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 العرفانو  شكرال

الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ وسيد المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل 

 عميو وسمـ.

و مف دعـ ملما قدّ  ،رسالة أستاذي الدكتور ياسر أبو ديةأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف لمشرؼ ال

ذتي الدكتورة سنية الحسيني اتما أتقدـ بخالص شكري وتقديري ألسك مشورة قيمة أثرى بيا ىذه الرسالة،و 

كما وأشكر أعضاء الييئة التدريسية في معيد ، معظـ مساقات برنامج الماجستيربتدريسي التي قامت 

 مما كاف لو عظيـ الدور في وصولي ليذه المرحمة. ؛ما بذلوه مف عطاءل؛ الدراسات اإلقميمية
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  صخ  م  الم  

ومدى انسجاـ  ،تسعى ىذه الدراسة إلى تحميؿ الرؤية األمريكية لمدور التركي في الشرؽ األوسط
عممية  :ة مثؿالرئيسوتركيا في قضايا المنطقة  لفيـ حقيقة دور كؿ مف الواليات المتحدة؛ الواقع معذلؾ 

لـ العربي مع ىبوب اوالثورات التي اجتاحت العوقضية الحرب عمى اإلرىاب،  ،السبلـ العربي اإلسرائيمي
وأسباب االختبلؼ في  ،كما تسعى الدراسة لتحميؿ أسباب االلتقاء ،اح ما بات يعرؼ "بالربيع العربي"ري

ومدى انسجامو مع الرؤية  ،ر التركي في المنطقةمواقؼ الدولتيف مف تمؾ القضايا مع تممس مستقبؿ الدو 
لؾ دراسة تاريخ كذومدى ارتباط ذلؾ بوجود حزب العدالة والتنمية وأردوغاف في الحكـ، و  ،األمريكية

بشكؿ عاـ واألمريكية التركية بشكؿ خاص والتعرؼ عمى  وطبيعتيا العبلقات األمريكية الشرؽ أوسطية
 حقيقة الموقؼ التركي مف القضية الفمسطينية. والتعرؼ عمى  وطبيعتيا، العبلقات التركية العربية اريخت

مف الثورات الشعبية في دوؿ محور  وتركيا كما تيدؼ الدراسة لتحميؿ موقؼ الواليات المتحدة
مختمفا ا ة خمػؼ الموقػؼ األمريكي الذي بداالعتداؿ العربي، وذلؾ لموقوؼ عمى األىداؼ، والغايات الكامنػ

التي و  ،واالحتجاجات التي اندلعت في دوؿ محور االعتداؿ العربي الثوراتىذه تجاه اضا أحيانا بؿ ومتناق
واالحتجاجات في  عمى الرغـ مف وقوع ىذه الثورات، نفسيا رفعت بشكؿ عاـ نفس الشعارات والمطالب

االعتداؿ دوؿ ُتعتبر مف أصدقاء الواليات المتحػدة فػي المنطقػة العربيػة، وتصنؼ ضمف دوؿ محور 
 العربي. 

فيمػا اقتصرت الحدود الزمنية  ،امتدت حدود الدراسة المكانية لتشمؿ منطقة الشرؽ األوسط ككؿ
ب الباردة انتياء الحر  "كيؼ أثر : باإلضافة لمسؤاؿ الرئيس ،2015 – 2001لمدراسة عمى الفترة الزمنية 

ألمريكية تجاه في السياسة ا ذلؾ مف َتَغيِّرٍ  ، وما رافؽسبتمبر 11أحداث  ووقوع تيييوانييار االتحاد السوف
أىميتيا و تركيا ، عمى دور ثابتة عمى مدار عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية تالمنطقة والتي بقي

  "؟.في المنطقةاإلستراتيجية 

األمريكية في منطقة الشرؽ  اإلستراتيجيةكيؼ تطورت التالية: فرعية السئمة ألاالدراسة طرحت 
التركية  اإلستراتيجيةكيؼ تطورت و  ؟.سبتمبر 11قبؿ وخبلؿ وبعد الحرب الباردة وبعد أحداث  طاألوس
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ىو دور ما و  ؟.سبتمبر 11أحداث ىا، وبعد وبعدوخبلليا قبؿ الحرب الباردة  في منطقة الشرؽ األوسط
ة والتركية مف قضية ما ىي حقيقة المواقؼ األمريكيو  ؟أمريكا وتركيا في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمي

 ؟.ركيا مف الثورات الشعبية العربيةىو موقؼ أمريكا وتما ، و ؟.محاربة اإلرىاب

قدمت الدراسػة عددا مف الفرضيات، كانت أىميا : تمؾ  ،وفي معرض اإلجابة عمى تمؾ األسئمة  
 اً لسوفييتي أحدث تغيير وانييار االتحاد ا ،انتياء الحرب الباردة" إنو وعمى الرغـ مف أف التي تقوؿالفرضية 

 ،ثابتة عمى مدار عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية توالتي بقي ،في السياسة األمريكية تجاه المنطقة
ىذه بانتياء  أثبت تركيا أف أىميتيا اإلستراتيجية لـ تنتوِ ، سبتمبر 11بعد أحداث  توبمغت ذرو الذي و 

" باإلضافة .بؿ زادت وتطورت ية اإلتحاد السوفيتيوالتي كانت خبلليا رأس الحربة في مواج ،الحرب
 لمفرضيات الفرعية اآلتية:

في  والتركية األمريكية في اإلستراتيجية سبتمبر أحدث تغييراً 11وحدوث  الحرب الباردةإف انتياء  .1
 .الشرؽ األوسط

 عمى المسار الفمسطيني.جمود عممية السبلـ إلى انحياز أمريكا لجانب إسرائيؿ أدى  .2
وعدـ وثوؽ إسرائيؿ بو كوسيط في عممية عبلقة لخمفية حزب العدالة والتنمية اإلسبلمية  يوجد  .3

 .السبلـ
اختبلؼ وجيات النظر األمريكية والتركية مف قضايا المنطقة أدى إلى االختبلؼ حوؿ مفيـو  .4

 ومكافحة اإلرىاب.
 أحيانا أخرى. اضاربوتأحيانا  يافي أحداث " الربيع العربي" التق دور تركيا وإف دور أمريكا  .5

 

اإلطار ى والثاني احتو  ،فصوؿ: األوؿ ىو عبارة عف خمفية الدراسة ألربعةقسمت الدراسة وقد 
أىمية الشرؽ األوسط بالنسبة لكؿ مف الواليات ومتناوال  ،دراسة نظرية الدور بشكؿ مفصؿل النظري

مريكية في الشرؽ األوسط قبؿ اإلستراتيجية األ، ثـ جاء الفصؿ الثالث ليتحدث عف المتحدة وتركيا 
لمعبلقات األمريكية ، وبالتزامف مع دراسة 2001سبتمبر  11أحداث وبعد  ،الحرب الباردة وخبلليا وبعدىا

جرى بحث  وفي الفصؿ الرابع،، في الشرؽ األوسط في ىذه الفترات الزمنية واإلستراتيجية التركية التركية
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وموقؼ البمديف مف قضية اإلرىاب، وكذلؾ ربي اإلسرائيمي، دوري أمريكا وتركيا في عممية السبلـ الع
 دراسة موقفي أمريكا وتركيا مف "الربيع العربي". 
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Abstract 

This study seeks to analyze the American vision towards the Turkish role in the Middle East, 

and the compatibility of this on reality in order to understand the fact of the roles of the 

United States and Turkey in the fundamental issues in the region, such as the Arab Israeli 

peace process, and the issue of war against terrorism, as well as the revolutions that has swept 

the world such what is known in the term “the Arab Spring”. Furthermore, the Study seeks to 

analyze the reasons of assemblage and the reasons of difference in the stances of both 

countries with highlighting the future of the Turkish role in the region and its compatibility 

with the American vision, and the extent of the association of this to the existence of justice 

and development party in the Governance of Erdogan. The study also concentrates on the 

history and nature of the American relations in the Middle East in general, and the Turkish 

American relations in particular, as well as introducing the history and nature of the Arab 

American relations to the reality of the Turkish stance towards the Palestinian Cause. 

The study is aimed at analyzing the stance of the United states of America and Turkey 

towards the popular revolutions in the countries of Arab moderate axis in order to fulfill the 

purposes and objectives of the American stance which seemed different, but rather, 

contradictory towards these revolutions and protests that has broken out in the countries of 

the Arab moderate axis. These revolutions have raised the same demands and requests, 

providing that these revolutions have happened in countries that are friendly to the United 

States in the Arab Region, classified with the countries of the Arab moderate axis. 

The limits of the study extended to include the region of the Middle East as a whole. 

However, the time limits of the study is restricted in the time period 2001-2015. The main 

question is “how did the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union as well as 
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the events of 11
th

 of September, in addition to the resulted changes in the American politics 

towards the region which remained firm throughout the centuries after the Second World 

War, influenced the role of Turkey and its strategic significance in the region? 

Moreover, the Study has proposed the following sub-questions: how did the American 

strategy developed in the Middle East before and after the Cold War and the events of 11
th

 of 

September? How did the Turkish strategy developed in the Middle East before and after the 

Cold War and the events of 11
th

 of September? What is the role of America and Turkey in the 

Arab Israeli Peace process? What is the fact behind the Turkish and American stances 

towards the issue of anti-terrorism? And what is the stance of America and Turkey towards 

the popular revolutions?  

In an attempt to answer these questions, the study has highlighted several hypotheses, most 

importantly: the hypothesis that says: “although the end of the cold war, and the collapse of 

the Soviet Union has made changes in the American Politics towards the region which has 

remained firm throughout the centuries after the Second World War, which has reached its 

peak after the event of 11
th

 of September, Turkey has confirmed that its strategic significance 

has not ended by the end of this war, which has been the spearhead in fighting the Soviet 

Union, but rather, this significance has increased and developed”, in addition to the following 

sub-hypotheses: 

1. The end of the Cold War and the event of 11
th

 of September has caused change in the 

American and Turkish strategies in the Middle East. 

2. The alignment of America with Israel has led to the stagnation of peace process in 

terms of the Palestinian course. 

3. There is a relation between the background of the Justice Party and the Islamic 

Development and the absence of the Israeli trust as an intermediate in the peace 

process. 

4. The difference in the American and Turkish view of points in terms of the region 

issues has led to the difference in the concepts of anti-terrorism. 

5. The role of America and the role of turkey in the events of “the Arab Spring” have 

met sometimes and conflicted other times. 
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The study is divided into four chapters. First chapter is a background on the study, the second 

chapter revolved around the theoretical framework using a detailed theoretical study and this 

chapter has also highlighted the importance of the Middle East Region for United state and 

Turkey. Then the third chapter highlighted the American strategy in the Middle East before 

and after the Cold War, and the events of the 11
th

 of September, in conjunction with a study 

to the American and Turkish relations and Turkish strategy in these time periods. The Fourth 

and final chapter has highlighted the research that was carried out to the roles of America and 

Turkey in the Israeli Arab peace process, and the stand point of other countries towards the 

issue of terrorism as well as the views of America and Turkey towards “the Arab Spring”. 
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 الفصل األول:

 خمفية الدراسة

 المقدمة :

األمريكية العامؿ األىـ في سياسة الواليات المتحدة في الشرؽ األوسط، ومف ىذا  المصالح َعد  تُ 
مع وطبيعة العبلقات األمريكية  ،المنظار يمكف فيـ السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط بشكؿ عاـ

ياديف ة في المنطقة، فااللتزاـ األمريكي الثابت بأمف إسرائيؿ وضماف تفوقيا في جميع الماألقطاب الرئيس
كاف دائما القاسـ المشترؾ في السياسة الخارجية لجميع الرؤساء األمريكييف تجاه الشرؽ األوسط مف عيد 

مما يعني أف العبلقات األمريكية اإلسرائيمية ىي عبلقات إستراتيجية بمعنى الكممة،  ؛تروماف حتى اليوـ
ت المتحدة احتفظت عمى الدواـ بعبلقات قوية رغـ ىذه العبلقة اإلستراتيجية مع إسرائيؿ إال أف الوالياولكف 

يراف إباف حكـ الشاه، وبعبلقات الصداقة القوية مع دوؿ الخميج وفي مقدمتيا  مميزة بالدوؿ الحميفة كتركيا وا 
السعودية، وبعبلقات وثيقة مع مصر بعد نياية حكـ جماؿ عبد الناصر، فيؿ نجحت السياسة األمريكية 

 ؟يا، وكيؼ تمكنت ىذهباالستمرار في تحيؽ أىداف

السياسة مف مقاومة ضغوط تناقض العبلقات في منطقة الشرؽ األوسط. ىذه التساؤالت سنحاوؿ  
ويستعرض البحث تاريخ العبلقات األمريكية الشرؽ أوسطية آخذيف  ،اإلجابة عمييا مف خبلؿ ىذه الدراسة
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، فاستمرار الواليات المتحدة األمريكية بعيف االعتبار الدور التركي في السياسة األمريكية تجاه المنطقة
ستراتيجي قوي في مواجية الخطر السوفييتي معتبرة تركيا رأس الحربة في ا  بالنظر لتركيا كحميؼ عسكري و 

كبر جيش في أثاني  د  عيُ معتمدة في ذلؾ عمى قوة الجيش التركي العددية الذي  ،صراعيا مع القطب الثاني
ز في مجمؿ السياسة األمريكية في ي نفسو، مما ميد لدور تركي مميّ حمؼ الناتو بعد الجيش األمريك

الشرؽ األوسط، خاصة وأنيا كانت بحاجة إلى حميؼ سريع التفاعؿ مع قراراتيا فيما يخص العمميات 
عف بيروقراطية السياسة المدنية، واستمر ىذا الوضع بعد الحرب العالمية  العسكرية واإلستراتيجية بعيداً 

وانتياء الحرب  ،الوضع بانييار االتحاد السوفييتير تغي  إلى أف  ،اؿ سنوات الحرب الباردةالثانية طو 
حيث اختارت أمريكا في بداية األمر خيار  ،و ظيور العدو الجديد "اإلرىاب اإلسبلمي المتشدد" ،الباردة

استيا اإلستراتيجية في بعد فترة وجيزة بدأت في إعادة تقييـ سيأنيا إال  ،المقاومة المباشرة ليذا العدو
حيث خففت مف وتيرة معارضتيا لما يمكف تسميتو باإلسبلـ السياسي المعتدؿ،  المنطقة اإلسبلمية تحديداً 

مما  ؛لممطالب الديمقراطية لمتيار اإلسبلمي وبالتزامف أبدت قوى ليبرالية في تركيا تفيماً نفسو الوقت  فيو 
ف و  ،أعقبو فيما بعد ربيع عربي ،فيما اعتبر ربيع تركي مبكر ،ميد لوصوؿ حزب العدالة والتنمية لمسمطة ا 

فتراجع دور الجيش في الحياة السياسية  ،ف الربيع التركي لـ يكف يحتاج ثوراتإاختمفت الوسائؿ حيث 
؛ وذلؾ لممرة األولى في تاريخ تركيا ،سمح لحزب العدالة والتنمية بممارسة سمطاتو الدستورية بشكؿ قوي

فإف نظرة الواليات  ،ب جاء إلى السمطة بطريقة االنتخابات الحرة الديمقراطية، إضافة إلى ذلؾف ىذا الحز أل
فتح وي ،نموذج يثبت تعايش مبادئ الديمقراطية الغربية مع المبادئ اإلسبلميةأالمتحدة لمحميؼ التركي ك

بدؿ أف تقاوـ مبادئ وتشارؾ  ،الباب عمى مصراعيو لوجود أنظمة تمبي حاجة شعوبيا في الحرية المنشودة
 الحرية والديمقراطية لمعالـ الحر برئاسة الواليات المتحدة.

 موضوع الدراسة:

يتمحور موضوع الدراسة حوؿ سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األوسط 
اء واالختبلؼ والرؤية األمريكية لمدور التركي، ونقاط االلتق ،بشكؿ عاـ، والقضية الفمسطينية بشكؿ خاص

وذلؾ بالنسبة لؤلحداث التي وقعت في الفترة  ،بيف سياسة البمديف في المنطقة مف حيث النظرية والتطبيؽ
 ،أحداث الربيع العربيو  عممية السبلـ، وقضايا محاربة اإلرىاب، بما في ذلؾ ،2015 -2001الواقعة بيف 
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وبالتركيز  ،ه المنطقة بالنسبة لمواليات المتحدةوالحرب األىمية السورية مع األخذ بعيف االعتبار أىمية ىذ
 ، باإلضافة إلسرائيؿ ومصر.ثانياً  وكأحد أقطاب ىذه المنطقة ،عمى الدور التركي كحميؼ أوالً 

 أىداف الدراسة:

طبيعتيا و طبيعة العبلقات األمريكية الشرؽ أوسطية بشكؿ عاـ و العبلقات ػ التعرؼ عمى تاريخ 1
 بشكؿ خاص. ركية العربيةوالت األمريكية التركية

ومدى تطابؽ ىذا الدور مع الرؤية  ،التركي كحميؼ لمواليات المتحدة في المنطقة دراسة الدور. 2
 األمريكية لو عمى أرض الواقع.

وخبلليا  الحرب الباردةقبؿ منطقة الشرؽ األوسط ،  في اإلستراتيجية األمريكية والتركيةالتعرؼ عمى  .3 
 .سبتمبر 11 وبعد أحداث ، وبعدىا

لقاء الضوء ،ػ دراسة دور الواليات المتحدة وتركيا في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمي في ىذه الفترة4   وا 
 واالختبلؼ.   ءعمى نقاط االلتقا

  .. دراسة دور الواليات المتحدة في "الربيع العربي" وموقفيا وموقؼ تركيا منو5

 أىمية الدراسة
مع ممارسة   ،المتحدة األمريكية لمدور التركي في منطقة الشرؽ األوسطمقارنة رؤية الواليات  1-

ومواكبة ذلؾ مع  ،مع شرح تطور العبلقات األمريكية التركيةو  ،تركيا ليذا الدور عمى أرض الواقع
أحداث  ىا، وبعدوبعد وأثناءىا تطور اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط، قبؿ الحرب الباردة

 سبتمبر. 11
كيا رتف مؿ قة بالنسبة لكطلمناكي في رلتايكي رألمؼ التحالأىمية الى إسة درالود أىمية ىذه اتع -2

لى ألمتحوالواليات ا  ،طسوألرؽ الشاقة طنفسو في منرض يفدأ بذي لاكي رلتدور الاىمية دة، وا 
دور فال، 2002ـ عاالتوجو اإلسبلمي لمحكـ  يود حزب العدالة والتنمية ذصعد صًا بعوخص

 ط.سوألرؽ الشاقة طفي منف ذي قبؿ ىمية مر أكثت دورا أكي بارتلا
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و الغرب نحؽ مطجييا بالموتد بعددا مجرؽ لشو اكيا نحرجية توؿ و ية تحداعمى بوء لضإلقاء ا-3
 .الحديثةلعممانية الة دولر اىي عم اً معاف يثمانو سعةٍ تدة لم
بلؼ في دوري الواليات المتحدة ف ىذه الدراسة توضح بشكؿ صريح نقاط االلتقاء ونقاط االختإ -1

 وتركيا في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمي.
ف ىذه الدراسة توضح نقاط االلتقاء ونقاط االختبلؼ في موقفي الواليات المتحدة وتركيا في إ -5

 ثورات "الربيع العربي".

 مشكمة الدراسة:

الدولية، واتجاه عدد مف الدوؿ نحو  مع انتياء الحرب الباردة وتغّير الفاعميف الدولييف والتحالفات
االندماج، وتفكؾ عدد مف الدوؿ األخرى، وظيور فاعميف جدد في العبلقات الدولية، كؿ ذلؾ أدى إلى 
إعادة التموضع في التحالفات السابقة والجديدة، فبرز دور تركيا في المنطقة كبلعب أساسي، تحاوؿ مف 

صياغة عبلقاتيا مع دوؿ المنطقة مف خبلؿ لعب دور إقميمي  خبللو تركيا والعتباراتيا الخاصة أف تعيد
 أكبر وطرح العديد مف التساؤالت حوؿ ىذا الدور.

فإن مشكمة الدراسة التي يطرحيا الباحث في رسالتو تتحدد بالسؤال الرئيس  ،وبالتالي
  ي:آلتا

 ات مف ناحية، ووقوعتي في بداية التسعينييب الباردة وانييار االتحاد السوفانتياء الحر  كيؼ أثر
مف ناحية أخرى، والمتغيرات التي عصفت بالمنطقة مف ناحية ثالثة، عمى  2001عاـ  سبتمبر 11أحداث 

و  2001في منطقة الشرؽ األوسط في الفترة ما بيف  تركيلمدور الاألمريكية الرؤية في  حدوث تغّير
 ؟. 2015

 :تيةتحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمى األسئمة الفرعية اآل

قبؿ الحرب الباردة وبعدىا وبعد  األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط اإلستراتيجيةكيؼ تطورت  .1
 ؟.سبتمبر 11أحداث 
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قبؿ الحرب الباردة وبعدىا وبعد  في منطقة الشرؽ األوسطالتركية  اإلستراتيجيةكيؼ تطورت  .2
 ؟.سبتمبر 11أحداث 

 ؟.اإلسرائيميىو دور أمريكا وتركيا في عممية السبلـ العربي ما  .3
 ؟.ما ىي طبيعة الموقفيف األمريكي والتركي مف قضية محاربة اإلرىاب .4
 ؟.كيؼ تجمى الموقفاف األمريكي والتركي مف الثورات الشعبية العربية  .5

 الفرضية الرئيسية:

في السياسة  اً وانييار االتحاد السوفييتي أحدث تغيير  ،انتياء الحرب الباردةعمى الرغـ مف أف 
بمغت الذي و  ،ثابتة عمى مدار عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية توالتي بقي ،تجاه المنطقة األمريكية

والتي  ،الحربىذه بانتياء  توأف أىميتيا اإلستراتيجية لـ تنأثبت تركيا ، سبتمبر 11بعد أحداث  توذرو 
حث يفترض أف ىذه ، فإف الباتحاد السوفيتيخبلليا رأس الحربة في مواجية االتشكؿ تركيا مف كانت 

 .األىمية اإلستراتيجية لتركيا ودورىا في المنطقة قد زادت وتطورت

 فرضيات الدراسة:

الحادي وأحداث القرف الماضي ، التغيرات التي عصفت بالنظاـ الدولي منذ تسعينيات أثرت  .1
دة ستراتيجي لمواليات المتحإلتركي كحميؼ اعمى الدور في الواليات المتحدة سبتمبر  عشر مف

 .األمريكية في المنطقة
الدور التركي المرسوـ أمريكيًا أصبح قضية جدلية داخؿ المؤسسات التركية وال سميا بعد  .2

 وصوؿ حزب العدالة والتنمية ورؤية قادتو لدور تركيا في المنطقة.
الرفض األوروبي لمدخوؿ التركي إلى االتحاد األوروبي شكؿ دافعا أساسيًا في توجو تركيا  .3

 .ر أكبر في منطقة الشرؽ األوسط لمعب دو 
التركي الذي أكده غالبية الرؤساء األمريكاف، إال أف رؤية  -عمى الرغـ مف التحالؼ األمريكي  .4

لـ يحظ بالقبوؿ التاـ مف " الثورات الشعبية الجديدة"  فيتركيا دور الواليات المتحدة األمريكية ل
نما تقاربت  المصالح بينيما وتقاطعت في أحياٍف كثيرة. قادة حزب العدالة والتنمية التركي، وا 
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 منيجية الدراسة:

والمنيج التاريخي،  ،وىما المنيج الوصفي التحميمي ،سيكتفي الباحث باستعماؿ منيجيف فقط
ومتابعة  ،2015 – 2001فالبحث في تبلحؽ األحداث عمى الصعيد الدولي واإلقميمي في الفترة الزمنية 

لما لو مف فائدة في  ؛محتما لؾ يجعؿ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي أمراً وتدفقيا بعد ذ ،سير األحداث
عف طريؽ تحميؿ مضمونيا، كما سيساعد ىذا المنيج في وصؼ الحالة  ربط األحداث بعضيا ببعض

الدولية واإلقميمية التي نشأت فييا الرؤية األمريكية لمدور التركي في الشرؽ األوسط، وكذلؾ وصؼ الرياح 
ودراسة األدوار السياسية لبلعبيف  ،ىبت مف المنطقة العربية خاصة، والمنطقة اإلقميمية بشكؿ عاـالتي 

الرئيسيف عبر رصد ذلؾ وفقا لنظرية الدور، وكذلؾ فإف استخداـ المنيج التاريخي مفيد لجية سرد 
 األحداث وتتابعيا.

 المطمب األول: المنيج الوصفي 

ا، فإف أوؿ خطوة ىي وصؼ الظاىرة التي يريد دراستيا، يريد الباحث أف يدرس ظاىرة م حيف
وجمع أوصاؼ ومعمومات دقيقة عنيا، والمنيج الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع، وييتـ بوصفيا وصفا 
دقيقا، ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا وتعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما 

رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر  التعبير الكمي، فيعطي وصفا
 المختمفة األخرى.

وكاف المنيج الوصفي مرتبطا منذ نشأتو بدراسة المشكبلت المتعمقة بالمجاالت اإلنسانية، وما زاؿ 
وبة استخداـ ىذا المنيج ىو المنيج األكثر استخداما في الدراسات اإلنسانية حتى اآلف، وذلؾ نتيجة لصع

المنيج التجريبي في المجاالت اإلنسانية، وتبرز أىمية المنيج الوصفي في كونو المنيج الوحيد الممكف لو 
سيساعد في وصؼ الوصفي المنيج دراسة بعض الموضوعات اإلنسانية واالجتماعية، وفي ىذا البحث ف

تجاه عممية  ر التركي في الشرؽ األوسطاألمريكية لمدو  ىالحالة الدولية واإلقميمية التي نشأت فييا الرؤ 
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البيئة السياسية في منطقة الشرؽ ، وكذلؾ وصؼ السبلـ ومحاربة اإلرىاب، والثورات الشعبية العربية
 1فييا. ي أمريكا وتركيار ودراسة دو المنطقة العربية خاصة، و  ةعام األوسط

نات عنيا، بؿ يجب وال يقتصر المنيج الوصفي عمى وصؼ الظاىرة وجمع المعمومات والبيا
تصنيؼ ىذه المعمومات وتنظيميا والتعبير عنيا كميا وكيفيا بحيث يؤدي ذلؾ لموصوؿ إلى فيـ لعبلقات 

  ىذه الظاىرة مع غيرىا مف الظواىر.

 المطمب الثاني: المنيج التاريخي

ر، ييتـ المنيج التاريخي بجمع الحقائؽ والمعمومات مف خبلؿ دراسة الوثائؽ والسجبلت واآلثا
ويستخدـ ىذا المنيج في دراسة الظواىر واألحداث التي مضى عمييا زمف قصير أو طويؿ، فيو مرتبط 

ىذه الظواىر  اضرة بالرجوع إلى نشأةبدراسة الماضي وأحداثو، ويمكف أف يرتبط بدراسة ظواىر ح
التاريخي مستمد مف ، والمنيج والتطورات التي مرت عمييا، والعوامؿ التي أدت إلى تكوينيا بشكميا الحالي

دراسة التاريخ، حيث يحاوؿ الباحثوف فيـ الحاضر، والتنبؤ بالمستقبؿ مف خبلؿ دراستيـ لؤلحداث 
الماضية والتطورات التي مرت عمييا، والمنيج التاريخي يدرس الظاىرة القديمة مف خبلؿ الرجوع إلى 

المنيج العممي في البحث الذي يربط  أصميا، فيسجؿ تطوراتيا ويحمؿ ويفسر ىذه التطورات استنادًا إلى
   2النتائج بأسبابيا.

