التاريخ األمريكي 1
  10،ص  )1987دار المريخ للنشر،:الرياض (كوين السياسي للواليات المتحدة األمريكية،علية  عبد الفتاح،تاريخ األمريكتين و الت2

  25،ص  )1997دار الثقافة الجديدة،:االسكندرية  (1877 محمد محمود النيرب،المدخل في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية حتى 33
  17،ص ,واليات المتحدة األمريكية،مرجع سابقتاريخ األمريكيتين و التكوين السياسي لل,  علية عبد الفتاح 4
  32 محمد محمود النيرب،تاريخ الواليات المتحدة األمريكية،مرجع سابق،5
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 بسبب أيضا و العبادة و الصالة طقوس تبسيط و الوطنية الكنيسة في البروتستانتي المذهب استكمال

 المواطنين من شحنة أحضرت العاملة األيدي إلى الحاجة ظهرت ندماع و.)1(الجائر الملكي الحكم

 وبدأ. )2( عنصرية مشكلة خلق إلى أمريكا في العبيد تواجد نظام بدأ بذلك و،1619 عام األفارقة

 القرن من الثالثينيات في كارتييه جاك قام عندما األمريكية القارة إلى الوصول في مبكرين الفرنسيون

 الجزء في واستقرت لورانس سانت وخليج نيوفونوالند إلى استكشافية رحالت ةبعد عشر السادس

 الجزء في وحصرهم  البريطانيين بمزاحمة فرنسا بدأت و األمريكية المتحدة الواليات من الشمالي

 عام في السلطة عشر الرابع لويس تولي بعد فرنسا واعتمدت األبالش جبال من الممتد الضيق الشرقي

 و البريطانيين تطوق الشمالية أمريكا في داخلية إمبراطورية إقامة تتضمن جديدة اتيجيةاستر ،1661

  )3( الساحل على تثبتهم

 أنها إال المتحدة الواليات على لبريطانيا المطلقة السيادة أعطت ،1763 سنة معاهدة بموجب لكن و

 انتصارها اعتبرت اإلنجليزية فالحكومة القضايا و المشاكل من طويلة سلسلة لندن حكومة أمام طرحت

  .)4( األمريكية بمستعمراتها عالقاتها تاريخ في تحول نقطة سنوات السبع حرب في

  

  :األمريكية الثورة :الثاني المطلب

 إلى الشمال من الواليات هذه امتدت وقد األمريكية المتحدة الواليات في والية عشر ثالثة تأسست

 ،والثقافة والمذهب اللغة و والصفة النشأة في متجانسة وغير نةمتباي الواليات هذه وكانت ،الجنوب

 لعبت وقد ،الجديدة البالد في الجديد والقانون المواطنة قضية وهي واحدة رابطة يجمعها ولكن

 التسلط أهمها ومن المواطنة مفهوم تغذية في بارزا دورا والداخلية الخارجية والعوامل الظروف

 هذه سكان به شعر الذي الظلم وأيضا التجارة على اإلنجليز سيطرة و راتالمستعم هذه في االنجليزي

  .)5(المستعمرات

 ذلك ،لندن تصرف سوء بسبب انتهت أن تلبث لم لندن وحكومة األمريكيين بين العالقات في الهدنة إن

 لشايا بيع احتكار حق الحكومة منحتها مالية أزمة إجتازت ،1773 سنة كانت الشرقية الهند شركة أن

 تخفيض على الشركة عملت مهربا أمريكا في المستهلك الشاي أكثر كان ولما ،المستعمرات في

                                                            
 . 4،ص  )2000االسكندرية،جامعة االسكندرية ،( شرين سعيد شلبي،موجز التاريخ األمريكي،1
 . 23 ناهد إبراهيم دسوقي،دراسات في التاريخ األمريكي،مرجع سبق ذكره،ص 2
 . 65،ص  )2009دار الفكر ناشرون و موزعون،:عمان ( عوني عبد الرحمان السبعاوي،التاريخ األمريكي الحديث و المعاصر،3
 . 68،ص  )1980دار النهضة العربية للطباعة و النشر،: بيروت ( عبد المجيد نعنعي،تاريخ الواليات المتحدة األمريكية الحديث،4
 . 32ريخ األمريكي،مرجع سبق ذكره،ص  شرين سعيد شلبي،موجز التا5
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 جاءت الشاي شحنات إفراغ بوسطن حاكم إصرار وأمام االحتكار مبدأ ضد التجار ثار حين األسعار

 و،1773 أيلول 16 في البحر في الشاي شحنات أفرغت و هنود بزي متنكرة األمريكيين من فرقة

 إغالق تم الحادثة هذه أثر على و )1(بوسطن شاي حفلة باسم األمريكي التاريخ في الحادثة هذه تعرف

 في و األمريكيين غضب أثار مما ،البرلمان من قاسية بقرارات البريطانيون أتبعه و بوسطن ميناء

 وكان.جورجيا عدا المستعمرات لجميع فيالدلفيا،ممثال في للقمة مؤتمر أول ،اجتمع1774 سنة ستيمبر

 بيانا ووضعوا ديكسون وجون أدمز، فرانكلين،جون واشنطن،بنجامين الخمسين و الواحد المندوبين من

 المتعلقة التشريعات لوضع "الكاملة السلطة "لألقاليم أن فيه أكدوا،المستعمرات بحقوق قويا

 بالتجارة الخاصة انيةالبرلم القوانين على وافقوا لكنهم و،النقد حق للملك يكون أن على،بشؤونها

  .)2(لإلمبراطورية حقيقية بمصلحة والمتعلقة الخارجية

 القاري المؤتمر إلى قرار مشروع،فرجينيا عن لي،مندوبا هنري ريتشارد قدم حزيران 7 يوم وفي

 من لجنة تشكيل الفور على فجرى ذلك حقها ومن مستقلة واليات المستعمرات هذه أن يعلن الثاني

 من تموز 4 في تبنيها وتم عليها للتصويت وثيقة إلعداد ،*جيفرسون توماس سهايرأ أعضاء خمسة

 من نصوصها اإلعالن بنود واستمدت،جديدة دولة والدة عن اإلعالن تم الوثيقة بهذه و )3(.1776 عام

  .وفرنسا انجلترا في التنوير لعصر السياسية الفلسفة

  :األمريكية األهلية الحرب :الثالث المطلب

 وثيقة عليها نصت التي أفكارها لتصنع االستقالل إعالن بعد المتحدة الواليات أمام الفرص تهيأت

 تم،1787 عان وفي الوطنية حكوماتها لها مستقلة واليات إلى تتحول المستعمرات بدأت و ،اإلعالن

 اختفت الحرب انتهاء ومع.األمريكية المتحدة للواليات رئيس كأول واشنطن جورج عن اإلعالن

 الحرية بين التوازن وتحقق القومية الوحدة فكرة وتبلورت،الجديدة األمة تواجه كانت التي مصاعبال

 مما،حل دون بقيت المحلية االختالفات من أصولها استمدت التي األساسية المشاكل أن غير.)4( والنظام

 في نكولنل فوز وجعل عشر، التاسع القرن من الستينات في األهلية الحرب لنشوب الفرصة هيأ

  وبحلول االتحاد عن كارولينا ساوث والية انفصال من ،1860 الثاني تشرين في الرئاسية االنتخابات

 ان أعلن رسميا تنصيبه وبعد ،االتحاد عن انفصلت أخرى واليات خمس كانت ،1861 عام شباط

                                                            
  75 عبد المجيد نعنعي،تاريخ الواليات المتحدة األمريكية،مرجع سبق ذكره،ص 1
،ص  )1990الدار الدولية للنشر و التوزيع،:القاهرة ( هنري ستيل كوماجر و ألن نيفينز،ت محمد بدر الدين خليل،موجز التاريخ األمريكي 2

94   
 و الكبار المالكين من ألب بفرجينيا البرمارل مقاطعة في ولد األمريكية اإلستقالل وثيقة وضع الذي هو و المتحدة اتللوالي الثالث الرئيس*

 .ذلك بعد الحقوق درساة أكمل ثم ماري و وليام كلية في تعليمه تلقة، ويلز من أسرته تنحد
  60،ص  )2006واشنطن،مكتب برامج اإلعالم الخارجي،( موجز التاريخ األمريكي 3
  166،ص ,  )2004, دار المعرفة الجامعية: القاهرة(  جمال حجر،دراسات في التاريخ األمريكي،4
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 الكونفديرالية المدافع أطلقت نيسان 12 في و قانونيا باطل الست المنفصلة للواليات الكونفدرالية اتحاد

 و كارولينا ساوث جنوب في الواقع تشارلتون ميناء في سمتر فورت في   فدرالية حامية باتجاه النار

 أو سابق نزاع أي في قتلوا ممن أكثر األمريكيين من أعداد مقتل عن أسفرت التي الحرب اشتعلت

  .)1(الحق

 الشمالي الطرف ضم فقد جنوبي و شمالي شقين أو طرفين إلى منقسمة المتحدة الواليات وأصبحت

 عشرة إحدى يضم الجنوبي  الطرف و نسمة مليون 22 سكانها مجموع والية وعشرين ثالثا

 أبراهام تنصيب أعيد و الشمال انتصر الحرب من سنوات أربع وبعد ماليين تسعة يسكنها،والية

 األمريكيين لنوكلن الرئيس طالب صيبالتن خطاب في و)2( الثانية للمرة الموحدة للدولة رئيسا لنكولن

 الدائم السلم أجل من وبالعمل ،والحسد الحقد عن بعيدا بدأوه الذي العمل إتمام سبيل في بالجهاد

 أقل ففي ،الرشد سن المتحدة الواليات بلغت األولى العالمية والحرب األهلية الحرب بين وفيما.والعادل

 اقتصادية نهضة البالد في وظهرت مدنية، دولة إلى ريفية جمهورية من تحولت عاما خمسين من

 نهضة سرعة وراء الدافع هي األهلية الحرب جراح أن البعض ويعتبر عظيمة واجتماعية وثقافية

   .)3( األمريكية األمة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

                                                            
  142 موجز التاريخ األمريكي،مرجع سابق،ص 1
  398 االن نيفنز و هنري ستيل كوماجر،مرجع سبق ذكره ص 2
  171 جمال حجر،دراسات في التاريخ األمريكي،مرجع سابق،ص 3
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   1914 – 1516 بين ما الفترة في األمريكية التركية العالقات :الثالث المبحث

 األمريكية الثورة إبان المتحدة الواليات بين و العثمانية اإلمبراطورية بين قاتالعال: األول المطلب

)1516-1879(:  

 األمريكية المتحدة والواليات األطراف مترامية قوية إمبراطورية الحقبة تلك في العثمانية الدولة كانت

 الفترة تلك في بينهما العالقات واقتصرت ،البريطاني للتاج تخضع مستعمرات مجموعة عن عبارة

 استقالل بداية مع ولكن  ،التبشيرية اإلرساليات وبعض التجار خالل من فقط تجارية عالقات على

 وفي العثمانية اإلمبراطورية مع العالقات تقوية إلى عمدت دعائمها وتقوية األمريكية المتحدة الواليات

 النشاط تركز التاريخ ذلك ومنذ نية،العثما والدولة المتحدة الواليات بين العالقات قامت 1824 عام

 جلبت وقد العثمانية األسواق على األمريكية البضاعة سيطرة مهمة تسهيل على األمريكي الدبلوماسي

 معاهدة توقيع فحاولت ر،عش التاسع القرن بداية منذ األمريكية الحكومة اهتمام األدنى الشرق أسواق

 حرية و العثمانية الدولة موانيء كافة مع التجارة حرية المتحدة الواليات تمنح السلطنة مع تجارية

 نهاية في موقفا المتحدة للواليات كان قد ،)1( عثمانية مدينة أي إلى قناصلها وارسال لسفنها المرور

 الحكم نظام تغيير على عزمه عن م 1876 الثاني الحميد عبد السلطان أعلن عندما التنظيمات حركة

 وأنها خاصة وباركتها الخطوة تلك المتحدة الواليات أيدت حيث.الدستورية ةالحيا واعتماد العثماني

 1877 في العثمانية الدولة ووجهت.الديمقراطية لشمس إشراقا األمريكية النظر وجهة من فيها رأت

  .)2(باختشي ضلمة قصر في العثماني البرلمان افتتاح لحضور المتحدة الواليات مفوضية إلى دعوة

 تقييم األمريكية المتحدة الواليات حكومة على كان فقد ،1881 عام في توترت أن لبثت ما ولكن

 جاء السفير إلى تعليماته النسنج األمريكية الخارجية وزير أصدر لهذا و العثمانية الدولة مع عالقتها

 لىع الحفاظ في شرعت أنها و ،خالف العثمانية الدولة بين و بينها ليس المتحدة الواليات أن فيها

 إلى بالكستون يوجين القس أرسل الفترة هذه خالل ولكن ،دائما قائمة كانت التي الودية العالقات

  )3(فيها يطالب القدس من عودته بعد خارجيته ووزير هارسون بنيامين

 على بالضغط أمريكا رؤساء شرع قد و لليهود إلعطائها فلسطين انتزاع على بالعمل األمريكية اإلدارة

 اإلجراءات األمريكيون الدبلوماسيون أدان وقد ،فلسطين إلى اليهود بهجرة للسماح الحميد دعب السلطان

  .)4(" بغيضة تعسفية "باعتبارها فلسطين إلى اليهود هجرة ضد التركية

                                                            
  24زبيدي،سياسات الواليات المتحدة تجاه تركيا،مرجع سبق ذكره،ص  كريم مطر ال1
  92،ص  )2002مكتبة مدبولي،:القاهرة (، )1918-1830(سلوى الغالبي،العالقات العثمانية األمريكية .2
  168،ص  )2009المؤسسة العربية للدراسات و النشر،:بيروت ( عبد الحي زلوم،التاريخ الحقيقي ألمريكا في العالم العربي 3
  169ص ,  عبد الحي زلوم،التاريخ الحقيقي ألمريكا في العالم العربي،انفس المرجع السابق4
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 من تعاني الحقبة تلك في العثمانية الدولة كانت العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن أواخر وفي

 بسبب ذلك و ،االقتصادية األحوال لسوء متالحقة التدهور سريعة وأوضاع خارجيةو داخلية صعوبات

 كل مع اصطدموا ولكنهم لهم قوي حليف إيجاد سالطينها حاول وقد،شئونها في األوروبية القوى تدخل

 المقابل وفي ا،وفرنس بريطانيا الكبرى للدول الذاتية المطامح و بالمصالح تنازالت من قدموه ما

 العثمانية الدولة شئون في والتدخل لبالدهم، عالمي سياسي دور ايجاد على األمريكيون ساسةال حرص

 الواليات استغلت فقد)1( المتزايدة مصالحهم يخدم بما استانبول في السلطنة مركز اختراق خالل من و

 في األرمن مذابح في حصل كما العثمانية الدولة شؤون في للتدخل حجة التبشيرية الجمعيات المتحدة

 بحجة العثمانية اإلقليمية المياه إلى الحربية سفنها األمريكية اإلدارة أرسلت إذ 1895-  1894 عام

 التبشيرية االرساليات وواجبات أهداف عن لكشف يكفي ما هذا في ولعل األمريكان المبشرين حماية

  .)2( المناطق تلك يف األمريكي النفوذ لتغلغل المالئم المناخ تهيئة و،الشرق في األمريكية

  :1945-1914 بين ما الفترة في األمريكية التركية العالقات :الثاني المطلب

 و،1914 عام الثاني تشرين في ألمانيا جانب إلى األولى العالمية الحرب العثمانية اإلمبراطورية دخلت

 عامين مدى على حيادال فالتزمت المتحدة الواليات أما،فيها السياسي نفوذها تقوية ألمانيا على سهل

 الدول انهماك بسبب ،العالمية األسواق على سيطرتها تفرض لكي ،الحرب ظروف مستغلة ونصف

 أن األمريكية المتحدة الواليات على يجب كان إذا ما حول جدل ثار فقد،)3(الحربي باإلنتاج المتحاربة

 مقدمة في وكان إليه فالداعون رهأنصا رأي لكل وكان ال، أم العثمانية اإلمبراطورية على الحرب تعلن

 حليفة األخيرة هذه أن العثمانية اإلمبراطورية على الحرب المتحدة الواليات إعالن ترجح التي الدوافع

 أما.)4( العالم بقية ضد صراعها في ألمانيا تعاون لذلك تبعا وهي المتحدة، الواليات عدوة أللمانيا

 الواليات على و البلدين بين تجارية و استراتيجية صالحم هناك أن من مبرراتهم فكانت المعارضون

  .الصعبة المرحلة هذه في العثمانية كاإلمبراطوية حليف تخسر ال أن المتحدة

 حالة خلق أجل من جاهدة سعت األلمانية والحكومة الحرب المتحدة الواليات دخول منذ و أنه إلى

 على ألمانيا تساعد سوف الحرب هذه مثل أن أساس المتحدة،على والواليات العثمانية الدولة بين حرب

 فرصة أللمانيا تتيح أن تريد تكن لم المتحدة الواليات أن إال األدنى، الشرق بمنطقة عالقاتها  تقوية

 في الدولتين رغبة لوال العثمانية األمريكية العالقات في سلبا تؤثر أن الممكن من وكان.)5( هدفها تحقيق

 على حرصت العثمانية فالدولة،بينهما المتبادلة المصالح على حرصا ،ايجابي كلبش العالقات استمرار
                                                            

  20،ص  )2011جامعة أم القرى،:الرياض ( حياة بنت مناور الرشيدي،االرساليات التنصيرية األمريكية في الدولة العثمانية و آثارها 1
  27دة تجاه تركيا، مرجع سبق ذكره،ص  كريم مطر الزبيدي،سياسات الواليات المتح2
  30ذكره،ص ,  كريم مطر الزبيدي،سياسات الواليات المتحدة األمريكية تجاه تركيا، نفس المرجع السابق 3
  205،ص  )1970دار الفكر العربي،جامعة األزهر،:القاهرة ( محمود حسن صالح مؤنس،تصريج بلفور 4
  206،ص  )2002دار االتحاد التعاونية،:حيفا (ق األوسط  إميل توما،السياسة األمريكية في الشر5
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 المالية مساندتها على الحصول في أمال الحرب طوال المتحدة بالواليات الودية عالقتها على المحافظة

 الدولة في لمصالحها حماية الودية العالقة على حرصت المتحدة الواليات أما.الحرب بعد واألدبية

 في رغبتها عن فضال،والتعليمية التنصيرية المؤسسات في خاصة بصورة تتمثل والتي عثمانيةال

 لوزان اتفاقية بعد أخر منحى العالقات اتخذت ثم،)1(المؤسسات تلك بواسطة اإلغاثة تقديم استمرار

 ووقعت التركية الجمهورية قيام أعلن بموجبها التي و وتركيا الحلفاء بين وقعت ،التي1923

 تطورت قد و هذا.)2( األمريكية المتحدة الواليات مع التجارة و الصداقة معاهدة الجديدة لجمهوريةا

 إلى الهادفة و،1939 عام المتكافئة التجارة باتفاقية التطور هذا توج و البلدين، بين التجارية العالقات

 و هذا. الركود من يعاني كان الذي و الدولة هذه اقتصاد إنعاش و لتركيا، األمريكية الصادرات زيادة

 عام المتحدة الواليات قامت عندما االقتصادية العالقات مع جنب إلى جنبا السياسية العالقات سادت قد

  .)3(1945 عام المتحدة األمم هيئة إلى ،1943

   :1962-1947السلمي والتنافس المواجهة مرحلتي في األمريكية التركية العالقات :الثالث المطلب

 هذه أعقبت التي فالتطورات العالمية، الحرب بعد ما حقبة إلى وواشنطن أنقرة بين التحالف يعود

 الحياد سياسة تبني كانت التي تركيا، إن حيث المشترك تعاونهما تعزيز إلى بالطرفين دفعت الحرب

. السوفييتي االتحاد يمثله الذي التهديد ضد لها حليفا واشنطن في رأت العالميتين، الحربين بين فيما

 احتلت فقد أنقره، مع عالقاتها لتطوير لواشنطن الرئيس المحفز هو أيضا السوفييتي التهديد وكان

 زودت.  )4(م1947 ترومان لمبدأ طبقا الشيوعي المد الحتواء األمريكية اإلستراتيجية في هاما موقعا

 النشاطات أصبحت الوقت ذلك ومن *1947 مارشال مشروع بموجب اقتصادي بعون تركيا أمريكا

 عام شباط وفي ،األمريكية الخارجية السياسة تحاكي التركية الحاكمة لألوساط الخارجية السياسية

 ،كوريا إلى عسكرية قطعات تركيا وأرسلت ،)الناتو (األطلسي الحلف ميثاق على التوقيع تم 1949

 عضوا تركيا أصبحت 1952 عام شباط وفي الغربي والعالم األمريكية للمصالح إخالصها إلثبات

 المتحدة للواليات وكان بغداد حلف إلى 1955 العام في وانتمت األطلسي حلف في العضوية كامل

 مكسبا األطلسي حلف في تركيا دخول كان لقد )5( الحلف هذا نشاطات مختلف تنظيم في رئيس دور

 وأصبحت المؤسساتية كلهوهيا الغربي النظام في أكبر بعمق تركيا أدخل حيث عادي، غير استراتيجيا

 التهديد ضد حيويا أمنا لهم وفرت الناتو حلف عضوية أن ورغم ناضجة غربية دولة بالتالي تركيا
                                                            

  171 ليلى الغالبي،العالقات العثمانية األمريكية،مرجع سبق ذكره،ص 1
  352،ص  )2003دار عبد المنعم،:القاهرة (جورج أرويان،.ت, )دور اإلمبريالية في أحداث أسيا الصغرى ( إدوارد بريستاد،الخيانة الكبرى 2
  40 ص ، )1995 األهلية،: عمان ( البديري فاضل مالك. ت هذا، يومنا إلى الباردة الحرب من الدبلوماسية، ،كسينجر هنري 3
   159محمد عبده علي،  أمريكا و تركيا من الحرب الباردة إلى عصر أوباما،مرجع سبق ذكره، ص  4

 وهـي  والعسكرية والمالية االقتصادية الحرب بمشاريع مشاريعه عرفت لخارجيةل وزيرا عين ثم المتحدة، الواليات في للحربية وزيرا مارشال الجنرال كان*(

 )مباشرة المتحدة بالواليات متعلقة مشاريع
  16،مرجع سبق ذكره ص )من األقطاب المتعددة إلى نظام القطب الواحد ( يوسف إبراهيم الجهماني و ساالر أوسي، تركيا و أمريكا  5
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 بعد وهذا االلتزام هذا انعكاسات في النظر تعيد التاليين العقدين خالل بدأت تركيا فإن السوفييتي،

   .)1( الناشئة األزمات من سلسلة

 أساس على المستقبل، وفي آنذاك، بتركيا عالقتها إلى نظرت األمريكية اإلدارة إن:القول ويمكن

 التي االقتصادية و السياسية المصالح ضوء وفي األمريكية المتحدة الواليات لمصالح الواقعي تقويمها

 الصراع مصلحة في تبلورت مباديء وهي الثانية، العالمية الحرب بعد ما عالم في تحريكها إلى سعت

 ال هائلة، عسكرية قوة تدعمها إمبريالية اقتصادية بدوافع الدولية الشؤون في والتأثير قوةال أجل من

   . )2( المصالح تحقيق ضمان و التوسع أجل من استخدامها في الرغبة تفقد

 على المركزية الجبهة على يضغط أن السوفييتي االتحاد الستطاع الناتو، في عضوا تركيا تكن لم فلو

 السوفييتي الحلف جبهة إغالق في مهم دور لها وكان الغربية أوروبا و ألمانيا على أي أكثر، نحو

 اندالع حال في تركيا ومنع ،المركزية الجبهة على ضغطه من وتخفض ،الجنوب مناطق عن)وارسو(

) وارسو (السوفييت حلف لقوات اللوجستية للخطوط الجنوب من الضرب إمكانية سيحقق كان حرب،

 القيام إمكانيات سيوفر تركيا وضع فكان السلم حال في أما ،الحلفاء قوات و الغرب صوب المتقدمة

  : )3(األتي يعني الوضع هذا. الحلفاء لدول التكنولوجية بالمعدات استخباراتية بعمليات

أثناء القوية والضربات  لالحتالل التعرض خطر ستتحمل الغربية ألوروبا دعمها بسبب تركيا إن 

 بسبب السوفييتي االتحاد مثل ،ضخم جار لضغوط معرضة ستظل فإنها السلم حال يف أما. الحرب

 في المشترك للدفاع الناتو اتفاقيات من تستفيد تركيا وكانت األوروبي، القوى ميزان في مشاركتها

 عسكري دعم على تحصل كانت أنها عن فضال للحلفاء ودعمها الجسيمة، المخاطر هذه مقابل

  .  )4( للناتو التحتية البنية استخبارات من تستفيد كذلك كاأمري من واقتصادي

   1989- 1962 الباردة والحرب الوفاق مرحلتي في األمريكية التركية العالقات : الرابع المطلب

   :التغيير من نمطين الفترة هذه خالل األمريكية التركية العالقات شهدت

 الفترة هذه سادت قد و ،1960 – 1945 بين ما رةالفت خالل استمر و باإليجابية اتسم األول النمط

 الفترة وهي الثاني النمط طور األمريكية التركية العالقات دخلت  ثم.)5(مشترك تفاهم و طيبة عالقات

                                                            
مركز اإلمارات للدراسـات و البحـوث اإلسـترتيجية،    : أبو ظبي ) ( تركيا كدولة محورية في العالم اإلسالمي     ( ركية الجديدة    غراهام فولر، الجمهورية الت    1

 208ص  ) 2009
 25ص , مرجع سبق ذكره,   ثامر كامل محمد سليم 2
   209 ص سابق، مرجع الجديدة، التركية فولر،الجمهورية غراهام 3
 60 ص،1العدد  ) 2003مركز دراسة الحضارات المعاصرة، : اهرة الق(  أوراق تركية معاصرة 4
  11 ص ذكره، سبق مرجع سليم، محمد نبيل و كامل محمد ثامر 5
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 و التركية المحلية و الدولية الساحة على أحداث عدة الفترة هذه شهدت وقد 1990 – 1960 بين ما

 فعل ردات إثارة إلى الحدود أبعد إلى تركيا شؤون في وتدخله ناتوال تركيا دخول أدى فقد األمريكية

 وإهمال المعيشية أوضاعهم تدهور من يعانون كانوا الذين األتراك، الضباط من الكثير قبل من

  .  )1(م 1960 مايو 27 إنقالب في ترجم الذي حقوقهم،

 يوم السلطة على الجيش تولىاس حين الجمهورية، تاريخ في عسكري انقالب أول وقع الفترة هذه في

 عدنان أن قتئذ و رأوا الذين الرتب، متوسطي من الضباط من مجموعة يقوده ،1960 مايو 27

 من العسكرية المؤسسة في قياداتهم أن و عليها، نشأوا التي العلمانية و الكمالية أسس يهدم مندريس

 برئاسة" الوطنية الوحدة "تشكيل تم هحكومت مع المبرر غير التسامح من كبيرا قدرا يبدون الجنراالت

 15 في جديدة انتخابات أجريت حتى الحكومة و للمجمهورية رئيسا أصبح الذي ،*البرية القوات قائد

  .)2(للبالد جديد دستور وفق ،1961 عام أكتوبر

 جرى و ،1961 عام يوليو 9 في عليه االستفتاء بعد صدر جديدة، بفلسفة الجديد الدستور إعداد تم

 حكم تنفيذ فتم أدانتهم، التي للمحكمة حكومته أعضاء بعض و ،مندريس عدنان الوزراء رئيس قديمت

 أواخر في المتحدة الواليات و تركيا بين العالقات كانت فقد*وزرائه من اثنين بحق و بحقه اإلعدام

 عليها متفق كبيرة مساعدات بتقديم المتحدة الواليات تقوم أن المقرر من كان و مندريس عدنان حكم

 أدى قد و المساعدة، هذه من القليل الشيء إال تقدم لم المتحدة الواليات أن إال ،1958 عام تركيا إلى

 حلفاؤها و المتحدة الواليات تعرف أن يجب: "قائال،1959 عام مندريس يصرح أن إلى العامل هذا

 يدها تركيا تمد أن من يمنع ال هذا وأن. منهم نستجدي ال إننَا األطلسي، شمال حلف في الغربيون

 الى االنضمام مسؤولية عليه تقع أنه مع و.)3("الوطنية المصلحة مفهوم من انطالقا السوفييتي، لالتحاد

 كما ،الخمسينات فترة خاصة تصرفه عن راضين يكونوا لم الحلف أعضاء أن إال ،1952 عام الحلف

 في مندريس بحكم اإلطاحة في الفعال الدور لها انك المتحدة الواليات أن التركية الرسمية الوثائق تؤكد

  .1960 أيار 27

 بشكل و الكوبية، الصواريخ أزمة خلفية على 1962 العام في جديدة أزمة البلدين بين العالقة دخلت

 أن على والسوفييتي األمريكي الطرفان إتفق فقد ،األزمة إنهاء بها تم التي الطريقة بخصوص أدق

 أمر وهو تركيا، في المنصوبة لصواريخها واشنطن سحب مقابل كوبا، من اصواريخه موسكو تسحب