 :أىمية البحث التاريخي

ال تتوقؼ الدراسة التاريخية عند حدود الماضي بؿ تتابع دراسة الظاىرة لتساىـ في فيـ الحاضر 
 -والتنبؤ بالمستقبؿ وتكمف أىمية الدراسات التاريخية فيما يأتي:

  .شؼ عف األصوؿ الحقيقية لمنظريات والمبادئ العمميةتساعد الدراسات التاريخية في الك -1

                                                           
باعة والنشر والتوزيع، د. ذوقاف، عبيدات، د. كايد، عبد الحؽ، وآخروف: البحث العممي، مفيومو وأدواتو وأساليبو، دار الفكر لمط  1

 .177، ص 7، ط 2001
 .179، ص المصدر السابؽ  2
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تساعد الدراسات التاريخية في الكشؼ عف المشكبلت التي واجييا اإلنساف في الماضي وأساليبو  -2
 .في التغمب عمييا

تساعد الدراسات واألبحاث التاريخية عمى تحديد العبلقة بيف الظواىر وبيف البيئة االجتماعية  -3
 قافية التي أدت إلى نشوئيا.واالقتصادية و الث

والدراسات التاريخية ليست دراسات في موضوع التاريخ فقط، بؿ تمتد ىذه الدراسات لتشمؿ 
مجاالت الحياة كميا، فيناؾ دراسات في تاريخ التربية تتناوؿ دراسة تطور مفيـو التربية و أىدافيا و 

ي، ولكنيا وسيمة إثبات الفروض والوصوؿ إلى وسائميا، ورغـ أف المادة التاريخية ليست ىدؼ البحث العمم
  3.النتائج 

 كيفية استخدام المنيجين الوصفي والتاريخي في الدراسة:

المنيج الوصفي في ىذه الدراسة عف طريؽ تحديد خصائص الدوريف األمريكي  سيتـ استخداـ
تغيريف، ودراسة والتركي في الشرؽ األوسط، ووصؼ طبيعتيما كظاىرة ، ونوعية العبلقة بينيما كم

 مسبباتيما واتجاىاتيما مف أجؿ سبر أغورىما، ولمتعرؼ عمى حقيقتيما عمى أرض الواقع.

في ىذه الدراسة بدراسة ماضي الدوريف األمريكي والتركي  ، فسيتـ استخداموالمنيج التاريخي أما  
ىذيف  لفيـ حاضر ،في الشرؽ األوسط وكذلؾ دراسة األحداث المرتبطة بيما مف خبلؿ وصفيما كظاىرة

 ، وسيتـ استعمالو لعمؿ قياس بينيما.في المنطقة يماومستقبم الدوريف

 الحدود المكانية والزمنية لمدراسة: 

 الحدود المكانية لموضوع الدراسة: أوال:

، حيث يقصد الباحث الجميورية التركية، ومنطقة الشرؽ األوسطو  ،الواليات المتحدة األمريكية
 ىذه تطؿو  ا،وشماؿ أفريقي غرب آسيا تشمؿ بمدافالتي جغرافية المنطقة تمؾ ال ط: منطقة الشرؽ األوسب

                                                           
 . 186، صالمصدر السابؽ  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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يستعمؿ ىذا و  ،وبحر العرب ،والبحر األبيض المتوسط ،والخميج العربي ،البحر األحمر منطقة عمىال
 .موجودة في ىذه المنطقة الجغرافيةالمصطمح لئلشارة لمدوؿ والحضارات ال

مميوف  16وتعد منطقة الشرؽ األوسط وحدة ممتدة واحدة إلقميـ حضاري متميز بمساحة تقارب 
تد لمسافة ثمانية آالؼ كيمو متر مف الشرؽ لمغرب، وستة ألؼ كيمو متر مف الشماؿ مربعا، وتم 2كـ

لمجنوب، وتمتد عمى مدى خمٍس وثمانيف درجة طوؿ، وأربٍع وأربعيف دائرة عرضية، و يشكؿ تداخؿ العالـ 
مية اإلسبلمي والمنطقة العربية شبكة عبلقات مكانية فريدة، وتتبلقى كثير مف الكتؿ الحضارية العال

والكتمة  بمنطقة الشرؽ األوسط، إذ تتبلقى الكتمة األوروبية، والكتمة الروسية، والكتمة اإلسبلمية العربية،
 عدّ يُ و ميد جميع الديانات السماوية،  وكذلؾ ،ميد الحضارات اإلنسانية بذلؾ ىياإلسبلمية غير العربية، و 

د الشرؽ األوسط عبر تاريخو الطويؿ العديد مف شيإذ  ،الشرؽ األوسط مف أكثر مناطؽ العالـ توترًا أمنياً 
ويعتمد غالبية سكاف الشرؽ األوسط عمى  ،يعاني سكانو مف الفقر بشكؿ عاـو الحروب العربية اإلسرائيمية، 
التي  إسرائيؿ باستثناء ،وعدد ضئيؿ جدًا منيـ فقط يعتمد عمى الصناعة ،الزراعة كمصدر رزؽ عاـ

وحديثة، والدوؿ العربية البترولية التي  ث تعد دولة غربية متطورةحي معًا،عمى الصناعة والزراعة  تعتمد
فتتميز بتطور ىياكميا  ،والكويت وعماف واإلمارات وقطر السعودية مثؿيعتمد اقتصادىا عمى الصناعات 

فقد حدث ، بالمياه دوؿ الشرؽ األوسط مف نقص كبيروتعاني  4شة،وارتفاع مستويات المعي ،االقتصادية
تقبميًا بسبب ىذه المشكمة، ومعظـ وربما تحدث حرب كبيرة مس ،خبلؼ بيف دوؿ كثيرة بسبب ىذا الموضوع

يراف، و فمسطيف المحتمة، ، واألردف، و العراؽ، و لبناف، و سوريا :آسيا دوؿ الشرؽ األوسط تقع في قارة و ا 
اليمف، و عماف، و قطر، و اإلمارات، و ، السعودية: (شبو الجزيرة العربية دوؿولف يتطرؽ البحث لتركيا، 

 5.( رغـ وقوعيا في المنطقةالكويتو البحريف، و 
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 الحدود الزمنية لموضوع الدراسة  ثانيا:

وع البحث: شممت الدراسة أىـ ركائز السياسة األمريكية تجاه منطقة الحدود الزمنية بالنسبة لموض
 2015ـ إلى عاـ  2001متضمنة الرؤية األمريكية لمدور التركي في المنطقة مف عاـ  ،الشرؽ األوسط
 -ة:تيلممبررات اآل

 اً أف ىذه الفترة احتوت أحداثكما  ،إلى سدة الحكـ في تركيا صعود أحزاب ذات توجو إسبلمي
و ما صاحب  ،2003 واحتبلؿ أمريكا لمعراؽ ،2001سبتمبر 11في تاريخ المنطقة مثؿ أحداث  ميمة

الذي ذلؾ مف تصدع في النظاـ العربي أدى في النياية إلى ىبوب رياح ما بات يعرؼ ب "الربيع العربي" 
 تاريخ كتابة الرسالة. 2015، وقد توقفت الدراسة عاـ 2010بدأ منذ بداية عاـ 

 :لسابقةالدارسات ا

تناولت العديد مف الدراسات السابقة أجزاء مف موضوع الدراسة، ويمكف عرض ىذه الدراسات 
 كاآلتي:

ات الموقؼ التركي مف الثور بعنواف "رسالة ماجستير ، وىي عبارة عف يوسؼ محمد تعامره دراسة أوال:
ة في دراسة أبعاد الموقؼ منحصر  ،، وىي تعنى بحقبة الثورات العربية فقط2013جامعة القدس  –العربية"
مف ىذه الثورات، دوف الربط القوي بيف الدور التركي والدور األمريكي في ىذه الثورات، إذ تحّدث التركي 

الباحث في فصؿ  "اإلطار النظري والدراسات السابقة" عف... مفيـو السياسة الخارجية وأبعادىا وأدواتيا 
دث الباحث عف مفيوـ النظاـ اإلقميمي، و أىـ المعايير التي وكيفية اتخاذ القرارات في إطارىا، كما تح

ترتبط بو، باإلضافة إلى كيفّية الحضور اإلقميمي لمدولة، كما تحدث عف مفيوـ الثورة وأسبابيا، باإلضافة 
 إلى أىـ النظريات في الثورات العالمية. 

يشكؿ ضعفًا في أساسات  ويبلحظ أف الباحث لـ يتطرؽ لنظرية الدور كإطار نظري لدراستو، مما 
دراستو التي تتداخؿ فييا األدوار العالمية واإلقميمية، وتحّدث الباحث عف عممية اتخاذ القرار في السياسة 
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الخارجية كإطار عاـ دوف الخوض في تفاصيؿ كيفية صنع السياسة الخارجية لتركيا كدولة إقميمية مؤثرة 
 العالمية ككؿ.أو عف محددات ىذه السياسة في إطار السياسة 

في الفصؿ الثالث، والذي ىو بعنواف "ثورات الربيع العربي و العبلقات العربية التركية"، تحدث 
الباحث عف تطور العبلقات العربية التركية بإسياب، وصوال إلى مرحمة صعود حزب العدالة والتنمية إلى 

وجية لحزب العدالة والتنمية التي ، و لكف دوف الخوض في تفاصيؿ الخمفية األيدل2002السمطة في عاـ 
لعبت دوف شؾ دورا ىاما في تحديد اإلستراتيجية التي بنيت عمييا السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة 

"الربيع العربي". وفى الفصؿ نفسو تطرؽ الباحث إلى الثورات العربية )الربيع العربي( إذ  العربية وثورات
وف التطرؽ لمدور األمريكي في ىذه الثورات بشكؿ خاص و لمدور تحدث عف دوافع حدوث كؿ ثورة د

 الغربي بشكؿ عاـ.

لى دوافع ىذا الدور،  وفي الفصؿ الرابع، تطرؽ الباحث إلى الدور التركي مف الثورات العربية، وا 
  ولكف دوف ربط ذلؾ بالسياسة الدولية ككؿ. 

كي في المنطقة العربية"، تحدث وفي الفصؿ الخامس، والذي ىو بعنواف "مستقبؿ الدور التر 
الباحث عف سيناريوىات عدة مثؿ: سيناريو نجاح ىذه الثورات و سيناريو بقاء المنطقة في حالة عدـ 

 االستقرار، وكذلؾ سيناريو بقاء النظـ القديمة مستقرة. 

مؿ أما فيما يخص النتائج فقد توصؿ الباحث إلى أف تركيا تبنت سياسات متفاوتة نسبيا في التعا
جماال لـ تتـ اإلجابة  مع الثورات العربية دوف بياف األسباب التي تقؼ وراء ىذا التبايف بشكؿ مقنع. وا 
بشكؿ واضح عف أسئمة الدراسة، ولـ بتـ التطرؽ المباشر لصحة فرضيات الدراسة أو عدميا، ولـ يكف 

 ارئ.ىناؾ توصيات تتوج شمولية الدراسة، وتكوف بمثابة الثمرة التي يقطفيا الق

بعنواف وىي عبارة عف  رسالة ماجستير  عبد الحميـ، أسعد عبد الحميـ هللعبد ا ثانيا: دراسة
(" 2010-2011العربي ) االعتداؿ"الواليات المتحدة األمريكية والتحوالت الثورية الشعبية في دوؿ محور 
  :قسمت الدراسة لفصوؿإذ ، 2012كمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف 

" سياسات الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربية قبؿ الثػورات الشعبيةتناوؿ الفصؿ األوؿ موضوع "
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إلى  معزيا ذلؾ أسباب اىتماـ الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة العربيةوفيو يتحدث الباحث عف 
تحت السيطرة، والحفاظ عمى أمف إسرائيؿ، وىي أمور متفؽ احتواء المد الشيوعي، وبقاء منابع البتروؿ 

متضمنا نبذة عف  ،يتناوؿ كؿ فصؿ واحدة مف الثورات العربيةعمييا بالتأكيد، وفي الفصوؿ التالية، 
، ودوافعيا، وأحداث الثورة خصائص كؿ ثورةو  عبلقات الدولة العربية موضوع الفصؿ مع الواليات المتحدة،

نيا. وىذه الثورات ىي الثورة التونسية، والثورة المصرية، والثورة اليمنية، والثورة والموقؼ األمريكي م
البحرينية. دوف الحديث عف الثورة األكبر أىمية وىي الثورة السورية؛ مما سبب وىنًا في الدراسة لجية فيـ 

النظر في ىذه تسمسؿ ىذه الثورات، ومقارنة موقؼ الواليات المتحدة مف كؿ واحدة منيا، ومما يمفت 
الدراسة ىو الضعؼ الواضح في تأسيس اإلطار النظري ليا، حيث كاف ىذا عبارة عف مبحث مختصر 
جدا، وليس فصبل كامبل، كما كاف يجب أف يكوف، مما يجعؿ أسس فيـ حقيقة الدور األمريكي في ىذه 

راسة وكأنيا بدوف إطار الثورات بالنسبة لنظريات السياسة الخارجية غير موجودة، وبالتالي أصبحت الد
 نظري.

 ، وتضمنت الرسالة خاتمة دوف وجود نتائج وتوصيات رئيسة في دراسة مختصرة أكثر مف البلـز
كما ال تتضمف الرسالة ماىية الدور التركي، أو دور أي دولة إقميمية رئيسية؛ مما أعاؽ إلقاء الضوء عمى 

في المنطقة، وخاصة في حقبة "الربيع العربي" مف ىذه  الصراع الدائر بيف القوى الدولية، والقوى اإلقميمية
 محمد تعامرةيوسؼ لمباحث  الثورات، وىي في ىذا الجانب عكس الدراسة التي تمت اإلشارة إلييا أعبله

، والتي ركزت عمى دور قوة إقميمية "تركيا"، ولـ تتطرؽ لدراسة دور "ات العربيةالموقؼ التركي مف الثور "
وة العالمية الكبرى "الواليات المتحدة األمريكية"، كما أف الدراستيف السابقتيف لـ تتطرقا القطب األوحد والق

لتداعيات القضية الفمسطينية، والصراع العربي اإلسرائيمي عمى ىذه الثورات، وتأثير ىذه المواضيع في 
تناولت الموضوع بنوع تحديد سياسات الواليات المتحدة وتركيا مف ىذه الثورات، كما لو أف ىذه الدراسات 

جماال وكنوع مف المقارنة، فإف الدراستيف  مف االبتعاد عف تاريخ الصراع في منطقة الشرؽ األوسط. وا 
الموقفيف األمريكي والتركي أعبله  تطرقتا فقط لموضوع فصؿ واحد مف ىذه الدراسة، وىو الفصؿ السادس "

 .العربي" الربيع حياؿ
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 المتحدة سياسات الواليات"الزبيدي، وىي عبارة عف كتاب بعنواف ر طمـ يركور كتدلا دراسةثالثا: 
حتى و المتحدة الوالياتؿ ستقبلا تجاه تركيا منذيكية رألما السياسةب لكاترض ايستع حيث " تركياتجاه 

ه ذفي ىس ألساأف ا مبيناً  و الثنائية، العبلقاتفي ت اطلمحـ اىد أقفا عنومت ،ظـمنؿ بشك 1945ـ لعاا
تيجية راإلستافي  ميـلد البمذا اقع ىولى مطرؽ إيتـ ثت، قولؾ الذفي  االقتصادية الناحية وى العبلقات

ليصبح  السياسة،ه ذىطور تب لكاتر ايظىنا يو الثانية،لعالمية ا الحرب بعدما رة في فتؾ لوذ ،يكيةرألما
األحداث رد سب لكاتايتابع ـ ث، تركيايكية تجاه رألما السياسةز كائف رىامة مركيزة ألمني ا جانبلا

ب لكاتا ويختتـ ،ؽشيوب بأسمو التسمسؿ الزمني، مراعياً  شيدتيا العبلقات الثنائية التي الكبرى السياسية
 تركياواء حتافي ت نجح أمريكاف أ االستنتاج لى ص إيخمو ،1960ـ عاري لعسكب االنقبلداث الفو بأحؤم
في ب لسبوف ايكد ق 1960اث حدأد عنؼ قولتا أف الكاتب يرى و  الشيوعي،ر خطلـ اتضخيؽ يف طرع
ؾ لؿ ذمثاو ،ىارغيؿ قب تركيا لييددف كا أثبتت أف المد الشيوعي البلحقةلية دولافاألحداث  االستنتاج،ذا ى

 أطماعر ثاأ المائية لطالمارات لممـ ابأى كـلمتحا اإلستراتيجي تركيا فموقع االحتبلؿ السوفيتي ألفغانستاف،
 . السوفيت

التركية األمريكية  العبلقات" بعنواف ماجستير رسالةف ع عبارةىي و يوؾ تبو"،ب أور"سة درارابعا: 
 خبللياف م مقدـ الرسالة يستعرض التيو  األسود، البحر تركيا، جامعة "اإلستراتيجية والشراكة والتحالؼ

أف ال إ ببعض، مستخمصًا النتائج، ببعضيا األحداث مفصؿ، رابطاؿ بشك األمريكية التركية العبلقات تاريخ
رة كذموع ضوفي م حيادية كانت الحكومةأف  بخصوص رأيو "تبووؾ بي أور" السيدطر يشا الىنا  الباحث

)طمبت الحكومة التركية بموجب ىذه المذكرة مف البرلماف السماح بتواجد قوات أمريكية عمى  1.3.2003
زب لحا رئيسرار قف عزؿ بمع والتنميةلة دالعزب احواب نرؼ يتصؿ أف ال يعق حيثاألراضي التركية( 

القيادية، ولكف أردوغاف استغؿ الديمقراطية التي يدافع عنيا، وينادي بيا شخصيتو ومو زبح المعروؼ
الغرب لتبرير عدـ تمرير المذكرة مف قبؿ مجمس النواب، عمما أنو يتمتع بسيطرة كاممة عمى كتمة حزبو 

تناولت بشكؿ رئيس العبلقات األمريكية التركية،  البرلمانية، أما الّدراستاف الثالثة والرابعة أعبله، فقد
وتأثيرىا عمى الوضع في الشرؽ األوسط مع التركيز عمى الحرب األمريكية عمى العراؽ، ودور تركيا في 
ىذه الحرب، ولكف قبؿ أحداث "الربيع العربي". وىذا تماما عكس الرسالتيف السابقتيف المتيف تطرقتا فقط 

 الرؤيةسابقا، وعميو تكمف أىمية ىذه الدراسة، والتي ىي موضوع ىذه األطروحة "لمربيع العربي كما ذكر 
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" لشموليتيا مع الحفاظ 2015-2001 بيف النظرية والتطبيؽالتركي في الشرؽ األوسط  مدورلاألمريكية 
قميمية عمى قدر كبير مف االختصار بالمقارنة بالحقبة الزمنية البالغة الدقة وسخونة األحداث الدولية واإل

 في الفترة موضوع الدراسة.

مركز الحضارة ، القاىرة ”الثورة المصرية نموذجا حضاريا”، مصطفى ناديةخامسا: دراسة 
وأف الثورات بصفة  ي،كمشيد حضار  الثوريىذه الدراسة وقائع المشيد  تناوؿوت ،2011لمدراسات السياسية

قصاء  ةصراعينماذج  يى :فقا لمنماذج التاريخية الشييرةعامة و   ي،غير الثور  اآلخرتتسـ بالعنؼ وا 
 ،يالعممان يالنفع المادي يالوضع يا مف صميـ النموذج المعرفوتعكس منظورا واقعيا نفعيا ماديا استعبلئي

 ثورة ميداف التحرير قد أففعمى الرغـ مف  ،مصر يف ييير الحضار كذلؾ تناولت تحديات وقيود التغو 
 ،الجذريلحظات التغيير  ييكشؼ نفسو ف حضاريمصر مخزوف  يفؿ از  وانو ما ،أحيت األمؿ مف جديد

 .مصر يف يتواجو التغيير الحضار  يلقيود التىناؾ مجموعة مف العقبات وا أفإال 

 دار ،القاىرة ”وط الفرعوفوسق يناير: انتفاضة شعب 25ثورة ” ،الحسيني معديدراسة  سادسا:
 أنياف مف يناير عمى يقياـ ثورة الخامس والعشر  ة أحداثتتناوؿ ىذه الدراس، و 2011 ،الخمود لمتراث
مف سياسات  يفييا الشعب المصر  ىعان ،بلثيف عاماث ةاستبد قراب يثار عمى نظامو الذ انتفاضة شعب

باإلضافة  ،كذلؾ تداعيات ىذا، اجتماعيةأو سياسية أو  اقتصاديةتمؾ النظاـ سواء كانت ىذه السياسات 
 .ريةإلى تناوليا عوامؿ الثورة المص

ر العربية لمعمـو االد ،بيروت، ”سقوط الدولة البوليسية في تونس” ،توفيؽ المديني دراسة سابعا:
ى عف طريؽ أتبف عمي الذي اوتقوـ الدراسة عمى دراسة النظاـ التونسي منذ عيد ، 2011 ،ناشروف

بعد ذلؾ إلى دخوؿ  ثـ تتطرؽ ،إصبلحيات شكمية والتي تعتبر ،ولى مف عيدهاالنقبلب األبيض والفترة األ
االستبداد داخؿ النظاـ التونسي في جميع  أنواعويعرض أشكاؿ  دة،النظاـ السياسي في مراحمو المستب

وابتاع  ،تعامؿ النظاـ مع الحركة اإلسبلمية لكيفيةويتعرض  ،دا مع الحركة اإلسبلميةوتحدي ،المجاالت
نيضة مف رفض االعتراؼ بيا كحزب وخاصة ال ،مف الحركة اإلسبلمية والترغيبسياسية التخويؼ 

 ،فييا المواجية الحاسمة مع الحركة مع ربطيا بالعنؼ السياسي يعتبرسياسي إلى فترة التسعينات التي 
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وينتيي الكاتب إلى العوامؿ التي أدت إلى الثورة التونسية في يناير مف  .الذي شب في تونس في تمؾ الفترة
 . لعربي بكؿ قوةلتنطمؽ مف بعدىا ثورات الربيع ا 2011

         األىراـ مؤسسة ،السياسة الدولية ،”محركات التغيير في العالـ العربي” ،شحاتةدينا دراسة  ثامنا:
ي والذ، تتناوؿ ىذه الدراسة حالة االختناؽ السياسي الذي تشيده المنطقة العربية، 2011،بريؿإ ،184العدد

بعضيا ذات صبغة سياسية أو اجتماعية، وبعضيا  أدى إلي ظيور عدد كبير مف الحركات االحتجاجية،
وتتناوؿ  ،يف كحاالت دراسة ا والبحر يتونس واليمف وليب، وتتناوؿ ىذه الدراسة  ،ذات صبغة دينية أو عرقية

و الصعيد السياسي، حيث كاف النظاـ السياسي  يقتصاديد االعتونس عمى الص يف االحتجاجات أسباب
دا وانغبلقا في العالـ العربي، بينما الشعب التونسي مف أكثر الشعوب في تونس مف أكثر النظـ استبدا

وذلؾ ما دفع  وحقيقة النظاـ السياسي. ،تجانسا وتعميما وتقدما، مما خمؽ فجوة كبيرة بيف تطمعات الشعب
لي االنقبلب عم  النظاـ السياسي القائـ، ىالشباب التونسي إلي المجوء إلي العمؿ االحتجاجي المباشر، وا 

 .مف خبلؿ قنوات المشاركة الفعالةبدال مف السعي إلي التغيير 

مصر وتونس  ثورتيقياـ  أسبابحيث سيتـ تناوؿ  ،وتنيض ىذه الدراسة عمى األسموب المقارف
 األوؿ الفصؿ فيحيث تقوـ الدراسة ة، رئيس فصوؿثبلثة  إلىوعمى ىذا تنقسـ الدراسة ، بشكؿ مقارف
والقوى المحركة ليذه  ،وعوامؿ قياميا ،ومراحميا ،رات مف حيث تعريفيامفيوـ الثو  لتأصيؿ كإطار نظري

 ،الثورات
 :أوال حيث يشمؿ ،مصر يف مف يناير فيثورة الخامس والعشر أسباب قياـ  يالثان الفصؿبينما يعالج 

األسباب  :وثانيا ،األسبابوغياب الديمقراطية وغيرىا مف  ،تشمؿ التوريث يوالت األسباب السياسية
غير مباشرة وراء قياـ تمؾ  اً مثمت أسباب يوالت ،سياسات النظاـ الحاكـ سابقا يتتمثؿ ف يوالت ،قتصاديةاال

 . الثورة
تشمؿ  يوالت ،السياسية األسباب :حيث يضـ أوال ،أسباب قياـ الثورة التونسية الفصؿ الثالثبينما يتناوؿ 

انتيجيا  يسياسات القمع الت إلىباإلضافة  ،تنفيذه يبف عماحاوؿ  يالذ ينفتاح الديمقراطاال انتكاسة
اتبعيا  يصة التخبما تشمؿ مف سياسات الخص ةاالقتصادياألسباب  :ثانياو  ي،النظاـ ضد الشعب التونس

 .قياـ الثورة التونسية إلىأدت  والتيتونس  يالنظاـ السابؽ ف
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ابت والمتغير في إسماعيؿ محمد خضر وىي عبارة عف رسالة ماجستير بعنواف "الث دراسةتاسعا: 
، 17.1.2005السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفمسطينية والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، 

قسمت الدراسة لخمسة فصوؿ، يتحدث الباحث في الفصؿ األوؿ عف خمفية الدراسة، وفي الفصؿ الثاني 
، والتحوؿ النوعي في 1967ومة وحرب عف تأسيس دولة إسرائيؿ وبروز قضية البلجئيف، وانطبلؽ المقا

العمؿ الفمسطيني، والمبادرات األمريكية واالنتفاضة الفمسطينية، وفي الفصؿ الثالث يركز الباحث عمى 
بداية االتصاالت األمريكية الفمسطينية مستعرضا سياسة الضغط األمريكي عمى منظمة التحرير، وفي 

ثانية والنظاـ الدولي الجديد، والمفاوضات اإلسرائيمية الفصؿ الرابع يتطرؽ الباحث لحرب الخميج ال
الفمسطينية في مدريد، وموقؼ أمريكا مف المستوطنات، أما في الفصؿ الخامس واألخير فيتحدث الباحث 
عف مفاوضات أوسمو، وعف االتفاؽ الذي نتج عنيا أي "اتفاؽ أوسمو"، كما يبحث الباحث في مفاوضات 

فاوضات المحظات األخيرة، ومقترحات كمينتوف، ويسرد الباحث وقائع الزيارة "كامب ديفيد" الثانية، وم
الميمة لمرئيس كمينتوف إلسرائيؿ ولغزة، وحضوره الجتماع المجمس الوطني الفمسطيني بتاريخ 

،حيث أشرؼ بنفسو عمى إلغاء بنود الميثاؽ الوطني التي تتعارض مع الرسائؿ المتبادلة  22.1.1998
نظمة التحرير. وفي الخاتمة يخمص الباحث إلى أف السياسة األمريكية تجاه القضية بيف إسرائيؿ وم

الفمسطينية ظمت باقية عمى ثوابتيا األساسية والمتمثمة بتحالفيا مع إسرائيؿ، وذلؾ عمى مدار الحقب 
عيؿ محمد إسما دراسةالرئاسية األمريكية المتعاقبة، وىو ما يتفؽ وىذه الدراسة، ولكف مع فرؽ رئيس، وىو 

 خضر ركزت عمى جانب واحد فقط مف جوانب ىذه الدراسة أال وىو القضية الفمسطينية.