                                                            
  3مرجع سبق ذكره،ص ,  عمر محمود النعيمي، تطور العالقات بين تركيا و الواليات المتحدة1

 محمـود  حكم ضد بانقالب قام القدامى أتاتورك ضباط أحد،   )1966 – 1960 (التركية الجمهورية رؤساء رابع جورسيل جمال أول الفريق*

  1960 أيار مايو 27 في مندريس عدنان وزرائه رئيس و بايار جالل
  75 ص ذكره، سبق مرجع المستقبل، عن البحث تركيا حسن، احمد ياسر 2
  337ص، )الموصل جامعة : الموصل( األطلسي، حلف و تركيا النعيمي، نوري أحمد 3
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 تركيا هددت عندما 1964 عام وفي. )1(واشنطن على حنقها أثار ما اإلطالق، على تركيا فيه تستشر لم

 القبارصة من عرقي تطهير حملة يواجهون كانوا الذين األتراك القبارصة لمساعدة قبرص في بالتدخل

 حذره التركي، الوزراء رئيس إلى خطابا جونسون ليندون أنذاك األمريكي الرئيس أرسل اليونانيين،

 لحماية السوفييتي االتحاد تدخل حالة في تركيا عن تدافع لن الناتو دول بقية و المتحدة الواليات أن من

 دول وبقية نواشنط  إلتزامات أن إذ األتراك لدى سلبية آثارا الخطاب ترك وقد اليونانيين، القبارصة

 في النفطي اليونان اكتشاف بسبب أيضا و  )2(.لهجوم تعرضت إذا تركيا عن الدفاع عليهم تحتم الناتو

 استخدام تركيا محاولة وعند يونانية – تركية أزمة خلق الذي األمر م،1963 عام مطلع ايجة بحر

 فاكتشفت فيه ترغب نتكا ما غير على المتحدة الواليات موقف جاء م،1964 عام العسكرية قوتها

 في المساومة موقف جاء هذا على األمريكية، المتحدة الواليات خاصة الغرب عين في السياسي موقعها

 التي السوفييتي االتحاد مع الجوار لحسن عالقاتها تنمية على أقدمت فقد الخارجي السياسي سلوكها

 )3(قبرص قضية بشأن السوفييتي دعمال على حصولها في تمثلت  التي لتركيا مكاسب طياتها في تحمل

 الحصول بقصد والغرب األمريكية اإلدارة انتباه لفت أخرى جهة ومن جهة من الدوليةهذا المحافل في

 ،1970 عام أحداث بعد خاصة التوتر استمر و إرضائها مقابل المساومات من المزيد على

 الكراهية األتراك بين تصاعدت)4( .كياتر في األمريكية المصالح على والهجوم الطالبية االحتجاجات(

  المتحدة الواليات على نقمهم إلى أضاف فقد فيتنام في األمريكي الجيش جرائم بسبب المتحدة للواليات

  .)5(1969 عام في التركية للموانيء السادس األسطول من وحدات زيارة األول : أمرين

.أنقرة في لها سفيرا األمريكية االستخيارات وكالة ضباط أحد واشنطن تعيين : الثاني  

 مما كان و األمريكية، االستخبارات مرتعا؛لنشاط و مسرحا أصبحت؛ بالدهم أن األتراك من كثير رأى

 من وحدات زيارة على ؛احتجاجا" الغرب حليفة "تركيا في ضخمة مظاهرات خروج األمريكيين فاجأ

 السفير هذا سيارة بحرق األتراك الطالب بعض قام كذلك.التركية للموانيء السادس األسطول

. )6(الجامعات إلحدى زيارته أثناء الجديد، األمريكي  

  

                                                            
  19-18 ص ذكره، سبق مرجع سوالرأوسي، و الجهماني يوسف 1

  وزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بوالتقان : ،بجزيرة أمرالي، و الوزيران هما1967 ستمبر 17 -16تم ذلك في *

 . 162محمد عبده علي،أمريكا و تركيا من الحرب الباردة إلى عصر أوباما،مرجع سبق ذكره،ص 1
  19 سايق،ص أوسي،مرجع سوالر و الجهماني يوسف 3
  80،ص )2000جامعة الموصل : الموصل (  محمود سالم السامرائي، المساومة في السياسة الخارجية التركية 4
  27 ص ذكره، سبق مرجع المستقبل، عن البحث حسن،تركيا أحمد ياسر 5
  28 ص,  السابق المرجع نفس المستقبل، عن البحث تركيا حسن، أحمد ياسر 6
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 تركيا، في تماما األفيون إنتاج لحظر األمريكية الضغوط من منزعجة تركيا كانت 1972 عام وفي

 أنها كما تركيا، في المهمة األدوية صناعة طرق على تماما لإلشراف وخاصة قانونية عملية وهي

 الواليات أصاب الذي للذعر انعكاسا الحظر فرض في األتراك ورأى التركي القومي  للدخل درمص

 بإنتاج مرتبطة غير تقريبا كانت والتي لديها، الداخلية المخدرات مشكلة بسبب األمريكية المتحدة

 قواتال غزت عندما درجاتها أقصى إلى التوتر نسبة ارتفعت بعدها  )1( تركيا في المحلي األفيون

 تركيا إلى األمريكية األسلحة توريد حظر من وتداعياتها م 1974 عام قبرص  شمال التركية

   )2(.بأراضيها الموجودة األمريكية لقواعدها األخيرة وإغالق) 1978 –1974(

 األمريكية المتحدة للواليات بالنسبة تركيا أهمية زادت م،1979 عام اإليرانية الثورة اندلعت وعندما

 السوفييتي االتحاد من وقربها واإلستراتيجية البشرية القوة حيث من متقدمة قاعدة عتبرتهاا حيث

  .الناتو لحلف الجنوبي الجناح أنها عن فضال اإلسالمي العالم من قربها وبالتالي

 12 صبيحة بالحكومة التركي الجيش أطاح(م1980 عام افرين كنعان التركي الرئيس انقالب جاء

 في السلطة شؤون تولت المسلحة القوات أن الوطني السالمة لمجلس األول البيان في جاء و،أيلول

 لقوا شخص 2000 أن البيان أشار و.الوقوع وشيكة أهلية حرب خطر البالد تجنب بغرض تركيا

 أجهزة أن السياسيةو القوى بين المتبادل االغتيال و العنف عمليات نتيجة العام، هذا خالل مصرعهم

 وقعت حيث جديدة مرحلة األمريكية التركية العالقات لتدخل ،)3()العمل على قادرة عدت لم الدولة

 جاءت االتفاقية هذه )4(،1980  الثاني كانون 9 في تركيا مع مشترك دفاع اتفاقية األمريكية الحكومة

 تنامي لضرورة ،∗1989 ألفغانستان السوفييتي واالجتياح ،1979 ايران في اإلسالمية الثورة قيام بعد

 الدفاعية المعدات بتقديم بموجبها المتحدة الواليات والتزمت ،البلدين بين األمن مجال في العالقات
                                                            

 . 210 جراهام فولر،مرجع سبق ذكره،ص 1
الجامعـة  :عمـان   (  عماد عبد الرحيم خضر الضميري، الدور اإلقليمي التركي في الشرق األوسط بعد الحرب الباردة، رسـالة ماجـستير،      2

  94ص  ) 2001األردنية، 
  315 ذكره،ص سبق األطلسي،مرجع شمال حلف و تركيا النعيمي، نوري أحمد 3
   28 ص، ذكره سبق مرجعالخارجية، السياسة قضايا و تركيا دلي، حسين خورشيد 4

 أن بعد) دوالر  934(1985 عام في المتحدة الواليات من لها السنوية المساعدات وصلت وقد المخصصة المساعدات من تركيا استفادت لقد *

 )دوالر مليون 400 بحدود 1980 عام كانت
 تم و االستراتيجي، الدفاع مبادرة شهرة هوإسم و السوفييتي االتحاد و المتحدة الواليات بين الباردة الحرب في مالنجو حرب مصطلح ظهر ∗

 من المتحدة الواليات لحماية الفضائية النظم و األرض الستخدام، 1983 عام مارس 33 في ريغان رونالد األمريكي الرئيس قبل من إنشاؤه

 التدمير لعقيدة المخالفة السابقة اإلستراتيجية من بدال االستراتيجي الدفاع مبادرة على ركز و اإلستراتيجية، وويةالن البالستية بالصواريخ هجوم

 طريق عن األسلحة كشف يمكن ال و السرية درجات أقصى في سنوات خمس مدى على دوالر مليار 26 ميزانية له رصد و. المؤكد المتبادل

 اكتشاف للصواريخ يسمح إذ الكمبيوتر أجهزة من برامجه تستخدم و دقائق 5 عن تزيد ال الصاروخ عمل مدة إن حيث الحرارة قياس أجهزة

 يدعى نظام وفق 1985 سنة في تمت و الليزر أشعة من تتألف و الموت بأشعة يعرف ما أيضا هي و اللهب و الدخان رغم المعادية الصواريخ

 النجوم حرب مراجعة يمكن المعلومات من لمزيد و.إسرائيل ألمانيا،فرنسا، بريطانيا، هي و باالشتراك الحليفة للدول أمريكا سمحت و القاتل

 لوكاس لجورج
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 اإلجراءات في بالمساهمة األمريكية للحكومة التركية الحكومة تسمح أن مقابل ،التدريب و والخدمات

 بزيادة ريغان األمريكي الرئيس إدارة وقامت ،معينة تركية عسكرية مواقع في المشتركة الدفاعية

 المساعدات من مستفيد أكبر تركيا أصبحت وبذلك ،1984 عام تركيا إلى العسكرية المساعدات

  .)1( العسكري الجانب في األمريكية

 حرب مشروع في اإلستراتيجية، مخططاتها في تركيا إلدخال المتحدة الواليات سعي تجلى لقد

 المخصصة األنفاق و السراديب عدد حول،1986 تموز 9 يخبتار) سرية وثيقة (توقيع عند(*)النجوم

 تموز 11 تاريخ في رسميا التركية الحكومة عليه وافقت الذي و تركيا، في النووية األسلحة لتخزين

 إلى تركيا لجر محاولة في آنذاك الجديدة الناتو حلف تحركات إطار ضمن يأتي و ،نفسه العام من

   .)2(االستراتيجي الدفاع برنامج

 العسكريون الخبراء اعتبر و الثمنينات، فترة طيلة الدولتين بين العالقات حسن سبق مما يتضح

 كما السريع، انتشارها و األمريكية، للقوات إسناد نقاط لنشر المثالي الموقع بأنها تركيا األمريكيون

 آفاق فتح مما دية،اقتصا مساعدات على بموجبها تركيا حصلت التي الثنائية االتفاقيات خالل من ظهر

  . )3(الباردة الحرب بعد األمريكية اإلستراتيجية في لتركيا كبيرا دورا أعطى و بينهما للعالقات جديدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .12 ثامر محمد كامل و محمد نبيل سليم،مرجع سبق ذكره،ص 1
  33 ص ذكره، سبق سوالرأوسي،مرجع و الجهماني يوسف 2
  224 ص ، )1998 العليا، دراساتال أكاديمية :طرابلس( العربي، الوطن و تركيا النعيمي، أحمد 3
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   1997-1989 من العالقات تطور :الرابع المبحث

 وحيدة تتربع ،1989السوفييتي االتحاد سقوط بعد نفسها وجدت التي األمريكية المتحدة الواليات إن

 كبيرا تحوال يشكل باعتباره جديد، عالمي نظام لمقولة الترويج إلى سارعت قد العالمي، الهرم قمة على

 التي النظام، هذا بقيم التبشير سياسيا و إعالميا حاولت مضمونها،و الدولية،و العالقات طبيعة في

 في األمثل هي خاصة ةقيم من اقتصادها  مثله مما انطالقا ووحيدة، منفردة، بصورة قيادته إلى تسعى

 في المفاجيء و الجديد التحول هذا تستغل أن التسعينات بداية في حاولت لذلك العالمي، االقتصاد

 اإلعالمية و السياسية إمكاناتها كل جندت لذلك ،و)1(العالم بزعامة تفردها لتكريس الدولي الوضع

 لخصها التي القواعد و األسس و مباديءال من جملة على يقوم الذي الجديد، التاريخي بالتحول للتبشير

 أثناء األمريكية الجوية القواعد إحدى في ألقاه خطاب في األب، بوش جورج األسبق األمريكي الرئيس

 السلمية، بالوسائل النزاعات لتسوية الجديد الدولي النظام أركان إن"،1990 الثانية الخليج حرب أزمة

 إخضاعها و األسلحة، مخزونات تخفيض على العمل و العدوان مواجهة في الدولي التضامن و

 من األوسط الشرق منطقة به تتمتع لما نظرا ،و)2(.. ".عادلة معاملة الشعوب معاملة و للسيطرة،

 الواليات فإن سياسيا، و اقتصاديا، جغرافيا، حضاريا، اإلستراتيجية القوى موازين في قصوى تأثيرات

 بالنسبة استراتيجية كقيمة تركيا ظهرت هنا من و أوضاعه تيبتر إلعادة سعت األمريكية المتحدة

 و من خالل هذه التغيرات يظهر جواب السؤال األول في مشكلة الدراسة و هو أثر األمريكية للمصالح

التغيرات التي عصفت بالنظام الدولي في فترة التسعينات على العالقات بين الواليات المتحدة 

  .األمريكية و تركيا

 مؤثرة بأدوار لقياما على قادر وأوروبا، آسيا بين الحيوي سياسي - وجيال موقعة بحكم مفتاح دكبل و

 أهمية من زاد وما. واشنطن خصوم مواجهة في والقوقاز األوسط والشرق الوسطى سياوأ البلقان في

 تيال قزوين بحر حوض دول في كبيرة بكميات والغاز النفط أي للطاقة جديدة مصادر ظهور تركيا

 هذه ديتتق أن المتحدة الواليات تأمل إذ الجذور، عميقة وثقافية وقومية تاريخية عالقات بتركيا تربطها

 التي العوامل من و اإلسالمي، الراديكالي اإليراني بالنموذج وليس العلماني التركي بالنموذج الدول

 ضد التحالف قوات بجان إلى،1991-  1990 الخليج حرب اإلقليمي تركيا دور تقوية على ساعدت

 انتهاء بعد و العراق، لضرب القوات تلك تصرف تحت الجوية مطاراتها تركيا وضعت فقد العراق،

 حظر مناطق لتطبيق قاعدة التركية المطارات من األمريكية و البريطانية القوات اتخذت الحرب

 اإلستراتيجية و العسكرية تركيا أهمية إعادة إلى أدى الذي األمر جنوبه، و العراق شمال في الطيران

                                                            
 و الفنون و  للثقافة الوطني المجلس:الكويت( ،الفكر عالم  المعايير،مجلة و اإلسترتيجية غياب اإلمكانات،و الجديد الدولي النظام نجم، مفيد 1

  206 ص،3 العدد ، )1995،اآلداب
2 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=325822 
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 في لها دخول بطاقة تركيا، به قامت الذي الدور ذلك منح كما ،)1(الغرب و المتحدة للواليات بالنسبة

 الكيان "و العرب بين السالم عملية مع تزامنا و. )2(اإلقليمي دورها لتفعيل األوسط، الشرق منطقة

" مع عالقتها تعميق إلى تركيا اندفعت ،1991 عام الخليج أزمة أعقاب في بدأت التي و" الصهيوني

 طريق أسلم الصهيونية الورقة في تركيا رأت فقد عسكرية، اتفاقيات عدة عقدت" الصهيوني الكيان

 بعض احتواء في أسهم الذي و التقارب هذا باركت بدورها التي و ،المتحدة الواليات إلى للوصول

 في المتحدة للواليات الموالية النظم دعم و ، )ورياس ربما و إيران العراق، ( األوسط الشرق دول

  . )3(المنطقة

 مليارات ستة إلى لتركيا بالنسبة الحرب هذه فاتورة الرسمية،وصلت اإلحصائيات إليه تشير ما فحسب

 السياحة عائدات انخفاض م،بسبب 1991 عام في دوالر مليارات وثمانية م،1990 عام في دوالر

 في دوالر مليار تركيا تلقت ذلك عن وكتعويض الخ.....النفط نقل وإغالق اق،العر مع التجارة وتوقف

 األعتدة من هامة كميات بتسليمها أمريكا والتزمت فقط،1991 عام مليارات وثالثة م، 1990 عام

  )4(.م 1992 عام في دوالر مليون سبعمائة بقيمة عسكرية طائرة أربعون بينها ومن ،العسكرية

 هذه اعتبرت بل االستراتيجي تركيا موقع تعزيز في الباردة الحرب ةنهاي ساهمت وهكذا

 استراتيجية مصالح فيها تتقاطع محورية دولة أنها باعتبار الباردة الحرب إبان أللمانيا المرحلة،موازية

 المنطقة في األمريكية المصالح لحماية حيوي مجال تشكل شيء أي قبل تركيا وأن اختالفاتها، على

 و هو ا تبين من خالل عرض هذه التغيرات اإلقليمية مدى تأثيرها على العالقات بين البلدينو هكذ.)5(

   .ما يوضح الجواب عن السؤال الثالث في مشكلة الدراسة

 في كلينتون بيل األمريكي والرئيس تشيللر تانسو "تركيا وزراء رئيسة بين 1993 عام لقاء تكلل لقد

 عام وفي". االقتصادي للتعاون مشتركة لجنة "تشكيل على  فإنالطر اتفق عندما بالنجاح واشنطن

 اتبعت كما العالم، في المتحدة للواليات أسواق عشرة أفضل قائمة في تركيا واشنطن أدرجت 1994

 التبادل زيادة يتيح مما السابق من عملية أكثر تركية –أمريكية تجارية سياسة األمريكية التجارة وزارة

 عام انتهت التي الزراعة مجال في التعاون اتفاقية تجديد تم 1995 عام وفي. ينالبلد بين التجاري

                                                            
  375ذكره، سبق مرجع المتغيرة، تركيا يمركر هانز 1
  33 ص ذكره، سبق مرجع، ,التنمية، و العدالة حزب ظل في التركية األمريكية العالقات صادق، لطيف ريز 2
  56 ص ذكره، سبق مرجع العراقية، األمريكية الحرب و تركيا – إيران الصادق، عبد علي 3
  80 ثامر محمد كامل مرجع سبق ذكره،ص 4
  108ماد عبد الرحيم الضميري، الدور اإلقليمي التركي في الشرق األوسط بعد الحرب الباردة،مرجع سبق ذكره،ص  ع5
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 العام في وتم مضاعفة، ضريبة فرض بمنع تتعلق الطرفين بين اتفاقية وقعت 1996 عام وفي. 1990

  .)1(الدولتين بين التجاري التعاون لتنسيق" األعمال تطوير مجلس "تأسيس نفسه

 أوفدت تركيا في  السلطة أربكان،إلى الدين نجم بزعامة 1996 معا في الرفاه حزب مجيء بعد

 من فيها تحذرهم الجدد األتراك المسؤولين إلى رسالة حامال تركيا إلى وزارتها وكيل األمريكية اإلدارة

 في اإلسالمي الرفاه حزب زعيم حكومة مع التعاون الستمرار شرط األمريكية المصالح حماية أن

 ضرورة و تركيا في"القومية مصالحها "الرسالة،على في واشنطن، وشددت. ربكانأ الدين نجم تركيا

 و.)2(" اإلنسان حقوق و الديمقراطية التزاماتها و وأوروبا األطلسي شمال حلف "في أنقرة دور استمرار

 سوف حكومته بأن صرح فقد أربكان جهة من أما ،الرسالة فهم أربكان أن األمريكية الوزارة وكيل أكد

 تمس التي االتفاقات باستثناء السابق، في المتحدة الواليات مع تركيا وقعتها التي االتفاقات بجميع لتزمت

  .)3(يطبقها لن فهو التركية الوطنية المصالح و القومي األمن

 واشنطن إلى كبير تركي واقتصادي وسياسي عسكري وفد توجه،1997 شباط 23و 19 بين فيما

 األبرز المدني الوجه كان التركية،و األمريكية العالقات لمجلس لسنويةا االجتماعات دورة لحضور

 الالفت كان و.أنذاك الرفاه حزب في الشخصيات أهم أحد غول اهللا عبد الدولة وزير هو التركي للوفد

 في بمداخلة األمريكية و التركية السياسية األوساط فاجأ قد غول الرفاهي الوزير أن الزيارة في

 النموذج هذا نقل يقترح وأنه "األمريكي العلماني النموذج يحبذ الرفاه إن "بصراحة فيها قال،واشنطن

 الدين نجم الجديد التركي الوزراء رئيس بدء األمريكيين أزعج فقد ذلك من بالرغم لكن و ،)4(تركيا إلى

 في مضيه همأزعج و،بذلك القيام بعدم منهم توصية متجاهال،إيران بزيارة الخارجية جوالته أربكان

 البلدين بين التنسيق إلى يدعو إعالنا فيها وقع التي ليبيا بينها من كان،إسالمية دوال فقط شملت جولة

 و بل،لإلرهاب الراعية للدول األمريكية القائمة رأس على ليبيا كانت حين ،في "اإلرهاب "لمكافحة

  .)5(* !!لوكيربي طائرة حادث في االتهام موقع في تقف

                                                            
  379 ص ذكره، سبق جديد،مرجع ثوب عن تبحث المتغيرة كريمر،تركيا هانز 1
 91، مرجع سبق ذكره ص )لقطب الواحدمن األقطاب المتعددة إلى سياسة ا( تركيا و الواليات المتحدة , ،ساالر أوسي و يوسف الجهماني2
  169 ص ذكره، سبق مرجع أربكان، إلى أتاتورك من تركيا هالل، رضا 3
 92،مرجع سابق،ص )من األقطاب المتعددة إلى سياسة القطب الواحد ( تركيا و أمريكا ,  ،ساالر أوسي و يوسف الجهماني4
  .289رهص  ياسر احمد حسن،تركيا البحث عن المستقبل، مرجع سبق ذك5

 مدينـة  فـي  الواقعـة  لـوكربي،  فـوق  تحليقها أثناء أمريكان بان لشركة التابعة ،747 البوينغ الطائرة انفجرت،1988 عام ديسمبر 21 في*

 وقعت حيث القرية من شخصا 11 و الطائرة متن على كان من جميع هم شخصا 259 مقتل الحادث عن نجم قد و  االسكتلندية دمفريزوغالوي

 الليبية السلطات لكن باعتقالهما بريطانيا طالبت و ليبية طيران بشركة موظفين على اخيرا االتهام استقر و بالحادث عربية أطراف دةع تهمت و

 .ذلك رفضة
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 الطريق و الرفاه حزب الحاكم اإلئتالف شريكي بين الخالفات أن تدرك األمريكية اإلدارة كانت فقد

 دور على أخرى جهة من وتعول طويلة، لفترة السلطة تبقي لن تشيللر تانسو بقيادة العلماني القويم

 مجلس خالل من سياستها، احتواء و الحكومة حركة ضبط في الجمهورية رئيس و العسكرية المؤسسة

و تبين هذه األحداث و التطورات كيف ساهمت القوى السياسية التركية في .)1(التركي القومي األمن

  .رسم نمط جديد من العالقات و هو ما يفسر جواب السؤال الخامس في مشكلة الدراسة

من خالل ما تقدم نرى أنه وعلى الرغم من سيطرة األتراك العثمانيين على الوطن العربي و جزء 

 إال أنها ظلت ،القرن العشرينن أوروبا خالل الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى بداية واسع م

 خاصة مع ،لعب دور أكبر فكانت على امتداد هذه الفترة العبا أساسيا في العالقات الدوليةتأمل ب

  .ريكية حتى اآلنالواليات المتحدة التي ربطتهما عالقات مميزة منذ بداية تأسيس الواليات المتحدة األم

المتغيرات الداخلية في العالقات التركية األمريكية و ستجيب الباحثة في أما الفصل الثالث فسيتناول 

  :خالل الفصل على األسئلة التالية

 على حكومة الرفاه اإلئتالفية برئاسة 1997 ما هو دور المؤسسة العسكرية في انقالب عام -1

  نجم الدين أربكان؟

  هذه المتغيرات على وحدة و كيان الدولة التركية؟ كيف أثرت -2

 ما الدور الذي لعبته المتغيرات الداخلية التركية في التأثير على العالقات بينها و بين الواليات -3

  المتحدة األمريكية؟ 

 ما هي إنجازات حكومة حزب العدالة و التنمية على الصعيد الداخلي التركي و ما سبب -4

  نجاحها؟

  

 

  

  

  
                                                            

  290 ص سابق، مرجع المستقبل، عن البحث تركيا حسن، أحمد ياسر 1
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  :الثالث الفصل

________________________________________________________  

  2011 إلى 1997 من األمريكية التركية العالقات في الداخلية المتغيرات

  

     – 1997 من األمريكية التركية العالقات في الداخلية المتغيرات الفصل هذا في الباحثة ستتناول

 التغيرات منها و السياسية المتغيرات األول المبحث : مباحث عدة إلى الفصل ستقسم و ،2011

 و االقتصادية المتغيرات سيتناول الذي الثاني المبحث ثم ،اإلنسان حقوق و العسكر دور و الحزبية

 عام من ثم ،2002 – 1997 عام بين ما الفترة في التركي االقتصاد حالة بالتفصيل شرح

 بين الفرق و تركيا في الحكم سدة العدالة حزب فيها استلم التي رةالفت هي و،2011  عام حتى،2002

 هي و االجتماعية المتغيرات إلى نصل ثم ،األمريكية التركية العالقات على أثرت كيف و المرحلتين

 واسع جدال أثارت و كبيرا إعالميا حيزا أخذت التي المركزية القضية الحجاب قضية و الثقافة و الدين

  .مسلمين سكانها أغلب علمانية دولة التركية الدولة أن بحكم معارض و مؤيد بين النطاق
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   السياسية التغيرات: األول المبحث

  )2011 – 1997 (العسكر دور و الحزبية التغيرات :األول المطلب

 نأ يرى إسالمي أحدهما نرئيسي تيارين بين "صراعا و "ثقافيا و "فكريا انقساما التركي المجتمع شهد

 علماني واآلخر ،التركي المجتمع و التركية السياسة في مهم دور لها اإلسالمية القيم و اإلسالمي الدين

 من عددا اتجاه كل ويمتلك بالغرب تركيا إلحاق إلى ويسعى إسالمي هو ما كل طمس إلى يهدف

 مساحات يشملل ،االتجاهين بين الصراع يمتد و والمؤسسية الفكرية والفعاليات الفرعية التيارات

  .)1( والثقافية والسياسية االجتماعية القضايا من واسعة

 في تشكل التي السياسية األحزاب و الجمعيات و الجماعات من عدد في ويتمثل اإلسالمي االتجاه: أوال

 وحزب والتنمية العدالة حزب وهي ،أحزاب ثالثة في تتمثل و.)2( تركيا في اإلسالمية الحالة مجموعها

 من التركي المجتمع في والتجديد التغيير إلى اإلسالمية األحزاب وتسعى ،الفضيلة حزب و السعادة

 و التلفزيونية والقنوات الصحف واقامة الجامعات و المدارس إنشاء عبر متقدمة تحتية بنى خلق خالل

 المستقليين األتراك األعمال رجال وتأييد مساعدة على بذلك االعتماد و باالقتصاد والنهوض ،اإلذاعية

  .)3 ()موسياد(

 1923 عام أتاتورك كمال مصطفى انقالب بعد للوجود ظهر الذي االتجاه وهو العلماني االتجاه: ثانيا

 ،أيضا الجيش على و تركيا في االجتماعية و السياسية الحياة على االتجاه هذا سيطر الحين ذلك منذ و

 فيما أصبح الذي التركي الجيش على سيطرته خالل من سيطرته وأحكم قوته االتجاه هذا اكتسب فقد

 األولى أجندته تمثلت الذي الجمهوري الشعب حزب في تمثل و ،تركيا في األول العلمانية حامي بعد

 في الغربي بالنمط واألخذ ،الغربية بالحضارة إلحاقها و ،العريق اإلسالمي ماضيها عن تركيا بسلخ

  ).4( ،والمجتمعية السياسية الحياة مجاالت شتى

  :2002 – 1997 الفترة في تركيا في السياسية الحياة : الثاني المطلب

 ففي حزبية تغيرات عدة 2002 إلى 1997 عامي بين ما الفترة في تركيا في السياسة الحياة شهدت

 العسكرية المؤسسة بين الصراع في تمثلت حادة داخلية سياسية أزمة من تركيا عانت 1997 عام

 ،أنذاك أخرى جهة من التركي الوزراء رئيس أربكان الدين نجم حكومة و  ،جهة من ةالعلماني والقوى

                                                            
    76،ص 199، العدد  )2003,مؤسسة األهرام للدراسات:اهرة الق(, محمود محمد خليل،،التطورات الداخلية في تركيا، مجلة الدفاع 1
  87ص ,   علي حسن باكير و أخرون،تركيا تحديات الداخل  و رهانات الخارج،مرجع سبق ذكره2
الناشـر للدعايـة    مؤسـسة   :بيـر زيـت     (،)التجربة التركية و تجارب الحركات اإلسـالمية والعربيـة          ( خالد الحروب،التيار اإلسالمي والعلمنة السياسية       3

 .37،ص  )2008واإلعالن،
  88ص ,  علي حسن باكير تركيا تحديات الداخل و رهانات الخارج، مرجع سبق ذكره4
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 برئاسة علمانية أخرى حكومة محلها لتحل، "بها اإلطاحة "باألحرى أو األخيرة إنهيار عنها ونتج

 ديسمبر 24 انتخابات بعد ما ألزمة كامتداد،األزمة هذه وجاءت ،األم الوطن حزب زعيم يلماز مسعود

 وهشاشة ،المؤسسة لهذه المهيمن السياسي الوضع أساسية أمور ثالثة لتكشف البرلمانية، 1995

 تشكيل يكون أن توقع كما ،تركيا في والدولة المجتمع في الهوية أزمة واستمرار التركية، الديمقراطية

  .)1( األزمة لهذه مؤقتا حال يلماز  مسعود حكومة

 حزب تشكل وعندما عديدة، لسنوات ذلك بعد السياسي ملالع في المشاركة نفسه أربكان على حظر

 و "الرفاه "لسياسات مشابهة "إسالمية "سياسات وتبنى المنحل، الرفاه حزب أنقاض على الفضيلة

 تركيا خرجت هكذا و،)2(،2001 العام في أيضا بحله قرار بإصدار الدستورية المحكمة تتوان لم،أربكان

 بولنت فإن لذا. أجاويد بولنت و يلماز مسعود بين  اإلئتالفية الحكومة أزمة في لتدخل أربكان أزمة من

 البرلمان حجب التي الوزارة تلك لها، متحمسا يكن لم،االئتالفية الوزارة هذه في وجوده أثناء أجاويد

 ال أصبحت أن وبعد الفساد، بسبب ،1998 عام من الثاني تشرين شهر نهاية في عنها الثقة التركي

 رئيس منصب وتولي حكومة لتشكيل استعداده عن أجاويد أعلن األثر على و.فيه لبيةاألغ تمثل

 األحزاب من الكافي الدعم على حصوله عدم بسبب ،بعد فيما المهمة هذه عن تخلى لكنه و )3(الوزراء

  .البرلمان في أغلبية له ليكون معه ستأتلف أنها يعتقد كان التي

 الوطن حزب منها للحكومة المعارضة السياسية األحزاب عماءز بعض طالب أيضا األزمة أثر وعلى 

 بإجراء العلمانية، األحزاب من غيرها و الديمقراطي تركيا حزب و ،الديمقراطي اليسار حزب و ،األم

 أجرى حينها في ديميريل سليمان التركي الرئيس أن إال ،1997 عام ربيع في مبكرة انتخابات

 الرئيس إعالن عن المشاورات تمخضت حيث بنصائحها لألخذ الجيش قيادة مع أولية مشاورات

 الخوف كان القرار هذا من والهدف ،بالطبع مبكرة انتخابات إجراء في التريث األفضل من أنه التركي

 حزب يحقق أن المتوقع من كان أنه خاصة ،للسلطة اإلسالمية التنظيمات و األحزاب وصول من

 وبعد. )4(العلماني النظام حامية العسكرية المؤسسة به تسمح لم ما وهذا ،األصوات من%20 الفضيلة

 التركي الرئيس أقدم الوزارة تشكيل كلف الذي التركي، والتجارة الصناعة وزير إيريز إيرين فشل

 وهي ،حكومة بتشكيل أخرى مرة  الديمقراطي اليسار حزب زعيم أجاويد تكليف على ديمريل سليمان

   )5(انتخابات إجراء لحين أعمال تصريف حكومة

                                                            
،ص 120العـدد )القاهرة،مؤسسة األهرام للنشر    (,  جالل عبد اهللا معوض،،األزمة السياسية التركية و احتماالت تطورها مجلة السياسة الدولية            1

114،1999 
 .38مرجع سبق ذكره،ص)التجربة التركية و تجارب الحركات اإلسالمية و العربية(حروب،التيار اإلسالمي والعلمنة السياسية  خالد ال2
  72،ص  )2000دار حوران للطباعة و النشر،:دمشق( يوسف إبراهيم الجهماني،أتاتوركية القرن العشرين 3
  16،ص  )2001دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع،:دمشق "( تحليلية رصد و دراسة" سليمان مخلوف،المؤسسة العسكرية التركية 4
  73 يوسف إبراهيم الجهماني،أتاتوريكة القرن العشرين،مرجع سبق ذكره،ص5



 

80 
 

 من أساسا تتشكل أقلية حكومة أول كانون 11 في  الديمقراطي اليسار حزب زعيم أجاويد بولنت شكل

 في وزارية حقيبة 24 سوى الوزارة هذه تضم ولم مستقلين نواب ثالثة إلى باإلضافة ،حزبه من نواب

 بموافقة،البرلمان ثقة الحكومة تنال نفسه الشهر من 17 وفي السابقة الوزارة تضمها كانت 37 مقابل

  .)1(التصويت عن واحد نائب وامتناع ،188 مقابل 306

 اإلرهاب "هما محتمال تهديدا شكال رئيسين عدوين من الحكومة، هذه على بداية الخوف وكان

 المتمثل العلمانيون يصفه ،كما"الرجعي اإلسالم "و ،الكردستاني العمال حزب في المتمثل " االنفصالي

 على بناء الوشيك وقوعه إمكانية التهديدين أول فقد ما سرعان أنه إال.اإلسالمي التوجه ذات ألحزاببا

 في أوجالن اهللا عبد بوجود تركيا المتحدة الواليات أخبرت كلينتون، بيل للرئيس ظاهريا شخصي قرار

 في تركيا تنيروبي،ونجح و أثينيا على األمريكية الضغوطات أثمرت كينيا، في اليونان سفارة

 بل فحسب، للمنظمة قاسية ضربة االعتقال هذا يشكل فلم الكردستاني العمال حزب زعيم اختطاف

  .)2(. "استخدامه عن المتطرفة القومية األحزاب تتوان لم هائل، عاطفي مردود عن وأسفر

 الجديد جهابرنام فإن ذاته؛ الوقت في ومتناقضة متنوعة؛ أطيافا تجمع بدت الحكومة أن من الرغم على

 الدولي النقد صندوق توصيات وفق اقتصادي بإصالح القيام: أوال: أهمها أمور، عدة في واضحا كان

 استعادة محاولة: األوروبي،ثالثا االتحاد لعضوية لالنضمام البالد مسعى متابعة استمرار: ثانيا لتركيا،

 المؤسسة هواجس سكينت يضمن بما الدولة، مؤسسات على وسيطرتها الحكومية السلطة تماسك

 نتائج تحقيق من الحكومة تمكنت المهام معظم في. اإلمكان قدر السياسة في تدخالتها إلبعاد العسكرية

 انقضاء قرب للجدل إثارة أكثرها كان التي المشكالت بدأت ما حتى فقط واحد عام يمر لم ولكن طيبة

 شهدت ما سرعان ولكن. )3(لمنصبل شخص عن البحث وضرورة ديميريل سليمان الرئيس والية فترة

 تردي إلى أدى مما ،المجتمع مشاكل حل على القدرة وفقدت شديدة اقتصادية أزمة الحكومة هذه

 نائب باستقالة بدأت والتي لها المأساوي السقوط الى النهاية في أدى مما البالد في االقتصادي الوضع

 ونواب الوزراء من وعدد جيم إسماعيل يةالخارج وزير وتبعه أوزجان الدين برهان الوزراء رئيس

  .)4( الحكومة

 أجاويد بولنت حكومة قررت ،االجتماعية و االقتصادية األزمة تفاقم و السياسي التوتر أجواء ظل في

 ،2002 عام الثاني تشرين من الثالث في مبكرة انتخابات إجراء ، )2002-  1999 ( اإلئتالفية

 على المفروض الحظر بسبب غول اهللا عبد بقيادة ،االنتخابات هذه في التمنية و العدالة حزب فشارك
                                                            

  18 سليمان مخلوف،المؤسسة العسكرية التركية،مرجع سبق ذكره،ص1
  131- 130،ص )2009لثقافي العربي،المركز ا:بيروت (حسين عمر،  تاريخ تركيا المعاصر .  حميد بوزرسالن،ت2
  156 ياسر أحمد حسن،تركيا البحث عن المستقبل،مرجع سبق ذكره، ص 3
   78محمود محمد خليل، مجلة الدفاع مرجع سبق ذكره، ص  4
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 من ) 28،34 (نسبة على بحصوله الفوز تحقيق من الحزب تمكن و ،1998 عام منذ أردوغان

 أصبح و األصوات ثلثي على حاز بذلك و ،550 أصل من مقعدا 363 بذلك محتال ،الناخبين أصوات

 على الجمهوري الشعب حزب منافسه حصل بينما ،الوطني جلسالم في بمفرده الحكومة تشكيل بإمكانه

 التنمية و العدالة فحزب).1. (المجلس في مقعدا 178 إشغاله و الناخبين أصوات من ) %19،39 (نسبة

 لالنضمام ويسعى السوق رأسمالية يتبنى للغرب معاد معتدل،غير محافظ حزب أنه على نفسه يصنف

 و إسالميا حزبا يكون أن ينفي لكنه إسالمي توجه و إسالمية رجذو وذو األوروبي، االتحاد إلى

  .)2( السياسية خطاباته في الدينية الشعارات يستخدم أال على يحرص

 واقع من ،2001 عام تأسيسه قبل وضعت والتي الجديدة والتنمية العدالة حزب إستراتيجية وانطلقت

 إمكانية شلت ثنائية ضمن تركيا حبست السابقة السياسات وأن. وتاريخي استراتيجي: عمقين لتركيا أن

 والبحر القوقاز في لتركيا الجغرافي والمحيط اإلسالمي، العربي العالم أي اآلخر، الجانب مع التواصل

 من واالستفادة التاريخي عمقها تركيا استعادة إن،الشيوعية الكتل من جزءا كان الذي والبلقان، األسود

  ).3 (والتنمية العدالة حزب سياسة أولويات في كان ياالستراتيج الجغرافي عمقها

 داخل االندماج فكرة يؤكد و ،للحزب بالنسبة األهداف أهم من األوروبي لالتحاد االنضمام يعتبرو

 والتكنولوجية العلمية المكتسبات واستيعاب ،واالقتصادي السياسي بالمعنى األوروبية المنظومة

 لالتحاد االنتماء متطلبات مع تتناقض ال لتركيا اإلسالمية لهويةا أن من انطالقا الغربية للحضارة

 التركي للشعب سيضمن بل ،اإلسالمي محيطها عن يعزلها لن الديمقراطية معيار وباألساس األوروبي

 للشعوب متاح هو مثلما حضارية بطريقة عنها والتعبير اإلسالمية هويته على الحفاظ في حقه

  .)4(األوروبية الدول في سلمةالم لألقليات و األوروبية

  : المزايا من العديد سيجلب لالتحاد االنضمام أن أيضا الحزب وأكد

 يكون أن وراء يسعون وهم ،العالم في تركيا لدور العلمانيين عن مختلف تصور العدالة لحزب-1

  .)5(األوروبية ضويةبالع إال تحقيقه يمكن ال وهذا ،اإلسالمي والعالم أوروبا في ودولية إقليمية قوة تركيا

                                                            
 .17 علي حسن باكير و آخرون،تحديات الداخل و رهانات الخارج،مرجع سبق ذكره،ص 1
 .46،ص 61العدد  )2011مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اإلسترتيجية،:القاهرة (في تركيا تجربة اإلسالميون , محمد نور الدين 2
  79-78،ص 126العدد  )2006األمانة العامة للجامعة العربية،:القاهرة( محمد نور الدين سياسة تركيا اإلقليمية، شؤون عربية 3
, 3 مـج , 6 العدد،   )2011 : القاهرة( , األوسط الشرق دراسات مجلة, لمعاصر   عبير محمد الغندور، جدلية بدائل التوجه السياسي التركي ا         4

 .370ص 
المعهد الوطني لـإلدارة    :دمشق  ( حسين طالل مقلد،تركيا و االتحاد األوروبي بين العضوية و الشراكة،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية                5

 5،ص1،العدد 26،المجلد  )2010العامة،
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 خارج المسلمة لتركيا مكان إليجاد الحزب بقيادة دفعت ،جديدة تفكير خريطة فرض أيلول 2-11

  .االقتصادي التخلف و المزمنة المذهبية والمشكالت واالضطراب التوتر دوائر

 ديةاقتصا ديناميات وستطلق ،التركي للمجتمع الرفاهية مستوى سترفع االتحاد في تركيا عضوية-3

 العرقية النزاعات وتعطل ئة،فمتكا مواطنة تأسيس عن فضال المناطق بين اإلنمائية الهوة وستردم هائلة

  .والمذهبية

 و ،اإلسالمي والعالم الدولي المجتمع في تركيا صورة من ستحسن االتحاد في تركيا عضوية-4

  .)1( والعالم المنطقة في وأساسيا محوريا دورها ستجعل
  

  :2011 – 2002 بين ما الفترة في تركيا في السياسية الحياة : ثالثال المطلب

 التقطت التي القوة كونه،والتبجيل الشعبي باالحترام الحديثة، التركية الدولة تأسيس ومنذ الجيش، حظي

 للجيش التقديرية النظرة هذه بقايا واستمرت. وبنائها ترسيخها على وسهرت التقسيم وحل من تركيا

 علمانيتها ترسخت التي" العلمانية المؤسسة "موقع وتسلم. مهمة بدرجات وخفت اهن،الر الوقت إلى

 في وخاص مميز بوضع يتمتع تركيا في الجيش إن القول يمكن الشكل بهذا )2(عقود ثمانية مدار على

 يستغل و طويلة سياسية وخبرات مزدهرة تحتية وبنية كبير بشري احتياطي يمتلك كونه و ،المجتمع

 الخارجية و الداخلية السياسات صياغة في والحاسم المؤثر العامل يشكل فإنه التركي شارعال ثقة

 مجلس إشراف تحت العسكرية المؤسسة يضع التركي القانون أن من الرغم على ،)3(التركية للجمهورية

  .التركي الوزراء

 وفق التركية ياسةالس في األساسي المحرك ظلت  العسكرية المؤسسة ألن ،ذلك غير الواقع لكن .

  .)4 (.1982 عام إفرين كنعان الرئيس صاغه الذي الدستور

 األفق في تهب التغيير رياح بدأت ،تركيا في األمور زمام التنمية و العدالة حكومة استلمت وعندما

 مع توتر أو مواجهة أي من بتهربه المعروف أوزتك حلمي الجيش قائد مرونة الحكومة فاستغلت

 لدور نهائيا حدا وضعت التي الدستورية التعديالت لتمرير ،التركي المجتمع في يراتوالتغ الحكومة

 ،العسكر من 5 مقابل مدنيين 9 القومي األمن مجلس أعضاء أصبح أن بعد السياسية الحياة في العسكر

 للجيش العام األمين أصبح حيث،السابق في كانت كما للحكومات ملزمة تعد لم المجلس قرارات أن كما

                                                            
 6،مرجع سبق ذكره،ص حسيين طالل مقلد1
 36 خالد الحروب،التيار السياسي و العلمنة السياسية،مرجع سبق ذكره،ص 2
  19 سليمان مخلوف،المؤسسة العسكرية التركية رصد و دراسة تحليلية،مرجع سبق ذكره،ص 3
  94،ص ,مرجع سبق ذكره ,  سمير سبيتان،تركيا في عهد رجب طيب أردوغان 4
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 رئاسة مع المباشرة بالعالقة عاما،70 المنصب هذا الجنراالت شغل أن بعد الوزراء لرئيس ويتبع مدنيا

 مرة من بدال شهرين كل يجتمع أصبح الذي المجلس نشاط في صالحيات أي تملك تعد لم التي األركان

  .)1(بالشهر

 المستوى على كنموذج ركيةالت الدولة دور األمريكية المتحدة الواليات رأسه وعلى الغرب يتقبل

 نموذجا وتقدم علماني، نظام إطار في المعتدل لإلسالم مثاال تقدم فهي والثقافي، األيديولوجي

 بوش الرئيس أعلن،2005 العام من يونيو ففي. الديمقراطي الحكم فيها يندر منطقة في للديمقراطية

 تحليل حسب الحقيقي السؤال لكن".كبيرال األوسط الشرق لشعوب مثال التركية الديمقراطية أن "االبن

 أم اإلسالميين الندماج كمثال الحضاري نموذجهم تسويق األتراك يقبل هل الشرقاوي باكينام الدكتورة

  تؤدي اإلنسان حقوق أن باكينام الدكتوره حسب الحالتين كال وفي المنطقة؟ لشعوب العلمانية لتقديم

 العلمانية األوروبية القيم منظومة من اقترابه مدى لتحدد تركي،ال النموذج معالم تشكيل في رئيسيا دورا

: حضاري مكون من أكثر بين للمزج تسعى حضارية خصوصية ذات تركية برؤية اقترانه مدى أو

ال السادس في مشكلة الدراسة و تجيب هذه الفقره بشكل مختصر عن السؤ. )2(تركي غربي، إسالمي،

  و هو نظرة القوى السياسية األمريكية لدور 

تركيا اقليميا و هذا الدور هو ما تريده الواليات المتحدة األمريكية لتركيا و سعت بشكل كبير لدعمه و 

  .محاولة تسويقه في المنطقة العربية الذي سيتوضح من خالل الفصول القادمة في الدراسة 

 حقوق نيل في أكرادها وحق الكردية، بالمسألة تركيا في اإلنسان حقوق عن الحديث تبطار ما غالبا

 ومفهوم الكيان بوحدة ذلك الرتباط نظرا ،بشدة زالت وما تعارضه أنقرة كانت ما وهو وسياسية، ثقافية

 غير تلك هي األقليات أن من لوزان معاهدة عليه ننصت ما سوى األقليات ووجود التركية األمة وحدة

  )3(واليهود واليونان األرمن مثل دينية أقليات أي المسلمة

 ترى حين في و وأنقرة واشنطن بين رئيسية خالف نقطة إلى تتحول أن اإلنسان حقوق مسألة وتكاد

 عمليات سوى ليس،اإلنسان لحقوق انتهاكات بالغرب يوصف ما وأن داخلي شأن المسألة هذه أن تركيا

 المواد إلغاء و الديمقراطية العملية بتعجيل سابقا طالبت قد كانت كلنتون بيل يسالرئ إدارة فإن،إرهابية

  .)4(الرأي حرية من تحد التي والقوانين الدستورية

                                                            
  95هد رجب طيب أردوغان،نفس المرجع السابق، ذكره، سمير سبيتان،تركيا في ع1
  93، ص)2012مركز الدراسات الحضارية و حوار الثقافات،: القاهرة(نادية محمود مصطفى و باكينام الشرقاوي، تركيا جسر بين حضارتين، 2
  40 محمد نور الدين، تركيا الجمهورية الحائرة،مرجع سبق ذكره، ص 3
  92 ص،ذكره سبق مرجع،أمريكا و تركيا،الجهماني إبراهيم و أوسي ساالر 4
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 2000 لعام األوروبية المفوضية قرار جاء أن بعد اإلنسان بحقوق خاصة إصالحات تركيا وبدأت

 اإلنسان حقوق مستوى على الضعيف األداء بسبب وذلك ،كوبنهاجن بمعايير اإليفاء في تركيا بفشل

 األمن مجلس خالل من بالدستور المدعم التركية،و السياسية الحياة في للعسكريين الكبير والدور

 توفير تم فقد،التعبير لحرية بالنسبة أما للدستور تعديال 34 في اإلصالحات هذه وتمثلت )1(.القومي

 بشكل آرائهم عن لتعبيرهم المسجونين لألفراد اإلنسان حقوقل األوروبية االتفاقية عليها نصت ضمانات

  .)2(عنيف غير

 في المحاكم  تستخدمها كانت والتي العقوبات قانون في المواد بعض الحكومة غيرت،2002 عام وفي

 الدينية الحقوق من ووسعت ،اإلعدام عقوبة نفسه العام من آب في ألغت و التعبير،كما حرية تقييد

 إنهارت والتعديالت التغيرات هذه كل وبعد تركية غير بلغات البث وحقوق المسلمة غير لألقليات

 مبكرة انتخابات عن وأعلن ،االقتصادية وأهمها والخارج الداخل من ضغوط بسبب ،اإلئتالفية الحكومة

 اصالحات تالها و كليا التركي السياسي المسرح فاختلف ،األمور زمام والتنمية العدالة حزب واستلم

 واستقالله القضاء نظام إصالح متابعة عن بداية فأعلن اإلنسان، حقوق في جذرية تغيرات و جديدة

 ملف تابع ثم ،)3( السجناء معاملة وسوء للتعذيب فعالة مكافحة و النقابات حقوق المرأة، وحقوق

 حرية عيموتد اإلعدام عقوبة إلغاء منها اقتصادية و اجتماعية و سياسية من الحقوقية اإلصالحات

 إلغاء تم و،السلم وقت في العسكرية المحاكم أمام المدنيين محاكمة إلغاء تم و والتجمع والتعبير التفكير

 أن إال،الوطني البث سلطة و األعلى التعليم مجلس في العسكرية المؤسسة لممثلي المخصصة المقاعد

 و العسكريين بين التوازن تحول حيث،مؤسسيا تكوينه و القومي األمن مجلس دور في تمثل تعديل أهم

 سكريتاريته و للمجلس التنفيذية السلطات تقليص تم كما ،المؤسسة هذه يترأس مدنيا أصبح و،المدنيين

 و األمريكية الرؤية من كال يقترب الذي اإلرهاب مكافحة قانون في تحسنات أتبعه و وكما ،العامة

 ما في أما اإلنسان، حقوق مسألة في كبيرا تأثيرا رتؤث لم أنها إال،اإلرهاب مكافحة سبل حول التركية

 البث فأصبح الحكومات من سابقاتها عن كبير بشكل تحسن الحكومة فأداء الثقافية بالحقوق يرتبط

 العرقية و اللغوية لألقليات المدارس فتح حرية و التركية األقليات لغات بمعظم يبث التركي التلفزيوني

  :أهمها من التي و جديدة قوانيين سن على الحزب عمل كما.)4(

 بالزي تتعلق ألسباب الجامعات طالبات إبعاد يجوز ال أنه على يشدد قرار مشروع تقديم -1

 .العالي التعليم مؤسسات في الملبس حرية إطالق بشأن أخرى نصوصا يتضمن كما والمالبس،

                                                            
  105 ص سابق، مرجع حضارتين، بين جسر تركيا الشرقاوي، باكينام مصطفى،و محمود نادية 1
  106 ،ص,السابق المرجع نفس حضارتين، بين جسر تركيا الشرقاوي، باكينام و مصطفى محمود نادية 2
 ، )1998 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة: بيروت ( الفلسطينية، الدراسات الجدل،مجلة جاهاتات تركيا في اإلنسان حقوق المسلماني، أحمد 3

  196، 131 العدد
  196 ص,  السابق المرجع نفس الجدل، اتجاهات تركيا في اإلنسان المسلماني،حقوق أحمد 4
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 .المعلومات على بالحصول الفرد حق قانون سن -2

 إلنقاذ قانون استصدار أردوغان استطاع فقد أربكان، الدين نجم وفيسورالبر لقدوته تقديرا و وفاء -3

 ال التي السجن عقوبة بتنفيذ يقضي و أربكان، بقانون القانون هذا فعرف ،السجن من أستاذه

 .الجبرية اإلقامة إلى بالسجن الحكم تحويل أي بيوتهم، في المسنيين على سنوات الثالث تتجاوز

  .)1(تركيا حزب بحركة التحقوا الذين األكراد من التائبين عن العفو قانون إصدار -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  82 ص ذكره، سبق مرجع التنمية، و العدالة حزب ظل في تركيا صادق، لطيف ريز 1
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  :االقتصادية المتغيرات: الثاني المبحث

-1996تشيلر– أربكان (حكومات عدة 2002 وإلى 1997 عامي بين ما الفترة في تركيا على تناوبت

 على الكبير ثرهأ األمر هذا فترك، )2002- 1999 أجاويد ،1999- 1997يلماز  مسعود ، 1997

 – 1997 (يلماز مسعود حكومة بذلتها التي الجهود من الرغم على سلبية بصورة التركي االقتصاد

 التضخم إبقاء أمكن و األمام، إلى خطوة الضريبي اإلصالح سار فقد،1997 صيف في ، )1999

 مدروسة خطة عتمادا على الدولي النقد صندوق مع اتفاق إلى التوصل تم و بالمئة، السبعين نسبة تحت

 في تباطأ أن لبث ما التقدم هذا أن غير .تركيا في االقتصادي اإلصالح طريق على قدما السير بشأن

 للمناخ الضارة بالتأثيرات الشعور لدى السياسي؛ االستقرار تنامي لدى ،1998 سنة من الثاني النصف

 يمين و ديمقراطية،- اشتراكية تصاديةاق سياسات تطبيق إلى جديد من العودة لدى و الدولي؛ االقتصادي

 الدعم من صاعدة أشكال و ،العام القطاع في العاملين أجور في ملحوظة زيادات مع وسطية–

  .)1(الزراعي

  سنة ستمبر أيلول من عشر الثامن في جرت التي المبكرة البرلمانية االنتخابات نتائج تمخضت

  .متباينة اقتصادية سياسات تتبنى حزاباأ تضم أخرى إئتالفية حكومة تشكيل فرض عن ،1999

 كالهما و ،)باختشلي دولت ( القومية الحركة حزب و ،)اجاويد بولنت (الديمقراطي اليسار حزب

 اعتماد نحو التوجه مع هذا موقفهما يتناقض و. االقتصاد في الدولة جانب من قوية مشاركة يفضالن

 إلى يميل الحزب فهذا ،)يلماز مسعود( األم الوطن حزب التحالف في شريكهما لدى السوق اقتصاد

 شركاء على القائم التحالف هذا فإن يكن، مهما و ،)2(التركي المجتمع في حيوية األكثر القطاعات تمثيل

 سياسة تنفيذ و وضع على مضمونة، برلمانية أكثرية إلى استناده بفضل قادرا، كان متكافئين غير

 بدأت ثم. طويل زمن منذ المهملة تركيا مشكالت لبعض لو و معالجة آفاق على تنطوي اقتصادية

 التي و الدولي، النقد صندوق من برعايه ،1999 سنة السوق اتجاه في اإلصالحات من سلسلة تركيا

 من بالرغم و التركي، االقتصاد إضعاف إلى أدت اقتصادية مشاكل وجود مع متواز بشكل ترافقت

 هذه أن إال ،2000 عام مطلع في يرام ما على تسير األمور أن على دلت التي اإلشارات بعض وجود

  :)3(مظاهرها من كان و،2001 سنة عميقة بأزمة انتهت قد اإلصالحات من السلسلة

  .النمو معدل إنخفاض: أوال

  .بها التحكم يمكن ال درجة إلى الدولة خزينة في العجز نسبة إرتفاع: ثانيا

                                                            
  36 ص ذكره، سبق مرجع المتغيرة، تركيا كريمر، نزها 1
  37 ص,  السابق المرجع نفس المتغيرة، تركيا كريمر، هانز 2
3 http://www.odabasham.net/show.php?sid=28936 
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  .الفائدة سعر إرتفاع: ثالثا

  .)1(أوضاعها تردي و التغيرات هذه تحمل الدولة في االقتصادية القطاعات استطاعة معد: رابعا

 وقام ،المدى بعيدة واقعية اقتصادية برؤية جاء األمور زمام التنمية و العدالة حزب استلم عندما و

 هذهف  .االقتصادية لرؤيته تفصيال الحزب يضع هنا من و اقتصاديا، المبعثرة الدولة ظاهرة بمحاربة

 النشاطات في التدخل من منعها و الدولة تعريف وإعادة السوق، باقتصاد اإليمان على تقوم الرؤية

 في خبرتها خالل من مهما دورا تؤدي أن يمكن الغربية العواصم وإن األسعار، بأقل و االقتصادية،

 مؤسساتها هيكلة يدتع أن من بد ال الدولة أن الحزب يجد الرؤية هذه لتحقيق و االقتصادية، التنمية

 أن الحزب يرى بالتالي و )2(ليبرالي، منفتح خاص اقتصاد مع لتتوافق االقتصادية، و السياسية

 إيجاد ضرورة يرى أكثر،كما عقالني اقتصادي نظام لتأسيس ،مهمة الدولة مؤسسات خصخصة

 لدولة،ا مؤسسات خصخصة في التعجيل و الجدية إلى تؤدي سريعة إدارية و تشريعية ترتيبات

 في السلطة تسلمه بداية من الرؤية هذه بتطبيق الحزب بدأ و.العملية هذه في للمساهمة الشعب وتشجيع

 الدولة معهد أصدرها التي البيانات تشير إذ ملحوظا، و كبيرا تفوقا بسيطة مدة خالل حقق و ،البالد

 هذه بين من و التركي تصاداالق حققها طفرة ثمة أنه ،2005 عام االقتصاد أحوال لإلحصاءعن التركي

 عام في االقتصاد حال عليه كان ما بمجملها تقارن هي و عليها، يطلق كما ذهبية أرقام البيانات

  :)3(هي األرقام هذه و،2005 عام في عليه أصبح ما و،2002

  2005 عام % 7،63 إلى % 70 من التضخم معدل إنخفاض •

 عام دوالر مليار 73 إلى 2002 عام دوالر مليار 36 من للخارج التركية الصادرات قيمة إرتفاع •

2005. 