اإلرىاب في  مفيـووىي عبارة عف رسالة ماجستير بعنواف  " ،لركابياىاتؼ محسف عاشرا: دراسة   
  كمية القانوف ة،العربي الدنمرؾ، األكاديمية  "ةمقارنة لقانوف الدولي والداخمي... دراسا

 .1.8.2007ة،والسياس

دوافع اإلرىاب عمى ، و ودوافعو ،التعريؼ باإلرىابيتحدث الباحث عف ، الفصؿ التمييديفي   
 اإلرىابدوافع و  ،عمى المستوى الوطني اإلرىابلمدولة في وغير المباشر  الدور المباشرو  يالمستوى الوطن

و، السياسية لواألنظمة بعض الدوؿ  ةرعايو  ،اإلرىابالدولية في  األوضاعدور و  ،عمى المستوى الدولي
ع بقصد والتي مف طبيعتيا إثارة الرعب والفز  ،األسموب أو الطريقة المستخدمةإنو  اإلرىاب  ويعرؼ الباحث
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ىذا التعريؼ يتضمف العناصر الواجب مراعاتيا في وحسب الباحث فإف  ،الوصوؿ إلى اليدؼ النيائي
كيد نو مف الميـ التأأعمى ، عما قد يختمط بيا مف أفعاؿ أخرى تحديد مضموف األعماؿ اإلرىابية وتمييزىا

غير مشروعو لتميز الفعؿ اإلرىابي عف أعماؿ العنؼ المشروعة  ، أعماالً عمى أف تكوف أعماؿ العنؼ تمؾ
مف  اإلرىابممارسة  إلى الدولة بوصفو دافعا إرىاب إلى، ويشير الباحث كأعماؿ المقاومة والكفاح المسمح

سياسات  أف إلى رةالمتحدة ،مشي لؤلمـالتابعة  باإلرىابكما ركزت عميو المجنة الخاصة  ،راداألفجانب 
واليجمات المسمحة عمى الدوؿ ،ىي مف العوامؿ  ،الترىيب التي تمارسيا بعض الدوؿ ضد شعوبيا بأكمميا

غير مبرر  صور ىذه السياسات ،بوصفو سموكاً  كإحدى،وركزت عمى االستعمار  األفرادالتي تسبب عنؼ 
السياسية القائمة عمى الدكتاتورية بجميع وجوىيا ،خاصًة  األنظمة إلى باإلضافة ،مستتراً  أوكاف عمنيًا  إذا

مف  مما يولد نوعا؛ وعمى جميع مستوياتيا ،الحرية الفردية أشكاؿتمؾ التي تتخذ موقفًا عدائيًا مف جميع 
، وفي الفصؿ األوؿ يتطرؽ الباحث لمفيـو إلرىابا لعدائية لدى الجماىير تتخذ غالبا شكؿردة الفعؿ ا

شد أورصد ليا  ،مف الجرائـ اإلرىابية اً صور  عرؼ التاريخ اإلسبلمي اإلرىاب في اإلسبلـ،  فيقوؿ إفّ 
 اإلسبلميوسبؽ الفقو  ،األعماؿ اإلرىابية إلىولعؿ جريمتي البغي والحرابة أقرب صور الجرائـ  ،العقوبات

وطيا وشر  الحرابةوذلؾ بتحديد جريمة  ،ومكافحتو اإلرىاب عشر قرنا في تجريـ بأربعةالقانوف الوضعي 
اإلرىاب في القانوف يتحدث الباحث عف  لفصؿ الثاني وفي ا ،ف الكريـآوعقوباتيا كما وردت في القر 

 ،اإلرىاب في القانوف الدولي يتحدث الباحث عفالفصؿ الثالث وفي  ه،وصور اإلرىاب  أشكاؿو  ،الوطني
 واألخيرالفصؿ الرابع وفي  اإلرىاباالتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب، و القانوف الدولي مف تعريؼ  موقؼو 
التي يصفيا بالعنؼ المشروع، وذلؾ  المقاومة وأعماؿ ، الكفاح المسمح ونشاطاإلرىاب الباحث بيف  ميزي

 ركات.ىذه الحاالعتراؼ الدولي بشرعية أنشطة و  ،مفيـو حركات التحرر الوطنيبشرح 

 الجديد في ىذه الدراسة

كثيرة ىي الدراسات، وخاصة التي سبقت اإلشارة إلييا ىنا، والتي تتحدث عف دور الواليات 
المتحدة في عممية السبلـ، أو عف العبلقات األمريكية التركية كدراسة منفصمة، أو عف دور الواليات 

 النظر األمريكية. المتحدة في الثورات العربية، أو عف قضية اإلرىاب مف وجية

 -ولكف ىذه الدراسة تضمنت ما ىو جديد فيما يخص النقاط اآلتية:
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تضمنت ىذه المواضيع مع بعضيا بعضًا، مما أتاح الفرصة لرؤية مدى تأثر  إف الدراسة   -1
 الموقؼ التركي، أو األمريكي مف إحدى ىذه القضايا عمى موقفو مف باقي القضايا.

عممية السبلـ، وقضية اإلرىاب، والثورات العربية بالنظر لمدور تناولت ىذه الدراسة مواضيع  -2
 التركي في ىذه القضايا وبمواكبة الدور األمريكي.

 حاولت الدراسة تشخيص نقاط االلتقاء واالختبلؼ في الدوريف األمريكي والتركي. -3
 ة.حاولت الدراسة رصد مدى تطابؽ الدور التركي لمرؤية األمريكية كحميؼ وكقوة إقميمي  -4
إف كؿ ما تقدـ تـ دراستو وتحميمو بعد استعراض إستراتيجية كؿ مف أمريكا وتركيا كؿ عمى حده  -5

 11سبتمبر، وبعد أحداث  11في مراحؿ ما قبؿ الحرب الباردة وخبلليا وبعدىا حتى أحداث 
سبتمبر، مع رصد لتطور العبلقات األمريكية التركية في ىذه الحقب الزمنية، مع تضميف ذلؾ 

 ة انفتاح حوض بحر قزويف عمى العالـ، وعبلقة ذلؾ بقضية النفط.لقضي
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 المبحث الثاني: نظرية الدور في العبلقات الدولية
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 الفصل الثاني:

 النظري اإلطار

 مقدمة

، كما تـ التطرؽ ألسباب وكيفية التاريخيو الوصفي منيجيف بال في منيجية الدراسة، تـ التعريؼ
مف فائدة في ربط األحداث بعضيا ببعض في ذلؾ لما  ،محتماً  اً أمر حيث كاف استعماليما  استخداميما،

الرؤية األمريكية لمدور فييا وصؼ الحالة الدولية واإلقميمية التي نشأت ول، طريؽ تحميؿ مضمونياعف 
 المنطقة اإلقميميةو ، ىبت مف المنطقة العربية خاصةصؼ الرياح التي كذلؾ و و  ،التركي في الشرؽ األوسط

استخداـ المنيج فإف وكذلؾ  ،، ودراسة األدوار السياسية لبلعبيف الرئيسيف وفقا "لنظرية الدور"عاـ بشكؿ
، ليذا سيتـ البحث عف الدور التركي ،، ومف خبلؿ ىذا اإلطاريامفيد لجية سرد األحداث وتتابعالتاريخي 

سيعنى ىذا الفصؿ بدراسة مفيوـ نظرية الدور أوال، ومف ثـ دراسة نظرية الدور في العموـ االجتماعية 
والعبلقات الدولية، وأخيرا دراسة كؿ مف النظاميف السياسييف األمريكي والتركي، ودراسة كيفية صنع 

  جية فييما. السياسة الخار 
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 واستخداميا المبحث األول: مفيوم نظرية الدور
عمـ السياسة عموما، وفرع  حصمت تطورات سريعة فيالماضي،  في النصؼ الثاني مف القرف  

العبلقات الدولية خصوصا، نتيجة لتطور الجوانب المنيجية في عمـ اإلجتماع عمى وجو الخصوص، 
طبيقو في الدراسات السياسية، حيث بدأ تطبيقو في فرع العبلقات حيث تـ اإلستعانة بمفيوـ الدور، وت

الدولية، لمعرفة األدوار التي تضطمع بيا الدوؿ، وبالتالي صياغة نظرية الدور الستعماليا كإطار 
نظري ومعرفي؛ لتحميؿ دور السياسة الخارجية لمدوؿ، ومف ىنا، سنحاوؿ في ىذا البحث االستفادة 

نظري يمكف االستفادة منو في تحميؿ الدور التركي الفعمي في الشرؽ  مف نظرية الدور كإطار
األوسط، ومقارنتو وفؽ الرؤية األمريكية ليذا الدور، والذي ىو موضوع ىذا البحث، وبناء عميو، فإنو 
مف المفيد جدا تتبع أصوؿ وقواعد نظرية الدور؛ ليكوف بالمكاف توظيفيا في تحميؿ دور تركيا 

 6نطقة.اإلقميمي في الم
 

 استخدام نظرية الدور
 -تستخدـ نظرية الدور في مستوييف تحميمييف:

 الدور السياسي، ويقع في نطاؽ النظاـ السياسي. -

 األدوار التي تمعبيا دوؿ أو أفراد ذوو تأثير عمى السياسة العالمية. -

دور المتوقع ذلؾ ، ويقصد باليز بيف الدور المتوقع والدور الفعمييوفي تعريؼ الدور عادة ما يتـ التم
التحرؾ الذي ينتظره ويتوقعو أطراؼ قضية، أو صراع أو أزمة مف طرؼ آخر ثالث، ويتشكؿ ذلؾ 
التوقع مف الثقافة العامة لممجتمع صاحب التوقع، وقد يشمؿ أيضا ذلؾ التفضيبلت التي يرغب ذلؾ 

ي يقوـ بيا الطرؼ القائـ المجتمع في تحويميا لفعؿ، أما الدور الفعمي، فيتكوف مف مجمؿ األنشطة الت
 بالدور.

                                                           

 ،ؤسسة الجامعية لمدراسات والنشرالم ،بيروت ،معجـ عمـ السياسة والمؤسسات السياسية :الممع ،ىيثـ ، ترجمة،وآخروف ،ىرمية ،غي  6
 .204ص ، 1ط  ،2005، والتوزيع
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ويتبنى البحث مفيوما لمدور في إطار أنو النشاطات التي تقوـ بيا دولة أو مجموعة مف الدوؿ في 
  7إطار الدفاع عف مصالحيا، وتثبيت وجودىا، وقواـ دورىا في المجتمع الدولي.

 

 

 

  

                                                           
اإلسرائيمية، " مقارنة بيف الدور  –سنية فيصؿ حمدي، الحسيني، رسالة دكتوراه: دور الطرؼ الثالث في عممية السبلـ الفمسطينية   7
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 : نظرية الدور في العالقات الدوليةنيالمبحث الثا

بعد اجتماعي سيكولوجي، وىو أمر يتعمؽ بالفرد، ولذلؾ فإف سحب ىذا المفيـو الدور لو  إف مفيـو    
نحو السياسة في معالجة دور الدولة كوحدة بيف مجموعة دوؿ أو وحدات، يعطي داللة مشتركة انطبلقا 
مف منيج سموكي، عمى اعتبار أف الدولة تعبر عف إرادتيا عبر سموؾ سياسي خارجي، وحيث إف عمـ 
االجتماع السياسي يرى أف الدور وظيفة ونموذج منظـ لمسموؾ ضمف مجموعة مف النشاطات االجتماعية، 

 فإنو ينطوي عمى صفة. 

  8اإللزاـ حيث إف كؿ دور وكؿ وضع لو صمة بأدوار وأوضاع أخرى.

بيعة ويتطمب تعامؿ الوحدة مع النسؽ الدولي ووحداتو المختمفة أف تحدد كؿ وحدة لذاتيا ولآلخريف ط
موقعيا في ىذا النسؽ، والوظيفة أو الوظائؼ الرئيسة التي يمكنيا أف تؤدييا في إطاره بشكؿ مستمر، 

العبلقات الدولية الرئيسة لموحدة، وىو ما يعبر عنو بالدور الذي تؤديو الوحدة في النسؽ الدولي،  وماىية
د عبلمات سياستيا الخارجية، فبالنسبة بيذا المعنى فإف لكؿ وحدة دولية دورًا في النسؽ الدولي، يصبح أح

لمدور القومي لمدولة ضمف إطار النظاـ الدولي، فإنو يتضمف معنى أف يدرؾ صناع السياسية الخارجية 
موقع بمدانيـ في النظاـ الدولي، وعميو السعي لتحديد القرارات واألنشطة السياسية المناسبة لدوليـ، 

 9النظاـ الدولي أو النظاـ اإلقميمي.ولؤلدوار التي ينبغي أف تقـو بيا في 

  -ولذلؾ فإف تحديد الدور القومي لمدولة يمر عبر المراحؿ اآلتية: 

 مرحمة استكشاؼ الموقؼ. -1

 مرحمة تحديد الدور القومي لمدولة في ضوء التوجيات التي تحدد السياسة الخارجية. -2

وليذا فإف الدور القومي مرحمة تكيؼ الدور القومي مع طبيعة المتغيرات المحيطة بالبيئة،  -3
سيتحدد، عمى ضوء إدراؾ صناع السياسة الخارجية لمواقع بمدانيـ إقميميا ودوليا، وبناء عميو فإف 
نظرية الدور بدأت تقدـ حموال لمعبلقة بيف التفسيرات البيئية المتعمقة بالبيئة العممية، والبيئة النفسية 
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رار، وال ينصرؼ مفيوـ الدور إلى مجرد تصور المتعمقة بمتغيرات اإلدراؾ الذاتية لصناع الق
صناع السياسة ليذا الدور، ولكف يشمؿ أيضا كيفية ممارستو في مجاؿ السياسة الخارجية، فمفيـو 
نما يشمؿ أيضا تصوره لمدور  الدور ال يشمؿ فقط تصور صناع السياسة الخارجية لدور دولتيـ، وا 

 10وار التي يؤدييا األعداء الرئيسيوف.الذي تؤديو الوحدات األخرى، بما في ذلؾ األد

 

 المطمب األول: نظرية الدور في تحميل األدوار اإلقميمية:

مف المنتظر والشائع أف تمعب الدولة أكثر مف دور في أف واحد، فيمكف أف تمعب الدولة دورا 
اإلقميمية اإلقميمي، وقد حظيت دراسة األدوار  عمى المستوى الدولي، ودورا آخر عمى المستوى معينا

باىتماـ خاص مع تطور الدراسات اإلقميمية، وتعاظـ األدوار اإلقميمية في كثير مف األحداث الدولية، وفي 
موحدة  ةالواقع وكما يقوؿ "ديفيد مايرز" فإف االنخفاض في قدرة الدوؿ الكبرى عمى االمتداد بقوتيا بصور 

رس تطمعات لمييمنة ظمت مكبوتة داخؿ الساحة عمى األرض، قد سمح لمدوؿ اإلقميمية ذات النفوذ بأف تما
 11المحمية.

واالتجاه نحو ظيور عالـ متعدد األقطاب زاد  ،إف توزيع القوة في النظاـ العالمي الذي يتشكؿ اآلف
وسعي كؿ قطب  ،مف التنافس عمى زيادة النفوذ مف جانب العديد مف األقطاب اإلقميمية القائمة المحتممة

بؿ إف ىناؾ اتجاىا عاما بيف القوى اإلقميمية الكبرى العتبار منطقتيا  ،د لؤلقاليـإلى إنشاء أو وضع حدو 
وىي تضفي المشروعية عمى تمؾ المحاوالت بالحديث عف عدة أسباب تتراوح بيف الثقافية  ،كمجاؿ نفوذ لو

آلف لمقياـ بدور والتاريخية، أو تمؾ المتعمقة بالمكاسب االقتصادية المتوقعة، وىكذا فإف دوال كثيرة تسعى ا
ونتيجة ىذه  ،فيي تريد أف تضع نفسيا في موقع جديد عمى المسرح الجيوستراتيجي المتغير ،جديد

المحاوالت ىي زيادة درجة إقميمية دور تمؾ الدوؿ، وسواء لعبة الدوؿ المييمنة المحتممة أو القوى اإلقميمية 

                                                           
10
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ا ديناميكية جديدة في عمميات التوجو اإلقميمي فإنيا سوؼ تبعث دائم ،المحورية دورا تجميعيا أو تفريقيا
 12حيثما ظيرت.

ويصطمح عمى السياسات التي تمارسيا الدوؿ في حدود النظـ اإلقميمية التي تنتمي إلييا، أو 
المجاورة ليا "بالسياسة اإلقميمية" ويمكف أف تعرؼ عمى أنيا "السموؾ السياسي الذي يصدر عف وحدة أو 

والتي تعبر عموما عف أىداؼ ومصالح محددة ضمف إطار الوحدات األخرى  ،سيةأكثر مف الوحدات السيا
انطبلقا مف تركيبة االىتمامات والمحددات اإلقميمية وضمف إطار التفاعؿ اإلقميمي"،  ،في النظاـ اإلقميمي

خذ حيث إف طبيعة السياسات اإلقميمية لبعض الدوؿ إزاء بعضيا قد تأ ،ويختمؼ نمط السياسات اإلقميمية
وذلؾ يعود إلى طبيعة القضايا التي يثار الخبلؼ  ،منحى تصارعينا بدال مف أف تأخذ منحى تعاونيا

بيف قضايا ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو أيديولوجية، وفي ضوء استقرار المصالح والقضايا  ،حوليا
واألسس  ،دوؿ اإلقميـ مف جية وشكؿ التحالفات التي تقوـ بيف ،اإلقميمية تتحد أدوات السياسات اإلقميمية 

التي تستند إلييا، ومدى االستقرار الذي يستند أصبل إلى طبيعة نظاـ االتصاؿ السائد بيف دوؿ اإلقميـ مف 
وبيف دوؿ اإلقميـ والمحيط السياسي الدولي مف جية أخرى، ومف خبلؿ ذلؾ يمكف تحديد مجاؿ  ،جية

 السياسة اإلقميمية ضمف مستوييف:

ىو السموؾ الصادر عف مجموع وحدات أو دوؿ اإلقميـ إزاء موقؼ ما، سواء داخؿ  ل:المستوى األو
 الذي يمثؿ آلية صنع القرار اإلقميمي.  ،معبرا عنو مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي لئلقميـ ،اإلقميـ أو خارجو

حيث تتحدد  ،سياسة دولة ما إزاء اإلقميـ ،ىو سياسة الجزء اتجاه الكؿ أو بعبارة أخرى المستوى الثاني:
وطبيعة كؿ المتغيرات المؤثرة في  ،سياسة الدوؿ اإلقميمية وفقا لطبيعة برامج تمؾ الدوؿ ومبادئيا وأىدافيا

فضبل عف اختبلؼ  ،وىنا تتبايف سياسات الدوؿ اإلقميمية تبعا الختبلؼ المبادئ واألىداؼ ،الموقؼ
 13اإلرادات والقدرات.

واختبلفيا في  ،مف حيث تركيب المصالح واألىداؼ وحيث إف الدوؿ تختمؼ عف بعضيا بعضاً   
فإنيا تختمؼ بالتالي في  ،ومف بيف ذلؾ الموقع الجيولوبوليتيكي ،التكويف والقدرات المادية والمجتمعية
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بشكؿ يعبر عف اختبلؼ الدور الذي تؤديو بيف دور فاعؿ أو غير ذلؾ،  ،سموكيا السياسي الخارجي
وار اإلقميمية إلى االىتماـ أساسا باألدوار التي تمعبيا، أو يحتمؿ أف وتنصرؼ الدراسات الخاصة باألد

تمعبيا القوى اإلقميمية الفاعمة، والتي تمتمؾ عناصر القوة التي تمكنيا مف التأثير في محيطيا اإلقميمي، 
ع والمشاركة بكثافة في تفاعبلت النظاـ اإلقميمي الذي تنتمي إليو، وتصنؼ ىذه الدوؿ ضمف دوؿ القطا

المركزي في النظاـ اإلقميمي، أي الدوؿ الرئيسة التي تؤثر بطبيعة العبلقات القائمة بينيا، وطبيعة السياسة 
اإلقميمية لكؿ منيا، ومستوى إمكانياتيا، وشكؿ تحالفاتيا الداخمية والخارجية، عمى طبيعة المناخ السائد في 

تراتيجية، فضبل عف تأثيرىا في الطبيعة المميزة النظاـ عمى مختمؼ األصعدة السياسية، واالقتصادية واإلس
وبالنسبة "لديفيد مايرز" فيناؾ ثبلثة  14لتفاعبلت النظاـ اإلقميمي، وذلؾ فيما إذا كانت تعاونية أو صراعيًا.

أنواع مف الفواعؿ داخؿ القطاع المركزي حسب طبيعة االختبلؼ في طبيعة األدوار التي تضطمع بيا كؿ 
 قميمي.دولة في النظاـ اإل

 -ويصنف "مايرز" ىذه الفواعل كما يأتي:

المييمف اإلقميمي، وىي دولة تمتمؾ فعميا أو في طريقيا المتبلؾ قوة كافية لمسيطرة عمى نظاـ  -1
 15إقميمي.

 المييمف المحتمؿ، وىي الدولة التي ليا القدرة عمى السيطرة عمى إقميـ مستقببل. -2

ور أف الدولة الطامحة لنفوذ إقميمي تمتمؾ إدراكا ويفترض "ىولستي" مف خبلؿ تحميمو لنظرية الد
وخصائص اإلقميـ الذي  ،وىناؾ عبلقة بيف وضع الدولة المييمنة يا كقيادة إقميمية،قويا بنفس

 16تنتمي إليو ىذه الخصائص تحكـ دور تمؾ الدولة الطامحة في الييمنة.

وىو دولة تمتمؾ قوة كافية لممساومة  ،نةالمساـو فيو فاعؿ آخر في النظـ اإلقميمية المعرضة لمييم -3    
ويكوف بمقدورىا جعؿ نفقات الييمنة باىظة الثمف  ،أو الطامحة في الييمنة ،بفاعمية مع الدوؿ المييمنة
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عمى جميع األصعدة، فالدولة المساومة تمتمؾ عمى األقؿ قدرة كافية عمى تحدي القوة المادية والعسكرية 
 الطامحة لذلؾ.والمعنوية لمدوؿ المييمنة أو 

أما الموازف فقد يكوف دولة أو عددا مف الدوؿ التي تعتبر قوى فاعمة داخؿ النظاـ اإلقميمي، قد ال 
تقؿ عف قوة الدولة المساومة، ولكنيا مف منظور الدور تقوـ بمياـ مختمفة داخؿ النظاـ اإلقميمي، فيي في 

يا قوة موازنة بيف الطرفيف، وغالبا ما يعيد إلييا الغالب محايدة في الصراع بيف المييمنيف والمساوميف؛ ألن
بمياـ الوساطة في النظاـ، وىي عرضة لئلغراءات المستمرة مف الطرفيف بغرض االحتواء أو التحالؼ، 
لذلؾ فقوة الدوؿ الموازنة ،ومدى رغبتيا في القياـ بمياـ الوسيط، تمعب دورا ىاما في عممية التوازف في 

نظاـ اإلقميمي ال تقتصر عمى دراسة القطاع المركزي فقط، بؿ ىناؾ أيضا القطاع النظاـ، ولكف دراسة ال
الطرفي، والذي تثار حوؿ مسألة تعينو وتحديده نفس العناصر التي تثار بخصوص تعييف حدود النظاـ، 
ف ففي حيف يعطي كؿ مف "كانتوري" و "شبيغؿ" األولوية لعامؿ التجانس بيف مركز النظاـ وأطرافو، معتبرا

أف الدوؿ الطرفية أقؿ تجانسا مع دوؿ القمب، وأف العامؿ الذي يربطيا بالنظاـ ىو العامؿ الجغرافي، وحده 
فإف "ديفيد مايرز" يعطي األولوية لبنية القوة، فيو يرى أف الدولة الطرفية ىي أقؿ مف المساوميف 

يضا عامؿ التجانس الثقافي والموازنيف، فقوتيـ أقؿ مف أف تدفعيـ لتحدي القوى المييمنة، ويضيؼ أ
واالجتماعي، ويرى أف الدوؿ الطرفية مميزة ثقافيا، ولغويا عف دوؿ القمب أو محور النظاـ، وىذا ما انتقده 
مف يعطوف األولوية لمعيار كثافة التفاعبلت كأساس لمتمييز بيف صمب النظاـ وأطرافو؛ ألف دوؿ األطراؼ 

 17طا بقضاياه.ىي أقؿ تفاعبل داخؿ النظاـ، وأقؿ ارتبا

ويحدد "بيرسوف" ثبلثة مستويات لمتفاعؿ داخؿ النظاـ اإلقميمي يمكف مف خبلليا فرز دوؿ القمب عف دوؿ  
 النظاـ وىذه المستويات ىي: 

 النزاع:  ويعني مدى تجاوب الدولة مع النزاع الرئيس المثار داخؿ النظاـ. -1

 وماسية واالقتصادية مع أعضاء النظاـ.المشاركة:  وتعني مدى مشاركة الدولة في العبلقات الدبم -2

المساعدة: أي مدى تجاوب الدولة مع القضايا المثارة، وتقديـ المساعدة البلزمة في وقت الحاجة،  -3
 أي مدى تحمؿ الدولة لمسؤولية النظاـ وقضاياه.
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ىذه المستويات أو المعايير تفسر الكثير مف عمميات الحراؾ، أو التغير في المواقع التي تحدث 
وىذه العمميات ُتَعد  واحدًة  ،لمنظـ اإلقميمية، مف خبلؿ تحوؿ موقع الدوؿ مف القمب إلى األطراؼ والعكس 

مف أىـ أنماط التفاعبلت التي تحدث داخؿ ىذه النظـ، وبالنظر إلمكانية التحوؿ في مواقع الدوؿ مركز 
حيث تنتقؿ  ،بادؿ األدوار ممكنةفإنو مف الطبيعي الذىاب إلى أف حركة ت ،النظاـ إلى ىامشو أو العكس

وتأثيرىا في طبيعة التوازنات  ،القوى في أداء أدوارىا مف مرتبة إلى أخرى تبعا الختبلؼ القوة  في الزمف
           18اإلقميمية والدولية.

 العناصر التي تشكل قوام الدور الذي يمكن أن تمعبو أية دولة  المطمب الثاني:

 ،لة إقميميا ودوليا يعتمد عمى تفاعؿ مجموعة مف المتغيرات بعضيا ماديإف الدور الذي تمعبو الدو 
وبعضيا األخر غير مادي، وتمثؿ في مجمميا عناصر القوة القومية لمدولة، والتي تساىـ مف جيتيا في 

عبو مكانية توقع الدور الذي تسعى لموتعطي إ ،التي تعكس قوة الدولة ،تشكيؿ المقومات األساسية لمدور
مكانياتيا.دة وفقا لمستوى قوتيا و كؿ وح  ا 

رؼ تنصنيا إ ،العسكرية بمعنى ضيؽ في ميداف اإلستراتيجية، نحصر تعريؼ القوة تقميديالقد ا
فعبل، ولكف  ستخداميابالتيديد باستخداـ القوة أو ا إما ،تحظى بما تريد بيذا المعنى إلى القدرة عمى أف

يديولوجية ضمف صمب المعادلة التقميدية أبعادا اقتصادية وأيشبو التطعيـ  دخؿ بما"إدوارد ىاليت كار" أ
وقد سعى الدوؿ يساوي حجـ قوتيا العسكرية،  سوالتي يروف مف خبلليا أف بػأ ،وفالتي يطرحيا الواقعي

إلى إضفاء المزيد مف اإليضاح في مجاؿ المفاىيـ  ،الواقعيوف البنيويوف المعاصروف في السنوات األخيرة 
 19.عمى معنى مفيـو القوة في السياؽ الواقعيإللقاء الضوء 

ى القوة نحو التركيز عمى " التغمب عمى ىذا اإلشكاؿ بتحويؿ التركيز عموقد حاوؿ "كينيث وولتز 
 :ف تصنيؼ القدرات حسب مدى قوتيا ورسوخيا في المياديف اآلتيةنو يمكوىو يرى أ ،القدرات
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كما  ،حدد المجاؿ الحيوي المباشر لسياسة الدولة الخارجية فالموقع الجغرافي ي أوال: المتغيرات الجغرافية:
مف الدولة التي توجو سياستيا الخارجية في أغمب األحياف باتجاه أيحدد طبيعة التيديدات الموجية إلى 
والتي تشكؿ المجاؿ الحيوي الذي قامت عميو نظريات "ماكندر" و  ،المنطقة الجغرافية التي تقع في إطارىا

ىذا فضبل عف العناصر األخرى كالمساحة و التضاريس و مواقع المرور ..... الخ و  ،وغيرىا"سبايكماف" 
 يجابيا في قوة الدولة . إتأثيرىا سمبا و 

التي تشكؿ األساس المادي لمنمو االقتصادي الذي يمكنيا  الموارد االقتصادية، الطبيعية والبشرية:ثانيا: 
والتي  ،فضبل عف كونو يؤثر في تطويرىا لقدراتيا العسكرية ،مف الدخوؿ في عبلقات اقتصادية مكثفة

 وقدرتيا عمى دخوؿ سباؽ التسمح أو دخوؿ الحرب. ،تتضمف تدريب القوات وتحديثيا

تؤثر في  ،وما يتصؿ بيا مف قيـ ثقافيا وتقاليد اجتماعية وتجاري تاريخية المتغيرات المجتمعية:ثالثا: 
وكؿ ما يتعمؽ بو مف  ،واإلطار االجتماعي لمنظاـ السياسي ،طةتكويف الرأي العاـ والجماعات الضاغ

رادات يديولوجيات وا   كثيرا ما يرتبط بعوامؿ الثقافة، القيـ والحضارة،باعتبار ىذا المتغير و 20،أحزاب وا 
وىذا النوع مف  ،اإلغراءث مف تمؾ العوامؿ ذات الجاذبية و فانو يمثؿ ما لمدولة مف جاذبية تنبع ،والتاريخ

 " اسـ " القوة الطرية الناعمة " أو الرخوة.عميو "جوزيؼ ناييطمؽ و  ،حد بعيد مف القيـ ينشأ إلى القوة

ة تشكبلف القوة العسكرية، والقوة االقتصادي ففيقوؿ إ المقصود من القوة الناعمة:يشرح "ناي" و 
فالقوة  ،ير موقفيـبتغي ستخداميا إلقناع اآلخريفالتي يمكف ا ،" اآلمرة"القوة الصمبة ىف عميمعا مثال

غير أف  ،رفع العصي( لى التيديدات )ا  ( و  ةالجزر تقديـ الصمبة يمكف أف تستند إلى محاوالت اإلقناع ) 
تي يريدىا في السياسة فقد يحصؿ بمد ما عمى النتائج ال ،طريقة غير مباشرة لممارسة القوة ىناؾ

مستواه  متطمعة إلى ،وتقتدي بمثالو ،و حذوهمعجبة بقيمو فتحذ ،تتبعو ف بمدنا أخرى تريد أفالعالمية؛ أل
جتذاب في السياسة العممية وا ف القياـ بوضع جدوؿ األعماؿوبيذا المعنى فإ ،مف االزدىار واالنفتاح

األسمحة ستخداـ با أو التيديدعمى التغيير باستخداـ  لو أىمية تعادؿ تماما أىمية إجبارىـ ،اآلخريف إليو
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لقوة ا يسمى اآلخريف يريدوف ما تريده أنت يذا الجانب مف القوة؛ أي جعؿف ،العسكرية أو االقتصادية
 21.فيي تختار الناس بدال مف إجبارىـ ،الناعمة الطرية

مف  ،مفيوـ القوة مف قبؿ الواقعييف عتماد أكثر ما ينبغي عمى رأي ذي بعد واحد إزاءوقد كاف اال
تجاه الذي يمثؿ الجناح الواقعي األكثر اال إال أف ،ديثةلة لمواقعية الكبلسيكية والحنتقادات المتداو الأكثر ا

بعبارة و  ،باعتبارىا رمز المكانة والييبة ،فيـ أكثر ذكاء لمقوة السعي إلى ليبرالية طالما أشار إلى أىمية
بؿ مف  ،استخداميا فعبل أو ،ستخداـ القوةدولة ما بما تريد دوف التيديد با القدرة عمى أف تحظى أخرى
األىداؼ، وفي ىذا إشارة إلى القوة الناعمة أو أثرىا في تحقيؽ  22سمطة الدبموماسييف. أو نفوذخبلؿ 

فكمتاىما مف  ،تقوييا ويمكف أف ،والقوة الناعمة تتصؿ كؿ منيما باألخرى ،ف القوة الصمبةفإوبالطبع 
سيا أحيانا أف فتستطيع مصادر القوة نو  ،اآلخريف عمى سموؾ يؽ أغراضنا بالتأثيرتحقجوانب القدرة عمى 

فالبمد الذي يعاني مف انحطاط اقتصادي عسكري  ،ثر عمى طيؼ السموؾ كمو مف القسر إلى االجتذابتؤ 
ة ليست ولكف القوة الناعمالعالمي، وكذلؾ جاذبيتو،  يحتمؿ أف يفقد قدرتو عمى تشكيؿ جدوؿ األعماؿ

في إيطاليا تو البابوية ايية عندما فقد والفالفاتيكاف لـ يفقد قوتو الناعمة الطر  ،مجرد انعكاس لمقوة الصمبة
 23في القرف التاسع عشر.