 لعام متوقعة كانت التي النسبة هي و المئة في 5،8 من القومي االقتصاد في النمو معدل زيادة •

 .المذكور العام في فعال تحقق التي النسبة هي و المئة في 7،6 إلى ،2005

 الدين فوائد تسديد كان أن الدولي،بعد قدالن لصندوق المستحقة التركية الديون من مليار 11 تسديد •

 خارجية ديون دوالر مليار 150 التنمية و العدالة حكومة ورثت قد و السابقة، الحكومات أمل هو

  . )4(باهظة سنوية بفوائد و السداد مستحقة

                                                            
1 http://www.odabasham.net/show.php?sid=28936 
  81 ص ذكره، سبق مرجع التنمية، و ةالعدال حزب عهد في التركية األمريكية العالقات صادق، لطيف ريز 2
 و البحوث و اإلسترتيجية الدراسات مركز: بيروت( األوسط، شؤون اإلصالح، و التركي السياسي االقتصاد غانم، البيومي إبراهيم 3

  179 ،ص )2006التوثيق،
  180 ص السابق، المرجع نفس االصالح، و التركي االقتصاد غانم، البيومي إبراهيم 4
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 أردوغان التركي الوزراء رئيس إنجازات األزمة هذه التهمت العالمية المالية األزمة بوادر مع

 الذي بالدهم، اقتصاد على األزمة تلك تأثير من التقليل في األتراك المسؤولين تفنن فرغم قتصادية،اال

 وإنتاجية مصرفية و سياحية و صناعية صلبة قاعدة إلى واستناده دخله مصادر تنوع و قوته ستسهم

 احتواء ةسرع في المالية األزمة لمواجهة احترازية إجراءات من الحكومة اتخذته ما على عالوة

 براثن من تركيا في اقتصادي قطاع أي ينج لم أنه وعالميون أتراك اقتصاديون محللون يؤكد آثارها،

 حيث)1(البالد، القتصاد الرئيسة الدعامة يعتبر الذي السيارات، صناعة قطاع خصوصا األزمة، تلك

 التركي قتصاداال تقلص كما %.45.5 بنسبة 2008 األول كانون في القطاع هذا صادرات تراجعت

 بداية التحسن بوادر ظهرت  و. المئة في 4،8 بنسبة العالمية األزمة نتيجة أيضا ،2009 عام في

 نموا التركي االقتصاد سجل و.المئة في 7،0 بنسبة حددته كانت التي الحكومة توقعات متجاوزا 2010

 في المسجلة القياسية لنسبةا زيادة توقع اإلحصاء معهد كان و ،2011 بداية في المئة في 8،8 بنسبة

 أحد على تقريبا نسمة مليون 73 تعد التي تركيا تحافظ و. المئة في 11،6 إلى 11،0 من ،2011

  .)2(المعهد بحسب،2010 للعام دوالر 10079 الفردي الدخل إجمالي بلغ و العالم في نمو نسب أعلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 الشرق دراسات مركز: عمان( أوسطية، شرق دراسات تركيا، في اإلسالمية للحركة السياسية المسيرة الرشدان، الفتاح عبد و البرصان أحمد 1

  149 ص، 39 العدد ، )2007 األوسط،
2 http://www.alquds.com/news/article/view/id/293845#.UUTvEBfBrH8 
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   االجتماعية المتغيرات : الثالث المبحث

 و الدين قضية هما و التركي المجتمع في كبيرا جدال أثارتا المبحث هذا في قضيتين ولتنا تميوس

   الحجاب قضية و ،الثقافة

  الثقافة و الدين :األول المطلب

 يماءاإل من كنوع رآه و الدولة هذه عن الغرب أحبه ما أكثر تقليديا هو العلمانية بتركيا يسمى ما

. أصيلة علمانية أبدا تكن لم تركيا لكن. الغربي الثقافي السياسي نموذجلل الرفيع بالمقام اعترافا بالرأس

 أخذت فقد.)1(المستويات كل على الدين في الدولة من تحكما و مطلقة سيطرة التركية العلمانية ولدت

 يتولى ومن مساجد من يبنى ما تقرر من هي الدولةالمجتمع، في دوره و اإلسالم تهميش في الحكومة

 و العلمانية حماة أنهم باعتبار الدينية األمور يخص ما بجميع األمور زمام العسكر تولى و إدارتها

 بدأت الحال هذه لكن و ،بالسياسة الدين علماء من تدخل أو محاولة أي قمع و ،األتاتوركية العقيدة

 ذو حزب وبوصول ثةالثال األلفية وبداية الثانية األلفية أواخر تركيا في الديمقراطية تنامي أمام بالتراجع

 وما كان الذي الشعب من وبأغلبية سياسيا واقعا الديني المشهد وأصبح المعايير اختلفت إسالمية أصول

 العثماني بالميراث وفخورة متدينة األغلبية،الغرب مع روابطها في األتاتوركية الصفوة يشارك لم زال

 قبلها من كبيرة ثقة إلى وأدى ،جديدةال للجمهورية بالوالء يدينون ينمواطن إلى تتحول وهي حتى

 والديمقراطية التركي للشعب الدينية الهوية بين مزاوجة على عمل الذي الحاكم الحزب لتوجهات

 في الديمقراطية لألحزاب مماثل محافظ ديمقراطي كحزب نفسه يقدم والتنمية العدالة فحزب. والعلمانية

 مسألة الدين واعتبار العلمانية قبول أساس على وجيتهأيدول والتنمية العدالة حزب بنى قد و.أوروبا

  )2(.خاصة

 الحريات و كافة اإلنسان حقوق بمباديء بااللتزام وتعهد 2007 انتخابات بعد المعايير بهذه والتزم

  )3(.المعتقد و الدين حرية يفرض الذي العلمانية مبدأ بها سيلتزم التي األشياء أهم أن وأضاف الفردية

 بعض في التقائهما دون المتحدة والواليات تركيا للبلدين والديني الثقافي المحتوى الفاخت يحل ولم

 وتوسعهما التفاعل و االتصال دوائر تنوع بسبب الوقت مرور مع تطورت التي،األنشطة أو الميادين

 وجهات تقارب أو اتفاقهما وبالتالي ثقافتهما، محتويات بعض اقتراب إلى بالنتيجة لتؤدي الطرفين بين

 بوجه القول ويمكن. منها االقتصادية و واألمنية السياسية سيما وال القضايا من مجموعة حول نظرهما

 نفوذهما لتنمية مفتاحا الثقافي بنائهما قيم لجعل جهدا تدخر لم األمريكية المتحدة الواليات إن عام

                                                            
  20 ص السبعون، ،العدد )2004والدولي، العربي للنشر المصرية الشركة:القاهره(,إسماعيل جمال.ت نظر، وجهات النموذج،مجلة تركيا، فولر غراهام 1
  119 ص،ذكره سبق مرجع حضارتين، بين جسر الشرقاوي،تركيا باكينام 2
 92 ص،3 العدد ، )2009 العامة، سةالسيا معهد:اهللا رام(سياسات، األوسط،مجلة الشرق سالم عملية في الوساطةالتركية الفتاح،مستقبل عبد بشير 3
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 الثقافي البناء قبل من تأثيرا رهاعتبا يمكن ما تأكيد أو الجزم فيه يصعب وقت في العالم في وتأثيرهما

  .)1(األمريكي نظيره في التركي

  :الحجاب قضية: الثاني المطلب

 يوم أركانها تهتز ،كادت1923 خريف من يوم ذات كمال مصطفى أسسها التي العلمانية، الجمهورية

 مروه النائبة ترتديه كانت الذي الحجاب و واإلثاره الدهشة في غاية يبدو بسبب ،1999 أيار من الثاني

  )2(.التركي للبرلمان العامة الهيئة قاعة به ودخلت قاوقجي

 تأسست والذي مسلم مليون 75 حوالي يسكنه الذي البلد هذا في الوطنية الهوية بجوهر تتعلق فالقضية

 القضائي النظام جانب وإلى ،األولى العالمية الحرب بعد متشددة علمانية كجمهورية به الحديثة الدولة

 يعد فلم. )3(منتخبة حكومات بأربع أطاح والذي السياسة في التدخل من الطويل التاريخ ذو الجيش كهنا

 وتحد سياسية، وقضية موقف بل رؤوسهن النساء بها تغطي قماش قطعة مجرد تركيا في الحجاب

 مانيةعل مع لها وفقا يتناقض ألنه ،الحجاب ترفض الدولة في القرار بصناعة ممسكة فئة إلرادة صريح

  )4( محجبات تركيا نساء من % 70 أن الملفت و تركيا

 الدوائر عنه تعبر الذي وهو :األول تماما متعارضين محورين إلى التركي الحجاب جدل وينقسم

 أن و ،علمانية دولة تكون أن والدتها منذ ارتضت التركية الجمهورية بأن ويقول التقليدية العلمانية

 وأن ،دينيا مطلبا ال للعلمانية مناهضا وأيدولوجيا سياسيا موقفا عكسي الحديثة صورته في الحجاب

 في مستترة  سياسية إسالمية لنزعة تجسيد جوهرة في المسألة من والتنمية العدالة حزب حكومة موقف

 التوجه ذات واألحزاب المدني المجتمع ومنظمات يبراليلال التيار والثاني. )5(الحاكم الحزب جسم

 ةقضي بدأت فقد. بالسياسة  عالقة لها وليس شخصية حرية الحجاب مسألة أن ترى يالت اإلسالمي

 وظلت للبالد جديد دستور وضع تم حتى 1980 إنقالب نتيجة التركية الجامعات في ومنعه الحجاب

 عملية بدأت حيث تركيا في السلطة إلى والتنمية العدالة حزب جاء أن إلى جدل مثار القضية هذه

 فزوجة إسالمية صولأ من لنقل أو ،اسالمي توجه ذو الحزب ألن والأ باألفق تلوح زمةلأل االنفراج

 ،البرلمان سيرئ وزوجة غول اهللا عبد الرئيس زوجة كذلك و كما الحجاب ترتدي الوزراء رئيس

 سيطرة مقدمتها وفي ،األزمات من كثير تحل لكي مهمة دستورية تعديالت إقرار على الحكومة فعمدت

 الجامعات في الحجاب ارتداء منع لحظر قانون فمررت تركيا في السياسية الحياة على العسكر

                                                            
  17 ص،ذكره سبق مرجع،الباردة الحرب بعد ما عالم في األوسط الشرق و التركية العالقات،سليم محمد نبيل و محمد كامل ثامر 1
  163،ص  )2006رياض الريس للكتب و النشر،:بيروت(،)الكمالية وأزمات الهوية في تركيا( محمد نور الدين، حجاب و حراب 2
3 ps.felesteen.wwwتخفف الحظر عن الحجاب في ثورة هادئة،تركيا  
42010‐10‐18/144258/news‐international‐arabic/ar/kw.com.alanba.www://http 
  5809العدد )1429:لندن ( بشير موسى نافع،انقسام و جدل تركيان حول مسألة الحجاب،القدس العربي 5
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 340 سوى يملك ال الذي الحزب عمد البرلمان أصوات ثلثي يتطلب التعديل فألن الحكومية والمدارس

 العدالة لحزب االنضمام وافق الذي باهشلي دولت بزعامة القومية الحركة حزب مع للتفاهم مقعد

 الحجاب ارتداء الجامعات طالبات حق التركي البرلمان أقر و ذلك تم وفعال ،القرار لصالح تللتصوي

 لتعديل الضرورية األصوات ثلثي يتجاوز ما أي ال 92و نعم صوتوا نواب 404 بلغت ضخمة بأغلبية

  .)1(الدستور

 الفصل هذا محتوى مع يتناغم الثاني الفصل في وضعته الذي النظري االطار أن الباحثة تستنج هنا و

 و األمريكية التركية العالقات في تؤثر التي الوطنية المحددات و الداخلية العوامل إلى يتطرق ألنه

 لذلك و ،الدين و الثقافة قضايا و االقتصادية العوامل و العسكر دور ،العوامل هذه رأس على تقف

 بين العالقات تردي من بالرغم ،تحدةالم الواليات و تركيا من كل اتخذتها سياسات و لقرارات انعكاس

 و،السياسي اإلسالم ظاهرة صعود بعد خاصة معينة تاريخية فترات في و محددة جوانب في البلدين

 التبادل و االقتصادية و العسكرية العوامل أن إلى ،2002 تركيا في الحكم إلى التنمية و العدالة حزب

 الوسطى أسيا و القوقاز و األوسط الشرق في ياسيةالجيوس و االستراتيجية االعتبارات و التجاري

 و ،كبير نطاق على مؤثرا ليس و محدودا بقي البلدين بين العالقات في التردي أو الفهم سوء أن أثبتت

  .الخارجية السياسة في النظم تحليل منهج أهمية تكمن هنا

 إبتداء  السياسي المستوى على راتتغي منها التركية الداخلية المتغيرات الفصل  هذا في الباحثة تناولت

 تبعات دراسة و أثرها على االستقالة تقديمه و ،1997 عام شباط في أربكان حكومة على اإلنقالب من

 الصراع و السياسية اإلسالم أحزاب تنامي و ،التنفيذية السلطة في العسكرية المؤسسة من التدخل هذا

 التنمية و العدالة لحزب المفاجيء الفوز ثم ،اإلسالمي التوجه ذات األحزاب و العلمانية األحزاب بين

 دراسة ثم ،التركي العام الرأي و الداخلي المستوى على نتائجه و الناخبين أصوات من عالية بنسبة

 كيف و ،التنمية و العدالة حزب تسلم بعد من نجمت التي االقتصادية المتغيرات و التركي االقتصاد

 سياسة بسبب ،قوته و اقتصادها حيث من الكبرى الدول مصاف إلي امأعو بضعة خالل تركيا قفزت

 كحقوق االجتماعية المتغيرات الباحثة فيه تناولت التي الثالث المبحث و االقتصادية العدالة حزب

 انقالب أثر أنه خاصة ،زخما و جدال األكثر القضية الحجاب قضية و ،الدستورية التعديالت و اإلنسان

 و الجامعات في الحجاب إرتداء من التركيات السيدات منعت ،1997 عام أربكان مةحكو على العكسر

 في أتاتورك كمال مصطفى دعائمها أرسى التي الدولة علمانية يهدد هذا أن بحجة الحكومية األماكن

 سمح أردوغان طيب رجب التركي الوزراء رئيس أقرها التي التعديالت بعد لكن و ،1923 عام

  .الحكومية المؤسسات و الجامعات في جديد من الحجاب داءبارت للسيدات

                                                            
 www.felesteen.ps 2008 عاما،60 محمد جمال عرفة،تركيا ترتدي الحجاب رسميا بعد 1
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من خالل البحث في المتغيرات الداخلية في العالقات التركية األمريكية تبين أن هناك عدة تغيرات 

ساهمت في التأثير على طبيعة العالقات بين البلدين أهمها االنقالب على حكومة نجم الدين أربكان في 

  و تخوف الواليات المتحدة من أمرين، الواليات المتحدة من هذا االنقالب و موقف،1997شباط عام 

 تنامي التيار اإلسالمي في تركيا و تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي و تداعي : أوالهما 

 .هذا التدخل على المستويين الداخلي و الخارجي للدولة التركية

 يطرح نفسه هل هناك عوامل أخرى بين أن هناك سؤاالو من خالل استعراض المتغيرات الداخلية ت

 أثرت على العالقات التركية األمريكية ؟ و ما هي هذه التغيرات ؟
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  الرابع الفصل

________________________________________________________  

  األمريكية التركية العالقات في الخارجية المتغيرات

  

 الباحثة ستتحدث و األمريكية التركية العالقات في الخارجية المتغيرات دراسة ىإل الفصل هذا يهدف

 الشرق يتناول األول بالمبحث. األمريكية التركية العالقات في محاور عدة عن التحليل و بالرصد

 التركي، السوري والتقارب العراقية، المسألة ،الوسطى أسيا و،األمريكية التركية العالقات في األوسط

 الثاني المبحث أما ،القبرصية القضية  و ،اليونانية مع والعالقات ،"الصهيوني "الفلسطيني المسار

 البلدين بين االقتصادية االتفاقيات فيها الباحثة األمريكية،وستتناول التركية االقتصادية العالقات سيتناول

 سيتناول كما ،بينهما يةالتجار المبادالت و الصادرات و الواردات حجم و المشتركة المصالح و

  .الفصل سياق في بالتفصيل الباحثة عنها ستتحدث و العسكرية العالقات عن الثالث المبحث

 و قتصادية،اال ،منيةاأل سياسية،الودوافعه، معطياته له المتحدة الواليات مع لعالقتها تركيا منظور كان

 مع مميزة عالقات إلى ترجمتها لتتم طةومتراب واعية عملية خالل من معها التعامل تم قدف،عسكريةال

 االعتبارات من العديد على التركي المنظور زاوية من قامت، التي العالقات المتحدة،تلك الواليات

  :)1(أبرزها

 الصراعات من يحميها الذي القوى توازن من نوع لتحقيق كبير حد إلى فاعلة ةإمكاني توفير.1

  .خاص بشكل وسيار الكبرى، للقوى المحتملة والمنافسات

                                                            
  332 ص، ذكره سبق مرجع، الجديدة لجمهورية تركيا فولر، غراهام1
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 مصالح له مهما دوليا طرفا باعتباره سياسته إزاء الفعالية بعض لها يتيح قوي حليف إلى حاجتها. 2

  .مصالحها لتحقيق التحرك من معقول هامش من لها يتيحه أن يمكن ما جانب إلى ،واسعة دولية

 صراع في تكن لم إن لتركيا منافسة،داخلية وحتى خارجية أخرى قوى مواجهة في موقفها تدعيم. 3

   الداخل في األكراد و ما حد إلى وبلغاريا وأرمينيا األولى بالدرجة اليونان مثل معها

  .األمريكية واالقتصادية العسكرية المساعدات إلى المستمرة تركيا حاجة. 4

   .فيه الكاملة العضوية على بالحصول يتعلق فيما األوروبي االتحاد مع المستقبلية العالقة تأمين .5

 اإلستراتيجية باألهمية المتمثلة االعتبارات أوال:إلى فيستند تركيا مع للعالقات األمريكي المنظور أما

: ثانيا .وقفقاسيا الوسطى وأسيا األوسط الشرق منطقة في األمريكية المصالح تأمين و ،تركيا لموقع

 و تركيا بين العالقة أهمية نع فضال: ثالثا .اإلسالمية األصولية الحتواء التركي النموذج توظيف

 بعد األمريكية –التركية العالقات دخلت المتبادلة االعتبارات هذه من وانطالقا.الصهيوني الكيان

 العالقات هذه إعطاء في أسهم الذي األمر استراتيجي، إطار ضمن التسعينات مطلع مع الباردة الحرب

  .)1(نهمابي المشتركة اإلستراتيجية للمصالح تبعا جديدا زخما

و يظهر من خالل هذه النقاط جزء من جواب السؤال الرابع في مشكلة الدراسة و هو موقف كل من 

  .الواليات المتحدة األمريكية و تركيا لطبيعة العالقات بينهما

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
: الموصل( ،2000- 1991 الباردة الحرب بعد اإلسترتيجية  عالقتهما في العالقات في دراسة : المتحدة الواليات و تركيا النعيمي، لقمان 1

  20 ص ، )2001 الموصل، جامعة



 

95 
 

  :األمريكية التركية العالقات في مهمة محاور : األول المبحث

  :األوروبي لالتحاد كياتر انضمام من أمريكا موقف: األول المطلب

 شكلت، التي األوروبي االتحاد إلى االنضمام مسألة إنجاز هو لتركيا اإلستراتيجية األهداف أهم من إن

  .)1( الطموح هذا تحقيق لها تكفل التي السبل عن للبحث سياستها كرست فقد "األتراك حلم "زالت وما

 كان فقد األوروبي، لالتحاد تركيا امانضم مسألة من المتحدة الواليات بموقف يتعلق فيما و

 الثمانينيات، فترة تركيا تأمله كانت الذي الدعم مستوى إلى يرق لم إن و لها، مشجعا و مؤيدا موقفا

 الدول على والضغط العضوية طلب في تركيا دعم مستوى إلى األمريكي الموقف تطور أن على

  .التسعينيات عقد من نيالثا النصف في بوضوح ظهر المجال، هذا في األوروبية

 مصلحة هي األوروبي االتحاد مع تركيا عالقات في الرئيسية األمريكية المصلحة إن

 به تقوم الذي الدور أهمية بسبب ،"الغرب إلى بقوة تركيا تتجه أن" تريد المتحدة فالواليات استراتيجية؛

 حماية في تركيا تلعبه أن يمكن الذي الدور وهو خصوصاً، المتحدة وللواليات عموماً الناتو حلف في

  .)2(والقوقاز الوسطى سياوأ األوسط الشرق منطقة في الغربيةو األمريكية اإلستراتيجية المصالح

 إلى تنظر هافإن لتركيا، بالنسبة "أساسيا حليفاً" نفسها ترى المتحدة الواليات أن من الرغم علىو

 تركيـا  عالقـات  عن أهمية تقل ال "استراتيجية عالقات" بوصفها األوروبي االتحاد مع تركيا عالقات

 أسـندت  قد للغرب المؤيدة التركية العسكرية المؤسسة إن األخيرة نظر وجهة فمن المتحدة؛ بالواليات

 إلى يفضي سوف األخير قبل من تركيا عضوية رفض نوأ األوروبي، االتحاد في القبول ىعل سمعتها

 سوف اإلستراتيجيةو األمنية والغربية األمريكية المصالح  فإن وبالتالي للغرب، معاٍد تركيا في فعل رد

 "مسيحياً مشروعاً" األوروبي االتحاد يكون أن بقوة ترفض المتحدة الواليات إن .للخطر معرضة تكون

 وإنمـا  يقعر أو ديني أساس على األوروبيين قبل من باوأور مع تركيا عالقات مقوت أن تريد ال ألنها

  .)3(المصالح أساس على

                                                            
  )2010،العربية الوحدة دراسات مركز :بيروت( محمد ياس الغريزي، الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي، 1

  149،ص 
 سبق مرجع،2000 – 1991 الباردة الحرب بعد اإلسترتيجية عالقتهما في العالقات في دراسة : المتحدة الواليات و تركيا النعيمي، لقمان 2

  21 ص،ذكره
3 165=eid&221603=Serial?aspx.articles/eg.org.ahram.digital://http 
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 ألقيت كلمات في أعلن ما ،األوروبي االتحاد إلى تركيا انضمام بمسألة األمريكي االهتمام يعكس ومما

 برنامج تطبيق حالة في انه تركيا في،1991 األول تشرين انتخابات حول األمريكي رسالكونج في

 في مكانتها ستحتل كياتر فإن كامل، بشكل التركية االئتالفية الحكومة أعدته الذي الديمقراطي التحول

 تركيا جهود أن رسالكونج أعضاء من المتحدثون وأكد. العالم في تقدماً األكثر الدول صفوف

 إليه أشار ما وهو المتحدة، الواليات من مهماً دعماً تلقى األوروبي االتحاد عضوية إلى لالنضمام

 طلب دعم المتحدة ياتالوال على": بقوله) Jim Modyمودي جيم (األمريكي النواب مجلس عضو

 احترام على تركيا حرص من يكرس ذلك أن إذ األوروبي، االتحاد عضوية إلى لالنضمام تركيا

 إنجاز حالة في تركيا تحققها أن يمكن التي المشتركة المصالح عن فضالً اإلنسان، وحقوق الديمقراطية

"الخطوة هذه
)1(.  

 إدراج برفضه ،1997 األول كانون 13و 12 يف لوكسمبورغ قمة في األوروبي االتحاد قرار وعقب

 إلى يلماز مسعود التركي الوزراء رئيس توجه إليه، لالنضمام المرشحة الدول قائمة ضمن تركيا

 لبحث 1997 األول كانون 19 إلى 16 من أيام أربعة استغرقت رسمية زيارة في المتحدة الواليات

 بوصفها خاصة خانة في وضعها لكنه و ،)2( ريكيةاألم المتحدة والواليات تركيا بين التعاون أوجه

 في الحقة عضوية إلى تؤدي أن يمكن بتركيا خاصة "استراتيجية "تطبيق االتحاد وأقر .انتساب طالبة

   .)3(األوروبي االتحاد

 ؛على غضبهم و األتراك المسئولين استهجان لوكسمبورج قمة في األوروبي االتحاد موقف أثار 

   .لتركيا مفاجئا يكن لم للعضوية الرافض االتحاد موقف أن من الرغم

 في برامج إلى األموال توجيه طرق بعض األوروبية المفوضية اقترحت ،1998 عام أول تشرين وفي

 عن اليونان حكومة إعالن إلى أدى مما اليونان، موافقة على للحصول ضرورة أية وجود تركيا،دونما

 بإقرار األوروبي االتحاد وزراء مجلس قام ما إذا األوروبية العدل محكمة مامأ شكوى رفع اعتزامها

 قائما األمريكي الدعم على تركيا اعتماد ظل و.)4( تركيا وضع عن تقارير ووزعت ،المقترحات هذه

 في صريحا كلنتون بيل السابق الرئيس كان قد و ،المعوقات كل من بالرغم االتحاد إلى لالنضمام

 فلم،صفوفهم إلى النضمامها األوروبية الدول تشجيع و ،الراهنة المرحلة يف ودورها تركيا موقع تحديد

 تركيا انضمام بشأن بروكسل في طويال دارت التي المفاوضات مشهد عن بعيدة المتحدة الواليات تكن

                                                            
 سبق مرجع 2000 – 1991 الباردة الحرب بعد اإلستراتيجية عالقتهما في العالقات في دراسة : المتحدة الواليات و تركيا النعيمي، لقمان 1

  22 ص،,ذكره
  4ص, ردة، نفس المرجع السابق  النعيمي،تركيا والواليات المتحدة األمريكية،دراسة في العالقات اإلسترتيجية بعد الحرب البا2
 29- 28ص , ذكره سبق مرجع,  لقمان النعيمي، تركيا و االتحاد األوروبي دراسة لمسيرة االنضمام  3
  184 محمد الغريزي،الدور األمريكي في سياسة تركيا حيال االتحاد األوروبي،مرجع سبق ذكره، ص 4
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 في أولى بةعق بها التركي االعتراف أوروبا اعتبرت التي المقسمة فقبرص ،األوروبي االتحاد إلى

 غاب كما و ،وتركيا االتحاد بين االتفاق وثيقة من تماما سمهاإ اختفى ،المطلوب اماالنضم طريق

 الحرب في أرمني ونصف مليون إبادة عن بمسئوليتها تركيا اعتراف وهو الثاني التعجيزي الشرط

 بيةاألورو فالدول.)1( لتركيا الناقدة لهجتها من ألمانيا و فرنسا خفضت االطار هذا وفي األولى العالمية

 فمنها والخسارة، الربح ميزان على بناء القرار هذا اتخاذ من مصالحها لتباين تبعا ذلك حول متباينة

 هذا وبين .فرنسا مثل معارضا يقف من ومنها بريطانيا، مثل االتحاد تركيا لدخول بقوة مؤيدا يقف من

  : مهاأه اعتبارات على المؤيدون يعتمد حيث،األوروبية الدول مواقف تتوزع وذاك

  .األمريكية الهيمنة ضد أوروبا جانب في ستكون تركيا أن : أوالً

  .أوروبا جانب من تجاهلها يمكن ال كبيرة استهالكية سوقا تشكل تركيا أن : ثانيا

 تلك إلى أوروبيا مدخال تمثل،أسيا وسط لدول بمجاورتها تركيا فإن سياسي - جيو إطار وفي: ثالثا

  .به المحيطة والدول قزوين بحر نفط بوابة وهي المنطقة،

 وإنما روسيا على فقط ليس الضغط سيتم أسيا وسط دول مع وعالقتها وموقفها تركيا خالل من : رابعا

   .)2( األوروبي لالقتصاد منافس أهم تعد التي الصين على أيضا

 ديستان فاليري السابق الفرنسي الرئيس لسان على ردهم جاء فقد فرنسا رأسهم على و المعارضون أما

 الفرنسية الجمعية لجنة رئيس لوكيير، بيير أكد كما. نفسه االتحاد نهاية يعني لالتحاد تركيا انضمام بأن

 و األوروبي؛ االتحاد في عضوا تكون أن يمكن تركيا بأن يعتقد ال أنه ،2006 أيلول في أوروبا، حول

 لن هذا و ،العالم هذا في واحد بصوت التحدث على سياسيا،قادرة قوية أوروبا تريد فرنسا ألن ذلك

 األوروبي االتحاد إلى تركيا انضمام أن كما األوروبي؛ باالتحاد عضوا تركيا أصبحت لو يتحقق

 على إما و سياسيا، مستقرة غير إما دول هي و سورية، و إيران و العراق مع حدودا لالتحاد سيجعل

  .أوروبا مع سياسي خالف

 تفقد أن إلى األوروبي لالتحاد تركيا انضمام يؤدي أن من بالقلق األوروبيون فيشعر اقتصاديا، أما

 االقتصاد تحسين إلى توجيهها عبر المالية مواردها من كبيرا جزءا األوروبية الكتلة كذا و فرنسا

 من كبيرة أعداد تدفق من الخوف كما االتحاد، دول في أقرانه مع يتساوى لكي مستواه رفع و التركي

 داخل السكانية التركيبة في تغيير من ذلك سيصاحب ما و األوروبية، الدول إلى اكاألتر المهاجرين

                                                            
 16، ص  )2006شركة نهضة مصر،:لقاهرةا(سايكس بيكو جديد –أوروبا – سعيد االوندي،أمريكا1
 2008 التوثيق، و البحوث و اإلسترتيجية الدراسات مركز:بيروت(مجلة شؤون األوسط    ,  محمد نور الدين، الموقع االستراتيجي التركي و الدور القادم         2

  161 ص ،)
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 نظام على يخشى الفرنسي المواطن أن و خاصة تركيا، انضمام معارضة تزايد في يساهم االتحاد دول

  .)1(ذلك جراء التدهور من الفرنسي االجتماعي الضمان

 أعلنها التي تلك هي األوروبي االتحاد في اتركي لعضوية الفرنسي الرفض مبررات أعنف كانت و

 انضمام رفضه أرجع حيث الحالي، الرئيس و السابق الفرنسي الداخلية وزير ساركوزي، نيكوالي

 من مخاوفه عن معربا تركيا، في المتجذرة اإلسالمية القيم حيث الدينية، منها شتى أسباب إلى تركيا

 للكتلة استقرار عدم يجلب هذا و تركيا ضم حالة في االتحاد داخل المسلمة األقلية حجم تزايد

 في و.)2(بالمسيحية سكانها معظم يدين التي المسلمين اندماج مشكلة من أصال تعاني التي األوروبية،

 زعيما -  ميركل انجيال و شويتر إدموند من كل صرح حيث فرنسا، من حاال أفضل يكن لم ألمانيا،

 أن و خاصة ،"متميزة شراكة" هو لتركيا تقديمه يمكن ما أقصى نبأ – بألمانيا المسيحيين الحزبين

  .)3(األوروبي القيم مجتمع من جزءا ليست تركيا

  :نقاط بعدة فتتخلص األوروبي لالتحاد االنضمام من تركيا بمصلحة يتعلق فيما أما

 . بأوروبا يرتبط مستقبلها بأن تركيا اقتناع -1

 بالماضي تتعلق سياسية و حضارية ألسباب بياألورو العالم عن بالعزلة األتراك شعور -2

 القضية و اليونان مع صراعها من األوروبي بالموقف و لتركيا، الشرقي الطابع و العثماني

 .)4(القبرصية

 .بينهما القوى ميزان في 1981 عام بالمجموعة الكاملة اليونان عضوية تأثيرات من الخشية  -3

 المتحدة الواليات على اعتمادها من للتقليل بأوروبا عالقاتهما تعزيز و تنويع في تركيا رغبة -4

  . )5(عليها ضغوطها تقليل ثم من و األمريكية،

 معايير لتناسب ،المستويات أعلى على اإلصالحات آنذاك الجديدة  التركية الحكومة واصلت فقد

 بين المساواة عليه أكدت ما ضمن من وكان ،التركي المجتمع مطالب على بناء وأيضا كوبنهاجن

 حريصة كانت وقد الصحافة، حرية وعززت اإلعدام عقوبة نهائيا وألغت القانون، أمام المرأة و الرجل

 العمل أردوغان حكومة واصلت وقد ،التركية التشريعات تنسيق عملية في اإلسراع على خاصة بصفة

                                                            
  170ص، 5 العدد، )2008دراسات  اإلسترتيجية،مركز ال:بيروت (بشير عبد الفتاح،تركيا بعد إكتشاف دورها اإلقليمي،مجلة سياسات  1
 80محمود السامرائي،المساومة في السياسة الخارجية التركية،مرجع سبق ذكره، ص  2
  171بشير عبد الفتاح، تركيا بعد اكتشاف دورها اإلقليمي، مرجع سابق،ص  3
  174 ص ذكره، سبق مرجع أدوار، و مدارك تركيا مارديني، نظام 4
  175 ص السابق، المرجع نفس أدوار، و مدارك تركيا يني،مارد نظام 5
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 يتعلق لتشريعيةا اإلصالحات دفعة بعرض تقضي و ،أجاويد حكومة بدأتها التي التنسيق حزمة بتقنية

  . )1(البرلمان في للتصويت معين بموضوع منها كل

 ،2004 ديسمبر في ببروكسل اجتمعوا الذين األوروبي االتحاد في األعضاء دولة 25 زعماء وافق لقد

 أن رأت التي األوروبية للجنة السابقة التوصيات مؤيدين تركيا، مع االنضمام مفاوضات بدء على

 التحدي هو يكن لم نفسه االنضمام مفاوضات بدء قرار فإن هكذا، و كوبنهاجن، بمعايير التزمت تركيا

 األتراك شعر قد و المفاوضات، بدء موعد تحديد في كان التحدي هذا لكن و بروكسل، قمة في األول

 المعادون اقترح كما" مميزة شراكة" ليس و تاما و كامال انضماما كان عليها عرض ما ألن باالرتياح

  .)2(بديل كحل التركي للطلب

  :األمريكية التركية المصالح و الوسطى أسيا :الثاني المطلب

 وراسيا،آل الجيوستراتيجية التنمية عملية في محورية دولة تعد الباردة الحرب انتهاء بعد تركيا أصبحت

 قيام ياترك معهاو المتحدة الواليات تفضلف. السابق السوفيتي االتحاد عن المستقلة الدول في خصوصاً

 الواليات قامت وقد والقفقاس، الوسطى آسيا في أمكن، إن وديمقراطية، للغرب موالية علمانية دول

 االقتصادي التعاون من متعددة ثنائية أشكال عبر التطور هذا بدعم التسعينيات، عقد بداية منذ المتحدة،

 على بقوة تركيا حرصت وقد. )3(للناتو السالم جلأ من الشراكة برنامج خالل من العسكرية والمعونة

 طويلة سلسلة في الدول هذه مع مكثفة ثنائية روابط طورت كما البرنامج، هذا إطار داخل االنخراط

 بالحكم واضحاً اهتماماً واشنطن وال أنقرة تبد ولم. والثقافية واالقتصادية السياسية القضايا من

 وأذربيجان وتركمانستان وطاجاكستان انأوزباكست وهي حديثاً المستقلة الدول في الديكتاتوري

  )4(.أرمينيا عن فضالً وقرغيرستان

 حوالي عبرت فقد الوسطى، آسيا في االقتصادي المجال في األمريكي – التركي التعاون صعيد على

. ةتركي مؤسسات مع مشتركة استثمارات مشاريع إلقامة الجمهوريات تلك إلى أمريكية شركة) 200(

 التركية، النيات تخدم السائدة الدولية الظروف أن األتراك األعمال رجال من ربةمق أوساط تعتقداو

 لإلستراتيجية تركيا وفروت )5(.الوسطى آسيا منطقة إلى تطلعاً األكثر القوة تعد المتحدة الواليات أن ذلك

 بدورها، تحدة،الم الواليات أن كما. الوسطى آسيا عبر وباكستان بأفغانستان االتصال إمكانية األمريكية

                                                            
  50،ص  )2005مؤسسة األهرام للطباعة والنشر،:القاهرة (حانت ساعة الحقيقة،مجلة السياسية الدولية .  جان ماركو،تركيا و أوروبا1
  52 ص السابق، المرجع نفس ماركو، جان 2
  20 الباردة،ص الحرب بعد اإلسترتيجية العالقات في دراسة يكية،األمر المتحدة الواليات و النعيمي،تركيا لقمان 3
4htm.default/aded/ade/ad/groupa/tr.gov.mfa.www  

http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 
  80 ص ذكره، سبق مرجع الواحد، القطب نظام إلى المتعددة طاباألق من تركيا الجهماني، يوسف و أوسي ساالر 5
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 نظراً األمريكية المصالح يخدم وانه الوسطى، آسيا جمهوريات على التركي االنفتاح بأهمية تعترف

 الوسيط هذا أن بما أسيا وسط دول مع قوية و طيبة عالقة على لوسيط ،)1( ،المتحدة الواليات لحاجة

  ،)2(المشتركة واألصول اللغة أهمها كثيرة بأمور الدول هذه مع يشترك

 في األمريكية اإلستراتيجية للمصالح بالنسبة كبيرة إستراتيجية قيمة تشكل تركيا أن بالذكر الجدير ومن

 الذي المعبر هذا الغرب، إلى الشرق من الطاقة ممر في الحاسمة الوصل حلقة بوصفها ،المنطقة تلك

 من الوسطى سياوآ وينقز بحر ثروات إيصال لمسألة الحلول أفضل باعتباره المتحدة الواليات تدعمه

  . )3(خصوصاً واألمريكية الغربية األسواق إلى والغاز النفط

 نفسها فرض في بالرغبة المتمثلة الخاصة تركيا مصلحة مع تماماً األمريكية المصلحة طابقتت وهنا

 في اقةبالط الغنية البلدان مع والسيما حديثاً، المستقلة الدول مع العالقات شبكة في كبرى إقليمية كقوة

 مسارات يخص فيما اإليرانية التطلعات وكبح ،الروسي النفوذ تقليص من البد ذلك وبحصول المنطقة،

 لم ما متعذراً يبقى األمر تحقيق  فإن المحدود، االستراتيجي تركيا لوزن ونظراً. والغاز النفط نقل

  )4(.األمريكي الدعم يتوفر

   :األمريكية التركية العالقات في العراق: الثالث المطلب

 بعض هناك أن إال المشتركة األهداف بعض حول الظاهري االتفاق من نوع وجود من الرغم على

 التطرق وسيتم قبرص ووضع الكردية والمسألة العراق كمشكلة ،العالقات هذه في اإلشكالية المحاور

  )5(: كاآلتي المحاور هذه إلى

 اعرقي موحدا العراق بقاء تفضالن فكلتاهما العراق، في أسياسية أهدافا المتحدة والواليات تركيا تتقاسم

 وكذلك السياسي، االستقرار إعادة على قادرة قوية مركزية حكومة وجود تحبذان وكلتاهما ،اطائفي أو

 خاصة هميةأ هناك تبقى ولكن .مستقبال المنطقة في إيران قوة موازنةل القوة من كافية درجة على

  :بالتالية تتلخص يه و لتركيا بالنسبة للعراق

  

  

                                                            
  387 ذكره،ص سبق مرجع المتغيرة، الجمهورية كريمر،تركيا هانز 1
2 htm.talbott/media./org.washingtoninstitute.www://http    
 ص ذكره، سبق مرجع الواحد، القطب نظام إلى المتعددة األقطاب من تركيا الجهماني، يوسف و سيأو ساالر 3
  388 ص ذكره، سبق مرجع المتغيرة، الجمهورية تركيا كريمر، هانز 4
5 htm.talbott/ediam./org.washingtoninstitute.www://http    
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   :لتركيا بالنسبة العراق أهمية

 التي تركيا خريطة ضمن كانت،العراقية الحدود ضمن ناآل الواقعة كركوك– الموصل منطقة إن- 1

 األتراك إطر و إسطنبول في،1920 الثاني كانون 28 بتاريخ سرية جلسة في التركي البرلمان أقرها

 - الموصل استعادة قضية من أتاتورك موقف كان ،وةبريطاني ضغوط بسبب الموصل عن التخلي

 عن النهائي التركي التخلي و ،مناسبة الدولية الظروف و أقوى تركيا تكون عندما ممكنة تكون كركوك

 أن مع و. بريطانيا و العراق و تركيا بين الثالثية ،1926 حزيران معاهدة في رسميا تم المنطقة هذه

 في بالوضع متصل منعطف كل عند أنه إال جديد من الموضوع هذا إثارة إلى رسميا تسع لم أنقرة

 خالل ذلك ظهر قد و كركوك، – الموصل تركية قضية يثيرون اإلعالميون و المؤرخون كان العراق

 يغادر لم كركوك – الموصل من التاريخي الجانب فإن بالتالي و أوزال، تورغوت الراحل الرئيس عهد

  .)1( .الصلة ذات للتطورات تبعا: إقاظه "يتم بل ركيالت السياسي التفكير خلفية

 مصير ونفطها،و كركوك مدينة ذاتي،ووضع حكم إقامة إلى العراقيين لألكراد السياسية المطامح - 2

  .التركمان السكان

 الخزينة على ثقيال عبئا النفطية الفاتورة تشكل و نفطي غير بلد تركيا إن،بالنفط متعلقة قضايا - 3

 عبر سواء المنطقة بهذه تركيا الهتمام حافزا بالنفط كركوك الموصل منطقة غنى يشكل و التركية،

 خريطة تغيير عبر أم طاليق يومو – كركوك نفط عبر بغداد مع اآلن حاصل هو كما رسمية اتفاقيات

  .)2(جديد بديل نظام مع نفطية أفضلية على للحصول العراق

 من التركي – اإليراني الخالف صلب العراق مثل .،)3 (لعراقا داخل حديثا المزدهر اإليراني النفوذ- 4

 كي الشيعة، بين نفوذها بسط إلى طهران تسعى حيث اإلستراتيجية، كذلك و العقائدية السياسية الناحية

 للدور أكثر إرتياحا يبدون الذين السنة تهميش إلى إيران بدعم هؤالء يسعى و األمور، بزمام تمسك

 القوات خروج بعد أوضح بصورة معالمه ستحدد للعراق المستقبلية اآلفاق إن و ،اإليراني من التركي

 بسبب مظلم نفق إلى التركية - اإليرانية العالقات يدخل أن الحدث لهذا يمكن حيث منه، األجنبية

 تستمد شيعية دولة في ترغب فإيران الرافدين، بالد في البلدين استراتيجية ترسمها التي التطلعات

 البلد هذا في األمور زمام تتولى أن تركيا تحاول و النجف، و قم في الدينية الحوزات من اشرعيته

                                                            
  184،ص  )2006مركز الدراسات اإلسترتيجية و البحوث و التوثيق، ( مجلة شؤون األوسط،. محمد نور الدين،تركيا و الحرب العراقية1
  186 ص السابق، المرجع نفس العراقية، الحرب و تركيا الدين، نور محمد 2
 .137ص , بق ذكرهمرجع س,  غراهام فولر،الجمهورية التركية الجديدة 3
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 اإلقليمية المعادلة من مهما جزءا سيظل العراق فإن هنا من و األطياف، جميع تضم إئتالفية حكومة

 .)1(سواء حد على تركيا و إليران بالنسبة األوسط الشرق في

 العراق مع التركية التجارة حجم و التركي، لالقتصاد كبيرة أهمية عراقال يمثل اقتصادية، قضايا -  5

 تركيا تكبدت و العربية، الدول جميع مع الكلي حجمها نصف الثانية، الخليج حرب قبل يمثل كان

 الحظر خرق على تركيا عملت لذلك .العراق على االقتصادي الحظر جراء ثقيلة اقتصادية خسائر

 ترتبط و تحسنها البلدين بين االقتصادية العالقات تعاود اآلن و خسائرها، بعض لتعويض االقتصادي

  .)2(العراق في كبيرة استثمارات و بعقود التركية الشركات

 المتمثل العراقي بالنظام اإلطاحة هو األمريكي الهدف كان،2001 ستمبر من عشر الحادي أحداث قبل

 بوش جورج لسان على ،"اإلرهاب محاربة " مصطلح ظهر األحداث هذه بعد لكن و ،حسين بصدام

 الصعيد على سوى المنطقة في دور لتركيا يبق فلم أفغانستان و العراق احتالل في جليا وظهر اإلبن

  .)3(العراق احتالل من االقتصادية المكاسب في شريكة تكون أن دون األمني

 تركيا من مطالبها يةاألمريك المتحدة الواليات حددت،2002 عام ستمبر أيلول منتصف وفي

 على أمريكي جندي ألف 60 نحو تمركز على االتفاق تم فقد .العسكري بالشق يتعلق ما في وخصوصا

 إلى يدخل أن على معداتهم و آلياتهم مع العراق شمال إلى عبورهم يتم ثم ومن التركية، األراضي

 العمليات في القوات هذه تشارك أن دون ،التركية القوات من العدد هذا ضعف نحو العراق شمال

 التركي للجانب بالنسبة منه الهدف كان و االتفاق بهذا تركيا فقبلت ،لذلك إضطرت إذا إال العسكرية

 وهذه ،التركية واألراضي األمة وحدة تستهدف التي اإلرهابية للعناصر مأوى إلى العراق تحويل منع

  .)4 (المنطقة من الكردستاني العمال حزب إنهاء تتطلب أولوية

 األمريكي التراجع هذا البعض فسر وقد ،العراق إلى تركية قوات إرسال عن أمريكا تراجعت بعدها

  :)5(العوامل من بجملة

 باألكراد عالقاتها على ذلك تأثير من أمريكا تخوف و ،للخطوة العراقية للمعارضة الواسع الحجم:أوال

  .االنتقالي الحكم ومجلس

                                                            
1 pdf.arabic_141sr/resources/files/org.usip.www://http 
  186 ص سابق، مرجع، العراقية الحرب و تركيا الدين، نور محمد 2
 , التوثيـق  و البحـوث  و االتسراتيجية الدراسات مركز : بيروت( ألوسط   سيد حسين موسوي،مثلث القوة تركيا و إيران و العرب،شؤون ا          3

  6 ص,  )2009
  125ص ,  محمد ياس الغريزي،الدور التركي في سياسية تركيا حيال االتحاد األوروبي مرجع سبق ذكره4
  167،ص 2009رتيجية مركز الدراسات اإلست:بيروت (محمد نور الدين،في الملفين العراقي و اإليراني، شؤون األوسط، 5

  168محمد نور الدين،في الملفين العراقي و اإليراني، شؤون األوسط،نفس المرجع السابق،ص  4
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 الدول بمساهمة 1511القرار واستصدار األمن مجلس في للضغط التركي للصوت أمريكا استخدام:ثانيا

  .التركية الخطوة دعم عن تخلت هدفها واشنطن حققت وإذ العراق في عسكرية بقوات

 العراقي الملفين في إيران و سوريا ضد االقتضاء عند جاهزة ضغط ورقة التركي القرار استخدام:ثالثا

  .واإلقليمي

 السياسات بين المصالح في التباين مدى لتظهر ،2003 عام العراق على يةاألمريك الحرب جاءت

 تركياف األمريكية المصالح مع دوما تتطابق ال التي التركية والمصالح األوسط الشرق في األمريكية

 وضع في تركيا فأصبحت المنطقة في مصالحها على خوفا العراق على األمريكية الحرب ضد كانت

 للطلب تستجيب أن فإما ،المتحدة الواليات  موقفو للحرب المعارض ألوروبيا الموقف بين حرج

 الحكومة فحولت لها األمريكي الدعم فتخسر ترفض أو األوسط الشرق في هاحلفاء فتغضب األمريكي

 ملعب في الكرة أخرى مره وحول ،باألمر يبت لم بدوره الذي التركي الوطني المجلس إلى الموضوع

. حسين لصدام االبن بوش تهديد إثر عاجل باجتماع طالب الذي التنمية و العدالة حزبب ممثلة الحكومة

 أن خصوصا مستنقعه في التورط عن بمنأى تبقى أن العراق احتالل في المشاركة عدم من تركيا أملت

 كان فقد ،موقعها و تركيا لدور جديدة رؤية من يحمله وما السلطة إلى والتنمية العدالة حزب لصوو

 كمعبر تركيا أراضي المتحدة الواليات استخدام برفض ،2003 مارس في التركي البرلمان صويتت

 أردوغان حكومة قدمته قرار لمشروع العراق،استجابة ضد التجهيز تحت كان الذي غزوها في لها

 عمشرو بشأن البرلمان داخل الحاد االنقسام من التصويت مالبسات أن كما.الخطوة بهذه للسماح نفسها

 الشعبية المظاهرات خروج مع التصويت وتزامن بالرفض 250و بالموافقة 264 تصويت القرار

  .)1(بطبيعتها صعبة كانت المسألة أن يوضحان األمريكية بالمطالب المنددة التركية اإلعالمية والحمالت

 ايجابي ءسوا العراق يشهده وضع أي ألن ؛تركي رتياحاب يقابل لم العراق بغزو األمريكي فالقرار

 اآلراء خفوت إلى يؤدي و ،التركي واألمن التركية الداخلية األوضاع في ابالغ اأثر سيحدث أوسلبي

 يشعرون التركي الشعب وعامة المسؤولين كبار من العديد وبات األمريكية، المتحدة للواليات المؤيدة

 ما التركية، المصالح تراعي ال متهورة بطرق األوسط الشرق في قدرتها تستخدم المتحدة الواليات بأن

  . )2(األمريكية التركية العالقات توتر إلى أدى

 العراق، على المحتمل األمريكي العدوان ضد تركيا في والجماهيرية الحزبية المنظمات حركة نشطتف

 العراق على العدوان ضد"التنسيق مجلس "والشعبية المهنية والمنظمات السياسية األحزاب وشكلت

                                                            
،ص 43،المجلـد   171العدد   )2008مؤسسة األهرام، :القاهرة(سياسة خارجية بمالمح جديدة،السياسية الدولية      ..أمريكا– يسرا الشرقاوي،تركيا    1

108. 
  384 ص, ذكره سبق مرجع, ر،جدلية بدائل التوجه السياسي التركي المعاصر  عبير محمد عاطف الغندو2
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 المواقف وراء االنجرار بعدم الحكومة مطالبة على وعملت تركية منظمة)140 (حوالي يضم والذي

  . )1( العراق ضد اندلعت ما إذا الحرب في والمشاركة األمريكية

 أربعة من تتكون والتي العراق في األساسية تركيا مصالح في أثرتالعراق في التحالف عملية إن

 دولة ظهور إلى يؤدي أن يمكن عرقي أو طائفي أساس على اقالعر تقسيم دون الحيلولة :أوال جوانب

   بغداد  في المركزية الحكومة مع كونفدرالية أو مستقلة كردية

  .العراق شمال في أساسية بصفة تقيم والتي التركية باللغة الناطقة التركمانية األقلية حماية :ثانيا

 سوريا و العراق إلى لجأت مسلحة تركية حركة وهو )PKK (الكردستاني العمال حزب تصفية :ثالثا 

  . 1999 عام كينيا في أوجالن اهللا عبد زعيمها إعتقال إثر

  )2( معادية ديمقراطية غير أصولية عراقية دولة ظهور دون الحيلولة :رابعا

 المتحدة الواليات تتبناه الذي المبالي غير الموقف فإن تركيا في والعسكرية السياسية للقيادة بالنسبةو

 إن.تركيا ضد الكردستاني العمال حزب هجمات تفاقم وراء السبب هو العراق شمال في المسلحين إزاء

 الستقالل الواضح الملموس باألثر يتعلق فيما تركيا بداخل الذي العميق القلق تعكس التركية المخاوف

 المتحدة الياتللو طلبا تركيا رفض ومع. األكراد سكانها على العراق في قوي ذاتي لحكم أو كردي

 بسير التأثير كيفية في احتارت و ،العراق في يتقلص نفوذها وجدت العراق ضد ثانية جبهة بفتح

  .)3( المستقبل في األحداث

 من مرحلة في العراق دخل فقد التركية، المخاوف صدقية العراق غزو أعقبت التي التطورات وأثبتت

 كانت أن بعد نفسه تنظيم إعادة في الكردستاني لعمالا حزب نجاح هو واألهم السياسي، االستقرار عدم

 1999 عام أوجالن اهللا عبد زعيمه على القبض منذ نشاطاته من الكثير تحييد في نجحت قد تركيا

 حزب عاد حتى العراق غزو على عام يمض لم لكن ،واحد جانب من النار إطالق وقف وإعالنه

 مقتل عن أسفرت التي العمليات هي و،2004 معا في تركيا ضد مجددا عملياته لينفذ العمال

 .)4(تركي1500

                                                            
 .85المساومة في السياسة الخارجية التركية،مرجع سبق ذكره،ص،   محمود سالم السامرائي،1
 2،ص  )2005معهد السالم األمريكي،:واشنطن ( هنري باركي،العراق و جيرانه 2
  3 هنري باركي، نفس المرجع السابق، ص 3
   165 محمود عبده علي،أمريكا و تركيا من الحرب الباردة إلى عصر أوباما،مرجع سبق ذكره،ص 4

 مقـاتلي  ينـسحب  أن على ينص الذي و التركية االستخبارات و أوجالن اهللا عبد الكردستاني العمال حزب زعيم بين اتفاق الحقا وقع قد و* 

  التركية للجمهورية كبيرا نصرا هذا يعتبر و عاما 29 دام لصراع حدا تركيا ضعتو بهذا و الحدود خارج إلى الكردستاني العمال حزب
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 شن من الكردستاني العمال حزب تمنع خطوات اتخاذ في المتكرر المتحدة الواليات فشل تحول ،و

 إزعاج مصدر إلى 2004 سنة بعد *العراق شمال من انطالقا التركية األراضي عمق في هجمات

 األمريكي النواب بمجلس لجنة طرح مع بالتزامن العراقية دالحدو أزمة جاءت فقد. )1 ( لتركيا شديد

 باإلبادة األرمن ضد،1915 عام العثمانية اإلمبراطورية عهد إبان األرمن مقتل بإعالن قرارا

 كان إنو ،)2( ايأمريك القرار هذا مثل طرح فيها يتم التي األولى المرة ليست أنها كما.الجماعية

 كبار من حملة بعد وقفه تم القرار أن صحيح و.واسعة إعالمية دتأيي بحملة المرة هذه مصحوبا

 استراتيجي كحليف تركيا أهمية شرح و،جيتس روبرت الدفاع وزير رأسهم على،األمريكيين المسئولين

 المتحدة الواليات مع عالقتها بأن تركيا تحذيرات مع خاصة،عنه االستغناء يمكن ال المتحدة للواليات

 أزمة تجديد مع المسألة هذه توقيت لكن.القرار هذا مثل صدور حالة في كانت كما أبدا تعود لن

  .)3( التركي العام الرأي على قوي تأثير له كان األكراد المتمردين

  : األمريكية التركية العالقات في سوريا : الرابع المطلب

 و ،كيلومتر 900 وزتتجا حدودا سوريا مع لها أن خاصة لتركيا بالنسبة الصدارة مكان تحتل سوريا

 العراق بوابة أن االعبتار في أخذنا إذا خصوصا العربي العالم إلى لتركيا الوحيدة العربية البوابة تشكل

  .)4(كردية أيضا بل خالصة عربية تعد لم التي الجديدة العراق لخريطة وفقا تركيا مع

   :هما رئيسيتين نشاط دائرتي لىع الدولية و اإلقليمية الشؤون في تركية و سورية اهتمام تركز قد و

   الصهيوني الكيان مع بالصراع يرتبط ما و العربية المنطقة : األولى

 ذلك شكل قد و متغيرة الصعيد هذا عند عالقتهما تكن لم و المتحدة الواليات و أوروبا : الثانية و

 تركيا هواجس يضاأ و ،الصهيوني الكيان تجاه سورية لهواجس الماضية العقود خالل مضاعفا عامال

  .)5(القومي األمن و الداخلي التكوين تحديات تجاه

 عدم عن يعبرون ال األتراك فإن األمريكية – التركية العالقات في السوري للمحور بالنسبة

 القرار صانعي من فـكثيرون ،طفةمل بلهجة إال سوريا تجاه المتحدة الواليات سياسة من ارتياحهم

 السالم لعملية ودعمها سورية ود كسب على حريصة المتحدة الواليات نبأ عتقاداال إلى يميلون األتراك

                                                            
 6،ص , )2011, مركز الدراسات االستراتيجية و الدولية: بيروت(  ستيفن فالنجان، أولويات خاطئة في التقييمات التركية للقوة األمريكية،1
  110دة، مرجع سبق ذكره،ص أمريكا سياسية خارجية  بمالمح جدي– يسرا الشرقاوي،تركيا 2
  110أمريكا سياسة خارجية بمالمح جديدة،نفس المرجع السابق،ص – يسرا الشرقاوي، تركيا 3
 و البحوث و للدراسات االستراتيجية الدراسات مرآز: بيروت( , األوسط شؤون, االستراتيجي العمق نهاية سوريا و ترآيا, الدين نور محمد 4

  64 ص,  )2011, التوثيق
  65 ص, السابق المرجع نفس, االستراتيجي العمق نهاية سورية و ترآيا , الدين نور محمد 5
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 العمال حزب رعاية عن لتخليا على إلجبارها ،سوريا على الضغط لممارسة استمرارها من أكثر

 تركيا تواجهه داخلي تهديد ألخطر الداعمة القوى كبرأ ،أنقرة بنظر السوري، النظام ظل .الكردستاني

 بااللتزام الثقة مدى نأبش أنقرة تراود الشكوك بقيت إذ ،)PKK (الكردستاني العمال ببحز متمثال

 تشرين في جالنوأ اهللا عبد يالكردستان العمال حزب زعيم خروج حتى الطويل، المدى على السوري

  .)1(المنظمة هذه دعم عن رسمياً واالمتناع ،سوريا من 1998 األول

 األمريكيين غزو بعد العزل محاوالت و التهديدات ظل في اسوري جانب إلى تركيا وقفت لقد و

 و ،الحريري رفيق اللبنانية الحكومة رئيس اغتيال بعد كما ،الشهيرة باول كولن تهديدات و ،للعراق

  .)2(الموضوع هذا في لسوريا االتهام أصابع توجه

 بممارسة وإسرائيل تحدةالم الواليات تقوم أن تخشى التركية السياسية األوساط أن ذلك، عن فضالً

 تخلي مقابل الفرات نهر مياه باقتسام السورية المطالب تلك تلبية على إلجبارها ،أنقرة على الضغط