" وىذا الشعور الذي جسده "ستاليف ،ال تتمتع بقوة حقيقية كنيال ،انت الدوؿ المعنية تتمتع بالنفوذوربما ك 
 24.العسكرية التي تحت إمرة البابا الفرؽ عف عددبتساؤلو 

رد امتبلؾ مقومات القوة سواء كانت ذات الطبيعة المادية ف مجإإدراك و تصورات صناع القرار: رابعا: 
 أو احتبلؿ مكانة الدولة ،أو غير المادية ال يعني بالضرورة تمكف تمؾ الدولة مف لعب دور إقميمي فعاؿ

القيادة، فقد يكوف  فحتى تستطيع أف تؤدي ىذا الدور يجب أف تمتمؾ الدولة القائد إرادةالقائد في اإلقميـ، 
 فعندىا لف تكوف أماميا ،القيادة يا تفتقد إلرادةلكن ،ما يؤىميا مف قدرات وكفاءات لمقيادة ،ما لدى دولة
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إف امتبلؾ الدولة لمثؿ تمؾ اإلرادة في  25اـ.مف أجؿ القياـ بالدور المطموب لقيادة ىذا النظ فرصة حقيقية
كما يا اإلقميمي فقط يرتبط حدود نطاقأو في  ،ولعب دور فاعؿ في محيطيا الدولي عمى العموـ ،القيادة

لما  ؛يرى "ىولستي" بإدراؾ تمؾ الدولة لنفسيا كقيادة إقميمية، ويكوف ذلؾ انعكاسا لتصورات صناع القرار
لدور الذي يتوفر لدولتيـ مف عناصر القوة، وطبيعة الفرص التي تمنحيا ليـ تمؾ العناصر، وطبيعة ا

ة الدولية ثبلثة أبعاد ذلؾ يشمؿ الدور الخارجي لموحدات المتوفرة، وكنتيجة ليتناسب مع حجـ اإلمكان
 : رئيسة ىي

 تصور صناع السياسة الخارجية لمركز الوحدة في النسؽ الدولي. -1

تصور صناع السياسة الخارجية لمدوافع الرئيسة لمسياسة الخارجية لموحدة الدولية، وتفاوت تمؾ   -2
 الدوافع بيف دوافع تعاونية أو صراعي.

سياسة الخارجية لحجـ التغير المحتمؿ في النسؽ الدولي نتيجة أداء وظيفة ما توقعات صناع ال -3
 26في النسؽ.

فاف ىناؾ عبلقة تفاعؿ بيف مقومات الدولة المادية والمجتمعية، ودورىا عمى  ،وبالنظر إلى ما تقدـ
لكيفية التي الصعيد الخارجي عبر مستوى القوة الذي تكتسبو، غير أف ذلؾ يرتبط، ويتحدد بدرجة كبيرة با

وتوظيفو لقدرات  ،يدرؾ بيا صناع القرار السياسي، تمؾ العبلقة بيف مصادر القوة المادية و غير المادية
 دولتو آخذا في االعتبار المتغيرات الخارجية.

 يختمؼ في تأثيره تبعا لعامميف رئيسيف: ،فالدور الذي تمارسو قوة إقميمية ما

وىو األمر  ،معية التي يرتكز عمييا السموؾ السياسي الخارجي لتمؾ القوةالقدرات الذاتية المادية والمجت -1
وتبعا لذلؾ يتحدد فعميا ومدى تأثيرىا في القوى  ،الذي يحدد أداءىا عمى الصعيديف اإلقميمي و الدولي

 بحسب طبيعة القدرات التي تمتمكيا. ،اإلقميمية األخرى قوة أو ضعفا
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إنما تواجو في  ،وىي تدخؿ في الصراع مع قوة إقميمية أخرى ،اإلقميميةفإف القوة  ،وفي مثؿ ىذه الحالة-2
األمر الذي  ،مضافا إلييا ثقؿ القوة الدولية التي تستند إلييا القوة اإلقميمية األولى ،الواقع ثقؿ ىذه القوة

المعمـو أف ، ومف لكي تستطيع ممارسة دورىا اإلقميمي ؛يدفع بيذه القوة إلى االعتماد عمى دعـ قوة خارجية
ترتبط بأىداؼ وتوجيات السياسة الخارجية لموحدة القومية  ،الدور اإلقميمي لدولة ما أو سياستيا اإلقميمية

 ،فالدور اإلقميمي يعبر عف تصور صانع السياسة الخارجية لمكانة وحدتو في محيطيا اإلقميمي ،ككؿ
 27يا تتحدد طبيعة السياسة اإلقميمية المتبعة.ومف خبلل ،وطبيعة عبلقتيا بالدوؿ والقوى اإلقميمية المجاورة

كما أف دراسة السياسة الخارجية ألية دولة مف الدوؿ ال يمكف فيميا بشكؿ كامؿ مف دوف الرجوع 
حيث تؤثر أنشطة أية دولة مف الدوؿ أعضاء النظاـ  ،إلى البيئة المجاورة التي توجد فييا تمؾ الدولة

تعاونية أو عدائية في السياسة الخارجية لؤلطراؼ األخرى أعضاء سواء كانت ىذه النشاطات  ،اإلقميمي
 28النظاـ.

ونظرا لبلرتباط الوثيؽ بيف السياسة الخارجية لموحدة القومية ككؿ وسياستيا اإلقميمية المعبرة عف 
فإف دراسة الدور اإلقميمي تطرح جممة وعددا مف  ،تطمعات الوحدة لمعب دور معيف في محيطيا اإلقميمي

ومف أىميا موضوع طبيعة الدور الذي تضطمع بو الوحدة القومية في عبلقاتيا بالنظـ اإلقميمية  ،اضيعالمو 
نجد دراسة مسألة  ،المجاورة، ومف المواضيع اليامة األخرى والمعقدة التي تفرضيا دراسة األدوار اإلقميمية

راسة مسألة االستمرار، والتغير في نجد د ،االستمرار والتغير في طبيعة األدوار المنوط بالقوى اإلقميمية
أو عامؿ التغير في قيـ النظاـ  ،تخضع لعامؿ الزمف ،طبيعة تمؾ األدوار استجابة لمعطيات متعددة

دراؾ القائد السياسي لمبيئة الخارجية ولقدرات وحدتو وقدرات الوحدات اإلقميمية المنافسة أو  ،السياسي وا 
وما ينجر عنيا مف تغير في ىيكمية النظاـ  ،موازيف القوى دوليا تتعمؽ بتغير ،بسبب عوامؿ تأثير خارجية

 ومدى تأثيره. ،الدولي
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ونوظفو  ،وسنستعيف بأنموذج قدمو "تشارلز ىرماف" لدراسة أشكاؿ التغير التي تحدث في السياسة الخارجية
 ،لجنوب آسيا لرصد ومعرفة عناصر االستمرار، والتغّير في الدور الصيني في تفاعبلت النظاـ اإلقميمي

 وىي:  ،التغّير حيث ميز "تشارلز ىرماف" في ىذا الصدد بيف أربعة أشكاؿ مف

مع االستمرار في بقاء  ،ويقصد بو تغير في مستوى االىتماـ الموجو إلى قضية معينة لتكيفي:التغّير ا
 أىداؼ السياسة وأدواتيا كما ىي.

ومف ذلؾ تحقيؽ األىداؼ عف طريؽ  ،سة الخارجيةوينصرؼ إلى تغّير في أدوات السيا التغير البرنامجي:
 وليس عف طريؽ القوة العسكرية مع استمرار األىداؼ. ،التفاوض

 وليس مجرد تغير األدوات. ،ويشير إلى تغّير أىداؼ السياسة الخارجية التغير في األىداف:

إلى التغير في التوجو إذ ينصرؼ  ،وىو أكثر أشكاؿ التغير تطرفا التغير في توجيات السياسة الخارجية:
 بما في ذلؾ تغير األدوات واإلستراتيجيات واألىداؼ. ،العاـ لمسياسة الخارجية

وَيُعد  " تشارلز ىيرماف" أف الشكؿ األوؿ مف التغير ال يعد تغيرا في السياسة، وأف األشكاؿ الثبلثة األخرى 
 29ىي التي يمكف أف تصنؼ في إطار التغير في السياسة الخارجية.

بناء عمى ما تقدـ، فسيتـ استخداـ نظرية الدور كمرجعية نظرية ومنيجية تفيد في تحميؿ األدوار و 
الدولية واإلقميمية بشكؿ عاـ، والدور األمريكي والدور التركي في منطقة الشرؽ األوسط بشكؿ خاص، 

لجية ضبط اإلطار حيث ستشكؿ أساسا لدراسة الدور اإلقميمي التركي في الشرؽ األوسط باالستفادة منيا 
النظري لدراسة األدوار اإلقميمية، وذلؾ  بعد أف جرى نقميا إلى فرع العبلقات الدولية بعد أف كانت في 

 األصؿ نتاج حقوؿ معرفية أخرى كعمـ االجتماع وعمـ النفس.
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 األوسطلمبحث الثالث: أىمية منطقة الشرق ا

ية األوروبية أثناء الحرب العالمية األولى االستعمار  ستخدـ مفيوـ الشرؽ األوسط مف قبؿ القوىا
إثر تقيقر الدولة العثمانية، حيث بدأ تسويؽ مشاريع مناطؽ النفوذ البريطانية، والفرنسية االستعمارية، 
واتفاقيات ومعاىدات لتقسيـ تركة تركيا في الوطف العربي بيف بريطانيا وفرنسا، وكذلؾ مف أجؿ ترتيب 

ي،  وإليجاد صيغة لمتعاوف اإلقميمي،  واستيعاب المنطقة العربية في إطار وفؽ الترتيب الحال المنطقة
 إقميمي، يكوف الكياف اإلسرائيمي فيو أكثر تفوقا واحتواء في المجاالت االقتصادية والعسكرية والثقافية،

ـ يكف ، ول1113وكانت بداية التطبيؽ الفعمي ليذه السياسة االستعمارية ىي معاىدة  "سايكس بيكو" لسنة 
مفيوـ الشرؽ األوسط يشير في حقيقتو إلى حيز جغرافي محدد بذاتو، وال إلى تاريخ محدد تتقاسمو شعوب 
المنطقة، بؿ ارتكز في أساسو إلى نظرة أوروبا االستعمارية بوجودىا كمركز جاذب لمعالـ، يقع خارج 

ي ىذه الفترة شاعت فكرة الشرؽ الشرؽ األوسط الذي ىو مناطؽ استعمارية، يقودىا االستعمار العالمي، وف
األوسط في السياسة البريطانية وفكرة المشرؽ في السياسة الفرنسية، وكبلىما مفيوـ جيوسياسي 
ستراتيجي دلت عمى طبيعة مخططات القوى االستعمارية األوروبية إزاء مشرقيا، وىي إستراتيجية تعكس  وا 

وؿ في كؿ مف إيراف والعراؽ وشبو الجزيرة العربية، مناطؽ النفوذ بيف المستعمريف خاصة مع اكتشاؼ البتر 
وعندما نشأ الكياف اإلسرائيمي في فمسطيف بدعـ استعماري مباشر صارت "الشرؽ أوسطية" شديدة االرتباط 

   30لعبلقة العرب بإسرائيؿ.

 المطمب األول: أىمية منطقة الشرق األوسط بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية

بالنسبة لئلستراتيجيات ذات الثقؿ البحري التي تنتيجيا الواليات المتحدة األوسط الشرؽ  د  عَ يُ 
األمريكية خطا دفاعيا ينبغي عدـ تركو ألية قوة إستراتيجية معادية، فيو بمثابة قاعدة عسكرية لتحقيؽ 

وسياسية الييمنة اإلستراتيجية الموجية نحو داخؿ أوراسيا وبحارىا، كما أف أىمية الشرؽ األوسط الجي
امتبلكو لخمسة مف أىـ تسعة معابر بحرية في العالـ، وىي مضيؽ البوسفور في  خبلؿالبحرية تبرز مف 

 تشانا كااله، وقناة السويس، ومضيؽ عدف، ومضيؽ ىرمز، ومضيؽ جبؿ طارؽ. إسطنبوؿ، ومضيؽ 
                                                           

، بيروت،  30 عبد القادر رزيؽ، المخادمي: مشروع الشرؽ األوسط الكبير، " الحقائؽ واألحداث والتداعيات"، الدار العربية لمعمـو
 . 44، 43ص ، 1، ط 2005
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وستراتيجي، وكذلؾ إف الشرؽ األوسط لو أىمية حيوية بالنسبة لمواليات المتحدة بسبب موقعو الجي
بسبب ثرواتو في مجالي الطاقة والماؿ، وبسبب التزاـ أمريكا بأمف إسرائيؿ، وكذلؾ بسبب احتماؿ انطبلؽ 
"اإلرىاب" مف المنطقة إلى جميع أنحاء العالـ، إضافة إلى قضية انتشار األسمحة النووية وأسمحة الدمار 

  31الشامؿ.

بحاجة  محفوزةراع عمى الموارد بيف الدوؿ الكبرى عودة الصأما عمى الصعيد االقتصادي، فإف 
وسد الفجوة التي كاف مف الممكف أف تتركيا انتياء الحرب الباردة بالنسبة  االقتصاد العالمي ليذه الموارد،

يقوؿ الكاتب والمحمؿ وثيؽ الصمة بوزارة الدفاع األمريكية والمؤرخ لمحروب ألىمية الشرؽ األوسط، 
الواليات المتحدة "إف : 2001الذي صدر عاـ  "حرب الموارد"في كتابو  "مايكؿ كمير"األمريكية المعاصرة 

بحرية الوصوؿ إلى اإلمدادات فيما وراء  بوصفيا المستيمؾ الرئيس لمنفط والغاز في العالـ يجب أف تحتفظَ 
ال واجو اقتصاُدىا برّمتو االنييار ،البحار يعتمد  في الداخؿ االزدىار"إف  "، وقاؿ الرئيس بيؿ كمينتوف:وا 

أو نستورد منيا السمع الحيوية مثؿ النفط والغاز  ،التي نتاجر معيا ةعمى االستقرار في المناطؽ الرئيس
لف نخجؿ " " قائبلوارف كريستوفر" وزير الخارجية في عيد كمينتوف في واليتو األولى فيما أعمف، "الطبيعي

تتفوؽ فييا المنافسة  العالـ قد دخؿ حقبةً "، وأشار إلى أف "ةنا الرفيعة بأىدافنا االقتصاديمف ربط دبموماسيتِ 
سوؼ تدفع األمف االقتصادي ألمريكا "، وأكد أف اإلدارة األمريكية "االقتصادية عمى التنافس اإليديولوجي

الشركاء  بكؿ تأكيد ضد  وكؿ ىذا  "،لشف الحرب الباردة قمنا بتكريسيمابنفس القوة وسعة الحيمة المتيف 
 .فرنسا وألمانيا، والصيف أي ضد   السابؽ؛ االتحاد السوفييتي قيف لمواليات المتحدة في التحالؼ ضد  الساب

مف الواضح أنو مف غير الممكف تفسير القوى المحركة لشؤوف األمف العالمي بدوف "ويؤكد كمير:  
أصبح السعي وراء و العالـ،  االعتراؼ باألىمية المحورية لممنافسة عمى الموارد بالنسبة لكؿ بمد تقريبًا في

ويضرب كمير مثبًل لتوضيح موقِفِو  "،سمًة كبرى في تخطيط األمف القومي حمايتياالموارد األساسية أو 
قدَِّرت قيمة النفط "األمريكية، وخصوصًا احتبلليا ألفغانستاف، فيقوؿ  اإلستراتيجيةيفسر جزءًا كبيرًا مف 

بأنيا  1997مف قبؿ وزارة الخارجية األمريكية في عاـ  ج مف حوض بحر قزويف مثبًل،المستخر غير 
نَظر إلى امتبلكو عمى نطاؽ واسع عمى أنو يستحؽ االقتتاؿ تريميوف دوالر، ولذلؾ يُ  4تساوي حوالي 

المشيد "أف  ،وفقًا لكمير ،والصراع الذي سيكوف السمة الجديدة لموضع الدولي الناشئ يؤكد 32،"عميو
                                                           

تجاىات الجديدة لمسياسة التركية"، بيروت، الدار العربية لمعمـو ناشروف، ميشاؿ، نوفؿ: عودة تركيا إلى الشرؽ األوسط، "اال  31
 . 69، ص 1، ط 2010

 مستقمة". -ثقافية –، العرب والعولمة "حوارية حميدي، العبد اهلل: المشروع األمريكي بعد احتبلؿ العراؽ  32
http://www.kobayat.org/data/documents/arab_awlamat/awlamat31-32/ila_ayn.htm 
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االتساع الشديد في الطمب عمى النطاؽ العالمي، "ة: تيف العوامؿ الثبلثة اآلف ميتكوّ  "الناشئ لمصراع
وتكاثر الخبلفات عمى الممكية مما يجعؿ التوافؽ مف األمور الصعبة بيف  ،ظيور عجز ىاـ في الموارد

 . "القوى الدولية الكبرى
 

 المطمب الثاني: أىمية منطقة الشرق األوسط بالنسبة لتركيا 

عية الجغرافية لمنطقة الشرؽ األوسط داخؿ مركز القارة األساسية األفروأوراسية لقد ميدت الوض
، وىذا يتسـ بأىمية كبيرة بالنسب لتركيا التي يرات الثقافية المتبادلةة صالحة لمتأثتشكيؿ بيئ الطريؽ أماـ

 ي ىذه البيئة.  ترتبط مع غالبية دوؿ المنطقة بعبلقات تاريخية وثقافة مشتركة قابمة لمتأثر المتبادؿ ف

يحتؿ الشرؽ األوسط في السياسة الخارجية التركية أىمية إستراتيجية لجية استقرار األمف في 
، إف أىمية الشرؽ األوسط بالنسبة لتركيا مرتبطة لحد كبير بأىمية تركيا العالـ خصوصا في مجاؿ الطاقة

ية، فقد أثبت األحداث التي تمت تألؽ نفسيا بالنسبة لمشرؽ األوسط وبالنسبة لمواليات المتحدة األمريك
أمريكا كقطب أوحد بعد انتياء الحرب الباردة )مرحمة الحرب عمى العراؽ( محدودية القوة األمريكية 
باالنخراط في عمؽ النزاعات الشرؽ أوسطية، فقد أضاعت الواليات المتحدة تحت حكـ بوش االبف موقعيا 

كثيروف مف حمفائيا وفي مقدمتيـ تركيا مجاال لمعمؿ في الشرؽ المتقدـ في السياسات العالمية، حيث وجد 
األوسط، فتركيا بصفتيا دولة إسبلمية ليا معرفة دقيقة بالمحيط الجيوسياسي حوليا، يمكنيا أف تذىب إلى 

 33أماكف، وتعقد اتفاقات تعجز عنيا الواليات المتحدة.

يا المميز، حيث تقع بيف آسيا وأوربا فيي تكمف في موقع ،أما بالنسبة ألىمية تركيا في المنطقة
تحاد السوفيتي سابؽ وعالـ البحر المتوسط والمحيط وبيف قمب الجزيرة العالمية في اال ،مف ناحية

األطمنطي مف ناحية أخرى، وكذلؾ أىمية موقعيا بيف أوروبا المسيحية في الغرب والشيوعية سابقا في 
 في ميماً  دوراً  تمعب أف اليـو تركيا وتستطيع 34ب والشرؽ.وأسيا وأفريقيا اإلسبلمية في الجنو  ،الشماؿ

                                                                                                                                                                                      
 

 .74،75ص مصدر سبؽ ذكره، نوفؿ:  ميشاؿ،  33
 .112مصدر سبؽ ذكره، ص مصيمحي:  محمد، فتحي. د34  
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 ما االتصاؿ طرؽ بو تمر الذي المعبر زالت وال اعتبرت لذا ؛قزويف بحر حوض في الطاقة تطوير موارد
 المنطقة. تاريخ كبير في دور الموقع ليذا كاف وقد والغرب، الشرؽ بيف

قد بدا واضحًا أنو كمما زاد انخراط لتركيا، فىناؾ أىمية سياسية كبيرة لمشرؽ األوسط بالنسبة و 
وارتفعت أسيميا كحميؼ يجب استرضاؤه  ،تركيا في ممفات الشرؽ األوسط، ازداد الطمب األمريكي عمييا

أف تركيا ستظؿ أحد المفاتيح الميمة لمسياسة األمريكية في منطقة الشرؽ  ، فمف المفترضواالعتماد عميو
  :قًا مف عدة اعتبارات أىمياوذلؾ انطبل ،األوسط والقوقاز

و  إسرائيؿمثؿ  لواشنطفالدور الميـ لتركيا كنافذة عمى محاور وبمداف ذات أىمية خاصة بالنسبة  -1
، ودورىا المحوري في حفظ االستقرار في أذربيجافو  جورجياو  أرمينياو  سورياو  إيرافو  العراؽ

 .روسياو  اليندحتى تخـو  أوروباالحزاـ الممتد مف وسط 
الموقع اإلستراتيجي لتركيا كممر بحري ومبلحي يخترؽ البحر األسود وبحر القوقاز والبحر  -2

 .المتوسط
ألوروبا عبر خط ى تركيا باعتبارىا ممرا احتياطيا إلمدادات النفط والغاز مف دوؿ آسيا الوسط -3

 .الروسي الممتد عبر أوكرانياوذلؾ كبديؿ عف الخط  ،باكو( –)جيياف 
النظر لتركيا باعتبارىا نموذجًا لدولة ديمقراطية مسممة لدييا تحالؼ وثيؽ مع الواليات المتحدة ما  -4

 35.قد يحّسف الصورة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط

 

 

 

 

 

                                                           
 http://www.marefa.org/index.php      لعبلقات األمريكية التركية، المعرفةا  35

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 والدور التركي الفصل الثالث: اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط

 قبؿ الحرب الباردة والدور التركي اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط وؿ:المبحث األ

 خبلؿ الحرب الباردة والدور التركي اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط المبحث الثاني:

بعد الحرب الباردة حتى أحداث  اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط المبحث الثالث:
 لدور التركيسبتمبر وا 11

سبتمبر والدور  11بعد أحداث  اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسط المبحث الرابع:
 التركي
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 الفصل الثالث:

 والدور التركي اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط

 مقدمة: 
المتحدة في الشرؽ األوسط،  ُتَعد  العبلقات األمريكية اإلسرائيمية العامؿ األىـ في سياسة الواليات  

إّف االلتزاـ األمريكي الثابت بأمف إسرائيؿ، وضماف تفوقيا في جميع المياديف كاف دائما القاسـ  حيث
المشترؾ في السياسة الخارجية لجميع الرؤساء األمريكييف في الشرؽ األوسط مف عيد تروماف حتى اليوـ؛ 

ىي عبلقات إستراتيجية بمعنى الكممة، فالدعـ األمريكي،  مما يعني أف العبلقات األمريكية اإلسرائيمية
السنوي إلسرائيؿ في المجاالت االقتصادية والعسكرية بمغ أكثر مف ثبلثة بميوف دوالر أمريكي واألىـ مف 
ضخامة ىذا المبمغ بالنسبة لدولة بعدد سكاف إسرائيؿ، ىو أف المساعدات العسكرية عمى وجو الخصوص 

المعروؼ مف تزويد باألسمحة وصيانة ليا بدوف شروط، بؿ ولحد تقديـ تكنولوجيا لـ تعد عمى الشكؿ 
صناعة األسمحة المتطورة؛ مما يرتقي بعبلقة الطرفيف إلى مستوى الشراكة، ومف خبلؿ ىذا الفصؿ، 
سنحاوؿ الوقوؼ عند أىـ المحطات التي جرى فييا تحوؿ في اإلستراتجية األمريكية في المنطقة، وذلؾ 

يا وبعدىا لغاية خبللقبؿ الحرب الباردة، و  ؿ دراسة اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ األوسطمف خبل
مع التزامف بدراسة العبلقات األمريكية التركية في نفس  سبتمبر، 11سبتمبر، وبعد أحداث  11أحداث 

 36.الحقب الزمنيةه ىذ
                                                           

 13/04/2013 ، جامعة القدس،محاضرة :الحسيني، سنيةد.    36
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 والدور التركي لحرب الباردةالمبحث األول اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط قبل ا

 الفترة ىذه خالل

، في ىذه الحقبة الزمنية األوسط الشرؽ في األمريكية اإلستراتيجيةسيتـ أواًل دراسة  في ىذا المبحث     
 السياسة متابعة والذي سيتضمف في ىذه الفترة،الدور التركي في الشرؽ األوسط  دراسة وكمطمب ثاني

   .العبلقات األمريكية التركية، ودراسة المنطقة في التركية

  الباردة الحرب قبل األوسط الشرق في األمريكية اإلستراتيجيةالمطمب األول: 

ظؿ اىتماـ الواليات المتحدة بالشرؽ األوسط في مرحمة ما قبؿ الحرب العالمية الثانية اىتماما 
 ،ركز عمى التعميـ بدرجة خاصةالذي  ،منحصرا في إطار المصمحة التجارية المحدودة والنشاط التبشيري

 -:تيةوليذا وفي البداية كانت اإلستراتيجية األمريكية غير مباشرة ومترددة بسبب العوامؿ اآل

 .سياسة العزلة -1
  .اعترافيا بنفوذ بريطانيا وفرنسا في العالـ والشرؽ األوسط كدوؿ عظمى -2
أيضا عمى وعممت  ،فرنساكانت الواليات المتحدة تدعـ العرب ضد العثمانييف مشككة في دور  -3

تقدمت بطمب استخراج  1918حؽ الييود في الوجود في الشرؽ األوسط ثـ وفي عاـ  دعـ
  37البتروؿ في فمسطيف.