 .شاملة سورية -  صهيونية اتفاقية إطار يف الصهيوني للكيان الجوالن مرتفعات مياه بعمنا عن سوريا

 والسياسية العسكرية النخبة بقيت طالما ريقةالط بتلك السلمية العملية ضحية تصبح أن تركيا تريد ال

 المخاوف هذه فإن ذلك ومع. جدياً منياًأ تهديداً سوريا مع نزاعاتها ختلفم اعتبار في مستمرة التركية

 في "السالم عملية" تحقيق سبيل في ولةبذالم األمريكية للجهود القوي السياسي أنقرة دعم على تؤثر ال

  .)3(المنطقة

 الشراكة إعادة بمثابة أنه لألمر تركيا نظرت ،المتحدة الواليات لرئاسة أوباما راكبا انتخاب بعد

 األمنية األوضاع لتدهور حد بوضع الخاصة تركيا خطط بدعم و ،الدولتين بين العسكرية و السياسية

 و دعم عن تعبر مغايره سياسة تبني عبر ،األرض على الدائرة األحداث مجرى تغيير و سوريا في

 يكون نحو على ،المشتركة السورية التركية الحدود على آمنة مناطق إقامة و ،المعارضة تسلح دةمسان

 و أمنها حماية على أكبر قدر تركيا يمنح و ،السورية الحدود داخل الالجئين حركة استيعاب شأنه من

  .)4(عسكريال و السياسي سعيها في المعارضة لتجربة مناسبة مساحة الوقت ذات في يتيح و ،حدودها

 ،والدولي اإلقليمي التداخل بطبيعة المعقدة المتحدة الواليات بحسابات ارتبط فقد األمريكي المنظور أما

 واجتياح ،وبيولوجية كيميائية ألسلحة سوريا وامتالك المضطربة االقتصادية األزمة واعتبارات

 ،وخيمة إقليمية بتداعيات يهدد نحو على السورية األراضي في والعرقية والطائفية اإلثنية الصراعات

                                                            
  20  ص, ذكره سبق مرجع,المستقبل احتماالت و الراهن الواقع تركيا و سوريا, محفوظ عقيل 1
  64 ص , ذآره سبق مرجع, االستراتيجي العمق نهاية سوريا و ترآيا, الدين نور محمد 2
3 ‐9820/40‐27‐19‐11‐04‐2012/com.mwatenpress://http 
  28 ص,  )2011, السياسات دراسة و لألبحاث العربي المرآز: الدوحة( , تاريخي رهان أم تحول نقطة ترآية و سورية, محفوض عقيل 4
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 من القلق و العراق و أفغانستان من كل الحتالل الكارثية بالنتائج األمريكي السلوك تأثر جانب إلى هذا

  .)1(المنطقة في متطرفة اطراف إلى األسلحة وصول يؤدي أن

 و،لسوريةا المعارضة خلف ووقفت األسد بشار سوريا مع اإلستراتيجية عالقتها على تركيا انقلبت

 و بالتدريب دعمت و احتضنت و،غليون برهان برئاسة الوطني المجلس فرنسا مع شكلت و نظمت

 إلى سباقا وكان ،للتنحي األسد أردوغان ودعا ،األسعد رياض العقيد بقيادة الحر سوريا جيش السالح

 إلى ليهإ يشار نموذج من سوريا مع تركيا عالقات تحولت و،سوريا على اقتصادية عقوبات فرض

  .)2(القومية و المذهبية الحساسيات هخالل  من انبعثت مضاد نموذج

 بشأن أوباما األمريكي الرئيس و أردوغان طيب رجب التركية الحكومة رئيس بين اتصاالت جرت و

 كما ،األمن مجلس في مشترك بعمل القيام على اتفقا و ،السوري الموضوع في الجانبين بين التنسيق

 المدنيين لحماية سوريا فوق طيران حظر منطقة إقامة مسألة أردوغان و أوباما بين التاالتصا تناولت

 ليبيا تجاه الدولي األمن مجلس لتحرك مماثل اتجاه في جاد دولي تحرك على العمل و ،النظام قمع من
)3.(  

  :تجاهها األمريكية و التركية السياسة تباين و الفلسطينية القضية : الخامس المطلب

 رفض حين ،الثاني الحميد عبد السلطان عهد منذ األتراك لدى خاصا موقعا الفلسطينية القضية لتحت

 1917 عام حتى عثمانية والية كانت فهي )4(عليها، يهودية دولة إلقامة فلسطين من أرض إعطاء

 "اسرائيل" ممارسات وصف من وأول العلمانيين حكم مع حتى اخاص اوضع لها تكن تركيا وظلت

  ،2000 أيلول الثانية االنتفاضة خالل التركية للحكومة رئيسا وكان ،اجاويد بولنت هو بادةباإل

 كبير تحول طرأ فقد الفلسطينية القضية معالجة كيفية في التركية الرؤية عن األمريكية الرؤية وتختلف

 عالقاتها ائماد تضع تركيا كانت حيث،فيها الحكم والتنمية العدالة حزب استالم بعد خصوصا بموقفها

 مع تغير األمر هذا لكن أوسطية، الشرق أولوياتها قمة على "اسرائيل" مع والعسكرية اإلستراتيجية

 العدالة حزب تسلم منذ التركية الدولة عليها قامت التي الرؤية هي و "االستراتيجي العمق "مبدأ تطبيق

 وزير أوغلو داوود أحمد الفيلسوف و المفكر وراءها كان و ،2002 عام تركيا في الحكم التنمية و

 المشاكل تصفير "سياسة اتباع تركيا على يجب أنه أوغلو البروفسور يرى و حاليا، التركية الخارجية

                                                            
  29 ص ,السابق المرجع نفس, محفوض عقيل 1
2 ‐31710/19‐11‐14‐11‐06‐2010/info.arabrenewal://http  
3 http://mwatenpress.com/2012‐04‐11‐19‐27‐40/9820 
 الفلسطينية، الدراسات مؤسسة :بيروت (الفلسطينية، راساتالد مجلة،الفلسطينية القضية تجاه التركية السياسة مرتكزات الدين، نور محمد 4

  26 ص،82 ،العدد )2010
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 القوة استخدام خالل من ذلك و عالقاتها جميع في ،"استراتيجيا عمقا " لنفسها تتطور أن و جيرانها مع"

  .)1( األوسط الشرق في العثمانية ةلإلمبراطوري االستراتيجي اإلرث و الناعمة

 وأخذ السابقة األحزاب مع بالمقارنة الفلسطينية بالقضية اهتماما والتنمية العدالة حزب أظهر وقد

 التشريعية باالنتخابات فوزها بعد حماس حركة مع تركيا فتواصلت 2006 عام االهتمام هذا يتصاعد

 .)2(للحركة السياسي المكتب رئيس مشعل خالد تاستقبل التي الدول أوائل من وكانت ،الفلسطينية

 الوساطة فكانت واإلسرائيلي العربي الملفين إزاء متوازنة سياسية تركيا انتهجت،2007 عام وخالل

 "االسرائيلي" رئيسال و عباس محمود الفلسطيني الرئيس بين الشهير االجتماع خالل من الطرفين بين

 محاولة ،وحماس فتح بين وبخاصة الفلسطينية الفصائل بين نزيه كوسيط دخلت و ،بيريز شمعون

 أردوغان التركية الحكومة لرئيس الشهيرة الوقفة ننسى وال الفلسطيني، االنقسام إلنهاء معهم الوصول

 شخص بأنه ووصفه بيريز شيمعون " االسرائيلي" الرئيس مع النقاش إحتد عندما دافوس مؤتمر في

 العالقات وبلغت ،2008 عام أول كانون 27 في غزة على الصهيوني العدوان بسبب جيدا القتل يعرف

 إلى مرمرة ميناء من خرج الذي التركي األسطول الصهاينة الجنود اعترض عندما األزمة ذروة

 األتراك الضحايا من عدد بسقوط وانتهت غزة على المفروض الحصار كسر لمحاولة فلسطين سواحل

 على بالغا تأثيرا وأثرت معا الشعب و التركية الحكومة من قوية فعل ردة إلى أدى الحادثة في

  .)3(بينهما العالقات

 مبدئيا موقفا عكست التي المتدرجة الخطوات من بمجموعة،2009 سنة في التركي الموقف اتصف لقد

 منها متعددة خطوات في" اسرائيل "من تركيا استياء عن التعبير وتم ،القضية هذه من وأخالقيا وإنسانيا

 مناورات وإجراء،2009 مطلع في تركيا في األناضول نسر مناورات في األخيرة هذه مشاركة إلغاء

 الخارجية لوزير مقررة كانت زيارة إلغاء و،السوري و التركي الجيشين بين مسبوقة غير عسكرية

 إلى كيالتر الوزير وصول على األخيرة هذه موافقة عدم بسبب،" السرائيل" أوغلو داوود أحمد التركي

  ) 4(.غزة قطاع مع اإلسرائيلية الحدود عبر غزة

 جورج السابق األمريكي الرئيس لسان على جاءت فهي الفلسطينية للقضية األمريكية للرؤية وبالنسبة .

 يصعب الرؤية هذه ولكن سالم، في جنب إلى اجنب تعيشان دولتين أساس على تقوم التي االبن بوش

 عليها يحكم فهو المسلحة الفلسطينية المقاومة هنا ويقصد لإلرهاب حسم إذا رأيه حسب على تحقيقها

                                                            
  174 محمود عبده علي،أمريكا تركيا من الحرب الباردة حتى عصىر أوباما،مرجع سق ذكره،ص 1
  375 عبير الغندور،جدلية بدائل التوجه التركي المعاصر،مرجع سبق ذكره،ص 2
 الدراسات مركز: بيروت ( األوسط، شؤون الجديد،مجلة الدولي -اإلسرائيلي الحلف مواجهة في تركيا: يةالحر أسطول الدين، نور محمد 3

  167 ص ، )2011 التوثيق، و البحوث و للدراسات اإلستراتيجية
  28 ص ذكره، سبق فلسطين،مرجع قضية تجاه التركية السياسة الدين،مرتكزات نور محمد 4
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 يأتي هنا ومن اإلرهاب وبين المحتل الفلسطيني للشعب المشروعة المقاومة بين يساوي حيث بالموت

 حماس حركة أن تركيا فترى الفلسطينية القضية لحل األمريكية و التركية النظر وجهة بين الخالف

  .)1(معها التعامل يمكن ال إرهابية منظمة أنها ترى أمريكا و لفلسطينيةا األطراف من طرف

 فإن،الماضي القرن خمسينات منذ "اسرائيل"  و تركيا بين رسمية غير عالقات وجود من الرغم على

 البلدين كال في العسكريون القادة بدأ عندما القرن ذلك تسعينات في وعلنيا جديدا بعدا اتخذت العالقة

 تشمل لكي العالقة هذه توسعت 2000 العام وبحلول التعاونية، واالتفاقات المناورات نم سلسلة

  .)2 (الصواريخ لمنظومات المشترك واالنتاج العسكرية، والمناورات المشترك التدريب

 المسؤولون حرص التي و لمصالحها وفقا وباركتها  اإلسرائيلية التركية العالقات أمريكا دعمت

 المتحدة الواليات إلى الخليج نفط تدفق ضمان و "اسرائيل"  أمن حماية وهي ذكرها على األمريكيون

 و الخليج نفط على المتزايد اعتمادنا إن "بالقول األمريكيون كدهأ ما وهذا بينهما، الربط وضرورة

 سالم عملية في لالستمرار الواضح السند يعطينا المنطقة، في اآلخرين وشركائنا إلسرائيل تعهدنا

  .)3( العرب وجيرانها اسرائيل بين ودائم شامل و عادل

 تقرير كدهأ ما وهو التركية "االسرائيلية" العالقات تطوير على حرصت و دعمت اإلطار هذا وفي

 في ذكر حيث األوسط الشرق في والسالم األمن "بعنوان جاء الذي 1997 لعام األمريكية الرئاسة

 الواليات تقدمه الذي الدعم واضحا يكون أن يجب،األوسط الشرق بشؤون يتعلق فيما:"إنه فقراته إحدى

 خالل من ترجمت والدفاع،التي االقتصاد مجاالت في اإلسرائيلي –التركي للتعاون األمريكية المتحدة

 في الديمقراطيتين والدولتين المتحدة الواليات حليفتي بين التعاون هذا إن،1996 عام وقعت اتفاقيات،

 ومن ،)4( الغربية الميول ذي التركي الجيش مؤسسة ويشجع يقوي سوف و ،وسطاأل الشرق منطقة

 إلى أدت كبيرة بمستويات بلغ و أمريكية بمباركة كبيرا تطورا التسعينات عقد شهد فقد أخرى جهة

 ،1997 تموز في األوسط الشرق لسياسات واشنطن معهد نشره تقرير في و.ثنائية عسكرية اتفاقيات

 تتضمنه ما بين من إال "اسرائيل " تركيا بين الدفاعية االتفاقية محتويات سرية من الرغم على أنه أورد

 اإلسرائيليين وأن ،)5(والمخابرات الحدود وأمن اإلرهاب مكافحة مجال في التعاون بروتوكوالت

 مينتأ في تركيا ساعدت اسرائيل " وأن سنوات منذ المخابرات مجال في المعلومات يتبادلون واألتراك

                                                            
  175 يا من الحرب الباردة حتى عصى أوباما،مرجع سبق ذكره،محمود عبده علي،أمريكا ترك 1
 102،ص   )2000معهد الدراسات الوطنية اإلسترتيجية،:واشنطن ( تركيا عالقة استراتيجية أو حلف مؤقت ؟– أالن ميكوفسكي،إسرائيل 2
  197ذكره،ص  نبيل محمد سليم،تطور العالقات التركية األمريكية في ظل المتغيرات الدولية،مرجع سبق 3
 4 عمر النعيمي،العالقات التركية األمريكية، مرجع سبق ذكره،ص4
  105ص ، )2009،اإلسترتيجية الدراسات مركز: بيروت(،اإلسترتيجية الشراكة ميادين الصهيوني والكيان تركيا السبعاوي، الرحمان عبد 5
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 على ليلية رادارات بتركيب "اسرائيل " قيام ومنها الكردستاني، العمال حزب عمليات ضد حدودها

  )1(.الكردستاني العمال حزب ضد التركي الجيش يستخدمها التي العمودية كوبرا طائرات

 تعزز و فاقاالت تؤيد فتركيا اإلسرائيلية الفلسطينية السالم كعملية األبعاد ومتعددة قوية العالقة وظلت

 كما ،السورية اإلسرائيلية السالم مسيرة بخصوص تساورها كانت الشكوك ولكن ،العالقات مشروعية

" و المتحدة الواليات مع العالقات تعميق بغرض التركي للدور مساندا عامال السلمية التسوية تشكل

 لتركيا يعطي الذي المشروع وهو.أوسطي الشرق المشروع إلقامة الترتيبات عمل بهدف " اسرائيل

   )2(.عموما األوسط الشرق دول مع نافذة لفتح الخارجية السياسة مجال في مواتية فرصة

 ثوابت مع الكامل القطع دون من الجديدة سياسته يجسد أن حاول والتنمية العدالة حزب استلم وعندما

 حجم من انتقاص هي مينالمسل و العرب تجاه خطوة فكل . "اسرائيل" و المتحدة الواليات مع العالقة

 غزة على "اسرائيل" حرب في فعال ترجم ما وهو. )3( "االسرائيلي"  األمريكي المحور مع العالقة

 شفير إلى العالقات ووصلت "اسرائيل"  أغضب مما ،غزة أهالي مع وشعبها التركية الحكومة ووقوف

 و "السرائيل "معاديا التركي ءالوزرا رئيس أصبح كما،الطرفين كال من الفعل ردود توتوال األزمة

 و حدة أكثر أصبحت خطاباته أدبيات أن كما ،التركي الفخر و الشرف الجديد خطابه يدغدغ ما كثيرا

 التي بالمجازر االعتراف ورفضها واألكراد، التركية الحكومة بين واالحتكاك التوتر الستمرار نظرا

 عندما خصوصا و،اإلقليمية أردوغان سياسة في رىت " اسرائيل" فإن األرمن تجاه بها قامت أنها يقال

  )4(.السياسي النفاق من نوعا الفلسطينيين، تجاه مواقفهم بسبب بشدة يدينهم

 في النظر وإعادة "اسرائيل " إزاء التركي الموقف لتغير أسباب عدة هناك أن بالذكر الجدير ومن

  :منها بينهما العالقة

 تحسين إلى خاصة أهمية وإعطائه،واشنطن في السلطة ىإل أوباما األمريكي الرئيس وصول - 1

 كانت كما تعد لم "إسرائيل " مع العالقات بأن األتراك اقتناع إلى أدى األمر هذا البلدين بين العالقات

  .)5( األمريكية التركية العالقات نمط تحديد في رئيسيا محددا

 اسرائيلي " انقسام فهناك تركيا مع قاتالعال إدارة كيفية على " اسرائيل" داخل االتفاق وعدم - 2

 على الحفاظ ضرورة إلى يتجه فريق فهناك "االسرائيلية " التركية العالقات إدارة كيفية بشأن داخلي"
                                                            

  105 ص،السابق المرجع نفس إلسترتيجية،ا الشراكة ميادين الصهيوني والكيان تركيا السبعاوي، الرحمان عبد 1
  106 ص،ذكره سبق مرجع،األوسط الشرق و تركيا ،روبنس فيليب 2
  278 محمد نور الدين،تركيا الصيغة و الدور،مرجع سبق ذكره،ص 3
  5 ،ص )2011،تللدراسا الزيتونة مركز :بيروت (األطراف شد بعد إيران و تركيا مع المتوترة اإلسرائيلية العالقات،ألفر يوسي 4
 العدد ).2010.اإلسترتيجية للدراسات األهرام مركز:القاهرة (القدس مجلة إسرائيل، و العرب تجاه جديدة لغة تركيا،القادر عبد محمد 5

  106 ص،137
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 ضرورة يرى فريق و مهمة إقليمية ودولة لهم تاريخي حليف باعتبارها تركيا مع ودية عالقات

  حدودها تجاوزت النها تركيا مع التصعيد

  األمريكية المتحدة الواليات مع عالقته في يواجهه ما جراء "االسرائيلي "للضعف تركيا تشعاراس  - 3

  .)1( "إلسرائيل " القديم الحليف وهو تدريجيا الجيش دور إضعافو للسلطة العدالة حزب استالم  -  4 

 هذه من و األرمنية للقضية بالنسبة التركية اإلدارة على الصهيونية الضغط أوراق فاعلية عدم -5

 بالقدرة التلويح و هيرون طائرات من عدد تركيا تسليم تأخير( الصهيوني الكيان قيام الضغوط

  )2() العثمانية القوات يد على األرمن مذابح بإدانة قرار الكنيست إصدار على

  :األمريكية التركية العالقات في القبرصية والمشكلة اليونان مع العالقات: السادس المطلب

 عليها الصراع قام الخمسينات، نهاية في ولندن زيوريخ معاهدتي بموجب وذلك قبرص استقلت أن منذ

 ولكن، أنونو عصمت عهد في 1964 عام قبرص في التدخل تركيا وحاولت واليونان، تركيا قبل من

 يالعسكر االنقالب تركيا استغلت و،األجواء تهدئة إلى أدى التدخل مغبة من لتركيا األمريكي التحذير

 ثلث حوالي على التركية القوات سيطرة ذلك نتيجة وكان الجزيرة، في للتدخل،1974 عام يوليو في

 ضم اليوناني الجانب محاولة بعد وجنوبي، شمالي شقين إلى الجزيرة تقسيم وتم،)3(القبرصية األراضي

 إلى تركيا دفع الذي األمر تركيا، تجاه سلبيا والغربي األمريكي الموقف جاء فقد ،اليونان إلى الجزيرة

 مليون 650 بقيمة سوفيتية مساعدة على بذلك وحصلت كبيرة، و واسعة تركية سوفيتية عالقة إقامة

  .)4( الغرب أغاظت التي الثنائية االتفاقات عقد عن فضال ) 1979-  1967 (للفترة دوالر

 من الموقف وفي ناليونا مع العالقات في هي لتركيا بالنسبة الخارجية العالقات أصعب من لعل

 سياسة من الجانب هذا في التركي التشدد من مزيداً شكل فقد تغيير أي حصل وإذا. القبرصية القضية

 البلدين بين العالقة تصوير تركيا في كما اليونان في جرى. التسعينيات عقد خالل الخارجية تركيا

                                                            
  107 السابق، المرجع نفس إسرائيل، و العرب تجاه جديدة لغة تركيا القادر، عبد محمد 1
 2010،اإلسترتيجية و السياسية الدراسات القاهرة،مركز (القدس مجلة،والمصالح الرؤى في تباين وإسرائيل ديدةالج القادر،تركيا عبد محمد 2

  103 ص،136 ،العدد)
 1997مؤسسة األهرام للطباعـة و النـشر،    :القاهرة(الفرص و المخاطر،مجلة السياسة الدولية        : أحمد تهامي عبد الحي،تركيا و توسيع الناتو         3

  113،ص 129،العدد )
  80 محمود السامرائي، المساومة في السياسة الخارجية التركية،مرجع سبق ذكره، ص 4
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 مباشرة بصورة القوميتين ويتهماه طابع تمس التي المؤلمة التاريخية التجارب من كبير زخمب مثقلة

  .)1(العمق وبالغة

 تفضي أن على وقادرة المساومة، على قائمة توفيقية حلول لطرح استعداد أي اليونان وال تركيا تبد لم

 يخص فيما التركي، الموقف بات إذ العكس، هو التسعينيات عقد خالل حصل، فما. دائمة تسوية إلى

 استمر فقد. اليونان مع األخرى العالقات صعيد على تقارب بأي ريبش ال مما تشدداً، أكثر قبرص،

 أحيانا، تخلو، ال مواقف باألخر، منهما كل عالقات في وصارمة ازمةح مواقف اعتماد في فانالطر

 من كل تطالب حيث ،1996 عام يمياإ – كارداك أزمة في حصل كما الحرب طبول قرع أصداء من

  .)2(يرةالجز هذه على بالسيادة البلدين

 بقيت فقد المتحدة، والواليات تركيا بين تجمع التي الخاصة اإلستراتيجية العالقة من الرغم علىو

 ذلك. الناتو حلف تجانس إلى الموجهة الداخلية التهديدات خطرأ تبديد عن عاجزة األمريكية السياسة

 تكاد. الناتو لحلف الشرقي – الجنوبي الجناح في اليوناني – التركي بالصراع المتمثل الخطير التهديد

 الحليفين إرضاء تحاول سياسة إتباع في مستمرة المتحدة الواليات بقيت طالما متعذرة تكون المصالحة

 وتصديرات العسكرية المساعدات تحدد التي عشرة إلى السبعة بنسبة يعرف ما واعتمادها كليهما،

 على التغلب جلأ من شيئاً المتحدة الواليات تفعل مل. واليونان تركيا من كل إلى األمريكية األسلحة

 المعادية) بياتاللو (تهدئة في إال تفد لم الشأن هذا في سياستها إن بل الطرفين، بين القائمة التوترات

  )3(األمريكي رسالكونج في لألتراك

 اشتباكات إلى الطرفين بين نزاع أي تحول دون الحيلولة من تمكنت األمريكية اإلدارة أن صحيح

 الجذور ذات الخالفات من جملة حل عن عاجزة بقيت أنها غير خطيرة، يونانية – تركية عسكرية

 في أم إيجة، بحر على السيادة سامتباق المتمثلة السياسية القضايا صعيد على سواء البلدين، بين العميقة

 ما فأفضل. المنطقية توالنا قيادة لبنية التكنولوجي – العسكري بالطابع اتصافاً األكثر المسائل ميدان

 حول واليونان، تركيا بين ،التفصيلية، االتفاقات من جملة إنجاز هو تحققه أن واشنطن استطاعت

 البلدين، أعاد مما ومتعثراً بطيئاً ظل االتفاقيات هذه تطبيق أن غير. سلمياً نزاعاتهما تسوية إلى السعي

                                                            
  272 ص,  ) 1998, العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت(,التركية العربية العالقات و تركيا في القرار صناعة معوض، جالل 1
2 cfm.main_Earticales/com.grenc.www://http 
  387 ص،ذكره سبق جديد،مرجع ثوب عن تبحث المتغيرة تركيا،كريمر هانز 3
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 تزعج اآلن حتى الشمالية قبرص في لتركيةا الجمهورية قضية و)1(تهديداً أكثر وضع إلى بسرعة،

 في المتحدة الواليات فترغب التوترات بعض إلى البلدين بين العالقات تِعرض و المتحدة الواليات

 االقتصادية المساعدات شح من تركيا تشتكي حين في الشمالية قبرص في التركية القوات خفض

()األمريكية والعسكرية
2.  

 وما. المستعصية قبرص مشكلة حل استهدفت التي األمريكية المحاوالت عن نفسه الشيء قول يمكن

 االتحاد إقرار بعد متشدداً يصبح أن من التركي الموقف منع عن عجزت كلينتون إدارة أن أسوأ هو

 الوحيد الممثل بوصفها) اليونانية (قبرص جمهورية حكومة مع العضوية مفاوضات إطالق األوروبي

 األتراك القبارصة زعيم مع الكامل بالتوافق أنقرة، تصر األوروبية، النظر وجهة من كلها للجزيرة

 سيادة ذات كدولة قبرص، شمال في التركية بالجمهورية المسبق االعتراف على ،شنكتاد رؤوف

 ستستأنف القبرصية للقضية الممكنة الحلول حول اليونانيين القبارصة مع المباحثات كانت إذا سياسية،

  .)3( وإقليمين طائفتين على قائم باتحاد متمثالً قبرص، في المتحدة، لوالياتا هدف يبقى"

 أن تريد األخيرة حيث إن ،أنقرة و واشنطن بين عميقا خالفا وراءه القبرصية المباحثات جمود يخفى

 و منفصلين سياسيين بكيانيين االعتراف يتم بحيث ،لصالحها المسألة إلى الدولية النظرة تتغير

 واحدة دولة وجود منطلق من المشكلة حل األمريكية المتحدة الواليات تحاول و الجزيرة، في ينمتساوي

  .)4(الجزيرة في محدود ذاتي بحكم منهما كل تتمتع إقليمين، في تعيشان عرقيتين جاليتين ذات

 في األمن زيادة إلى تؤدي تدابير اقتراح من موقفها عن المتحدة الواليات تراجع مفاجئا يكن لم

 قد للطائرات؛كما المضادة الروسية  S 300 صواريخ منظومات تسليم منع خصوصا و،الجزيرة

 يتم لم و معلقا يزال فال الثاني أما،أثينا و اليونانيين القبارصة بين ثقة بناء تدابير التخاذ منطلقات تشكل

 نار على أيضا وعةموض باتت ذاتها القبرصية المسألة حل إلى أوسع نظرة أية أن يبدو.بعد بلوغه

 و هذا البحث في مجمله يوضح جواب السؤال الرابع في مشكلة الدراسة من خالل عرضه .)5( هادئة

لمجمل التغيرات على الساحة اإلقليمية و العربية و كيف تم التعاطي معها من قبل الواليات المتحدة و 

  .تركيا

 
                                                            

1 Tozun Behcheli and Theodore. A. Coulombis, Greek‐ Turkish Relations and US Foreign Policy,(United State: 
Institute Peace,2005 ), P20  

,  )1998, ليبيا, األممية ناصؤ جامعة إلى مقدم منشور غير بحث( , العربي القومي األمن على أثره و اإلسرائيلي الترآي التحالف, يةد أبو ياسر 2
  19 ص

  235 ص ، )2005 للنشر، الثقافية الدار: القاهرة ( الماضي، ظل الحاضر اإلسالمية تركيا ستة، أبو زينب 3
4 cfm.main_Earticales/com.grenc.www://http 
  235 ص ذكره سبق الماضي،مرجع ظل الحاضر اإلسالمية ستة،تركيا أبو زينب 5
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  :ةاألمريكي التركية االقتصادية العالقات: الثاني المبحث

  الماضي العقد شهد كما. أمني طابع ذات بأنها  توصف التركية – األمريكية الشراكة عالقة إن

 في األمد الطويلة العالقة هذه حيال والتركية األمريكية الدولتين كلتا مواقف في اإليجابي التحول

  . معتبر بشكل ثماراالست وحجم التجارة وزيادة االقتصادية العالقات تنوع في ساهمت حيث. التسعينيات

 من المزيد واكتسبت ،الثانية العالمية الحرب بعد التركية - األمريكية السياسية العالقات تكثفت لقد

 األمريكية العالقات في األمنية السيطرة طبيعة نإ حيث. 1952 عام للناتو تركيا انضمت عندما الزخم

 االقتصادية بالهيكليات اقترنت والتي لباردةا والحرب الثانية العالمية الحرب نهاية مابين التركية- 

 الشركات من جدا القليل أن من وبالرغم. الحلفين بين ما االقتصادي التعاون تكثيف من حدت  المغلقة

 االستثمار  حجم نأ إال ،النامية المحلية السوق من االستفادة أجل من تركيا في استثمرت  األمريكية

 التجارة كانت حيث جدا واضحة الصورة تكن لم ،الخارجية رةالتجا حيث فمن. جداً محدود كان

  .)1(والطائرات الجاهزة المالبس ،المنسوجات ،التبغ مثل معينة لمنتجات محدودة الجانبين بكال المتعقلة