أما بالنسبة لتركيا فمـ تكف الحرب قد انتيت بانتياء الحرب العالمية األولى، حيث بقي األتراؾ   
في شماؿ شرؽ األناضوؿ، إضافة ألحداث الثورة يحاربوف اإلنجميز وحمفاَءىـ في غالييولي، والروس 

ىذا وفي ظؿ األوضاع الدولية المعقدة في ىذه الفترة، ظمت السياسة األمريكية ثابتة حتى 38العربية، 
 ألولى مف الحرب العالمية الثانية.السنوات ا

يير مسار الحرب فعندما دخمت الواليات المتحدة الحرب كعامؿ مرجح لكفة الحمفاء، مما أسيـ في تغ      
ونتائجيا مف انتصار كاسح لصالح القوى المتحالفة، ازداد التزاـ الواليات المتحدة السياسي والعسكري عمى 

                                                           
 .محاضرة :الحسيني ،سنيةد.  نفس المصدر السابؽ  37
38

د. جيرجي، سولت، ترجمة، د. نبيؿ صبحي، الطويؿ : تفتيت الشرؽ األوسط، تاريخ اإلضرابات التي يثيرىا الغرب في العالـ   
 .76، ص 1، ط 2011دار النفائس،  العربي، دمشؽ،
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نحو غير مسبوؽ، وكنتيجة تنوع اىتماميا بالمنطقة، فكاف البد ليا مف أف تبحث عف إطار جديد لسياستيا 
لحرب، فباتت تمعب دور الشريؾ الذي أىميا بعد الخارجية تجاه الشرؽ األوسط، إطار يعبر عف مخرجات ا

فترة وجيزة جدا مف أف تصبح الوريث الشرعي لمقوى الغربية التقميدية المسيطرة عمى ىذه المنطقة، التي 
وبالتزامف أصبحت تمتمؾ أكبر احتياطي لمنفط العالمي، عبلوة عمى أنيا تقع عمى حدود االتحاد السوفيتي 

ادر التنافس معو تطفو عمى السطح، ففي ىذه الفترة سعت أمريكا إلى استمالة حميؼ األمس الذي بدأت بو 
بقائيا خارج نطاؽ النفوذ السوفيتي  شعوب المنطقة التي كاف مسيطر عمييا مف قبؿ بريطانيا العظمى، وا 

 دة بدعوى تشجيع االستقبلؿ الوطني.وتأميف مشاركتيا في منظومة تعاوف إستراتيجي مع الواليات المتح
 

الخاصة بالشرؽ األوسط في تناقضات  ةولكف وفي ىذه المرحمة بالتحديد وقعت السياسة األمريكي          
حادة أربكت المسؤوليف عف تنفيذ ىذه السياسات، فقد حاولت أمريكا مف ناحية أف تجر الدوؿ العربية إلى 

مثؿ ىذا النظاـ نجاحا حيث ناؿ  39نظاـ أمف جماعي يستيدؼ إقصاء االتحاد السوفيتي عف المنطقة،
األمر يتطمب تعاونا كبيرا مف جانب ممحوظا في ببلد الحزاـ الشمالي ) اليوناف، تركيا، إيراف ( حيث كاف 

في حيف كاف صناع السياسة األمريكية أنفسيـ ميتميف مف ناحية  ،الدوؿ العربية إلنجاح تمؾ السياسة
 اً إلقامة دولة ييودية عمى تراب بمد يشكؿ جزءأخرى باألحداث الجارية عمى أرض فمسطيف مف محاولة 

 األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط.مف الوطف العربي المنوي استمالتو لجانب السياسات 
واالعتراؼ بيا كنتيجة  ،ومف ثـ تطور ىذا االىتماـ إلى المشاركة في إنشاء الدولة الييودية     

ة عمى الرئيس تروماف، ثـ توج ذلؾ باعتراض مندوب لضغوطات الحركة الصييونية في الواليات المتحد
مما  ،1948الواليات المتحدة األمريكية في األمـ المتحدة عمى فرض عقوبات عمى إسرائيؿ في أكتوبر 

حيث اصطدمت السياسة األمريكية بالمشاعر  ،مف النفور لدى الجماىير العربية تجاه أمريكا اً نوع دَ ل  وَ 
 40ة الوصؿ مفقودة بيف الواليات المتحدة األمريكية وحركة القومية العربية.وبدت حمق ،القومية لمعرب

 

 
                                                           

 مصدر سبؽ ذكره، محاضرة.  الحسيني، سنية،. د 39 
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  في الشرق األوسط قبل الحرب الباردة الدور التركي: الثانيالمطمب 

حيث كانت فمسطيف جزءا مف الدولة  ،وقت بعيد تركيا بالقضية الفمسطينية إلى ارتباطيعود 
كما ترتبط تركيا بالقضية  ،اإلمبراطورية انيياربعد  1922ـ العثمانية حتى االحتبلؿ البريطاني ليا عا

وظير  ،وىو األمر الذي استمر حتى اآلف ،الفمسطينية عاطفيا في إطار االرتباط اإلسبلمي العاـ بالقضية
ولمعرفة خبايا الدور التركي في المنطقة ال بد أوال مف مف  ي،ي العديد مف فترات الحكـ العثمانجميا ف

 اسة التركية لممنطقة في ىذه الحقبة وثانيا استعراض العبلقات األمريكية التركية.النظر لمسي

 السياسة التركية في الشرق األوسط قبل الحرب الباردة :أوالً 

ـ( نجح في التصدي لممشروع 1909 – 1876ميد الثاني الخبلفة )عندما تولى السمطاف عبد الح      
بدوره  "ؿز تيودور ىيرت"حاوؿ  1901في عاـ ف، ترة حكمووتعطيمو خبلؿ ف ،الصييوني في فمسطيف

 41كمؤسس لممشروع الصييوني، كسب موافقة الخميفة عبد الحميد الثاني عمى توطيف الييود في فمسطيف،
 الحياتية اليومية إال أف السمطاف العثماني رفض ذلؾ معتبرا أف الصياينة لف يكتفوا بممارسة األعماؿ

وأرسؿ ، أمور أكثر طموحا مثؿ تشكيؿ حكومة وانتخاب ممثميفسيفكروف في ؿ الزراعية في فمسطيف، بو 
 ؛زؿ عف شبر واحد مف األرض المقدسةزؿ" قائبًل لو: "ال أستطيع أف أتناتر يد الحميد إلى "ىبالسمطاف ع

مصطفى مف قبؿ " ـ(1924اء نظاـ الخبلفة اإلسبلمية )وبإلغ، "بؿ ىي ممؾ شعبي ليست ممكيألنيا 
"  "yurtta sulh cihanda sulhالشيير مبدأ الأرسى أتاتورؾ  ،الحكـ في تركيا " الذي تولىورؾكماؿ أتات

  حيث استمرت العبلقة بالقضية الفمسطينيةلتبدأ مرحمة العزلة،   ))السمـ في الداخؿ السمـ في الخارج
ف كاف في إطار أكثر انعزاليةوبالشرؽ األوسط،  السياسات الخاصة ة أكبر عمى حيث تـ التركز بصور  ،وا 

 42.تركيا مف الداخؿ ربتغي

                                                           
، 2001عمي محمد محمد، الصبلبي: الدولة العثمانية، عوامؿ النيوض وأسباب السقوط، بورسعيد، دار التوزيع والنشر اإلسبلمية،  41
 .445ص  .1ط 

، ص 2، مجمد 1990ؤسسة فيصؿ لمتمويؿ، سطنبوؿ، مخ الدولة العثمانية، إميماف: تارييمماز، أوزتونا، ترجمة، عدناف محمود، س 42
260. 
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 التركية قبل الحرب الباردةيكية رألمالعالقات ا: ثانياً 

 ،1783ـ يكية عارألما المتحدة الوالياتلة دو ياـقو بريطانيا،ف ع األمريكية المستعمرات باستقبلؿ
 بعدأطؽ لى مناإا ىوذنفد لفتية مالة دولدور ابمقف يكـ لؾ لذ معو  االقتصادي،طور لتوات اخطت عرتسا
عمى  تتفوؽ عظمىؾ دوؿ ىنا حيث كانت اإلمبراطورية العثمانية،خاصة  ،الغربي الكرةؼ نصف م

 بعدلم ، باإلضافةسياورو ألمانياو نسا رفو كبريطانيا العسكريةو  االقتصاديةدرات لقافي  المتحدة الواليات
ثمانيوف أماـ الروس التراجع، حيث انيـز العوبالنسبة لمدولة العثمانية فقد كانت قد بدأت عصر  ،فيرالجغا

 .1770في خريؼ 

وكانت ىذه نقطة تحوؿ ميمة في التاريخ الحديث، فؤلوؿ مرة تتغمب دولة أوروبية وحدىا عمى  
الدولة العثمانية، فتركيا بقيت حتى ىذا التاريخ الدولة األولى في العالـ، وبيذه اليزيمة تراجعت لممركز 

ورا محص األمريكي النفوذىذا الوضع الدولي، فقد ظؿ ظؿ وفي ذا ل 43، وفرنسا، وروسيا،الرابع بعد إنكمترا
أمريكا البلتينية لمسيطرة  إخضاع بيدؼ 1823ـ في عا مونرو مبدأ فجاء، األمريكيتيفدود في ح

ر غيرا مأ مونرو حبيسة لمبدأ الواليات المتحدة سياسة إبقاء جعؿ األمريكي االقتصادطور تف لك، يكيةرألما
 و األدنىف قيرلشاخاصة ـ لعالف امرى خطؽ ألى مناإبمد نفوذىا  الواليات المتحدةدأت بذا لي ،فممك

ب جع سبريرف وبع قرب قبؿ مبدأ منورو البحر المتوسطفي ر يظ األمريكي األسطوؿأف عمما  األوسط،
 44.فيو ألفا رةلتجا االىتماـذا ى

ز كرت 1824ـ في عا العثمانيةلة دولوا لمتحدةالواليات اف بي الدبموماسيةالعبلقات  قياـ منذ
العثمانية، واؽ ألسايكية عمى رألما البضاعة تسييؿ ميمة السيطرة عمىعمى  األمريكي الدبموماسي النشاط
الواليات المتحدة  لتمنح العثمانية،لة دولا معية رتجا اتفاقيةأوؿ  المتحدة الوالياتت قعو 1830ـ ففي عا
 1863ـ في عاو، العثمانيةواؽ ألسافي  األوروبيةدوؿ لا بيا تمتعت التي ؾتمؿ ية مثرتجا امتيازات

                                                           
، ص 1، مجمد 1988ؤسسة فيصؿ لمتمويؿ، سطنبوؿ، مإميماف: تاريخ الدولة العثمانية، يمماز، أوزتونا، ترجمة، عدناف محمود، س 43

626. 

44
، العراؽ، مؤسسة دار الصادؽ دار الرضواف لمنشر والتوزيعف، ، عماسياسات الواليات المتحدة تجاه تركيا :الزبيدي ،مطر حمزةكريـ   

 .30، ص 1، ط 2012 الثقافية،
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 أيديعمى  المتحدة الوالياترج يكية خارمأ كميةوؿ كأ ؿإسطنبو في رت" برو القديس" كمية تأسست
 استيرادفي وؿ ألا المركزؿ تحتالواليات المتحدة  أصبحت 1910ـ لعاوؿ ابحمف، ويكارألما المبشريف

في  األمريكي – التجاري التركي المجمس تأسيسـ ت 1911ـ في عاو العثمانية،لة دولف ام الكروـ معدف
لة دولت اقام ،1917ـ عاف نيسا 6في  ألمانياوعند دخوؿ الواليات المتحدة الحرب ضد ، نيويورؾ مدينة

 كانتوة خطلاه ذىف لك أللمانيا حميفة باعتبارىا الواليات المتحدة مع الدبموماسية عبلقتياع طبق العثمانية
 .التجاري المجاؿخاصة في  الدولتيفف بي العبلقات السابقةر تتأثـ لإذ  ،شكمية

 فشمت دفق األوروبية، الدبموماسيةعة رفي مقا فرساير تمؤيكية في مرألما الدبموماسية فشمت 
ي فؿ مما حص النقيضعمى ذا ى، وواالمتيازات الغنائـف م ميـزء عمى ج الحصوؿفي  الواليات المتحدة

لى إ الواليات المتحدة تدعا عندئذ، الحمفاء لصالح  الحرب األمريكي الجيش حسـ عندما المعركة،ساحة 
 45بالنسبة لتركيا.خاصة  الدولية السياسةفي  الحياد كمبدأ أساسيدور 
 تركياؿ ستقبلاعمى  تنص التيوزاف ل معاىدةء لحمفاا مع تركيامة وحكت قعو 1923ـ عاوز تم 24في 

ية البحر المبلحةية رحف ضما كذلؾ، و المضايؽدارة لية إلدو ىيئةؿ تشكي، وأراضييامى ع وسيادتيا
ت قعو عنياضا وع، ومصالحيادـ تخـ ل ألنياوزاف ل معاىدةقع عمى وتـ ل الواليات المتحدةف لك، يةولجوا

ف سفلؽ االتفاقية حاه ذى ضمنت حيث 1923ـ عاآب  6في  تركيا مع منفصمة الواليات المتحدة اتفاقية
 46.البوسفورو ه رمرمر بحو الدردنيؿ مضائؽؿ ية تامة خبلربحرور يكية بالمرألمرات اائطلوا

 القنابؿت فاذقاف مرة ائف طيربعش تركياد يزوعمى ت الواليات المتحدةت فقوا 1937ـ لعاافي 
في سنة  ةالتركي الحكومة أصدرت تركياو  الواليات المتحدة ف بي منيا عمى عمؽ الروابط الثقيمة، وتأكيداً 

ور بع صطوالاه ذىؿ تحمو ،األمريكيور ستدلا إعبلف بذكرى طوابع بريدية احتفاالعة ومجم 1939
  47.تفمروز وفرانكميف اينونو عصمتور صؿ تحمرى خأبع طوا أصدرتكما طف شنورج واجورؾ وتاتأ
 .أنيا ضعيفةتوصؼ ب العالمية الثانية  الحربحتى  ألمريكية التركيةا العبلقاتت مد ظفق ،رغـ ذلؾو 

                                                           
 . 32ص  المصدر السابؽ،  45
  . 40ص المصدر السابؽ،   46

47 john A. Denovo, op. cit, p.22 
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والدور  اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط خالل الحرب الباردة: المبحث الثاني
 الفترة ىذه خالل التركي

وبروز نظاـ عالمي جديد ثنائي القطبية مكوف مف الواليات  ،بعد انتياء الحرب العالمية الثانية       
راتيجية األمريكية مف المؤسسات الدولية المرتبطة استفاد واضعو اإلست المتحدة واإلتحاد السوفيتي،

مف السيطرة عمى  ءاً ابتدبالقانوف الدولي في ىذه المرحمة، وقاموا باستغبلؿ ىذه المنظمات بشكؿ فاعؿ، 
األمـ المتحدة وصندوؽ النقد الدولي بعد أف أخذ الدوالر مكانة الجنيو اإلسترليني، ومنيا إلى منظمة 

( مف أجؿ إعادة تشكيؿ نظاـ التجارة العالمي، وصوال  لمييمنة عمى البنؾ  GATالتجارة العالمية ) 
اـ الدولي، وبيذا تـ تغيير البنية التي سيطرت مف خبلليا القوى األوروبية االستعمارية عمى النظ

 العالمي لمتحوؿ باتجاه أمريكا.

 لباردةا الحرب خالل األوسط الشرق في األمريكية المطمب األول: اإلستراتيجية

ىي إستراتيجية  ،توجيت الواليات المتحدة إلى الشرؽ األوسط ىذه المرة بإستراتيجية جديدة       
الواثؽ العارؼ بشكؿ جيد لما يريد، فعمى الفور تبنت سياسة الباب المفتوح حيث طمبت مف بريطانيا 

 ثـ جيتيا تجاه الشرؽ األوسط،فتح باب الشرؽ األوسط لمقياـ باستثمار موارد المنطقة اليائمة في إستراتي
سياسة األحبلؼ التي  توترسخ ،تحاد السوفيتياالحتواء والحصر لتحجيـ نفوذ اال جاءت مرحمة سياسة

 حيث نص عمى ،1947(عاـ 1953-1945)رئيس الواليات المتحدة  تأطرت مف خبلؿ مبدأ تروماف
وبيذا يكوف ىذا  ،الشيوعية منةىي وقوؼ ضدبغرض ال كيا واليونافطمب مساعدات مالية وعسكرية لتر 

  48 ب عمى مصراعيو لمتدخؿ في المنطقة.فتح البا المبدأ قد

 ،1949شماؿ األطمسي عاـ  حمؼالتحالؼ مع تركيا واليوناف، كما تشكؿ كاف مف أشكاؿ ذلؾ      
ح السياسة األمريكية داعمتيف لما عرؼ في مصطم 1952عاـ والذي انضمت إليو تركيا واليوناف 

وتأميف  ،بيدؼ تجميد القوة العسكرية العربية 1950زاـ الشمالي، وجاء اإلعبلف الثبلثي في مايو بالح
عف طريؽ ضماف تفوقو  ىذا الكياف وتثبيت خطوط اليدنة مف أجؿ تثبيت ،الكياف اإلسرائيمي الوليد

سرائيؿ. العسكري،  وذلؾ بحجة وقؼ سباؽ التسمح بيف العرب وا 

                                                           

، بغداد، أشور نيباؿ 1963-1945 الحرب الباردة، "دراسة تاريخية لمعبلقات األمريكية السوفيتية،"د. إيناس، سعدي عبد اهلل:  48 
 .87، ص 1، ط 2015لمكتاب، 
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 ( 1950-1945تي في أوروبا  ) السوفي –الصراع األمريكي 

بيف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي إلى ذروتو خبلؿ ىذه الفترة  وصؿ الصراع
حوؿ المسألة األلمانية، ونتيجة لتزايد الخبلفات بيف الطرفيف، تـ عقد مؤتمر وزراء خارجية دوؿ الحمفاء 

لبلتفاؽ عمى توحيد المناطؽ الغربية الثبلثة،  1948شباط  23بدوف االتحاد السوفيتي في لندف في 
ثر ذلؾ اتيـ االتحاد السوفيتي األمريكاف واإلنجميز والفرنسييف بأنيـ وراء تعقيد المشكمة األلمانية،  وا 

قاـ القادة الغربيوف في ألمانيا بتطبيؽ قرار اتخذ في مؤتمر لندف بشأف  1948حزيراف  19حيث وفي 
نشاء بنؾ موحد لممناطؽ الغربية الثبلثة، وليذا بدأ االتحاد البدء بتداوؿ المارؾ األل ماني الجديد، وا 

السوفيتي بمحاولة أخذ ما لـ يستطع أخذه بالمفاوضات عف طريؽ فرض حصار عمى برليف بفرض 
قيود عمى مناطؽ العبور الخاصة بالسكة الحديد، وطرؽ السيارات التي كاف الغربيوف مضريف 

بيف برليف، ومناطؽ االحتبلؿ الخاصة بيـ، وكانت ىذه الطرؽ ميمة لجية الستخداميا في تنقميـ 
القوة أف إيصاؿ المؤف لسكاف القسـ الغربي مف برليف، حيث أراد السوفيت أف يثبتوا لسكاف برليف 

ردت الواليات المتحدة عمى فرض االتحاد السوفيتي الحصار عمى لغربية غير قادرة عمى حمايتيـ، و ا
جسر جوي لتأميف إعاشة برليف الغربية، ونتيجة لذلؾ نشأ ما عرؼ بمشكمة برليف؛ إذ برليف بإقامة 

فرض األمريكاف واإلنجميز حصارا معاكسا عمى السمع الذاىبة مف المناطؽ الغربية لممناطؽ الشرقية، 
ة طؽ الشرقية مما ىو لممناطؽ الغربية، ألف السوفيت كانوا بحاجاوكاف ىذا الحصار أكثر إيذاء لممن

 إلى فحـ الكوؾ والفوالذ مف المصدر الوحيد في الغرب.

أقر مجمس رقابة الحمفاء دستور جميورية ألمانيا االتحادية، وكاف رد فعؿ  1949أيار  12في 
 1949.49تشريف األوؿ  7السوفيت أف أعمنوا قياـ جميورية ألمانيا الديمقراطية في 

مع الخمسينيات مف القرف العشريف في مطعمى مسرح األحداث لمنطقة الشرؽ األوسط و   
 ،خبلؿ ربطيا بأحبلؼ وتكتبلت حاولت الدوؿ الغربية االستئثار بمنطقة الشرؽ األوسط مف

الغرض منيا جعؿ دوليا تابعة ليا سياسيا وعسكريا، فأصدرت عمى ىذا األساس كؿ مف 
"، والذي جاء فيو:" أف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا ما عرؼ بػ "اإلعبلف الثبلثي
أف الدوؿ العربية عمى ىذه الدوؿ تضمف معارضة استخداـ القوة في فض النزاعات"، وأكد أيضا 
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سرائيؿ بحاجة ماسة لبلحتفاظ بمستوى معيف مف القوات ف أالمسمحة لضماف األمف الداخمي، و  وا 
وتتكفؿ الدوؿ الثبلث  تسميح ىذه القوات سيكوف وفؽ ما تحتاج إليو لمحفاظ عمى أمنيا الداخمي،

كما نص  ،ف ال تستخدمو ضد أي دولة مجاورةأبتزويد األطراؼ المعنية بالسبلح عمى أف تتعيد ب
سرائيؿ وعدـ السماح بتغييرىا  التصريح عمى إقرار الحدود المشتركة )الدولية( بيف الدوؿ العربية وا 

األوسط" الذي كشفت عنو الدوؿ اء في الشرؽ حمف"مشروع القيادة العميا لمكاف ىناؾ  و، بالقوة
بعد فشؿ المشروع األوؿ، ومف ثـ مشروع "منظمة الدفاع عف الشرؽ  1951 آذار 13نفسيا في 

 1953.50األوسط" في عاـ 
وىنا كما يتضح فإف ىذه السياسة ليست سياسة احتواء فقط بؿ ىي سياسة مؿء الفراغ 

إذف فالرئيس تروماف ىو مف  يطانية،أيضا، ذلؾ الفراغ الذي نتج عف أفوؿ زمف السيطرة البر 
-1953بعد تروماف جاء الرئيس أيزنياور ) أسس لمرحمة الحرب الباردة وعايش بداياتيا،

ف سياستو لـ تختمؼ كثيرا عف سياسة تروماف إال أنو تبنى إستراتيجية عامة إ ( حيث1961
 ،يتي بشف حرب نوويةتحاد السوفتقوـ عمى أساس التيديد لبل "االنتقاـ الشامؿ"دولية اسميا 

حبلؼ التي بدأىا فالرئيس أيزنياور اتبع سياسة الحصر عف طريؽ التيديد، أما سياسة األ
بغداد  حمؼ ومنيا فقد فشمت في عيد أيزنياور بسبب دعـ أمريكا الواضح إلسرائيؿ، ،تروماف
ثـ تبل   ؽ،، والذي ُعِقَد مف خبللو تحالؼ بيف تركيا وباكستاف، وانضمت إليو العرا1955عاـ 

يراف لو، فيما بعد، وبعد ثورة العراؽ أصبحت أمريكا عضوا فاعبل في ىذا  ذلؾ إنضماـ بريطانيا وا 
   51الحمؼ.

إذف عندما تبدأ  وأممت نفط الخميج،، حيث وعدت أمريكا بإعطاء العراؽ قوة عسكرية
ع، فيناؾ سياسة االحتواء تفتح مضخات المساعدات العسكرية، ولكف ليس بدوف ضوابط بالطب

 -معايير لمنح ىذه المساعدات منيا:
 االعتبارات اإلستراتيجية والعسكرية )احتواء اإلتحاد السوفيتي(. -1
 تحسيف وضع القوى الحرة لردع االتحاد السوفيتي.   -2
 الحصوؿ عمى قواعد عسكرية.  -3

                                                           
د الجميؿ: العمؽ اإلستراتيجي، موقع تركيا ودورىا في الساحة أحمد، داود أوغمو، ترجمة، محمد جابر ، ثمجي و طارؽ، عب  50
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مع  " استمالة العرب لمتحالؼسداال بعد محاوالت وزير الخارجية األمريكي في عيد أيزنياور"
وفرنسا العدواف الثبلثي عمى مصر والغارة  االغرب األمر الذي أزعج إسرائيؿ التي شنت مع بريطاني

، وما تبع ذلؾ مف طمب ساإلسرائيمية عمى غزة، والتي نجحت في قطع الطريؽ عمى مساعي داال
عجز  مصر وسوريا لمسبلح مف السوفيت واستجابتيـ ليذا الطمب، فبعد فشؿ العدواف الثبلثي ثبت

بريطانيا في الدفاع عف مصالح الغرب في المنطقة، و ترسخت زعامة جماؿ عبد الناصر في المنطقة 
العربية، وبرز دوره الفاعؿ في الشرؽ األوسط ككؿ، صاحب ذلؾ زيادة النفوذ السوفيتي في ىذه 

 تروماف، كاف ال بد مف بديؿ لمبدأداد، ليذا كؿ ضربة حاسمة أدت إلى فشؿ حمؼ بغالمنطقة، مما ش
المتمثؿ في توقيع الرئيس  ) سبؽ الحديث عنو في الفصؿ الثالث(جاء مبدأ أيزنياور 1957ففي عاـ 

محاربة أي دولة ترغب في اب والشيوخ يعطي الرئيس تخويبل أيزنياور عمى قرار مشترؾ لمجمسي النو 
 52.سكرية واقتصاديةع ةساعدم شيوعيةح تقـو بو أي دولة عدواف مسم أي

يد ىذا المبدأ سوى العراؽ ولبناف، وعارضتو كؿ مف مصر وسوريا، وتبعتيما معظـ ولـ تؤ   
الدوؿ العربية األخرى عف اقتناع أو استحياء، فقد كانت معارضة العرب ليذا المبدأ منطقية، فبالنسبة 

االتحاد السوفيتي ما ىو إال دفاع ضد خطر  ليـ كاف ادعاء أمريكا بالدفاع عف الببلد العربية ضد
وىمي، فالخطر الحقيقي بالنسبة لمعرب يتمثؿ في وجود إسرائيؿ التي احتمت جزءًا مف أرضيـ بالفعؿ، 

وقعت سوريا اتّفاقا مع السوفيت منحوىا بمقتضاه مساعدات  1957أغسطس عاـ  6بعد ذلؾ، وفي 
الفمؾ األمريكي، فنية واقتصادية اعتبرتو الواليات المتحدة األمريكية تيديدا  لؤلردف الذي كاف يدور في 

أيزنياور عمى استعداد لتطبيؽ مبدئو، فضمف إستراتيجية االنتقاـ الشامؿ، وىي  سوكاف الرئي
في إشارة واضحة  سإستراتيجية تنسب إلى وزير الخارجية ) جوف فوستر دالس(، حرؾ األسطوؿ الساد
يقة سريعة أدت إلى لدعـ األردف، حيث أدى ىذا التربص األمريكي بسوريا إلى تطور األحداث  بطر 

قياـ الوحدة بيف مصر وسوريا، وظيور الجميورية العربية المتحدة، لتتوالى بعد ذلؾ األحداث لتصؿ 
إلي تدخؿ األمريكاف في لبناف لنصرة الرئيس كميؿ شمعوف الذي أصر عمى إعادة ترشيح نفسو مخالفا 

ة لمعارضي شمعوف مف القوى القومية، الدستور بذلؾ وما تبع ذلؾ مف مؤازرة الجميورية العربية المتحد
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ونجحت أمريكا في تحقيؽ غايتيا في مواجية السوفيت الداعـ لمصر مبينة بذلؾ مدى استعدادىا 
  53لمدفاع عف مصالحيا في منطقة الشرؽ األوسط.