 االقتصادات دمج حيال السياسة في كبير تغير بإجراء تقوم المتحدة الواليات كانت ،أخرى ناحية ومن

 تركيا أمريكا أدرجت. العالمية والتجارة االقتصاد مستقبل تشكيل في محوري  وضع في تكون قد التي

 ،الجنوبية كوريا ،إندونيسيا ،الهند ،الصين شملت والتي الكبيرة الناشئة العشرة األسواق ضمن من

  ضعو تصميم تم التجارة دائرة ضمن ،وبالتالي.  والمكسيك البرازيل ،األرجنتين ،إفريقيا جنوب ،بولندا

 الواعدة األسواق هذه في استباقية أكثر لتكون األمريكية التجارة سياسة وضع إلى يهدف جديد تنظيمي

  . )2(الدول هذه ألجل  االقتصاد تطوير وتم

  :المتحدة الواليات و تركيا بين التجارية العالقات : األول المطلب

 التالية المهام أداء تركيا مع لتجاريةا الشراكة مسألة في عاتقها على المتحدة الواليات اتخذت لقد،

  : التركية األسواق في  األمريكية الشركات  مساهمة لتشجيع

                                                            
1 Edward Gresser Anew U.S Trade Rrlationship with Turkey( Washington:Progresie  Policy Institute, Policy 

Report،2002)،P3 
2 Ralph.H. Salmi & Gonca Byraktar, Turkish – U.S Relations Perspectives from Ancra,( U.S:Brown Walker Press, 

2005 ), p 19 
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  محددة صادرات حول التقارير وإعداد األسواق عن األمريكية للشركات حينه في معلومات تزويد - 

  . االستثمار وفرص

  . الطاقة توزيع مشاريعو  الخاصة الطاقة توليد في للمساهمة األمريكية الشركات تشجيع - 

  . التركية الخصخصة برنامج في ممكنة أمريكية مساهمة أعلى تقديم - 

 والغاز الوسطى وآسيا قزوين نفط ستقل التي األنابيب خطوط بناء في أمريكيا مصالح عن الدفاع - 

  .)1(وراءها وما تركيا إلى الطبيعي

  . مالئمة تمويل بمصادر بيئية مشاريع تحديد - 

 الواليات في تظهر التي التجارة في والعام الخاص التركي القطاع ممثلي مساهمة اندةومس دعم- 

 . )2(وأوروبا المتحدة

 قبل من بهما الترحيب تم التسعينيات في  المتحدة الواليات بهما قامت اللتين للمبادرتين وبالنسبة

 ،قزوين في الغاز أنابيب وطخط وتحويل النفط أنابيب بخطوط تتعلق األولى : التركية السياسة صانعي

  .)3(تركيا تنفذه كانت الذي واالستقرار الهيكلية اإلصالحات لبرنامج الدعم تقديمب تعلق  الثانيةو

   المتحدة الواليات و تركيا بين التجارية التبادالت حجم : أوال

 رقم األكبر المصدر تركيا تعتبر ،%1.7 نسبته ما وسهم قيمة على بناء:  المنسوجات حصص -1

 والمالبس المنسوجات اتفاقية ضمن وذلك  المتحدة الواليات إلى الجاهزة والمالبس للمنسوجات 20

 هذه على مفروضة قيود هناك أنه بيد. 1995 يناير 01 التنفيذ حيز دخلت والتي ،الموقعة الجاهزة

 تفرض لياًوحا ،الجاهزة والمالبس النسيج من تركيا صادرات من% 80 نسبته ما وتغطي الصادرات

 وارداتها في الجاهزة المالبس من صنف 21 و المنسوجات من صنف 21 على أسهم المتحدة الواليات

  . )4(تركيا من

  

                                                            
1 Edward.op.cit : p 13  
2 agreements‐trade/gov.ustr.www://http 
3 www.akyus.tusiad‐us.org 
4 agreements‐trade/gov.ustr.www://http 
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   التعويض والرسوم ) بالبضائع السوق إغراق ( اإلغراق مكافحة -2

 لتعويضا ورسوم اإلغراق مكافحة هي أهمية األكثر الوقائية اإلجراءات ،األمريكي االستيراد نظام في

 ،1985 منذ. المحلية بالصناعات تضر الواردات أن خلفية على التحقيقات فتح بعد فرضها تم التي

 في المنافس دورها فقدت فقد ،وبالتالي ،للفحص أمريكا إلى تصديرها الممكن التركية السلع تخضع

 سوق إلى ةالتركي السلع بعض تصدير في  تزايد هناك كان عندما ،باإلضافة. األمريكية السوق

 األمريكية للصناعات تهديد تشكيل في تسهم أنها بحجة للفحص إخضاعها تم ،المتحدة الواليات

 قبل من القرار بهذا واالعتراف،1996 في للصادرات النقدية الحوافز إللغاء تركيا قرار وبعد. المحلية

  . )1(يةتعويض رسوم فرض إلى تؤدي التي الفحص احتمالية انخفضت ،المتحدة الواليات

 حديد على مفروضة رسوم هناك ،األمريكية المتحدة الواليات إلى التركية الصادرات ضمن من ،حالياً

 لرسومل عرضة ذكر ما كل ذلك، على عالوة). المعكرونة (والباستا ،الفوالذية األنابيب ،البناء

 ،المثال سبيل فعلى. يكاأمر إلى تركيا صادرات على سلباً الوقائية التدابير هذه كل أثرت. التعويضية

  . )2(% 85 تقريباً كانت المتحدة الواليات إلى التركية الباستا صادرات تزايد إن

إطار ضمن نفذت وقائية إجراءات التركية الصادرات على فرضت التي األخرى المعيقات بين من إن 

 تكون أن حالة يفف ،اإلغراق مكافحة يخص ما بخالف. األمريكي التجارة قانون من" 201 البند"

" االعتبار عين في يؤخذ فقط المحلية لصناعاتل  تهديد تشكل أو الضرر إلحاق من محال ال الواردات

  .)3( السياق هذا في تضمينها يتم الدول كل من الواردات ."العادلة غير التجارية الممارسات

  الفوالذ عمال لنقابة كياألمري واالتحاد أمريكية فوالذ شركات تسع قامت 1999 يناير 12 يوم ففي

 وقائية تدابير  تنفيذ تطلب مما. الصلبة  واألسالك  الفوالذي القضيب واردات قي التحقيق باب بفتح

 حيث ،األمريكية الدولية التجارة لجنة إلى بطلب واالتحاد الشركات هذه تقدمت ،201 البند إطار في

 األبيض البيت أصدر ومؤخراً .1999 موزت 12 يوم نهائي بشكل و تقريرها بصياغة األخيرة قامت

 وسيظل" الحصص تعرفة "شكل سيأخذ اإلجراء وأن. البند لهذا منحت الحماية أن فيه يصرح بيان

                                                            
1 Ralph.op. cit: p 14  

P 162 (Washington,2000),، U.S Turkish Economic Relations on the out set of the 21ST Century، Abdulah Akyuz  
3 org‐us‐akyustusiad=q?/com.plusnetwork.www://http 
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 على القائمة لألنابيب منحت% 19 بنسبة مشابهة وحماية. سنوات ثالثة لمدة المفعول ساري

  . )1(الكربون

  والعقاقير الغذاء  إدارة ممارسات -3

 المستوردة المغلفة الغذائية المنتجات جميع أن والغذاء العقاقير إلدارة األمريكية الصحة ديريةم تتطلب

 وتعد. المتطلبات هذه تلبية في فشلت التركية المنتجات بعض هناك لكن و. التغذية حقائق تحمل

  )2(.أيضاً استيرادها مسموح غير والرصاص المبيدات مع تتعامل التي التركي الزبيب واردات

  )العالية الجمركية الرسوم (العالية والتعرفة الجمركية الرسوم -4

 الكحولية المشروبات على تركيا تفرضها التي المرتفعة الجمركية الرسوم من المتحدة الواليات تذمرت

 ضمن ومن. والغذائية الزراعية المنتجات من العديد على المفروضة العالية التعريف وحماية

  . )3()الذرة عصير (والسورغوم الذرة ،القمح المحاصيل

  تركيا في المتحدة للواليات المباشر الستثمارا : الثاني المطلبا

 القطاعات في سيما ال ،فيها أمريكا مستثمري الدول من العديد تترقب ،المباشر االستثمار صعيد على

  : التالية

 حيث. القطاع هذا في االستثمارات من اكبير اقدر يتطلب الطاقة في المتزايد تركيا طلب إن: الطاقة* 

 إلى باإلضافة. القادمة سنة العشرين في واط90000 ،تقريباً بسعة كهربائية محطة 340 إنشاء يتوقع

 هذا في تركيا أهمية زريب تركيا عبر القزوين من  النفط أنابيب خطوط نقل هو ،المحلي الطلب

  . )4(المضمار

                                                            
1 Ralph.op.cit : p 14  

2 Rachel Prager، Turkish American Relations Historical context and current issues،( Georgetown 

Universty،2003)، p 14 
 
3 Ralph.H. Salmi & Gonca Byraktar, Turkish – U.S Relations Perspectives from Ancra,( U.S:Brown Walker Press, 

2005 ), p 19 
4 Peager.op.cit: p 19 
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 في التأخير  بعض من بالرغمف االتصاالت، خدمات في متحررةال جهودها تركيا تواصل: االتصاالت* 

 في المشتركة المشاريع وفرص االستثمارات من العديد  يوجد انه إال ،التركية  االتصاالت خصخصة

  )1(.أيضاً واعدة تعتبر المحيطة الدول في المشتركة االستثمارات أن كما. سريعاً المتطور القطاع هذا

 شرق جنوب مشروعو ،الزراعية المنتجات حيث من غنيا ابلد تركيا كانت : الزراعية األعمال* 

 موقف وإثراء التركي االنتاج مستوى يزيد وسوف العالم في المهمة المشاريع من واحد األناضول

 من العديد وسيوفر إقليمي تطوير  مشروع المشروع هذا يعد. المحاصيل من العديد في المنافس تركيا

 األعمال أو الماكينات ،البناء مجال في ذلك كان سواء. األمريكان مستثمرينلل االستثمار فرص

   )2(.الزراعية

 االقتصادية المعلومات لدعم أساسية تعد التي التحتية البنية مشاريع من العديد ثمة: التحتية البنية* 

 قليل عدد دمجر هي المطارات ومحطات الجسور،الطرق ومشاريع ،الحديدة السكك ،الموانئ. التركية

  . المشاريع هذه من

 ،البرمجة ،الحاسوب مجال في العالم قائدة هي التي أمريكا شركات إن: المعلومات تكنولوجيا* 

 تركيا استغالل وأيضاُ بل تركيا في االستثمار فقط بوسعها ليس ،االلكترونية التجارة وتطبيق االنترنت

  . المنطقة هذه في لعملياتها كمحور

 األوروبيين للسياح جذابة ووجها امقصد تركيا يجعل السياحة قطاع في المتزايد لنموا ان: السياحة

 واضح بشكل األبواب يفتح تركيا إلى األمريكان المسافرين عدد زيادة إن،ذلك إلى باإلضافة. والروس

  . القطاع هذا في األمريكية المباشرة االستثمارات من لمزيد

 األمريكان السياح عدد تزايد حيث ،الماضي العقد مر على تاجاًان األكثر  القطاع  السياحة أصبحت

 زائر 550،000 عدد 2000 العام سجل وقد ،سنوات 9 عبر أضعاف خمسة تركيا إلى الوافدين

  الجوية الخطوط عبر واسطنبول أمريكية مدن ثالثة بين المباشر الطيران يوجد حيث ،تركيا إلى وسائح

 هاتين شعوب  بين فعالة مركبة أيضاُ وإنما بل لتركيا دخل مصدر طفق  السياحة تعد ال. التركية

                                                            
http://www.tusiad.org/tusiad/kurucular‐protokolu/ 1   

2 Serkan Elden & Michel.A.Lally، Mapping The American TurkishBusiness Partership from piri reis to 2023، Turkish 

Policy Quarterly،2011, p22 
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 األخيرة اكتسبت ،سنة كل تركيا غلى األمريكان السياح عدد خالل ومن. بعض من لتقريبهما الدولتين

  )1(.األمريكان ضمن لترقيتها جديدة وسيلة

 وتكثيف زيادة إلى بحاجة المباشر للطيران باستمرار إليها المقصود الوجهات من عدداً فإن ،لذا 

  . السياحية النشاطات

 التركية المنتجات صادرات تنوع نأ إال ،الخارجية التجارة حجم في المهم التزايد من بالرغم: التجارة

 ،والفوالذ الحديد ،التبغ ،المنسوجات في المتمثلة االنتاج مجموعات من قليل لعدد محدود زال ما

 ،السيراميك ،الزجاج أيضاً وهناك ،الزيتون زيت ،الزبيب لمشمشا  مثل الزراعية المحاصيل وبعض

  . الغذائية والمنتجات الجلد بضائع

 البورصة دمج في ورئيسياً هاماً دوراً األمريكان نوالمستثمر لعب: المالية واألوراق المصرفية

 مع المالية قاتبالصف والقيام. تركيا في عمليات األمريكية التجارية البنوك من لعدد كان. التركية

 المشاريع من يحصى ال وعدد الخاص القطاع تمويل ،أخرى ناحية من. التركية والبنوك الشركات

 التعاون لتنسيق األعمال تطوير مجلس تأسيس ،1996 العام في تم .التزايد في والقائمة الفائدة ذات

   )2( نبينالجا بين التعاون توسيع بهدف و تركيا و المتحدة الواليات بين التجاري

 1997  عام أول كانون في األمريكية المتحدة الواليات بزيارة يلماز مسعود التركي الوزراء رئيس قام

 التركية الحكومة مع اتفقت أنها كلينتون  األمريكي الرئيس  إدارة أعلنت فقد العمل، نطاق لتوسيع،

  .بينهما الثنائي لتعاونا توسيع إلى يؤدي سوف الذي الخمسة األجزاء أعمال جدول تشكيل حول

 التعاون،االقتصادية بالطاقة،القضايا التعاون محور تمثل التي الخمسة األجزاء تلك الجدول وحدد

  )3(.التعاون واجبة كقضايا إيجة بحر جزر على اليوناني التركي والنزاع قبرص قضية اإلقليمي،

  .ائياثن فكان االقتصادي المجال إلى العالقة توسيع وراء الدافع أما

                                                            
1 /archive/com.turkishpolicy.www://http 
223Serkan.op.cit:: p 
3html.266516/print/content/com.alwatanvoice.pulpit://http  
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 اقتصادية عالقات تستلزم المتحدة الواليات مع األمنية العالقة عدت التركية الحكومة أن:  األول

 رسوم تخفيف بهدف المتحدة الواليات مع التركية اإلدارة بحثت ذلك،فقد من خصوصية وأكثر واسعة،

  . التركية البضائع من األمريكية الواردات

 التركي للتوجه حماية تركيا مع االقتصادية العالقات توسيع في ترأ المتحدة الواليات أن : والثاني

  )1(.فيها الديمقراطية اإلصالحات تشجيع و لتركيا األوروبية المظاهر وتحسين الغرب، نحو

 السالم إلى يقودان وهما متالزمان شيئان الديمقراطية أن األمريكية اإلدارة نظر وجهة من

 هذا وعلى تركيا تجاه واشنطن إستراتيجية إطار في اندمجت ئالمباد هذه فإن وهكذا.واالستقرار

 توسيع عن أثمرت التي الثنائية االقتصادية المبادرات من بالكثير حافلة التسعينات فترة كانت،األساس

  .الدولتين بين االقتصادية العالقات

 و التجارة قاتعال بتطور تتعلق المتحدة الواليات و تركيا بين اتفاقية توقيع،1999 العام وشهد

  )2(.المتحدة الواليات إلى أجاويد بولنت تركيا وزراء رئيس زيارة أثناء بينهما االستثمار

 المتحدة الواليات بين االقتصادية العالقات تطوير إلى خاص بشكل تهدف التي االتفاقيات هذه فتجديد

 دافع وقد. الحليفين بين ةاالقتصادي العالقات بتوسيع السياسات تغير على دليل أكبر كان وتركيا،

 بينهم العالقات في الرئيسي المحدد هي وحدها ليست العسكرية و األمنية المسألة أن فكرة عن األتراك

 لكال اإلستراتيجية المصالح تخدم أن يمكن عديدة جوانب إلى العالقات هذه تتنوع بل ،األمريكيين وبين

 على وارداتها عن الرسوم بعض بتخفيف المتحدة ياتالوال قيام إلى تؤدي قد أنها عن فضال ،البلدين

  )3(.تركيا من المستوردة البضائع

 كما. باألرقام ايجابياً انعكست البلدين قبل من اتخذت التي الالحقة والخطوات السياسة هذه نتائج إن
 رةالفت خالل % 70 حوالي ازداد الجانبين بين التجارة مقدار أن يظهر) 1 (رقم الجدول  فإن نرى

 تركيا في األمريكية للشركات الممنوحة الخارجية االستثمارات مقدار أن حين في ،)1999 – 1991(
   .مرضياٌ تقدماً السياحة سجلت كما. أعاله الفترة خالل وانخفاض ارتفاع بين متذبذباً كان

  

                                                            
1 html.266516/print/content/com.alwatanvoice.pulpit://http 
  50ص ،)2008،مركز الدراسات اإلسترتيجية و البحوث و التوثيق: بيروت(األوسط شؤون مجلة أوغلو، داوود أحمد حقبة،أراس لنتبو 2
3 html.266516/print/content/com.alwatanvoice.pulpit://http 
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  )1(البلدين بين التجاري الميزان يوضح 1 رقم الجدول

االستثمارات األمريكية في 

 )مليون دوالر (تركيا

الصادرات األمريكية إلى 

 )مليون دوالر(تركيا 

الصادرات التركية إلى 

 )مليون دوالر(أمريكا 

عدد السواح 

األمريكيين الزائرين 

 )1000(لتركيا

1991 460.87 2،467.50 1،005.60 79 

1992 197.55 2،734.80 1،109.90 182 

1993 248.34 3،428.90 1،197.50 254 

1994 158.32 2،752.40 1،574.90 271 

1995 231.37 2،768.10 1،797.90 290 

1996 179.44 2،846.60 1،778.20 326 

1997 174.48 3،539.50 2،121.10 365 

1998 297.20 3،505.50 2،542.70 439 

1999 292.51 3،217.17 2،629.40 395 

 2،601 15757.20 27260.47 2240.08 المجموع

  

 كلينتون حكومتي تعهد في انعكست" استراتيجية عالقات "إلى األمريكية – التركية القاتالع تطور إن

 كلينتون بشر لقد. واألمني االقتصادي الصعيدين على البلدين بين العالقات وتعميق بتعزيز وأجاويد

 في لتركيا زيارته أثناء التركي البرلمان أمام قال عندما ،األمريكية- التركية العالقات من جديد بعهد

 اعتقد أنا أهمية، األكثر ولكن. العشرين القرن لفهم مفتاح هو تركيا ماضي إن: "1999 الثاني تشرين

 التي المبادرات" والعشرين الحادي القرن وتشكيل صياغة في حاسماً يكون سوف تركيا مستقبل بأن

 القوية االستثمارات زيادة عن بحثت والتجارة، الطاقة حول الحوار إطالق مثل الحقاً، الجانبان اتخذها

 القوات اشتراك أن كما. قزوين بحر في الطاقة مصادر وتطوير تنمية حول التعاون وتحسين تركيا في

 األمريكية القوات وجود واستمرار ،)KFOR (الدولية القوة إطار في كوسوفو في والتركية األمريكية

 اكتشاف إلى الطرفين بين الثنائية بالمصالح دفعت انجرليك قاعدة من انطالقاً العراق كردستان في

 العشرين، القرن نهاية في األمريكية التركية للعالقات وكتقويم. محتملة أخرى أمنية تعاونية مبادرات
                                                            

 132 ص, ذآره سبق مرجع, التنمية و العدالة حزب عهد في الترآية األمريكية العالقات, لطيف صادق ريز 1
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 أفضل أبدا تكن لم التسعينيات عقد في العالقات تلك أن اعتبروا والمراقبين المحللين من الكثير  فإن

.ذلك من
)1(  

  )2( 2011 إلى 2003 عام من البلدين بين التجارة حجم بيني) 2 (رقم الجدول

 األمريكية الصادرات  السنة

  تركيا إلى

 األمريكية الواردات

  تركيا من

  توازن

2003  2.900.2  3.788.2  888.0  

2004  3.362.3  4.933.8  10571.5  

2005  4.239.0  5.182.1  943.1  

2006  5.291.2  5.359.0  761.9  

2007  6.498.8  4.600.6  10898.2  

2008  9.958.7  4.461.9  5.316.8  

2009  7.094.6  3.661.9  3.433.0  

2010  10.545.5  4.206.9  6.338.6  

2011  9.974.9  3.539.9  643.3  

  

 9.974.4 – 2.990.4 بين ما تركيا إلى األمريكية الصادرات حجم السابق الجدول من يالحظ و

 ما نفسها الفترة في الواردات حجم أيضا يالحظ و ، )2011 – 2003 ( الفترة خالل دوالر مليون

 النمو هذا.البلدين بين االقتصادي التعاون حجم يوضح هذا و ،3.539.0 – 3.788.2 بين يتراوح

 التنمية و العدالة حزب فيها استلم التي الفترة أي ) 2011 – 2003 (بين ما الفترة في لتركيا المطرد

 استراتيجي توازن خلق هو و المتحدة الواليات مع العالقات من جديدا جوا يخلق تركيا في الحكم سدة

 دول بعض و كتركيا الجديدة القوى بين و ألمانيا فرنسا، ،كبريطانيا التقليدية األوروبية القوى بين

 الغرب بين قوي جسر بناء و المتحدة للواليات استراتيجي كحليف تركيا استمرار مع الشرقية أوروبا

 العالقة القضايا بعض في لتركيا األمريكي الدعم استمرار أيضا و التركية البوابة خالل من الشرق و

  ).        الكردستاني العمال حزب و العراق شمال في األكراد قضية قبرص، قضية(

                                                            
1 www.themiddleeastinstitute.org 
2 html.266516/print/content/com.alwatanvoice.pulpit://http 
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   األمريكية التركية العسكرية العالقات: الثالث المبحث

 و أوروبا من الممتدة المنطقة في إلستراتيجيةا المفاتيح أحد باعتبارها لتركيا المتحدة الواليات تنظر

 خال قرن نصف طيلة المتحدة الواليات حرصت قد و األوسط، الشرق و بالبلقان مرورا القوقاز، حتى

 بعد البلدين بين العالقات توطدت قد و اقتصاديا، و عسكريا دعمها و بأنقرة عالقتها توطيد على

 الخليج حرب عقب األوسط الشرق منطقة في لوجودها متحدةال الواليات تكثيف ظل في الباردة الحرب

  .العراق غزو و الخليج حرب عقب

  :األمني الملف يخص فيما األمريكية التركية المصالح : األول المطلب

   اإلرهاب محاربة -1

 التنسيق من رفيعة بدرجة البلدين بين العالقات اتسمت فقد االستخباراتي، و اللوجستي المستوى على و

 القضايا من العديد في للتنسيق البلدين بين مشتركة هيئة تشكيل تم و اإلستخباراتي، و منياأل

   )1(.اإلستخباراتية

 ما إطار في رئيس كالعب تركيا أهمية زادت 2001 سبتمبر من عشر الحادي بعد ما مرحلة وفي

 مع بأريحية كياتر تجاوبت المثال سبيل فعلى ،اإلرهاب على بالحرب االبن بوش إدارة إبان عرف

 جميع على تفرض التي ،و)الناتو (األطلسي شمال بحلف الخاصة الدفاع معاهدة من 5 المادة تفعيل

  )2(.خارجيا عدوانا تواجه دولة ألية المساعدة أشكال جميع تقدم الحلف في األعضاء

 ألمريكيةا للقوات الجوي مجالها و أراضيها استخدام بتسهيل تركيا قامت ساعة 24 من أقل وخالل

 حاولت بعدها و بينهما الروابط عزز مما ،2001 األول تشرين أكتوبر في أفغانستان على الحرب لبدء

 رفض عندما خالف عنصر إلى تحول األمر أن غير العراق اجتياح عملية في تركيا إشراك أمريكا

 1 بتاريخ التركي مانللبرل الحكومة قبل من رفع الذي القرار مسودة رفض إن. )3(ذلك التركي البرلمان

 أزمات البرلماني الرفض هذا وأحدث. التركي للشعب العظمى الغالبية رأي عكس،2003  عام آذار

 على قادر غير بأنه التركي للجيش أمريكا اتهام من ،الثنائية العالقات في بتاتاً فيها مرغوب غير

                                                            
http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_id_21.pdf 1  

  5 ص ، )2009،النشر و للطباعة الشروق دار: عمان(، األمريكية المتحدة للواليات االستراتيجي و السياسي الفكر فهمي، محمد القادر عبد 2
   151 ص،ذكره سبق مرجع،الخارج رهانات و الداخل تحديات تركيا،آخرون و باكير حسن علي 3
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 سلطة موقع عزز مما لتركيا الجيش عن الغطاء أمريكا رفع إلى أدى مما البرلمان، على الضغط

  .)1(العسكرية المؤسسة إليها تلجأ أن يمكن كان ضغوط من حررها و التنمية و العدالة حزب

   2003 العراق على  األمريكية الحرب في تركيا اشتراك عدم قرار تداعيات

 بدأت قد كانت التي و األمريكي، و التركي الطرفين بين الثقة عدم و التوتر مساحة زيادة -1

 .العراق غزو من قليلة شهور قبل للحكم التنمية و العدالة حزب وصول مع ؤشراتهام

 .األزمات وقت عليه االعتماد يمكن استراتيجيا حليفا باعتبارها تركيا تجاه األمريكية الشكوك إثارة -2

 مليار 8.5 قيمته وصلت ماليا قرضا تركيا إعطاء تأجيل في تمثلت التوتر لهذا عملية نتائج ظهور -3

 إعمار إعادة جهود في للمساعدة العراق في تركية قوات نشر واشنطن رفض عن فضال والر،د

  .)2(العراق

 باول كولن األمريكية الخارجية وزير زيارة عكسته الهدف تحقيق على المتحدة الواليات حرص إن

 استخدام تركيا رفض بسبب ،تركيا و المتحدة الواليات بين الصدع لرأب ،2003 نيسان في أنقرة إلى

 ،آنذاك غول اهللا عبد التركي الخارجية وزير من صحفي مؤتمر عقد و ،العراق لضرب أراضيها

 قرار اتخذ األمريكي الكونغرس أن عن تكلم و ،عهدها سابق إلى التركية العالقات إعادة عن وتحدث

 مسألة حلتا المتحدة ياتوالوال تركيا إن باول قال و،)3(دوالر مليار البالغة لتركيا مالية مساعدات بتقديم

 وأن العراق لشمال الوقود و الطعام إمدادات وأيضا ،)4 (باإلمدادات العراق في األمريكية القوات تزويد

 أمل: غول قال أخرى جهة من التركية األراضي طريق عن العراق لعبور األمريكية للقوات حجة ال

 الممكن من أنه وأضاف ،الجانبين كال من كنةالمم الخسائر بأقل تكون وأن طويال الحرب تستمر ال أن

 حللنا لقد بقوله اللقاء ختم وقد ما مشكله حدوث حالة في التركية لألجواء األمريكية الطائرات استخدام

                                                            
 ، )2010 األردنية، الجامعة: عمان( , األردنية للجامعة مقد بحث القادم،دنية الدور و االستراتيجي الموقع بين تركيا المعايطه، الفي صالح 1

  6 ص
  117 ص ذكره، سبق مرجع التنمية، و العدالة بحز عهد في التركية األمريكية العالقات لطيف، صادق ريز 2
 ، )2006،الموصل جامعة :الموصل (إقليمية دراسات مجلة،2006- 2003 األمريكية التركية العالقات على انعكاساتها و العراقية القضية النعيمي، لقمان 3

   8 ص
4 Jim Zanotti op.cit:: p15 
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 في تطورات بحدوث نسمح ولن 2003 آذار بداية في التركي البرلمان قرار عن نتجت التي المشكالت

  )1(.تركيا بها ترغب ال العراق شمال

 .العسكرية التحالفات على اإلبقاء -2

   :الناتو حلف - 1

 الحرب عشية وحتى ،1952 العام منذ األطلسي شمال حلف في عضويتها امتداد على تركيا كانت

 و ،)2(والعالم األوسط الشرق في األمريكية المتحدة للواليات ووفيا وثيقا حليفا،العراق على األمريكية

 قيادته، و العراق باتجاه كلينتون بيل إدارة وضعتها التي المزدوج تواءاالح إستراتيجية خالل من ذلك

 العراق، شمال على الطيران حظر لفرض عديدة مرات الجوية العسكرية إنجرليك قاعدة استخدام تم و

 تركيا لعبت كما القاعدة، بتلك جندي 1500 بنحو تحتفظ المتحدة الواليات تزال ال و بقصفه، القيام و

  .)3(الباردة الحرب بعد و خالل األطلسي شمال حلف في امهم دورا

  "االسرائيلي "التركي العسكري التعاون-2

 وهو تطويرها، على وحرصت ةياإلسرائيل التركية العالقات المتحدة الواليات دعمت اإلطار هذا وفي

 ،"األوسط شرقال في والسالم األمن "بعنوان ءجا الذي 1997 لعام األمريكية الرئاسة تقرير أكده ما

 الدعم واضحاً يكون أن يجب األوسط، الشرق بشؤون يتعلق فيما: "انه فقراته إحدى في ذكر حيث

 ترجمت التي والدفاع، االقتصاد مجاالت في اإلسرائيلي – التركي للتعاون المتحدة الواليات تقدمه الذي

 والدولتين – المتحدة الواليات حليفتي بين التعاون هذا إن ،1996 عام وقعت اتفاقيات،) 5 (خالل من

 غالبية تفصل تركيا، داخل )ةسفينيا ةقضي( عن عبارة هو – األوسط الشرق منطقة في تينالديمقراطي

 الجيش مؤسسة ويشجع يقوي سوف التعاون هذا نجاح نوأ اإلسالميين، عن العلمانية التركية المؤسسة

 تجميد أو بطاءإ بهدف ربكانأ من كبيرة ةمقاوم لجهود تعرضت التي الغربية، الميول ذات التركي

  )4(."الصهيوني الكيان "مع التعاون

                                                            
  10 ذكره،ص سبق مرجع األمريكية، التركية العالقات على اتهاانعاكاس و العراقية القضية النعيمي، لقمان 1
  250 ص،ذكره سبق مرجع،الدور و الصيغة تركيا،الدين نور محمد 2
2 Leman Basak Ari, Civil Mlilitary Reletion in Turkey,U S A:Texas State University, 2007 p:3 
  30 ص ذكره، سبق مرجع الباردة، الحرب بعد ما عالم في األمريكية كيةالتر العالقات،سليم محمد نبيل و محمد كامل ثامر 4
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 العراق مع الشمالية الحدود تأمين فهو  اإلرهاب لموضوع بالنسبة التركي للمنظور بالنسبة أما

 في أيضا المتحدة الواليات مع التعاون و األسلحة مبيعات و تأمينها في المتحدة الواليات مع والتعاون

 المتحدة الواليات أن األتراك من كثير نظر في ألن تركيا في تطويرها وكيفية الحربية الصناعة لمجا

 ألنهم هناك األكراد وضع بسبب لتركيا الشمالية الحدود على األوضاع عن مباشرة مسئولة هي

 كياني قيام دعمت و شجعته قد المتحدة الواليات كانت ما وهو الذاتي الحكم أشكال من شكال يأخذون

  )1(.الكردستاني العمال حزب شوكة تقوية إلى أدى مما العراق شمال في مستقل كردي

 انطالقا فقط ليس المتحدة الواليات مع عالقتها تأطير إلى التنمية و العدالة حزب تركيا سعىت قد و

  .ايضةالمق على تقوم للعالقة جديدة، معادلة خالل من إنما و الطرفين، بين المشتركة المصالح من

  .لتركيا األمريكية المساعدات يبين التالي الجدول و لتركيا األمريكية المساعدات على اإلبقاء

  )2(تركيا إلى األمريكية واألمنية العسكرية المساعدات يوضح 3 رقم الجدول

 السنوات/السنة

 المالية

 التمويل

 العسكري

 األجنبي

 مواد فائض

 الدفاع

التعليم والتدريب 

العسكري 

 ليالداخ

  

NADR  (INCLE)  المنح 

 األخرى

 مجموع

 المنح

 القروض

1993- 2001   205.1 14.0 0.1 3.2   222.4 1678.1 

2002-2008 170.0 21.1 23.7 8.6 0.1  223.5  

2009 1.0  3.2 1.9 0.5  6.6  

2010    5.0 3.0   8.0  

  5.9  0.5 1.4 4.0   2011 مطلوب

  4.5  0.5  4.0    2012 مطلوب

 5585.1 8160.8 4778.6 12.5 14.0 205.5 1،095.2 2،055.0 موعالمج

  

 التمويل مساعدات تتلقى تعد لم تركيا الفترة هذه في الصناعي والتعاون األسلحة لمبيعات بالنسبة

 إلى جزئيا يرجع و اآلن حتى المتحدة الواليات في المنتجة المعدات لشراء السنوي الخارجي العسكري

 التفوق إلى ذلك ويرجع الماضي، في األمريكية المساعدات على اعتمادها أنشأه لذيا التاريخي اإلرث

 المفضل المورد المتحدة الواليات تعتبر تزال ال وتركيا المتقدمة، العسكرية للتكنولوجيا المستمر

 المبيعات خالل من المتطورة الصواريخ نظم و االلكترونية، الحرب أنظمة و والمروحيات للطائرات

                                                            
  11 ذكره،ص سبق مرجع،آخرون و وري فرديريك 1
  16 ص ذكره، سبق مرجع الباردة، الحرب بعد ما عالم في األمريكية التركية العالقات سليم، نبيل محمد و كامل محمد تامر 2
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 المبيعات خالل من األمريكية الدفاع وزارة من المقاولون من أو)  FMS (الخارجية عسكريةال

 التوازن على اإلبقاء العسكرية االتفاقيات هذه تجديد من األمريكي والهدف) DCS (المباشرة التجارية

  .)1 (األمريكية للمصالح وخدمة المنطقة في اإلقليمي

  )2006 منذ الكونغرس تقرير (تركيا إلى المتحدة الواليات  من  بيعها  تم أنها عالمتوق األسلحة يوضح 4 رقم الجدول
Amount/Description 

 وصف/ مبلغ 
FMS or 

DCS 
Cong. Notice  

 اشعار الكونغرس
Contract  

 العقد
Delivery  
  التسليم

Primary 
Contractor(s)  
 المقاول الرئيسي

Estimated 
Cost  

 الكلفة التقديرية
100 F-35A جوينت سترايك 

 بعد 16ربما بزيادة (الطائرات المقاتلة 
  (مناقشة إشعار الكونغرس

DCS 2006  2014-2023 
متوقع إذا )

 (توقع العقد

Lockheed 
Martin 

$11-$15 
 مليار

30 F-16C  50بلوك 
  الطائرات المقاتلة والمعدات المرتبطة بها

FMS 2006 2009 2013 Consortium 
(Lockheed 

Martin، 
Raytheonوآخرون  

 مليار $1.8

48 AGM-84H SLAM-ER 
   جو-ارض

FMS 2006 2006  Boeing 162مليون دوالر  

AIM-9X 105 
  جو-جو

 (SRAAM) صواريخ

FMS 2007   Raytheon 71مليون دوالر  

AIM-9X 105 
  جو-جو

 (SRAAM) صواريخ

FMS 2007   Raytheon 71مليون دوالر  

 التكتيكية II بلوك 51
 المضادة للسفنهاربون 
  صواريخ

FMS 2007 2008  Boeing 159مليون دوالر  

100 MK-54 MAKO 
  طوربيدات

FMS 2007 2009 2011 Raytheon 105مليون دوالر  

30-33 SNIPER آق و  
AN/AAQ-13 LANTIRN 
 الطائرات الكهربائية الضوئية

 )االستهداف و المالحة القرون(نظم 

FMS 2008 2009  Lockheed 
Martin 

  مليون دوالر200

6 MK 41 إطالق عمودي 
 نظم السفينة في الجو صواريخ

FMS 2008 بحلول عام  3 تم التوقيع
2012 

Lockheed 
Martin 

  مليون دوالر227

AIM-120C 107-7- 
 )امرام(جو صواريخ -جو

FMS 2008 2012بحلول  تم التوقيع Raytheon 157مليون دوالر  

400 RIM-162 
 (ESSM) جو صواريخ-سفينة

DCS 2009   Raytheon 300مليون دوالر  

72 PATRIOT المتقدم 
 -PAC) القذائف القدرة

3) ،197 PATRIOT 
التوجيه المعزز صواريخ، وما يرتبط بها 

 من معدات

FMS 2009   Raytheon and 
Lockheed 

Martin 

  مليار دوالر4

 CH-47F شينوك 14
  طائرات هليكوبتر

FMS 2009   Boeing 1.2 مليار دوالر 

  

  

  

                                                            
1 Jim Zonatti.op.cit: p 33 
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 محاور عدة هناك أن األمريكية التركية العالقات في الخارجية المتغيرات في البحث خالل من تبين

 اختالف رةتا و المستويات كل على فاعلة و مميزة عالقة فتارة ،العالقات في كبيرة تقلبات في ساهمت

 بقوة و تدعم المتحدة فالواليات بياألورو لالتحاد تركيا انضمام لمسألة النسبةبف المصالح و الرؤى

 فهناك األوسط الشرق لمسألة بالنسبة أما ،لألتراك مرض غير مستوى على لو و لالتحاد تركيا انضمام

 لهذه المناسب الحل في واضح أمريكي تركي خالف و التركية جندةاأل في الملحة األكراد قضية

 األزمة بسبب المعايير اختلفت الثورة بعد و ثورةال قبل،سوريا و ،العالقة قبرص قضية أيضا و المسألة

 االقتصاد تطور كيف و االقتصادية العالقات طبيعة وأيضا ،التركية الحكومة و السوري النظام بين

 كيف و التنمية، و العدالة لحزب العميقة الرؤية بفضل األخيرة السنوات في مذهلة بسرعة التركي

 الهائل التطور هذا أثر كيف و،اقتصاديا و صناعيا المتقدمة الدول مصاف في جعلها و بالبالد نهض

 وواردات صادرات من البلدين بين التجارية التبادالت و ،األمريكية المتحدة الواليات مع العالقات على

 ،لتركيا المتحدة للواليات األمريكية العسكرية المساعدات قيمة مبينة العسكرية العالقات وأخيرا

 كل مصالح تثبيت مع البلدين بين العالقة تقوية على وأثرها العسكرية واالتفاقيات األسلحة وصفقات

  .منهما

 و الباحثون قدمه ما و السابقة الدراسات استيعاب أهمية عن الباحثة دافعت ،النظري اإلطار وفي

 أثيرت حيث من مريكيةاأل التركية العالقات على ذلك اسقاط و الخارجية السياسات مجال في الخبراء

 مستقبل مثل قضايا أن حيث الفصل هذا في بوضوح ذلك برز قد و. الخارجية المتغيرات و العوامل

 االعتبارات إلى إضافة ،الوسطى أسيا في االستراتيجية العالقات و األوروبي االتحاد في تركيا عضوية

 تعاون تتطلب البلدين كالل المصالح ألن قوية زالت ما األمريكية التركية الشراكة أن أثبتت االقتصادية

 و استراتيجية الملفات بعض في تركيا إلى المتحدة الواليات تحتاج فمثال ،القضايا هذه في بينهما

 الغاز و البترول و العربي الربيع،سوريا أحداث ،"االسرائيلي "العربي الصراع ،إيران مثل اقتصادية

 االتحاد منظومة في لدخولها المتحدة والياتال إلى تركيا تحتاج الذي الوقت نفس في ،قزوين بحر في

 للمساعدة تركيا حاجة إلى إضافة مرمرة بقضية يتعلق فيما اسرائيل على الضغط و األوروبي

  .البلقان حتى و أرمينيا ،اليونان مع عالقاتها في األمريكية

 

  

  



  

  

  خاتمة واستنتاجات

قراءة تحليلية في العالقات التركية األمريكيةرؤية 

 مستقبلية للعالقات التركية األمريكية
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   :واستنتاجات خاتمة

  :األمريكية التركية العالقات في تحليلية قراءة

 – 1997 من األمريكية - التركية العالقات في المتغيرات و بالثوابت الموسومة دراسةال هذه إن

 في حدثت التي أو تحدث التي التغيرات بين ما عالقة هناك أن من مفادها فرضية على قامت ،2011

 راتالتغي بين إيجابية عالقة هناك وأن ،نفسها التركية اإلدارة في التغير و التركية الخارجية السياسة

 عصفت التي الدولية و اإلقليمية المتغيرات و تركيا تجاه المتحدة للواليات الخارجية السياسية في

 و المصالح بين توافق هناك طالما أنه التركية الحكومة أضافت اإلقليمي؛و ومحيطها العربية بالمنطقة

 تأكيد إلى الدراسة هذه دفته قد و ،بينهما وثيق تعاون هناك كان األمريكية و التركية االستراتيجيات

 لألحداث الباحثة تحليل و قراءة خالل من التي الفرضية صحة ثبت قد و ،خطؤها أو الفرضية صحة

   :هي و عاما عشر أربعة مدى على البلدين بين التطورات و

 أعاد مما،الباردة الحرب انتهاء بعد تحول ونقاط منعطفات بعدة األمريكية التركية العالقات مرت : أوال

 الواليات اعتبرت هكذا و الجديدة الظروف و االعتبارات ضوء في باآلخر عالقته تقييم طرف كل

 منطقة في  التركي الدور تنامي بسبب ،إستراتيجية عالقات أنها تركيا مع عالقتها األمريكية المتحدة

 تركيا إدراك رآخ جانب ومن،عمقا أكثر األمريكية المصالح فيه أصبحت الذي األمر األوسط الشرق

  .المشتركة المصالح إطار في المتحدة بالواليات عالقتها في خاصة الجديد والدولي اإلقليمي لدورها

 التي التغيرات و تركيا في الحكم سدة إلى،2002 عام أواخر والتنمية العدالة حزب صعود :ثانيا

 ثم ،للحل المقترحة األمنية تالترتيبا و ،العراق في الوضع من تركيا موقف منها الصعود، هذا أعقبت

 تداعيات و ،العراق لضرب التركي الجوي المجال األمريكي الجيش استخدام التركي البرلمان رفض

 كوريث التنمية و العدالة لحزب الدينية التوجهات أيضا و ،بينهما الثنائية العالقات على الموقف هذا

  .المتحدة الواليات أقلق الرفاه لحزب

 عملية و الصهيوني العربي الصراع من تركيا و األمريكية المتحدة الواليات من لك موقف: ثالثا

 التي مرمرة السفينة أزمة و،2008 عام غزة حرب بسبب التركية الصهيونية العالقات تأزم ثم ،السالم

 افتركي النووي إيران لبرنامج بالنسبة البلدين كال تعامل كيفية و ،كبير بشكل الوضع تفاقم إلى أدت

 الواليات ترى كما االقتصادية العقوبات تحبذ ال و اإليراني النووي الملف مع بالتعامل الحوار تفضل

  .األمريكية المتحدة
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 في تطمح و ،األوروبي لالتحاد النضمامها السعي هو لتركيا اإلستراتيجية األهداف أهم من: رابعا

 مشاكل عدة هي و لالتحاد انضمامها من تصعب أن الممكن من التي العقبات تذليل و األمريكي الدعم

  .االتحاد طلبها التي الدستورية التعديالت و األرمينية و القبرصية المشكلة منها

 صعبة معادلة تمثل و ،لتركيا بالنسبة العراقية القضية جوهر العراق في الكردية القضية تعد : خامسا

 و العراق ألكراد بالنسبة منها كل سياسة يف حقيقي انقسام عامل و،األمريكية التركية العالقات في

 مطالبهم سقف لرفع األكراد تشجيع من واشنطن تجاه األتراك استياء إلى أدى مما أمريكا مع تحالفهم

   .بالخطير تركيا تصفه مستوى إلى

 محاور من مهما محورا األمريكية المتحدة الواليات و تركيا بين العسكري التعاون شكل :سادسا

 ذلك من األمريكي الهدف و .العالقة هذه عرى  توثيق في قويا عامال و ،اإلستراتيجية عالقتهما

 منطقة في التركي الدور لتقوية العسكرية بالمعدات يتعلق فيما التركي الهدف مع مطابقا كان التعاون

  .المنطقة هذه في األمريكية المصالح على للحفاظ األوسط الشرق

 واضحا تفهما أبدت التي كلينتون  عهد في كبيرا تحوال البلدين بين صاديةاالقت العالقات شهدت: سابعا

 توثيق أن المتحدة الواليات أدركت و،األمني و العسكري بالجانب عالقتها توسيع في تركيا لرغبة

 يخدم بما كبيرا اقتصاديا تعاونا حتما تتطلب المتحدة الواليات و تركيا بين اإلستراتيجية العالقات

 لتطوير اقتصادية اتفاقيات عدة عقدت فقد أوباما عهد حتى االبن بوش عهد في أيضا و لبلدينا مصالح

  .بينهما التجارة توسيع و الجانب هذا

   :وهي الدراسة مشكلة في الواردة التساؤالت عن الدراسة هذه أجابت و

 الواليات و تركيا بين العالقات طبيعة على الدولي بالنظام عصفت التي التغيرات أثر  هي ما: أوال

  ؟ المتحدة

  :التغيرات هذه ومن

 ظل في دورها و ،تركيا مكانة حول تساؤالت طرح  إلى أدت الباردة الحرب أعقبت التي التطورات

 اعتقاد إلى أدى مما ،الشيوعي الخطر زوال و السوفييتي االتحاد تفكك عن الناشئة الجديدة الظروف

 الدولية األحداث توالي مع لكن و ،المتحدة للواليات اتيجياستر كحليف تركيا أهمية تراجع البعض

 على األمريكية الحرب و القبرصية المشكلة و ) اليوغسالفية األهلية حرب ( حروب من المتسارعة

  .الناتو حلف في كعضو تركيا مشاركة و ،أفغانستان
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 األخيرين؟ العقدين في البلدين بين العالقة تحديد في اإلقليمية التغيرات لعبته الذي الدور ما : ثانيا

 يمكن أو إلى الثانية الخليج حرب من البلدين بين العالقات طبيعة على أثرت التي اإلقليمية التغيرات 

 و اإليراني النووي الملف و الشامل الدمار أسلحة نزع و ،اإلرهاب مشكلة خالفية قضايا تسمى أن

  .قبرص ووضع الكردية المسألة و العراق اللاحت و العرب و الصهاينة بين السالم عملية دعم

  صناعته؟ في لعبته الذي الدور ما و ،اإلقليمي تركيا لدور المتحدة الواليات تنظر كيف: ثالثا

 ،اإلقليمية الساحة على إيجابي و مميز ،بارز دور بلعب التنمية و العدالة حزب وصول بعد تركيا بدأت

 استراتيجية مصالح بذلك تدفعها معها بعالقتها النظر بإعادة ةالمتحد الواليات خاصة و الغرب دفع مما

 حول األمر هذا ،كتركيا فاعلة و قوية دولة بمساعدة إال حلها يمكن ال التي العالقة القضايا حل أجل من

  .دوليا و إقليميا مركز دولة إلى جسر دولة من تركيا

  اإلقليمية الساحة على التركي رالتغيي هذا صناعة في المتحدة الواليات لعبته الذي الدور

 العالقات تعزيز خالل من تركيا مع مسارها تصحح أن األخير العقد في المتحدة الواليات حاولت

 على الحرب في إيجابي حضور لها فكان ،إقليميا أكبر دور بلعب لتركيا سمح مما ،بينهما الثنائية

 المتحدة للواليات التركي جويال المجال فتح ،2003 عام الصريح رفضها خالل من العراق

 رئيس لسان على المتحدة الواليات بين العالقات طبيعة تغير ظهر قد و ،العراق ضرب في الستخدامه

 و المشتركة القيم على تقوم المتحدة الواليات مع عالقتنا " بقوله أردوغان طيب رجب الوزراء

 في و أفغانستان في يتعاونان البلدين أن ؤكدام البعد متعددة العالقات أصبحت و" االستراتيجية الشراكة

 الشرق في السالم جهود في و ،بقبرص يتعلق ما في مشتركة أفكار لهما و ،إعماره إعادة و العراق

 حلف في فعال بشكل معا العمل و،المتنامية العراقية التركية للعالقات المتحدة الواليات دعم و ،األوسط

  .مستمر نمو في البلدين بين االقتصادية العالقات أن كما ،األطلسي شمال

 مؤسستها نفوذ و اقتصادها وقوة ،التاريخي دورها و الجغرافي حضورها دمج في نجحت فتركيا

  .المنطقة في جديد تركي مشروع صياغة في العسكرية

 عةلطبي األمريكية المتحدة الواليات و تركيا من كال موقف في االختالف و الشبه أوجه هي ما : رابعا

  معها؟ التعاطي تم كيف و التغيرات هذه

 و االقتصادية ،األمنية  ،السياسية دوافعه و معطياته له المتحدة الواليات مع لعالقتها تركيا منظور كان

 متميزة عالقات إلى ترجمتها لتتم مترابطة و واعية عملية خالل من معها التعامل تم قد و ،العسكرية

 المتمثلة االعتبارات: أوال إلى فيستند تركيا مع للعالقات األمريكي منظورال أما ،المتحدة الواليات مع
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 أسيا و األوسط الشرق منطقة في األمريكية المصالح تأمين و تركيا لموقع االستراتيجية باألهمية

  . قفقاسيا و الوسطى

  . اإلسالمية األصولية الحتواء التركي النموذج توظيف ثانيا 

  .المجاالت كافة في الصهيوني تركيال التعاون دعم: ثالثا

 نمط رسم في دورها هو ما و األمريكية؟ المتحدة الواليات تجاه التركية السياسية القوى نظرة هي ما

   الدولتين؟ كلتا بين العالقات في جديد

 في المصالح فتتالقى المنطقة في لها حقيقي كشريك المتحدة للواليات التركية  السياسية النخب تنظر

 األهداف و التركية المصالح بين تناقض من متخوفة فهي أخرى قضايا في تتقاطع و قضايا عدة

 في المتحدة الواليات سياسة نتيجة السيادة فقدان من تخوفها تزايد و ،األوسط الشرق في األمريكية

 قيةموثو في تشككها عن فضال ،القوي و المتنامي التركي الدور إهمال من العميق خوفها و المنطقة

  .معينة لحظة في األمريكية المصالح مع تتناقض التي االلتزامات تلك خاصة األمريكية االلتزامات

 الخارجية السياسية في جديدة سياسة لرسم يؤهلها ما الصالحيات من التركية السياسية القوى تمتلك

 عالقة بها طهاترب التي المتحدة الواليات تجاه خاصة و ،الخارجية السياسية صنع في تساهم فهي

  .قوية عسكرية و سياسية و استراتيجية

 أن يجب و األوسط الشرق منطقة في النموذج الدولة بأنها األمريكية السياسية للقوى بالنسبة تركيا تمثل

 في التركية السياسية القوى بين و بينها للتعاون مستقبلية آفاق وترى ،المنطقة في النموذج هذا يعمم

 واحتواء العربي الخليج حماية أهمها مشتركة ومصالح األوسط الشرق طقةمن في عديدة قضايا

  .بها يستهان ال قوة و األوسط الشرق لمنطقة مفتاح فتركيا المتنامي التأثير ذات اإلسالمية األصولية

  :تركيا مع العالقات من جديد نمط رسم في األمريكية السياسية القوى دور

 تعتبرها ألنها بتركيا يتعلق فيما خاصة الخارجية السياسية صنع في فعال بشكل السياسية القوى تشارك

 واألحزاب الفاعلة المؤسسات بين وثيق تعاون فهناك ،األوسط الشرق منطقة في محورية دولة

  .تركيا في األحزاب و المؤسسات بين و المتحدة الواليات في السياسية

 و الفلسطينيين، على الواقع بالظلم تحدد ديداج فكريا استقالال تركيا أظهرت آخرا ليس و أخيرا و

 لضرب التركية األراضي باستخدام األمريكي للطيران السماح ،2003 عام التركي البرلمان رفض

 االتحاد من قريب موقع من اآلراء هذه طرح على قادرة تركيا تزال ال نفسه الوقت في لكن و العراق

  .)الناتو (األطلسي شمال حلف منظمة في عضوا بوصفها األوروبي،
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   :األمريكية التركية للعالقات مستقبلية رؤية

   :لعالقتهما مستقبلية نظرة استشراف يمكن األمريكية التركية العالقات واقع تحليل خالل من

 كردستان إقليم حكومة على المتحدة الواليات ضغطت حال في ملموسا تحسنا تشهد أن ممكن-1

  .دائم بشكل العراق

 حوار إقامة في والتفكير إيران مثل المنطقة دول لبعض العداء تنصيب عن المتحدة والياتال تراجع-2

  .معها

   األوسط الشرق لمنطقة المستقبلية المتحدة الواليات خطط في تركيا إشراك-3

  

 المنطقة في والسالم ولالستقرار بل ،نفسها للدول فقط ليس مهمة التركية األمريكية العالقات تعتبر

 على وينبغي .ممكنة منطقة كل في العالقات هذه تعزيز من بد ال لذا. تركيا فيها تقع التي اتيجيةاإلستر

 ستنشأ التي المشاكل مع التعامل في البعض بعضهم فهم في الحذر تتوخى أن وتركيا المتحدة الواليات

.  شديد حزم وبدون بعناية تناولها يجب والتي الطرفين كال في حساسيات ثمة حيث. العملية خالل حتماً

 من ،الماضي في ارتكبت التي األخطاء على البعض بعضهم على والعتاب اللوم إلقاء من فبدالً

  .منهما لكل ومناسبة مقبولة حلول عن تبحث وأن ،المسؤوليات دولة كل تشاطر أن جدا الضروري

 مع يتعارض هذا و طفق مصالحها على المحافظة والرئيس األول هدفها اليوم، المتحدة الواليات إن

 ذلك تدرك أن المتحدة الواليات وعلى ،األمس تركيا ليست اليوم ،فتركيا اليوم التركي والهدف الفكر

 آخر شيئا وليس الشراكة ناحية من االستراتيجي للشريك تنظر و ،سبق عما مختلفة سياسية لترسم

 عدا ما نوعا هامشية دولة من يعاسر تحولت التي و اليوم المتغيرة فتركيا. المنشود لهدفها للوصول

  .بعدها و الباردة الحرب خالل أمريكا منه استفادت الذي االستراتيجي موقعها

  ،المقبلة السنوات في المنطقة خريطة رسم في وستساعد ودولياً، إقليمياً فاعل طرف اآلن وتركيا 

 المتحدة للواليات بالنسبة أما ،ةالتركي والمصالح لألهداف وفقا المتحدة الواليات مع عالقاتها وستدير

 في المتحدة الواليات دور هو ما وتساؤالت المستقبل في تركيا مع تعاملها في صعبة خيارات فهناك

 التركي الجانب إقناع المتحدة الواليات تستطيع وهل تركيا؟ في الديمقراطية و العلمانية بين الصراع

 في تركيا على تعتمد أن أيضا تستطيع وهل راني؟اإلي النووي الملف ضد األمريكية الجهود بدعم

  وروسيا؟ أفغانستان ،العراق الساخنة القضايا
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 األوروبي االتحاد إلى تركيا وصول ستستخدم المتحدة فالواليات صعبا ليس والحل كبيرة التحديات إن 

 تعزز أوروبية ةدول أنها المستقبل لتركيا تنظر وسوف ،إزاءها سياستها لتوجيه كمعيارين الناتو وحلف

  .الدينية الحريات و اإلنسان حقوق و الديمقراطية قيم

  

 المتحدة الواليات و التركية الجمهورية بين  تحصل أن يمكن التي المستقبلية الخالفية القضايا بعض

   األمريكية

 مستقبال ستشكل التي المحاور من مهم محور الكردستاني العمال حزب و اإلرهاب ملف  :أوال

 بقربه المعروف الكونغرس لسلطة النهاية في خاضع فاألمر ،األمريكية التركية العالقات في تتحديا

 البرييديتورز طائرات صعيد على مهمة عسكرية صفقات أي سيعرقل ما هو و ،الصهيوني الكيان من

 يحل ان يمكن و ،الكردستاني العمال حزب مع الحرب في المستخدمة المقاتلة كوبرا مروحيات و

 بحاجة ليست تركيا تصبح و ،كليا المعطيات فتختلف الكردستاني العمال حزب و تركيا بين سالمال

  .موجودة تعد لم حرب في األمريكية العسكرية للمساعدات

 يكون أـن و ،القادمة المرحلة خالل تطورات يشهد أن الممكن من الذي و اإليراني الملف :ثانيا

 المزيد فرض في أوباما إدارة تستمر أن المتوقع من إذ األمريكية التركية العالقات تعقيد في مساهما

 هذه بتنفيذ كامل بشكل تركيا تلتزم أن المقابل في المتوقع غير من لكن ،إيران على العقوبات من

  .اإليراني الغاز و النفط على أساسيا اعتمادا تعتمد أنقرة أن حقيقة ظل في العقوبات

 بين المقبلة التحديات سلم على بقوة حاضرا سيكون المتوسط البحر في الغاز و الطاقة ملف  :ثالثاً

 سواحل على الموجود الغاز اكتشاف مسألة في األمريكية الشركات من العديد انخرطت فقد ،البلدين

 مناسبة من أكثر في هددوا كانوا الذين األتراك لدى ارتباطا يالقي ال الذي األمر هو و ،قبرص

 و ،الشمالية قبرص مع القضية حل يتم لم انه اعتبار على بذلك تقوم التي لشركاتا معاقبة و بمقاطعة

 قبرص على يسيطر فمن لتركيا قبرص أهمية تدرك أن المتحدة الواليات على أنه ذلك من األهم

  .تركيا من الشرقية الجنوبية الجهة و اإلسكندرونة ميناء على السيطرة يستطيع

 ،الوضع هذا من المتحدة الواليات و تركيا من كل موقف تضارب ظل ففي سوريا في الوضع  :رابعاً

 ضد طرف أي من تحرك أي تمنع المتحدة فالواليات ،مستقبال التوتر من مزيدا بينهما العالقات ستشهد

  .بالتنحي األسد بشار تطالب و المعارضة تساند تركيا و السوري النظام
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