، وتحوؿ العراؽ إلي معسكر 1958وبالتدخؿ العسكري األمريكي البريطاني خبلؿ أزمة عاـ 
انتيى عيد العمؿ بمبدأ أيزنياور، بعد أيزنياور وبعد فشؿ سياسة االنتقاـ الشامؿ جاء القومية العربية 

( الذي قرر التوجو لمنطقة الشرؽ األوسط بدبموماسية أكثر لمقياـ 1963-1961الرئيس كيندي )
األولى )إستراتيجية الرد  باستقطاب دوؿ المنطقة، حيث اعتمد نظرية الضربة االنتقامية بدؿ الضربة

الذي  480لمرف(، واعتماد الدبموماسية لمردع، وليس فقط الردع الحربي، ففي عيده صدر قانوف ا
يعطي الدوؿ منحًا حسب أدائيا التحالفي مع أمريكا، فقد طمب منحًا عسكرية لمسعودية واألردف بشكؿ 

أنو دعـ  ، إالفكبير، ولكنو اغتيؿ ولـ يقر الكونجرس ذلؾ، كما اىتـ بقضية البلجئيف الفمسطينيي
 54وصفقة طائرات، وحاوؿ إيجاد صيغة حوار مع مصر. ؾىو  خإسرائيؿ وأعطاىا صواري

(، إذ أعطى جونسوف 1969-1963وبعد اغتيالو خمفو نائبو جونسوف في منصب الرئيس )  
األولوية لحرب فيتناـ ولـ يكف ميتما بالعرب، واىتـ جونسوف بدعـ إسرائيؿ بشدة حيث بمغ الدعـ 

أضعاؼ دعميا في عيد كيندي، وقاـ بيدـ ما بناه كيندي مف عبلقات مع  7في عيده  العسكري ليا
قاطعا المعونات عف مصر، وحددت إدارة جونسوف موقفيا مف الصراع  480العرب، فعمؿ بقانوف 

العربي اإلسرائيمي بتأكيدىا أنيا لف تقؼ مكتوفة األيدي في حاؿ تعرضت الدولة الييودية ليجـو 
( وبدأ بمراجعة حرب فيتناـ لتصدر مبادرة روجرز 1974-1969نسوف جاء نيكسوف )عربي، بعد جو 

وزير خارجية أمريكا في عيد نيكسوف التي تقوؿ بأف عمى أمريكا أف ال تحارب مباشرة، بؿ مف خبلؿ 
حمفائيا الذيف يجب أف يحاربوا نيابة عنيا، فجاءت اإلنابة المدعومة، وكاف مبدأ نيكسوف الذي يقوؿ 

 مع االلتزاـ بدعـ الدوؿ الصديقة. د مف التدخؿ األمريكي في الخارجبالح

، فكاف مف البدييي 1967بدأت العبلقات مع إسرائيؿ تتوثؽ بشكؿ مختمؼ، خاصة بعد حرب       
أف تدعـ إسرائيؿ المنتصرة، والتي تمثؿ الثقافة الغربية بداًل مف أف تدعـ العرب المنيزميف المعادويف 

احتواء العرب، فقد تحدث روجرز في مبادرتو عف السبلـ، ولكف  فومع ذلؾ حاوؿ نيكسو  ليذه الثقافة،
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عمى الطريقة األمريكية، وعارض تيويد القدس، نيكسوف جاء في فترة االنفراج الدولي، والتي تعني 
وبعد  1973التفاىـ األمريكي السوفيتي بعدـ حدوث حرب نووية، وىي فترة الوفاؽ الدولي، في عاـ 

 لسوفيتي التدخؿ لوقؼ إطبلؽ النار.ؽ إسرائيؿ لوقؼ إطبلؽ النار قرر االتحاد اخر 

قامت الواليات المتحدة بالتعبئة النووية عمى الفور رغـ وجود سياسة الوفاؽ؛ مما يدؿ عمى أىمية       
-1974المنطقة، واستقاؿ الرئيس نيكسوف إثر فضيحة ووترغيت، وجاء بعده نائبو جيرالد فورد )

الخارجية لوزيره ىنري كيسنجر صاحب نظرية الخطوة خطوة، والذي اشتير  ف(الذي أوكؿ الشؤو 1977
بالزيارات المكوكية لمشرؽ األوسط لمتوسط في النزاع العربي اإلسرائيمي، جاء بعد نيكسوف الرئيس 

ؾ ( وحصؿ نوع مف الفتور في العبلقات األمريكية السوفيتية، وكاف ىنا1981-1977جيمي كارتر )
توتر، ولكف ليس عسكريًا، وذلؾ لمخالفة السوفيت لسياسة الوفاؽ، وبدأ تمدد السوفيت، واعتبرت أمريكا 
أف االتحاد السوفيتي استخدـ فترة الوفاؽ الدولي لمصمحتو، ولـ يعد كارتر لمرحمة األحبلؼ رغـ كؿ 

  55األسمحة لمخارج، ىذه الظروؼ، وتـ تقميص الدعـ العسكري، واإلنفاؽ عميو، وعمؿ عمى تقيد بيع
والتـز بمعايير حقوؽ اإلنساف حتى مع دوؿ حميفة، ولـ ييتـ بوجود قوات أمريكية دائمة في المنطقة، 

، ومارس ضغوطًا عمى كندا لحمميا فوعرض قضية التفاىـ مع العرب وفكرة وطف قومي لمفمسطينيي
التي تختص في أحد جوانبيا  دفيعمى عدـ نقؿ سفارتيا في إسرائيؿ إلى القدس، وقدـ مبادرة كامب دي

بالقضية الفمسطينية، وصؼ بأنو رئيس ضعيؼ خاصة حياؿ احتبلؿ االتحاد السوفيتي ألفغانستاف 
( 1989-1981وقضية الرىائف األمريكييف في إيراف، بعده جاء النقيض القوي الرئيس رونالد ريغاف )

حاد السوفيتي إلى درجة الصفر، وقاـ وتنبأ الجميع بدخوؿ عصر القوة، فقد تقمص التعاوف مع االت
بإلغاء قوات التدخؿ السريع، واستبداليا بقواعد عسكرية ثابتة في ىذه المنطقة، حيث أصبح لمواليات 
المتحدة األمريكية تواجد عسكري دائـ وقوي في الشرؽ األوسط، وفي الوقت نفسو تـ الرجوع إلى 

 أيزنياور "مف ليس معنا فيو ضدنا".سياسة 

مف جديد وكاف ىناؾ تحالؼ مع مصر والسعودية والتزاـ بإسرائيؿ،  480وتـ العمؿ بقانوف      
واستخدمت سياسة العصا الغميظة ضد الدوؿ الشمولية )الدوؿ التي تناصب أمريكا العداء( مثؿ العراؽ 

حد  التي كانت تشكؿ خطرا أكثر مف إيراف حسب الرؤية األمريكية، تطورت العبلقة مع إسرائيؿ لتصؿ
السبلح وليس السبلح فقط، وفضبل عف ذلؾ نظر  االشراكة فمثبل بات مف الطبيعي إعطائيا تكنولوجي
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االتحاد السوفيتي، وليس مف منظور الصراع العربي  إلى استقرار المنطقة مف منظور العبلقة مع
فريدة وجديدة اإلسرائيمي والقضية الفمسطينية كما كاف يفكر الرئيس كارتر، لذا قاـ ريغاف بخطوات 

 -بخصوص المنطقة يمكف تمخيصيا بما يمي:

 وضع قواعد عسكرية أساسية ثابتة في المنطقة. -1
 دعـ الحمفاء بشكؿ كبير. -2
 خمؽ توازف استراتيجي مع إسرائيؿ في جميع المجاالت. -3
 طبؽ إستراتيجية الترابط اإلقميمي ) يتـ تأميف المناطؽ منطقة بعد األخرى (. -4
  56قصوى ضد االتحاد السوفيتي.إستراتيجية التسمح ال -5

 

  في الشرق األوسط خالل الحرب الباردة  الدور التركيالمطمب الثاني: 
ستراتيجي بالنسبة يو مف مصطفى كماؿ أتاتورؾ كخيار إبتوجمغرب لالتركي  لقد بقي التوجو  

لة إسرائيؿ عاـ حيث اعترفت تركيا بدو  بمثابة تأشيرة الدخوؿ لمعالـ الغربي،إسرائيؿ  تأييدو  ،لتركيا
وكاف مقابؿ ذلؾ مف الجانب  وكانت تركيا أوؿ دولة ذات غالبية مسممة تعترؼ بإسرائيؿ،،  1949

لبلتحاد  االنضماـوكذالؾ فإف ، 1952عاـ ( لناتو)الغربي انضماـ تركيا لحمؼ شماؿ األطمنطي
وخاصة ذوي  ،كيالشعب التر  جزء كبير مف أو ،األوروبي بقي مطمب أساسي لدى المؤسسة العسكرية

  .عضوية االتحاد األوروبي فرصة لبلنطبلؽ ورفع المستوى االقتصاديأف  النزعة العممانية العتقادىـ

 أواًل: السياسة التركية في الشرق األوسط خالل الحرب الباردة

ية بقيت سياسة تركيا الخارجية وساحة تأثيرىا اإلقميمي تابعة لسياسات الواليات المتحدة األمريك     
حيث واجيت تركيا نتائج العقوبات االقتصادية في مراحؿ لـ تنسجـ فييا سياستيا مع أمريكا مثمما 

وقد عكست القوانيف الدولية والمنظمات التي تمثميا ىذا الواقع طيمة فترة  ،حدث إباف األزمة القبرصية
قات االقتصادية الخارجية الحرب الباردة، كما وضعت المقاييس األمنية والدبموماسية والتوجو في العبل

مع المجموعة األوروبية مف خبلؿ حمؼ شماؿ األطمسي واالتفاقات الثنائية، و عميو لـ تقـ تركيا ببمورة 
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إستراتيجية مستقمة بمعنى الكممة خبلؿ ىذه الفترة في الشرؽ األوسط وقضاياه ولكف اكتفت بعمؿ خطط 
  57إلستراتيجية األمريكية.قصيرة األمد ومتوسطة المدى بشكؿ نادر في إطار ا

وفي اليامش الخاص بالحركة الدبموماسية التركية، وفيما يخص الصراع العربي اإلسرائيمي بقي    
مثؿ قضايا  الجوىرية  هقضايامع األمف القومي التركي و  العبلقات التركية اإلسرائيميةمدى توافؽ 

فعندما تميؿ ار لصبلبة ىذه العبلقات، وبقي دائما معيار االختب ،األرمف واألكراد وقبرص وسوريا
عت الدولتاف اتفاقا أمنيا عندما وق 1951وف وىو ما حدث عاـ إسرائيؿ لمموقؼ التركي يكوف التعا

 فيمقابؿ تزويد إسرائيؿ لتركيا بمعمومات أمنية عف المنظمات الكردية واألرمينية والنشاط اليوناني 
إباف  1964 -1963ناف ضد تركيا كما حدث عامي وعندما مالت إسرائيؿ لميو ، البحر المتوسط
حيث رفضت تركيا العدواف اإلسرائيمي  ،شيدت العبلقة بيف الدولتيف بعضا مف التوتر األزمة القبرصية

 338و 242ودعت إلى احتراـ قراري مجمس األمف رقـ  ،1967عمى مصر وسوريا والضفة وغزة عاـ 
ورفضت القرار اإلسرائيمي بضـ القدس إداريا بعد ،  1967و يوني 5الداعييف إلى العودة لحدود ما قبؿ 

، لكنيا لـ تصؿ إلى حد القطيعة الدبموماسية، حيث رفضت قرار منظمة المؤتمر 1967احتبلليا عاـ 
ولكنيا  1969اإلسبلمي بقطع العبلقات الدبموماسية مع إسرائيؿ بعد حريؽ المسجد األقصى عاـ 

األسمحة أثناء حرب تشريف إلمداد إسرائيؿ ب برا لمطائرات األمريكيةف تكوف معرفضت في الوقت ذاتو أ
 1973.58 أكتوبر –

طبيعة النظاـ السياسي القائـ في تركيا والعبلقة بيف الديف والعممانية،  الرغـ مف ذلؾ ورغـ وعمى     
ي االعتبار أف ىناؾ حدودا يعمؿ ف فيوكذا مدى ىيمنة العسكر عمى مجريات النظاـ مع األخذ 

 فالديفومع ذلؾ ، إطارىا النظاـ القائـ أيا كاف توجيو كالعبلقة بالغرب والمصالح القومية التركية العميا
ورغـ  ،أساسي أيضا لدى الشعب التركي محددىو  اإلسبلمي الذي يديف بو غالبية الشعب التركي

لو دور وتعظيـ لدى  بقيسياسات النظاـ التركي المتشددة تجاه الديف منذ عيد أتاتورؾ، إال أف الديف 
وازف بيف تطمعات الشعب تأف  حكومة تركية مفي كاف ال بد ألفئات كثيرة في الشعب التركي، لذا 
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بعد و ختمؼ في مرحمة الحرب الباردة عنت ةالتركي فاإلستراتيجيةطبيعة النظاـ الدولي، وبالنظر ل     
الوىف الذي أصاب عمى العالـ، ثـ مييمف أوحد قطب أمريكي  بقاءاد السوفييتي السابؽ و سقوط االتح

 ،في أفغانستاف والعراؽبشكؿ كامؿ سيطرة الفي ىذا القطب جراء الفشؿ 
لتركيا في الرؤية األمريكية بعد سقوط  اإلستراتيجيةالبعض عمى ضعؼ األىمية رغـ رىاف و        

، لكف تركيا استطاعت أف تثبت تزايد أىميتيا ال وانتياء الحرب الباردة ،االتحاد السوفييتي السابؽ
والتغيرات التي طرأت عمى البيئة الدولية  ،تناقصيا مف خبلؿ قراءتيا الجيدة لمعطيات الوضع الدولي

لمبادرة الشرؽ األوسط الكبير، والتي رأى  2004خاصة بعد طرح إدارة بوش االبف عاـ بيا المحيطة 
، تركيا نموذجا يمكف أف تحتذي بو دوؿ العالـ اإلسبلمي في التوفيؽ بيف اإلسبلـ وقيـ الغرب فييا بوش

 وكضمانة الستمرار المحافظة عمى المصالح األمريكية.
 

 العالقات األمريكية التركية خالل الحرب الباردة: ثانياً 
صبحت الواليات أ حيث ،يكيةرألمالة زلعا سياسة انتيت العالمية الثانية الحرب مع نياية

ؿ مح بذلؾ لتحؿ والتكنولوجية، واالقتصادية، العسكريةاألصعدة: عمى جميع رى كب عالميةوة ق المتحدة
باالتحاد  المتمثؿر آلخطب المقس لمنافا الغربيطب لقا تكوفلو ،رىكب عالمية كقوة العظمى بريطانيا
 ،النفوذطؽ عمى مناراع لصوا ما،بيني الشرس بدأ التنافس القطبيف ىذيفور يظية داب منذ، السوفيتي

لى إضافة إ السيطرة،و  التقدـ نحوفع لو وة دق الخاصة، والتي شكمت أيدلوجيتو منيما حيث كانت لكؿ
النفوذ  مقارنة بقوة العالمي األمريكي النفوذوة جمي قؿ بشك حاً ضف واكاد لقف، ألما ولمصمحة ؿ امواع

ورث  حيث ،اإلستراتجية الناحيةف ألىمية ماة لبالغط اسوألا الشرؽ منطقةخاصة في و السوفيتي،
ـ ىأ تركيا إقميـ ويعدذا ى ،السابقة العظمىبية رلغدوؿ الف اع لمنطقةاه ذفي ى النفوذ األمريكيطب لقا
 أحدرث إلذا اىف كاد لقؿ، ككط سوألا الشرؽ لمنطقة العبوربة واب باعتباره الحساسة لمنطقةاه ذىـ قاليأ

ـ عا تورمافدأ مب بإعبلف بمغت ذروتيا التركية التيلساحة ايكية عمى رألماتيجية راإلستح انجا أسباب
 ضدوؼ قولا جيودف ضم مالية وعسكرية لتركيا واليونافدات مساعب مطفي  المتمثؿو ،  1947

ؿ لمعام مواجية االتحاد السوفيتي، باإلضافةفي ع أوؿ فاد خط اإلقميـذا ىف م لتجعؿ الشيوعية؛ر نتشاا
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 1923ـ عا الجميورية التركية الحديثة تأسيس منذرب لغا نحوراؾ ألتاباتجاه  متمثؿال الداخمي التركي
 60ورؾ.تاتؿ أكما بقيادة مصطفى

بعد الحرب العالمية الثانية،  الغربيو قي رلشا المعسكريفف بي الباردة الحربطورات ت معو 
، العشريفرف لقف امت مع بداية الخمسينياؾ لوذ، الواليات المتحدةدى لط سوألا الشرؽىمية ازدادت أ

 ،طسوألا الشرؽىمية أعمى  1951ـ عا الرئاسية االنتخابيةلحممة ؿ اخبل أيزنياور" أكد "داويتد فق
ىمية أليا ـ لعالافي  ىناؾ منطقة المنطقة، فميسته ذلي السياسية فيما يتعمؽ باألىميةما ؿ "أقا حيث

نفسو ت قولافي د كأ فوستر دالس"وف ج"أف كما ط". سوألرؽ امما لمشر كثأتيجية راإلستا الناحيةف م
وازف لتافي  اختبلؿؾ لذعمى ب تريتروس لد القمعة بياه ذى سقطت: "إذا أىمية ىذه المنطقة قائبلً عمى 

ء جاد قو61.أفريقياو سيا آ وبيف الشرؽرب و لغف ابيالمواصبلت ر طرؽ عمى سائروس لا سيطرةف ع نتجي
 1951:ـ عاف يكية في نيسارألمدارة اإلالى إيكية رمألاية المركزرات لمخاباكالة ومتو دقر يرفي تق
 البمدذا ى يممؾ، و سياسيا عمومارة نيا مستقوك، األدنى الشرؽ لمنطقةألساسية ا النقطةىي  تركيا"إف 

االتحاد  ضد كبيرةمة ومقادي تبأف  تستطيع التيو  ،نسبيا جيدا ومجيزة تجييزاً بة درضية موات أرق
بداية في و 62."فيتياوما سوىج تقاـو لفترة طويمةأف  ال تستطيعبحد ذاتيا نيا ـ أغ، رالسوفيتي

ؽ اطنف ضم تركياتجاه  ترسـ سياساتيايكية رألما المتحدة الوالياتدأت ب العشريفرف لقا خمسينيات
رساؿد عواق سعت الواليات المتحدة لبناءد فقذا ليو ،اإلقميميةؼ ألحبلا  الشرؽلى إ قواتيا عسكرية وا 

 منطقةة طحاؿ إجف أخاصة مورة بص تحالفاتلاه ذفي ى تركيا إقميمية و إدخاؿ تتحالفاء بناو األوسط
 فجاءت، لمنطقةايكية في رألما المصالح تحمي التيدوؿ لف ام الغنية بالنفط بسياج األوسط الشرؽ
 اً عضو  تكوفـ دوف أف ىادور  تركيالف كا لحماية أوروبا، حيث 1949ـ عا األطمسي شماؿؼ حم فكرة
 ،1955ـ عاداد بغؼ حمو ،1951ـ عاط سوألا الشرؽف عع فادلا روعمش فكرةءت جاـ ث ،البدايةفي 
قيع وفي ت المتمثؿ أيزنياوردأ مبء جا 1957ـ في عاو ،الحمفيف ىذيففي  رئيساً  تركياف دور كا حيث

مساعدة ؿ ساربإ يبلو تخ يعطي الرئيس لمجمسي النواب والشيوخرؾ مشترار عمى ق أيزنياور الرئيس
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تسيطر عمييا لة دو يةأ بو تقوـ مسمحدواف ع الستخداميا ضدب غرلة تدو ةيأل واقتصاديةعسكرية 
 63المبدأ.ذا ى تركيا أيدتور لفاعمى ، والشيوعية

 1960ـ عا عسكري قياـ الجيش التركي بانقبلبف ع النظرض لغ الواليات المتحدة لجوءإف 
اىتماـ أمريكا دى عمى م دليؿو لي يكا،بيا أمر ف مؤت المبادئ الديمقراطية التي معؾ لرض ذتعاـ غر

حقبة دأت ب 1960ـ لعاا وبعد ،الشرؽ األوسطفي  الداخمية التركية مف المنظور األمني باألوضاع
 بعد سنواتؾ لوذ سياسية بيف الحميفيف،ت ماأز بحدوثت تسما األمريكية التركية جديدة في العبلقات

طراز يكية رألما التجسسرة ائطمة أز كانت ألزماتاه ذى، أوؿ العبلقات ه ذىد ساذي لدوء اليف ام
(U2 ) ؽ تحمو ،فباكستا لتعبر تركيا جنوبضنا أ مدينةفي  إنجيرلي العسكريةدة قاعف مت قمعأ التي

 اً رجح سببمما  ،ثةدلحااه ذىف م الطيار حيرج خويا طسقاـ إت حيث أراضي االتحاد السوفيتي،وؽ ف
 جيةف م واالتحاد السوفيتي الواليات المتحدةف بي العبلقات ر تولت بالتاليوأدى  ،أمريكاو  تركيال اً ر كبي

 ةيأل اإلذف يطتعـ نيا لأ ،فلئلعبل تركيا حيث اضطرت ،رىخأجية ف م وبيف تركيا والواليات المتحدة
ه ذىراف يؼ طقوب أيزنياور الرئيسر مـ أواغ، ورالسوفيتيةضي راألوؽ اف بالتحميؽيكية رمرة أائط
مة ت أزثدح 1962ـ في عاـ وثف مو . 1965ـعارر تكر ألمأف اال إقعة والاه ذى بعدرات ائطلا

 ،تركيامة في دمتق لصواريخ الواليات المتحدةضع وعمى  اً ردالتي اعتبرىا السوفيت و  الصواريخ الكوبية،
ف م صواريخيـؾ تفكيؿ قب تركياف يكية مرألماالصواريخ لة رطوا إزاشتا السوفيتف أل األزمةطورت تو

 عبر ثالثة عالميةرب حـ لعالب اتجنيو، األزمةف مروج لخافي  كينديوف ج الرئيس فكر اعندى. كوبا
ؿ ال مقابأو كوباف م صواريخيـجبة وبم يسحب السوفيتري سؽ باتفاو لو لمشرط السوفيتي،وخ ضرلا

ذا ليس تتحمـ ل الشيوعيدو لعف اجسة مولمتا تركياأف ال ، إتركياف م صواريخيـلة زابإف يكارألمد اتعي
 .لمغايةري سؿ بشك القطبيفف بي الصفقة عمؿـ تؾ لذل ؛رارلقا

نيا أال إ أراضيياف م الصواريخلة دـ إزالع المتحدة لموالياتمتنانيا ر األمدئ افي با تركيادت بأ   
ؽ فقا لبلتفاو أراضيياف م صواريخيا بتفكيؾ أمريكادأت ب عندماط فق شيور ثبلثة بعدرا كثيت متعضا
ـ لعاافي . والثقةدـ عف م حقيقيةمة أزفي  البمديفف بي العبلقات ؿ خأدما م ،السوفيت معري لسا

عة زراب بوالند أجاويدمة وحكت سمح عندمارى خأمة أز البمديفف بي العبلقات  دخمت 1974
 ءفاولـ ابعد أمريكامتيمة وة خطلاه ذلي الشديدةيكية رألما الحكومةضة رمعاـ غر جديدف م الخشخاش
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 64.سابقا زراعتو حظرعمى  تركياؿ حمؿ جف أم بيا عيدتت التي بالتزاماتيا
 بعرضبة رضا 1974ـ عارص قب جزيرةف لشمالي مزء المج تركيا احتبلؿمة ؾ أزلب ذعقأ      

 مع أمريكارج تحأف شأنيا ف م التيوة خطلاه ذىؿ عمى مثداـ إلقـ ابعديكية رألما التحذيرات الحائط
 الواليات المتحدةضتو رفذي لا االقتصادي حظرلافي  مثمتترى خأمة أز نتجأمما  ،اليونانيؼ لحميا

 يسمىما  قضيةؾ ىنا، والعبلقاتفي ر توتف ما نشأ عنو مو ،1975 – 1978رة لفتافي  تركياعمى 
ر آلخوا الحيفف يكية بيرألما السياسية األجندةعمى رة حاض تكوفأف  تمبثما  التيو  ،فمرألابحة ذبم

 التي العمميات بعد ،مينياأر ريرلتحري لسمنظمة الجيش اعمى ء القضافي  تركياح نجا بعدصا وخص
 الشاة بحكـ اإلطاحة بعدف لكرج، لخاافي  الدبموماسية بعثاتيا ضدخاصة و ،ةتركيداؼ ىأ ضدتيا ذنف

دؼء لم العبلقات األمريكية التركيةدت قية عارالعا -نيةراإليا الحربية داب معو ، 1979ـعاراف يإفي 
 65 .جديدف م
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المبحث الثالث: اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بعد الحرب الباردة وحتى 
 الفترة ىذه خالل والدور التركي سبتمبر 11أحداث 

الواليات المتحدة أصبحت تحاد السوفييتي، وبعد أف لبل فاجئكاف مف الطبيعي بعد السقوط الم 
فكما شيد العالـ  ،بما يتوافؽ مع الوضع الجديد اإستراتيجيتيأف تعيد صياغة القطب األوحد األمريكية 

في تطبيؽ اتفاقيات سايكس بيكو،  ياء الحرب العالمية األولى، تمثؿإثر انت اً جديد اً سياسينظامًا عالميًا 
لفرنسية عمى منطقة الشرؽ تجسيدا لمييمنة البريطانية وا د بمفور البريطاني موضع التنفيذووضع وع

إثر انتياء الحرب العالمية الثانية، وتراجع  صعود نظاـ عالمي ثنائي القطبيةلـ وكما شيد العا، األوسط
، فإف اإلستراتيجية الجديدة الثنائية القطبية بيذه االعتراؼ فوذ كؿ مف بريطانيا وفرنسا، تمثؿ فيقوة ون

نو لـ تعد ستنطمؽ مف مسممات عديدة أىميا تصميـ الواليات المتحدة األمريكية عمى التأكيد لمعالـ بأ
 لمي جديد أحادي القطبية بزعامتيا.، وترسيخ نظاـ عاأو اقتصادية منافسة ليا ،ىناؾ قوة عسكرية

 وحتى الباردة الحرب بعد األوسط الشرق في األمريكية المطمب األول: اإلستراتيجية
 سبتمبر 11 أحداث

اإلستراتيجية الكونية  في إطار التأكيد عمى انتياء حقبة الثنائية القطبية تجري إعادة صياغة 
 التيإلستراتيجية اإلنابة في الحروب فمـ يعد ىناؾ أي مبرر  ،الجديدة لمواليات المتحدة األمريكية

مثمث واحدة مف أشكاؿ المواجية العسكرية بيف العمبلقيف  تحدثنا عنيا في مرحمة الحرب الباردة، والتي
عمى ( 1993-1989)الرئيس جورج بوش األب إصرار إدارة ومف األمثمة عمى ذلؾ  ،آنذاؾ الدولييف
إباف حرب الخميج  العراقية دسيكو الكياف الصييوني عف الرد عمى ىجمات صواريخ  عامتناضرورة 

الحادثة سابقة في تاريخ رد الفعؿ اإلسرائيمي عمى أي ىجـو عربي والقائـ عمى  كانت تمؾالثانية، حيث 
 66االنتقامي. الفوريالرد 

في شكؿ عبلقتيا  االنتقاؿاألمريكية ىو  اإلستراتيجيةآلخر المطموب إحداثو في التعديؿ ا وكاف  
 قبيؿ سقوط في األياـ األخيرة بدأتكانت حرب الخميج الثانية قد ، حمفائيا مف الشراكة إلى التبعيةمع 

ا مب ،اقة مع حمفائيالعبلشكؿ مف حسـ  بعد تحاد السوفييتي، ولـ تتمكف الواليات المتحدة األمريكيةالا
                                                           

و: نظاـ األمف الجماعي في النظرية والتطبيؽ، اربد، عالـ الكتب الحديث، عماف، جدارا لمكتاب العالمي، د. حسف، طوالب  66
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لتصحيح  السانحةفرصة ال بمثابة ، فكانت ىذه الحرببيعة مرحمة ما بعد الحرب الباردةناسب مع طيت
عبلف تفردىا  روبيوف،حمفاء األو ائيا، بما فييـ الحمفشكؿ عبلقتيا مع  باتخاذ القرارات الدولية وا 

لبمجيكي واليوناني عمى وعمى ىذا األساس يمكننا فيـ أسباب التمرد األلماني والفرنسي وا ،الخطيرة
لـ يعد ىناؾ مبرر لقياـ  إضافة إلى ذلؾ، ضو عمى العالـر د الذي تريد اإلدارة األمريكية فالشكؿ الجدي
كبرى، كما ىو الحاؿ أثناء الحرب الباردة، ولـ يعد ىنالؾ حاجة لوجود أنظمة  إقميميةمنظومات 

بؿ عمى العكس مف ذلؾ  رؽ األوسط،، ومف ضمنو منطقة الشالعالـجميع أنحاء سياسية قوية في 
ومف سوء طالع األمة العربية أف كثيرا مف  ،ات قديمة معمقة حاف الوقت لفتحياتماما، فإف ىناؾ ممف

، و بتأكيد الواليات المتحدة، ومف خبلؿ صور التقطتيا مفات يتعمؽ بأمف وسبلمة أقطارىاتمؾ الم
العربية السعودية مستيدفة مف قبؿ صداـ حسيف،  األقمار الصناعية لمحشود العراقية مف أف المممكة

وبقدرة الواليات المتحدة عمى حشد حمفائيا وتحيد االتحاد السوفيتي استطاعت التحضير لمحرب ) حرب 
الخميج الثانية( التي كانت بمثابة بداية مرحمة أحادية القطبية والتي ستبدأ رسميا بانييار اإلتحاد 

   67السوفيتي فيما بعد.

 ،تصريحات كولف باوؿ حوؿ إعادة تشكيؿ الخارطة السياسية لعموـ منطقة الخميج العربيإف   
مستشار الرئيس نيكسوف يعيد إلى الذاكرة تصريحات  ،لعراؽوالشرؽ األوسط بعد انتياء الحرب عمى ا

 قد أثبتت أف إسرائيؿ أكتوبرلشؤوف األمف القومي ووزير خارجيتو ىنري كيسنجر مف أف نتائج حرب 
 إقميميةة في الشرؽ األوسط، وأنو يتطمع إلى اليوـ الذي تصبح فيو أكبر قوة ي القوة العسكرية الرئيسى

يؿ ىو تعميـ حالة التوسع ديموغرافيا، فالبد قادريف عمى غيرإلسرائيميوف في المنطقة، وما داـ ا
 ة التحكـ في منابع النفطوبذلؾ يسيؿ عمى الواليات المتحدة األمريكي ،ر العربيةاقط، وتفتيت األالتجزئة
 68.، وقير المقاومة الشعبية في تمؾ األقطارالعربي

 مع التحالفات مف سمسمة عمي تعتمد في ىذه الحقبة األوسط الشرؽ في المتحدة الواليات إستراتيجية إف
 والمممكة مصر اإلطبلؽ عمي وأىميا أخرى، جية مف المحافظة العربية واألنظمة، جية مف إسرائيؿ
 التي الدمار ألسمحة وتممكيا ،المنطقة في كعازؿ ووجودىا قيمة ذو حميؼ فإسرائيؿ السعودية يةالعرب

، أمريكا مصالح ييدد محمي نظاـ ألي معادية كقوة ثقة موضع يجعميا المتحدة، الواليات مف تأخذىا
                                                           

، ص 11، ط 1993بيار، سالينجر، و أريؾ، لوراف: حرب الخميج، الممؼ السري، بيروت، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر،   67
204  
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 الواليات مصالح يعرض قد إسرائيؿ عمي الكامؿ االعتماد فإف السابقة االنتقادات أشارت وكما ولكف
 جبارة جيودا األكبر بوش إدارة بذلت لقد ،بالمنطقة الجماىير لجموع العدائية التحركات لخطر المتحدة
، شاروف أريئؿ مف عنيفة معارضة مواجية ( في1991) الخميج حرب في التورط عف إسرائيؿ إلبعاد
 صداـ ضد التحالؼ في العرب حمفائيا موقؼ يضعؼ قد إسرائيؿ تورط أف اإلدارة تمؾ أدركت حيث
 69.حسيف

( إلى السمطة في وقت، قويت 2001-1993في عقد التسعينات وبمجيء الرئيس بيؿ كمينتوف )      
فيو دعائـ نظاـ أحادي القطبية، مما أدى إلى اطمئناف الواليات المتحدة لقيادتيا الفردية لمعالـ، لذا 

القيادي  دورال رساءوالمالية والتكنولوجية إلتجارية ة والاالقتصاديعمى القوة  الرئيس الجديد اعتمد
، فالتفت لمداخؿ لتقوية االقتصاد الذي ىو وقود إستراتيجيتو الجديدة، جميع أنحاء العالـ فياألمريكي 

بقاء القوات لمخطر، فأمريكا  عرض مصالحىناؾ ما يكف يمـ أما بالنسبة لموضع في الشرؽ األوسط ف
اؽ لـ يعد باستطاعتو أف يشكؿ تيديدًا، يؤكد أف المصالح النفطية ، وكوف العر األمريكية في الخميج

كانت ىناؾ عدة أسباب وراء دعـ الحكومة  السوفيتي، محمية، ولـ يعد ىناؾ خوؼ مف االتحاد
سرائي والميتميف  فكمينتو ؿ، أبرزىا أف الكثيريف مف مؤيدي األمريكية التفاقات السبلـ بيف العرب وا 

موقؼ اإلستراتيجي الذي كانت تواجيو إسرائيؿ كاف يعني أف الوقت مناسب لعقد بإسرائيؿ، فيموا أف ال
ببعض الموضوعات األخرى في الشرؽ األوسط، مثؿ  تأثرت سياسة حكومة كمينتوف ،سياسيةصفقة 
وال يمكف فيـ  ،اإلسرائيمي –يج، والصراع العربي الخم ح السياسي الداخمي، وسياستيا نحواإلصبل

يراف، دوف اإلشارة إلى قمؽ  المزدوج" التي اتبعتيا حكومة كمينتوفحتواء "اال إستراتيجية ضد العراؽ وا 
 -مف أىمية الصراع العربييحد لـ  السوفيتيالتنافس  نتياءفاة عمى أمف إسرائيؿ، الواليات المتحد

  70.اإلسرائيمي في السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط

 
 

 

                                                           
  24، ص االشتراكيةالدراسات  األمريكية، مصر، مركز لئلمبراطوريةتيجية الكبرى راأليكس، كالينيكوس: اإلست  69
  . 160ص مصدر سبؽ ذكره، طوالبو:  حسف،. د  70
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 11لشرق األوسط بعد الحرب الباردة حتى أحداث في ا الدور التركي: الثانيالمطمب 
  سبتمبر
بعد تفكؾ االتحاد السوفيتي وانييار المعسكر االشتراكي اكتنؼ الغموض طبيعة النظاـ الدولي       

الجديد، وعممت فترة الغموض ىذه عمى إتاحة الفرصة لمدوؿ التي ترغب في تحقيؽ مكانة متميزة في 
تحقؽ تركيا ذلؾ كاف عمييا البدء بالتفكير في اتّباع إستراتيجية طويمة  النظاـ الدولي الجديد، ولكي

األمد في محيطيا الشرؽ أوسطي بديمة لبلرتباط الكامؿ بالواليات المتحدة األمريكية، وذلؾ عف طريؽ 
دمج إمكاناتيا الجيوسياسية والجيواقتصادية وتراكميا التاريخي مف خبلؿ سياسة داخمية فعالة، ألف 

صر الجديدة التي ظيرت في النظاـ الدولي الجديد أفرزت وضعا سياسيا دوليا، يفرض إعادة قراءة العنا
وضع تركيا في الساحة الدولية والشرؽ األوسط، وفي ظؿ ىذه الظروؼ ظمت تركيا تواجو جممة مف 

 71الصعوبات عمى صعيد تطوير سياسة شاممة قادرة عمى تمبية مصالحيا القومية في المنطقة.

 سبتمبر 11 أحداث حتى الباردة الحرب بعد األوسط الشرق : السياسة التركية فيأوالً 

في ىذا اإلطار ثمة مشكمة نالت قسطا مف النقاش، أال وىي مشكمة ما إذا كاف يتعيف عمى        
تركيا أف تستخدـ تورطيا في قضايا الشرؽ األوسط السياسية في التأثير عمى مسار التطورات اإلقميمية 

ىذه الحقبة، حيث كاف رئيس الجميورية تورغوت أوزاؿ يرى أنو يجب اتخاذ مواقؼ أكثر فاعمية  في
مف القضايا اإلقميمية، وكذلؾ توظيؼ قدرات تركيا االقتصادية لمحصوؿ عمى مكانة سياسية إقميمية، 

ياسي القديـ التي أتت بالحرس الس 1991وعمى نظاـ إقميمي قائـ عمى التعاوف، إال أف انتخابات العاـ 
إلى السمطة، فقد فضؿ معارضو أوزاؿ العودة لمسياسة التركية الشرؽ أوسطية التقميدية، والتي تنأى 
بتركيا عف الشؤوف اإلقميمية، والتي تقوـ عمى أساس إقامة عبلقات متوازنة ومتكافئة مع جميع دوؿ 

في ذلؾ الوقت شكمت مثااًل عمى  اإلسرائيمية المتنامية –المنطقة الميمة، إال أف العبلقات التركية 
التورط التركي في الشرؽ األوسط في حينو، وعميو نستطيع الحديث عف أربعة مرتكزات لئلستراتيجية 

  -التركية في المنطقة في حقبة التسعينيات بالذات:

 التورط اإلجباري في شماؿ العراؽ.  -1

                                                           
، ص 1 ، ط2001، الرياض، مكتبة العبيكاف، ىاينتس، كرامر، ترجمة فاضؿ جكتر: تركيا المتغيرة تبحث عف ثوب جديد 71
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 الجانب العربي. عبلقة في المجاؿ العسكري متنامية مع إسرائيؿ تفضي لتوتر مع -2

 استمرار المشاكؿ مع كؿ مف سوريا والعراؽ في مجاؿ المياه.  -3

عدـ تحقيؽ التوازف في العبلقات مع إيراف مابيف تعييف حدود األيدلوجية و سموؾ حسف   -4
 72الجوار المنبعث مف الحوافز االقتصادية .

 سبتمبر  11العالقات األمريكية التركية بعد الحرب الباردة حتى أحداث : ثانياً 
راؽ لعا احتبلؿ أعقبت التي الخميجمة ء أزثناأ بالتحديد و ،العشريفرف لقا تسعينياتية دافي ب      

 االتحاد بانييار ؼ، ولتحالوات اق تركيا ساندت عندماتيا ذرو العبلقات األمريكية التركيةت بمغ لمكويت
دوؿ منيا و ،عنوت ستقمالني ا دوؿلاعة ومجمرت يظ ،الباردة الحربء نتياوا 1991ـ عا السوفيتي

ىمية خاصة دوؿ ألاه ذىور يظلف كا حيث، إلسبلميـ المعال أغمبيا ينتمي التيز قاولقواى طسولاسيا آ
ـ لعالا كـحذي لالي دولـ ااظلنا انييارعمى  داللة أيضاف كاو ،السياسيةـ لعالا خريطةوى عمى مست

 النفطيةخاصة و ،الغنية بالموادـ لعالا اىتماـاد ز  المستقمةدوؿ لاه ذىروز ب معو  ،الباردة الحربف باإ
عمى ؽ ح مائي مغمطمسر كبأ َعد  يُ ذي لوا ،زلمميافي رالجغاقع ولمذي ا قزويفر في بح المتكدسة

ف مف خستازاكاو  جنوبلف امراف يا   و الغربي شماؿلف اسيا مروىي س دوؿ ه خمدتحو  ،رضألا
 بازديادو  ،الغربي جنوبلاجية ف م أذربيجافو  ،قيرلشا جنوبلافي  ستافانتركمو  ،قيرلشا شماؿلا
ويشكؿ حوض بحر قزويف بالنسبة لتركيا العنصر 73،قزويفر بحط ىمية نفأ تزاد النفطعمى ب مطلا

األساسي في خط ربطيا مع آسيا الوسطى، فالتعاوف القائـ مع أذربيجاف وكازجستاف وأوزبكستاف 
العوامؿ الضرورية لممقاربة التركية لممؼ آسيا الوسطى، وتركمانستاف في مواجية السياسة الروسية مف 

 وذلؾ لمعوامؿ التكتيكية اآلتية:
 البحر األسود عبر الجميوريات القوقازية الشمالية. –تفعيؿ عممية اتصاؿ بحر قزويف  -1
 إقامة وضع قانوني في القوقاز تجاه التأثير الروسي في آسيا الوسطى والقوقاز. -2
 مع دوؿ آسيا الوسطى. تفعيؿ كؿ أنواع التعاوف -3
مف الصعب عمى تركيا التأثير المباشر عمى مناطؽ بحر قزويف، ولكف يمكنيا ذلؾ وفي الواقع   

وأماـ دوؿ آسيا الوسطى  مف خبلؿ خطوط المواصبلت التي تربط ىذا الحوض مع المناطؽ األخرى،
                                                           

 .207، 206المصدر السابؽ، ص   72
دياري صالح، مجيد:  التنافس الدولي عمى مسارات أنابيب نقؿ النفط مف بحر قزويف، دراسة في الجغرافيا السياسية، اإلمارات   73

 .15، 14. ص 1، ط 2010العربية المتحدة، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 
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ي مرحمة ما بعد الحرب التي تفتقر إلى اتصاؿ بحري أربعة بدائؿ مف أجؿ انفتاحيا عمى العالـ ف
 الباردة:
  تفعيؿ اتصاليا مف شماؿ بحر قزويف إلى أوروبا واألطمسي عبر روسيا. -1
 تفعيؿ اتصاليا مع المحيط اليادي عبر الصيف. -2
  تفعيؿ اتصاليا مع المحيط اليندي عبر طريؽ باكستاف واليند وأفغانستاف. -3
 اء مف شماؿ بحر قزويف وتركيا.االنفتاح عمى البحر األبيض المتوسط عف طريؽ إيراف ابتد -4

يراف وروسيا في مجاؿ انفتاح دوؿ آسيا الوسطى عمى الغرب باستغبلؿ الطرؽ  وتتنافس تركيا وا 
المذكورة أعبله ويشكؿ خط اتصاؿ القوقاز مع البحر األسود عبر بحر قزويف مجاؿ منافسة في 

ؿ منافسة في العبلقات التركية العبلقات التركية الروسية، كما يشكؿ طريؽ الخميج عبر إيراف مجا
اإليرانية، وتتمتع تركيا بميزة ميمة في ىذا المجاؿ، حيث تستطيع تطوير عبلقات مشتركة ميمة مع 

يراف المتيف تسيطراف عمى الجناح الشمالي والجنوبي لحوض قزويف.    74 روسيا وا 
 

 التيلية دولا بلتالتعام طبيعةفي ز مميوى وقور ليا حضوف يكأف  الواليات المتحدةأرادت 
 الوثيؽ لبلرتباط كذلؾو  ،يةدقتصاا العتباراتفيو  المحيطة لمنطقةوا ،قزويفر في بحري تج
ذا ل ،الحيوية لمنطقةاه ذعامة في ىزلاليا عمى  المنافسةوى لقطور اتف م الحدلى إمية رالاستراتيجييا إب

جيياف الذي تقؼ وراء إنشائو  -وتركيا مشروع خط أنابيب باك معوف بالتعاو الواليات المتحدة طرحت
 العديد مف الدوافع الجيوبموتيكية، وكذلؾ العوامؿ الجغرافية التي أثرت في مسار ىذا الخط، إذف فقبؿ

 إسرائيؿ معتحالفيا ؿ خبلف فم تغيرد ق تركياأف دور  الواليات المتحدةرأت  2001ر سبتمب 11اث أحد
عمى لمضعط ى طسولاسيا أ منطقةميا في داستخالى إضافة إ ،بيةرلعدوؿ الؽ ايطوت تركياعمى ب يج
يكية عمى رمأية رعسكد عواإلقامة ق أذربيجافؿ مثع دوؿ إلقناو ،لمنطقةاه ذية في ىاالتحادسيا رو

 75 .سمفناأكما قزويف ر بحط عمى نف السيطرةفي دة لمساعا كذلؾو  ،أراضييا
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 سبتمبر 11أحداث  المبحث الرابع: اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط بعد
 خالل ىذه الفترة والدور التركي

عمى الواليات المتحدة األمريكية، وما تبع ذلؾ مف قرار إدارة جورج  سبتمبر 11ىجمات أدت 
، إلى خمؽ بيئة 2003، والعراؽ عاـ 2001بشف حرب عمى تنظيـ القاعدة وطالباف عاـ  بوشدبميو 

االستخبارات المركزية  مدير رذحو  دد موضع التنفيذ،لوضع إستراتيجية المحافظيف الج جديدة تماما
دائمًا مف الخطر المتنامي لما أسماه اإلرىاب اإلسبلمي، ووضع عمى رأس  جورج تينيتاألمريكية، 

رات والحرب لقد أصبح موضوع االستخبا، يؿ فرقة مكمفة بالقبض عمى أسامة بف الدفاألولويات تمو 
، والتي لـ يعثر  2003"الحرب الرئيسة" في نيساف/ إبريؿ منذ أف انتيت  ةعمى العراؽ أكثر حد

كؿ ىذا أدى إلى تبني إستراتيجية تقـو  76.خبلليا عمى أسمحة دمار شامؿ، كما تـ اإلدعاء في حينو
أساس أيديولوجيا تيار المحافظيف الجدد ) الذي تبنى وجية نظر إسرائيؿ في ضرورة تقسيـ بمداف 

يا( مفادىا أف الواليات المتحدة ليست بحاجة ألي إذف مف أي جية المنطقة إلى طوائؼ لضماف أمن
لمقياـ بعمؿ عسكري )حرب( ضد مف يشكموف خطرا عمى أمف مواطنييا أو مصالحيا، وفي ىذا األمر 
"مف ليس معنا فيو ضدنا"، وفيما بعد، تـ حدوث ضغوطات لمتحقيؽ في مسألة إثارة ىذه الحرب مف 

لجدد، حيث تكممت ىذه الجيود بإجبار وولفويتز باالنتقاؿ لمعمؿ في قبؿ بعض  رموز المحافظيف ا
 البنؾ الدولي.

 سبتمبر 11 أحداث بعد األوسط الشرق في األمريكية المطمب األول: اإلستراتيجية

في ىذه المرحمة بدأ األمف وبمعناه العسكري تحديدا يتصدر أولويات الواليات المتحدة 
ـ الدولي، حيث تـ توظيؼ كؿ أدوات السياسة الخارجية العسكرية، األمريكية كقطب أوحد في النظا

والدبموماسية، واالقتصادية، والدعائية لخدمة وتحقيؽ األمف بمعناه العسكري، وذلؾ بحشد جميع ىذه 
األدوات لتوجيو السياسات العالمية وسياسات الدوؿ المختمفة لخدمة ىذا اليدؼ، فمـ تعد الواليات 
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ى األمـ المتحدة إال إلضفاء الشرعية عمى سياساتيا، فقد نجحت أمريكا في جعؿ المتحدة تعتمد عم
    77 سبتمبر محركا لؤلحداث والسياسات العالمية. 11ىدؼ مكافحة اإلرىاب باعتباره ىدفيا الرئيس بعد 

 وحتى ،2001 سبتمبر 11 بعد بوش جورج عف الرئيس الصادر األمريكي الخطاب تحميؿ مف
 إلى بوش بيا توجو المتحدة التي لمواليات القومي األمف قراءة إستراتيجية خبلؿ مفو  ،2002 سبتمبر

 بعد العالمية فيما األمريكية اإلستراتيجية التوجيات تحديد يمكف ، 2002 سبتمبر 20 في الكونجرس
 ".الحرية أعداء شنيا حرب بمثابة وىي وجديدة مختمفة طبيعة ذات أف ىذه اليجمات"بسبتمبر،  11

 مف التنظيمات وغيره القاعدة تنظيـ بيف ما خطاب األمريكي أرسى أسسا لمصراع الدينيال
، كما أف أعداء أمريكا ليسوا والمسيحييف مف ناحية أخرى ناحية، والييود مف المشابية اإلسبلمية

نما تنظيـ القاعدة الذي ستبدأ الحرب عميو، ولكنيا لف تنتيي عنده فكؿ دو  لة األصدقاء المسمميف، وا 
   78 تساند " اإلرىاب"  ستعامؿ باعتبارىا عدوة لمواليات المتحدة.

 المتحدة الواليات اتبعتيا التي الواقعية السياسة عف اكمي تفترؽ أف االبفلقد اختارت إدارة بوش 
 األمريكية اإلدارة أقدمت واقعٍ  إلى وتحويميا ،التصورات ىذه تنفيذ أجؿ ومف، الماضي في المنطقة مع

 بمداف مف بمديف في العسكرية القوة خبلؿ مف المباشر التدخؿ أىميا كاف خطوات، عدة اذاتخ عمى
 تعد لـ المتحدة الواليات أف المنطقة حكاـ إلى رسالة التدخؿ ىذا مثؿ وقد العراؽ، ثـف أفغانستا المنطقة

 الكويت ريرتح حرب بعد لدييا أصبح المتحدة فالواليات النفطية، مصالحيا تأميفألحد في  حاجة في
 تدعـ لمعراؽ وباحتبلليا العربي، النفط عمى سيادية حقًوقا ليا بأف سياسات إلى ترجمتو تمت شعور

 .النفطية الموارد عمى المباشرة سيطرتيا
 

 في األوضاع لتغيير ومشاريع ،مبادرات لعدة األمريكية اإلدارة طرح السابقة الخطوات تبع وقد
 خطة عمييا أطمؽ والتي اإلسرائيمي، الفمسطيني الصراع يس بوش لحؿرؤية الرئ كانتفأوال:  المنطقة،

 والشرؽ المتحدة الواليات بيف حرة تجارة منطقة قياـ مشروع عف اإلعبلف كاف وثانًيا "،خارطة الطريؽ"
 في الديمقراطية بنشر المتعمؽ البرنامج فيو المشاريع ىذه ثالث أما سنوات، عشر في غضوف الوسط
 الكبير األوسط الشرؽ مشروع عف اإلعبلف جاء أخيًرا ثـ ،ـ 2003 نوفبر أعمنو في يوالت ،المنطقة

 79.ـ 2004 فبراير شير في
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لقد تسببت إستراتيجية إدارة بوش االبف  والمتمثمة في" نقؿ الحروب إلى أرض العدو" في  
لجدد"، إغراؽ المنطقة في حماـ مف الدـ أو في " فوضى خبلقة" وفؽ مصطمحات " المحافظيف ا

مستفيدة مف ىذا الوضع تولت إسرائيؿ قيادة التحريض عمى ما يعرؼ في الغرب باألصولية اإلسبلمية، 
وبرغـ أف إدارة بوش تطرقت لمتحوؿ لمنظاـ الديمقراطي إال أف الواليات المتحدة دعمت في الواقع 

 80الحكاـ المستبديف تحت ذريعة األمف القومي.
 

( إلى السمطة أحدث تغيرًا كبيرًا في 2009-2001) بوش بميوجورج د ولكف مجيء الرئيس    
ف أىـ و  إستراتيجية الواليات المتحدة تجاه الشرؽ األوسط، ما ورد في خطاب الرئيس األمريكي جورج ا 

إلى جنب في سبلـ وأمف،  ا"رؤيتي لدولتيف تعيشاف جنب ىو: 2002حزيراف/يونيو  25في  دبميو بوش
نن قيؽ ىذا السبلـوليس ىناؾ مف سبيؿ إلى تح ا نستطيع التغمب حتى تكافح كؿ األطراؼ اإلرىاب، وا 

 .فمسطيف" دولة أف تولد يمكف ب قيادة فمسطينية جديدة ومختمفةاألمؿ، السبلـ يتطم عمى الظبلـ بنور

حكـ الواليات المتحدة األمريكية بداية فعمية لمتحالؼ بيف اليميف الديني  االبف تولي بوش "كاف
بيد أف ىذا  ،اإلسرائيمي –الجدد حوؿ نقاط مشتركة عديدة، أىميا الصراع العربي  والمحافظيف

والعبلقات الدولية إال بعد الحادي  ،العربية لتداعياتو عمي السياسة األمريكية االئتبلؼ لـ تنتبو المنطقة
رعية عشر مف سبتمبر، حيث تمثمت خطورة األفكار التي جاء بيا اليميف المسيحي في أنيا أضفت ش

وأوجدت تمؾ األحداث توافقا غير  ،فمسطيف فيما يتعمؽ بالصراع عمي الممارسات اإلسرائيمية تجاه
مسبوؽ في العبلقات األمريكية اإلسرائيمية، مثؿ اعتبار الحرب الوحشية التي شنتيا قوات االحتبلؿ في 

وبالتالي فإف  ،مسطينيما سموه اإلرىاب الف ىغزة نابعة مف حقيا في الدفاع عف النفس، والقضاء عم
كما اعتمدت إدارة بوش في حؿ ، ىذه الحرب ضمف إطار الحرب العالمية األمريكية ضد اإلرىاب

النزاع عمي مبدأ عدـ التدخؿ، وترؾ الجانبيف يعمبلف عمي تسوية نزاعاتيما، عمي عكس اإلدارات 
ف لبوش عبلقات خاصة مع السابقة التي كانت تعمؿ عمي مبدأ التوازف بيف مطالب الطرفيف. كما كا

والسمطة زعيـ الجناح اليميني اإلسرائيمي المتشدد "أرييؿ شاروف"، وتوافقا عمي اعتبار عرفات 
أف بروز البعد الديني  ، مف ىنا يجدر القوؿكيانا إرىابيا، وينبغي معاممتيما عمي ىذا النحو الفمسطينية

ة ىي: بروز ة لتكامؿ أربعة عوامؿ رئيسف نتيجكا ،في عيد الرئيس السابؽ بوش االبف بشكؿ صارخ
، ووجود المحافظيف الجدد ذوي الميوؿ 2000اليميف الديني كقوة ظاىرة في انتخابات الرئاسية عاـ 
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اليمينية المتشددة، وحرص "بوش" عمي استمالة اليميف الديني إليو، ووقوع أحداث الحادي عشر مف 
ألف تممي أفكارىا  ؛فعة قوية لممعتقدات الدينيةسبتمبر. كؿ ىذه العوامؿ تضافرت عمي أف تعطي د

ولموقوؼ عمى حقيقة تأثير المحافظيف الجدد في ىذه ، 81."عمي السياسة األمريكية في الداخؿ والخارج
 المرحمة ال بد مف دراسة ىذا التيار بشيء مف التفصيؿ.

 الجذور الفكرية لممحافظين الجددأواًل: 
 ،يـ العالـ سياسيا وجغرافيا بيف التكتبلت االقتصادية الكبرىاالستقطاب الرأسمالي يشترط تقس  

خاصة في  ،كي تعمؿ االحتكارات الدولية عمى إقامة أشكاؿ جديدة مف التشابؾ مع الدوؿ الوطنية
  ،وفرص استثماره ،بما يكفؿ حرية حركة رأس الماؿ المدوؿ ،مجاؿ الييمنة عمى الثروات الوطنية

تعمؿ الميبرالية األمريكية المفروضة بالقوة  ،مية تابعة، وفي ىذا اإلطاروصوال إلى بناء أسواؽ إقمي
االقتصادية المدعومة بالقوة العسكرية إلى إحداث تغيرات ىيكمية في قطاعات االقتصاد الوطني لمدوؿ 

والمتشابكة مصالحيا مع مصالح الشركات  ،الصغيرة لصالح القوى الطبقية الناىضة في ىذه البمداف
رية، حيث تسعى المراكز الرأسمالية لمسيطرة عمى االقتصاد العالمي بمستوياتو الوطنية االحتكا

 واإلقميمية والدولية.

مف ىنا يمكف فيـ اإلستراتيجية األمريكية في ىذه المرحمة بمنظور أشمؿ مف ذرائع "الحرب 
 إقرارىا قبؿ رامسفيمد إلييا رأشاوعناصر ىذه اإلستراتيجية كما  ،عمى اإلرىاب" وأسمحة الدمار الشامؿ

 -: في مقالتو "ما بعد ىذه الحرب ضد اإلرىاب" األمريكي الكونغرس قبؿ مف

  .األمنية بالتزاماتيا الوفاء عمى واألصدقاء لمحمفاء األمريكية المتحدة الواليات تأكيد -1
 ريكيةاألم المصالحقد تيدد  عمميات أو برامج تبني عف التخمي عمى المحتمميف الخصـو حمؿ -2

 .حمفائيا وأصدقائيا ومصالح
 وبفرض ،لميجمات الحاـز بالتصدي المتعمقة قدراتنا تطوير في قدما المضي بواسطة العدواف ردع  -3

 .المعتديف عمى شديدة عقوبات
 .السابقة الخطوات تنفع لـ إذا خصـ بأي الحاسمة اليزيمة إلحاؽ  -4

  82عمى التفوؽ العسكري. ويضيؼ رامسفيمد أنو لتحقيؽ ذلؾ يتطمب المحافظة
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، ليبرالية أفكار تتجاذبو األمريكية اإلدارة في السائد اليميني الفكر أف الثابتة الوقائع مف
 انطبلقا األمريكية القيادة لفكر الخميط هذا نتج لقد آخر بكبلـ ، راديكالية وموضوعات دينية وتصورات

 النزعة مع ،األمريكية اإلدارة في المييمف قياديال الطاقـ حممو التي السياسي النظري اإلرث تزاوج مف"
 إلييا المشار الموضوعة ضفاءإ لغرض، المعاصرة التاريخية الظروؼ في المناىضة لئلرىاب العسكرية
 القيادة في المييمف اليميني لمفكر السياسية / الفكرية المصادر عند التوقؼ مف البد ،أكبر ممموسة

 .األمريكية

 ر اليميني لممحافظين الجددثانيًا: مصادر الفك

 والضربة، لعسكريا التفوؽ إدامة، التوسع نزعات حوؿ المتمحور الميكودي اليميني الفكر -1
 تشكؿ والزالت كانت االستباقية الضربةأف مفيوـ  التذكير مف البد السياؽ ذاه وفي ،االجياضية

  اإلسرائيمية الحروب في داميااستخ جرى حيث ،اإلسرائيميةاليجومية  العقيدة في األساس المرتكز
و ضرب المفاعؿ النووي العراقي عاـ ، 1967) ضرب المطارات المصرية عاـ حرب  العربية
1980.) 

 بيدؼ الدولي النطاؽ عمى لمثورة "تصديرا كونيا في الفكري االستباقية الضربة مضموف يكمف -2
 بكبلـ الدولية االقتصادية التكتبلت رحمةوميتبلءـ  بما الوطنية لمدوؿ السياسية األنظمة صياغة إعادة
 اليادفة االقتصادية السياسية العسكرية األعماؿ مف سمسمة اهباعتبار اإلجياضية الضربة تماثؿ آخر
 .التروتسكية الدائمة الثورة وموضوعة األمريكية الييمنة توطيد إلى
 أجؿ مف كفاحيا في الشيوعية األخذ بأفكار ماركسية حوؿ الدولة والثورة التي اعتمدتيا الحركة -3

 هذه تطبيؽ األمريكية اإلدارة في المييمف اليميني الفكر أعاد حيث السياسية، السمطة إلى الوصوؿ
 :ب المتمثمة اإلجراءات إلى استنادا العراؽ عمى السيطرةبيدؼ  ؛الماركسية الموضوعة
 والمخابراتية األمنية واألجيزة العسكرية المؤسسة ة، وىيالديكتاتوري الدولة آلة تحطيـ 

  .العراقية لمدولة البيروقراطي والجياز
 عادة، الديكتاتورية السمطة عمى المييمنة الطبقية القوى ممكية نزع  الدولة ممكية صياغة وا 

 .الجديدة الطبقية القوى لصالح
  والحياة السياسية السمطة عمى مسيطرة داخمية و خارجية جديدة طبقية ومصالح قوىظيور 

 83.صاديةاالقت
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حتى اآلف( رئيسا لمواليات المتحدة  -2009تنفس العالـ الصعداء بانتخاب باراؾ أوباما ) 
األمريكية بعد حقبة بوش االبف )حقبة المحافظيف الجدد( التي خمفت مجموعة مف الكوارث عمى النظاـ 

موف بعيد مف العالمي في مجاؿ العبلقات الدولية وحقوؽ اإلنساف، فمجيء أوباما جعؿ الكثير يأم
اليدوء ال يقؿ عف عيد كمينتوف الذي تسممت زوجتو ىيبلري كمينتوف حقيبة الخارجية في حكومة 

 أوباما، ولكف المكسب الوحيد لمعالـ في واليتو األولى ىو عدـ خوض حروب أمريكية جديدة.

خاصة لـ  اإلستراتيجية األمريكية في العالـ عامة، وفي الشرؽ األوسطنستطيع القوؿ أف  وعميو
تكف في أي وقت وليدة ظروؼ معينة بؿ ىي إطار عاـ لسياسات يكوف مف الواجب العمؿ بيا في 
لحظات معينة، فيذه اإلستراتيجية تتـ بناء عمى دراسات لممرحمة الخاصة بيا مف حيث األىداؼ 

ليس  اإلستراتيجية والوسائؿ والظروؼ عمى األرض، كما أف انتياء صبلحية مرحمة مف مراحؿ ىذه
نما بانتياء فاعميتيا  بالضرورة متصبًل بنياية والية الرئيس الذي أتى بمرحمة اإلستراتيجية ىذه، وا 

سياسة األحبلؼ ممثمة بمبدأ تروماف في عيد الحقيقية، مما يستمـز إيجاد البديؿ فورا، فمثبل عند فشؿ 
اء صبلحية مبدأ أيزنياور تـ إيجاد وتفعيؿ مبدأ أيزنياور، وبعد فشؿ أو انتي ،الرئيس أيزنياور

ستراتيجية االنتقاـ الشامؿ، تـ إيجاد إستراتيجية "الضربة االنتقامية بدؿ الضربة األولى" في عيد  وا 
سرائيؿ  ،الرئيس جوف كيندي، أما الرئيس جونسوف فحالؼ الرئيس كيندي في التعامؿ مع العرب وا 

حيث استخدـ بقطع  ،شكؿ مغايرولكف ب ،الذي جاء بو كينيدي 480واستمر في العمؿ بقانوف 
المعونات عف مصر، ثـ جاء نيكسوف بإستراتيجية اإلنابة التي تقوؿ بأف عمى أمريكا أف ال تحارب 

 .بؿ مف خبلؿ حمفائيا الذيف يجب أف يحاربوا نيابة عنيا ،مباشرة

واإلنفاؽ  ،وتـ تقميص الدعـ العسكري ،أما الرئيس كارتر فمـ يعد لمرحمة األحبلؼ رغـ كؿ الظروؼ 
وعمؿ عمى تقيد بيع األسمحة لمخارج، ولـ ييتـ بوجود قوات أمريكية دائمة في المنطقة، أما عيد  ،عميو

اإلبقاء عمى استراتجيات أخرى بقدـو  ،ر استراتجيات يالرئيس ريغاف فيو مثاؿ جيد لرؤية كيؼ يتـ تغي
د عسكرية ثابتة في منطقة الشرؽ واستبداليا بقواع ،رئيس جديد،  فقاـ بإلغاء قوات التدخؿ السريع

الوقت وفي  84حيث أصبح لمواليات المتحدة األمريكية تواجد عسكري دائـ وقوي في المنطقة، ،األوسط
 ،مف جديد 480وتـ العمؿ بقانوف  ،تـ الرجوع إلى سياسة أيزنياور "مف ليس معنا فيو ضدنا" نفسو،

لغميظة ضد الدوؿ الشمولية، بعد مرحمة الحرب واستخدـ سياسة العصا ا ،والذي كاف قد أتى بو كيندي
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فمـ وحافظ عمى إستراتيجية ريغاف  ،الباردة قاـ الرئيس جورج بوش باألخذ بإستراتيجية التدخؿ المباشر
 .إلستراتيجية اإلنابة في الحروبيعد ىناؾ أي مبرر 

رض الزعامة ولكف بيؿ كمينتوف الديمقراطي عمؿ مف خبلؿ إستراتيجية القوة االقتصادية لف  
ألف األوضاع الدولية في عيده كانت قد تغيرت بثبات  ؛األمريكية والحفاظ عمى المصالح األمريكية

وكذلؾ كاف في عيده  ،واالطمئناف الستمرار الضعؼ السوفيتي ،أمريكا عمى سدة الحكـ العالمي
يرا إستراتيجية ، إال أف العودة ف"االحتواء المزدوج" التي اتبعتيا حكومة كمينتوف ضد العراؽ وا 

إلستراتجيات عيد ريغاف وبوش األب ما لبثت أف عادت مع تطويرىا لتصبح ىجومية أكثر في عيد 
كما رأينا في ىذه الدراسة، وتابعنا أيضا كيؼ تبلشت ىذه اإلستراتيجية مف  ،الرئيس جورج بوش االبف
األمؿ باتساـ ىذه الفترة  حيث تـ الحديث عف ،أي في عيد الرئيس أوباما ؛جديد في الوقت الحاضر
لما كانت عميو األمور في حقبة كمينتوف الذي ركز عمى اإلستراتيجية  ؛بنوع مف اليدوء المشابو

، بما سيؤدي إلصبلح السياسة االقتصادية في تعامؿ أمريكا مع المنطقة عمى وجو الخصوص
 85.األمريكية في الشرؽ األوسط

 سبتمبر 11األوسط بعد أحداث في الشرق  الدور التركيالمطمب الثاني: 

ينبع أساسًا مف تأثيرىا  إف تأثير ىذه األحداث عمى الدور الذي يمكف أف تمعبو تركيا في المنطقة      
الكبير عمى السياسة الخارجية التركية مف جية، وعمى مجمؿ العبلقات األمريكية التركية مف جية 

 ؿ منيما في ىذا المبحث أيضا. أخرى، لذا فإنو مف المفيد االستمرار في دراسة ك

 سبتمبر 11 أحداث بعد األوسط الشرق فيأواًل: السياسة التركية 

 منطقةخاصة فيما يتعمؽ ب ة التركيةالخارجي السياسة ىناؾ عدد مف المحددات ستؤثر عمى
 وىي: ، وعمى رأسيا القضية الفمسطينية،الشرؽ األوسط

تقسيـ الداخؿ التركي إلى دواخؿ فرعية، ىي  ث يمكفحي :الموقؼ الداخمي التركي مف ىذا الدور-1
الشعب التركي بتوجياتو المختمفة إسبلمية وقومية وعممانية، ورجاؿ األعماؿ، والمؤسسة العسكرية 

تقوـ بو حكومة العدالة  يا. وكؿ قوة مف ىذه القوى ليا موقؼ أو انطباع عف ذلؾ الدور الذيئاحمفو 
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أف يتـ تقسيمو لغالبية مؤيدة لسياسات العدالة والتنمية تجاه القضية فالشارع التركي يمكف  ،والتنمية
مف موقؼ الحكومة  الفمسطينية، يصؿ موقؼ البعض مف ىذه الغالبية إلى اتخاذ مواقؼ أكثر تشدداً 

 أو إنسانية. ذاتيا، سواء بناء عمى مواقؼ إسبلمية أو قومية تركية
ترى في توجيات العدالة والتنمية التي تسير باتجاه  وىناؾ أقمية سياسية ذات توجو عمماني،       

والحياد في الصراع  ،تأييد حقوؽ الشعب الفمسطيني في أنيا مواقؼ تناقض مبادئ العممانية التركية
بموقؼ العرب في ثورة الشريؼ حسيف  يفالماضي مذكر  يستغموف العممانييفالعربي اإلسرائيمي، بؿ إف 

دوف النظر إلى أف بعض .اء لبلستقبلؿ عف الخبلفة العثمانيةحمفـ لقوات الوانحيازى ،مف الدولة التركية
األوائؿ عمى حساب الدولة  ف؛ بؿ وما زاؿ البعض يفتخر بالجميورييضد الدولة العثمانية حاربوااألتراؾ 

 تريدالعثمانية، فيـ يكرىوف الدولة العثمانية، ويكرىوف العرب بحجة خيانتيا، وىذه القوى العممانية 
في مادتو األولى عمى أف تركيا دولة عممانية، كما  الدستور ينص حيثاستمرار الوجو العمماني لتركيا. 

، بؿ ويوجد مادة بعد ىذه المادة تحظر حتى أف سمطتي القضاء والجيش يدافعاف عف ىذا الخيار وبشدة
لذلؾ  لجية ىذا التغير،التقدـ بمقترح لتغيير المادة األولى ميما كانت الرغبة ونسبة اإلجماع كبير 

ينظر العممانيوف المتشددوف ألي توجو تركي تجاه القضية الفمسطينية عمى أنو توجو إسبلمي ضد 
  86.عممانية الدولة، وليس توجيا سياسيا يصب في خانة المصالح القومية

وىي ستراتيجي لمغرب والواليات المتحدة، إتركيا باألساس حميؼ  :الموقؼ األمريكي واألوروبي-2
 وكانت محورا ميما في المعسكر "،الناتو"يدة العضو في حمؼ شماؿ األطمنطي الدولة اإلسبلمية الوح

غرافيا ج حمؼوقبؿ سقوط االتحاد السوفييتي باعتبارىا مف أقرب دوؿ ال ،الغربي إباف الحرب الباردة
يرات ىامة أثرت في يلكف بعد ذلؾ حدثت تغ، إضافة لقوة جيشيا العددية، لبلتحاد السوفييتي السابؽ

رؤية اإلدارة األمريكية لما يسمى الشرؽ  مثؿ،الموقؼ التركي مف العبلقات مع الواليات المتحدة 
في ظؿ رفض تركي لبلشتراؾ في  2003الحرب األمريكية واحتبلؿ العراؽ عاـ و األوسط الكبير، 

دالة والتنمية لمحكـ الع حزب وصوؿو نجرليؾ لميجوـ عمى العراؽ،  إأو استخداـ قاعدة  ،الحرب
ميندس السياسة الخارجية الجديدة جديدة ال ترفض التعاوف مع الغرب، لكنيا ترى طبقا ل بإستراتيجية

                                                           

الثقافة  ATCOSS- 2010-"التركي لمعمـو االجتماعية -المؤتمر العربي، في القضية الفمسطينيةدور تركيا : لباسؿارجب،  86 
 .2010ديسمبر،  12-10 مركز الزيتونة لمدراساتأنقرة، تركيا،  ،ودراسات الشرؽ األوسط"

http://www.alzaytouna.net/permalink/5632.html 
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األمريكية ال ترفض الدور التركي في  إلدارةوعميو فا أف تركيا دولة مركز ال ىامش، أحمد داود أوغمو
 ،يا في عبلقتيا بالغرب أو إسرائيؿجاوزه تركالقضية الفمسطينية؛ ألنيا تعمـ أف ىناؾ خطا أحمر لف تت

والواليات  ،مسطينية أجرأ بكثير مف دور تركياوفي القضية الف ،بينما دور إيراف كبلعب قوي في المنطقة
نفوذ إيراني ييدد أمف  المتحدة تريد بديبل إسبلميا معتدال يجذب حماس نحو االعتداؿ في مواجية

 إسرائيؿ. 
 

العدالة والتنمية يتبنى الرؤية اإلسبلمية السياسية بصورة  يرى أف حزبومع ذلؾ  فيناؾ مف   
وأنو يرى كؿ شيء مف خبلؿ عدسات الصراع الحضاري، وعميو فيو ال يمكف أف يكوف وسيطًا  ،كاممة
  نزييًا.

الموقؼ اإلسرائيمي مف الدور التركي أقرب لمموقؼ  :عالمتصار الموقؼ اإلسرائيمي مف الدور التركي -3
غامر بالعبلقات مع تلف  اتركيا أيا كاف توجيي يفالحكومة مريكي، فيو يريد دورا تركيا باعتبار أف األ

يميؿ لتفسير التغير في  في إسرائيؿ بعضالولكف  ،الغرب يف اعمـ أنيا بوابة قبوليت اإسرائيؿ؛ ألني
 العبلقة بسبب المنحى األصولي لمعدالة والتنمية، 

بعيدا عف الموقؼ الشعبي العربي الذي تأثر عاطفيا بخطابات رئيس : يالموقؼ العربي والفمسطين-4
وتصريحاتو المؤيدة لمشعب الفمسطيني، فإف قراءة  )الرئيس الحالي لمدولة( الوزراء التركي أردوغاف

المثقفيف واألنظمة العربية والفمسطينييف تراوحت بيف الترحيب ىروبا إلى الدور األكثر اعتداال مف الدور 
أىداؼ ذلؾ الدور سواء بالتصريح عف ذلؾ عبلنية أو  يي المتشدد، وبيف تردد أو تشكيؾ فراناإلي

 87.الترحيب الفاتر بو
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  العدالة والتنمية حزب ستراتيجياتإ

يـ تقوـ عمى تعظ إستراتيجيةالعدالة والتنمية اتبع  حزب فإف ،في ضوء المحددات المذكورة
ووضعيما في  ،تقميص دور المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية مقابؿ الدور الشعبي أيا كاف توجيو

ة الكمية لمسياسة التركية، وىي وفي ضوء المحددات الرئيس ،إطارىما المعقوؿ دوف إفراط أو تفريط
في  ؼٌ لذلؾ ثمة اختبل؛ وحماية المصالح العميا التركية ،مع الغرب اإلستراتيجيةالحفاظ عمى العبلقة 

توسيع تـ والموقؼ مف القضية الفمسطينية خبلؿ فترتي حكـ العدالة والتنمية، فكمما  ،السياسة التركية
صبلحيات الحكومة المدنية مارس دورا أكبر في القضية الفمسطينية، واتخذ مواقؼ أكثر تشددا حياؿ 

 . إسرائيؿ في ضوء محددي السياسة التركية المذكوريف

وحتى نوفمبر  ،2002كمو األولى مف نوفمبر العدالة والتنمية خبلؿ فترة ححزب سعي لقد 
كما عممت حكومة العدالة والتنمية عمى توطيد العبلقة بالغرب، ، عمى طمأنة الداخؿ والخارج 2007

وىي في الوقت  ،االتحاد األوروبي يبما يناسب تنفيذ شروط العضوية ف وتعديؿ القوانيف والسياسات
كف الحزب مف ف السياسية، وىو ما مؤو العسكرية في الشتحد مف تدخؿ المؤسسة  يذاتو السياسات الت

 آف واحد، يتحقيؽ أكثر مف ىدؼ ف

تولي ،  2007ىي مرحمة ما بعد انتخابات ، و الثانيةوفي فترة حكـ حزب العدالة والتنمية 
ميمة وزارة الخارجية بعد أف رىا البروفيسور أحمد داود أوغمو ومنظ ،ميندس السياسة الخارجية التركية

االستجابة بالرأي العاـ ، و سعت الحكومة لتعظيـ الدور المدني ،ف مستشارا سياسيا لرئيس الوزراءكا
بقدر اإلمكاف لمطالبو مقابؿ تحجيـ دور المؤسسة العسكرية، وبذلؾ جعمت الرأي العاـ مقاببل لنفوذ 

بعض العسكر، وىي السياسة التي اختبرتيا الحكومة باإلعبلف عف الكشؼ عف مؤامرة دبرىا 
الدستور  ييبلت فالحكومة، وقامت بتعدي فالعسكرييف األتراؾ السابقيف والحالييف الغتياؿ قيادات 

اضطر جنراالتيا إلى  يوضغطت عمى المؤسسة العسكرية الت لمحاكمة المتيميف أماـ القضاء المدني،
ي إطار ىذه وف 88،وليست أعمى منيا ،اإلعبلف عف أف المؤسسة العسكرية جزء مف الدولة التركية

المرحمة سمحت الحكومة أو تركت لمقوى الشعبية الفرصة لمخروج إلى الشوارع بمئات األلوؼ تنديدا 
 واإلغاثةثـ قوافؿ المساعدات اإلنسانية  ،2009يناير ، و 2008اإلسرائيمي عمى غزة ديسمبر  بالعدواف
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ا تسعة مف األتراؾ عمى متف أثناء العدواف أو بعده، وصوال إلى قافمة أسطوؿ الحرية التي قتؿ فيي
  السفينة مرمرة، والتأكيد عمى أف تركيا لف تعطي ظيرىا لغزة.

وتحوؿ الرأي العاـ التركي أحيانا إلى عامؿ ضغط قوي ضد إسرائيؿ مقابؿ ضغط عمماني  
لضغوط قطع بيف الطرفيف، ال يستجيب  حائرافبدا الحزب  ،وعسكري في الحفاظ عمى العبلقة معيا

ساعد الحزب ، العصور السابقة يكما كاف ف ،ات الدافئة مع إسرائيؿالعبلق يوال يستمر ف العبلقات،
عمى جميع  مية التقارب اإلسرائيمي اليونانيعمى ذلؾ الموقؼ المتجو لمبرود في العبلقة مع إسرائيؿ عم

زب والعبلقة الخفية بح ،الدور اإلسرائيمي شماؿ العراؽ، و 2010- 2009المستويات خبلؿ عامي 
العماؿ الكردستاني، وىما ما يمكف اعتباره تيديدا لممصالح العميا التركية وألمنيا القومي، ومف ثـ فإف 

كما  .الدور التركي المتزايد في غزة تحديدا يعد في أحد أوجيو رد فعؿ تركي عمى السياسات اإلسرائيمية
ـ األبرز لسياسات تركيا في ىذه كانت اإلطار العا " تصفير المشكبلت مع دوؿ الجوار"إستراتيجيةأف 

المرحمة في الشرؽ األوسط عمى الصعيد السياسي، وعمى الصعيد االقتصادي جرى التركيز عمى 
استعماؿ الموارد المائية، والمنافذ البحرية وخطوط نقؿ النفط في بناء السياسات العامة في المنطقة، 

 89ات.وثقافيا جرى إبراز الجانب الديني في بنية ىذه السياس
بالرغـ مف السعي التركي نحو مستقبؿ أوروبي، إال أنيا ال تزاؿ تربطيا بمنطقة الشرؽ إذف و 

عديد مف الروابط والمصالح. وقد ظيرت الحاجة الماسة ليذا الدور بعد االضطرابات التي الاألوسط 
نتيجة لما وعميو وك. 2003السيما بعد الغزو األمريكي لمعراؽ في مارس مف عاـ و شيدتيا المنطقة 

تسعى لتحقيؽ مصالحيا في المنطقة عف  في الشرؽ األوسط سبؽ، فإف تركيا ومف خبلؿ إستراتجيتيا
عدة عوامؿ  وىناؾ ،وليس التفاعؿ في التطورات والتفاعبلت اإلقميمية ،طريؽ ما أطمؽ عميو التأثير
لمنطقة الشرؽ األوسط لتقبؿ  الدور لعؿ أبرزىا؛ قابمية الدوؿ التي تنتمي ىذاُتسيـ بشكؿ كبير في تزايد 

السيما االقتصادية و  ،االقتراحات التركية، واتجاىيا نحو زيادة مستوى التعاوف معيا في شتى المجاالت
مف  منيا. فضبًل عف تميز تركيا بأنيا قوة جديدة جاذبة تستطيع أف تقدـ بديبًل في المنطقة عف كؿٍ 

اساتيا إزاء منطقة الشرؽ الواليات المتحدة بمراجعة سي فإف تركيا ترى أف  قياـواشنطف وطيراف وليذا، 
االستقرار في العراؽ،  بإفساح المجاؿ لمدبموماسية التركية في المنطقة يسيـ في توفير حالة مف األوسط

                                                           

 .56المصدر السابؽ، ص  89 
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متبلؾ تكنولوجيا نووية، وبذؿ مزيٍد مف الجيد الالسعي اإليراني  يساعد في السيطرة عمى قضيةو 
 90.اإلسرائيميلتسوية الصراع العربي ػ 

 
 سبتمبر 11: العالقات األمريكية التركية بعد أحداث ثانياً 

جديدة لا تركياتجاه  الواليات المتحدة سياسةمبلمح دأت ب ،2001ر سبتمب 11اث أحد مع  
 لموالياتعي ولدت اعاأ 2001ر سبتمب 11داث فأح،  2002ـ لعاوؿ النيائي بحماشكميا  لتأخذؿ تتشك

عمى ة جديدلا السياسةه ذىء نشاـ إفت ،الباردة الحربء نتياا بعدردد لتا بياشا التي اتركيبأىمية  المتحدة
 ،بنوالجا متعددؿ بشكو ،جديدلالعالمي ـ ااظلند اعواسيخ قربو في ت تقوـلر لكثياييا دل تركياس أف ساأ
ذ لتأخ كياتر دت عا 2001ر سبتمب 11اث أحد بعد، فالباردة الحربء ثناؿ ألحااعميو ف مما كار كثؿ أب

 .ناأوردكما دي قتصاؼ اىا كحميدور بعد جديدف مكحميؼ عسكري  ىادور 
 

ؿ خبلف مو "باإلرىاب"، الواليات المتحدة أسمتوعمى ما  الحربفي وي لقؼ الحميا باتت           
العبلقات األمريكية د سا الكويتر يرتحرب ح بعد، ففغانستاأفي  السبلـظ حفوات ق في المشاركة
 ،قعتياوت التي االقتصادية بالمكاسب الحربه ذىف مرج تخـ ل تركياف إحيث ، رتولتف اموع ن التركية
مو في دما ستقؼ ضعاأ ةثثبلب ستكس تركياأف  الحربؿ قبرح صد قؿ اوز أوت قورتالرئيس ف كا حيث

 أمريكا قياـف إف ،هذىؿ ألما خيبة جانبلى وا ،ضةرلمعادات انتقااه عمى رض ردفي معؾ لوذ ،الحرب
 ،السياسيةع ضاوألا ترتيباتوؿ حراؽ لعا شماؿفي راد ألكا زعماءلا معضاتيا ومفاف م تركياد ستبعابا
ؾ لذفي ر لمتعثا تركياد قتصااعمى وخيمة نتائج  لياف كا، ويلجا الطيراف حظرو  ،االقتصادي حظرلوا
بقي و ،لثقةا دـه عوديسء ضع سيوفي  باتت التي األمريكية التركية العبلقات بالتالي عمى و ،تقولا
 11اث أحدؿ قب 2001ـ لعااحتى العبلقات في ذب بذلتف ام القميؿ معنسبيا  اتضع ثابولذا اى

  91،رسبتمب
 11اث أحد بعدتيا ذرو تبمغ التيو راؽ لعايكية تجاه رألما السياسةفي  التصعيدوتيرة زادت      
ؼ قولمف اكاو ،السيطرةت تح ففغانستاأضع و بعد ،راؽلعا الحتبلؿلفعمي ا التخطيط أدب ، إذرسبتمب

                                                           
90 Bulent, Aliriza, and others: Turkeys Evolving Dynamics Strategic choices for U.S.-Turkey 
relations, Center for strategic and International Studies, March 2009. page, 37. 
91Ugur, Buyuktepe:Turk Amerikan Iliskileri, Trabzon, Karadeniz Univesite,2006. 

 .2006أور، بيوؾ تبو: العبلقات التركية األمريكية، طرابزوف، جامعة البحر األسود، 
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 الحكومةف تة مومتفاتصريحات در تص كانتف ،راؽلعافي  أمريكا سياسةتجاه ردد المتا التركي
 زعيـ بيجميت الـ ودوألوطف الزب الحا رئيسز يمماود كائو مسعرشو أجاويد بوالند بقيادة االئتبلفية

 التي الواليات المتحدةرأى عمى مية دقتصاامة ـ أزلعاذا افي ى تركيا عاشتو  ،الوطنيؿ لعمزب اح
ه ذىرت ستموا ،العبلقاتر توفي تزاد مما في تركيا،  السيئة االقتصادية باألوضاعثة رمكتر غي كانت

ه ذىؿ كـ غورإلى السمطة،  والتنميةلة دالعا بحزبأتت  التي المبكرةلعامة ا االنتخاباتحتى ع ضاوألا
عمى  الحربرى أف ت التركيةوات لمق المشتركة األركاف يئةى وقيادة التركية الحكومة كانتط فق التطورات

 92.الواليات المتحدة جانبلى إ فييا المشاركةف مر نو ال مفأو  ،وشيكة باتتراؽ لعا
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  :الرابعالفصل 

 (2015-2001) الرؤية األمريكية لمدور التركي في الشرق األوسط

 -المقدمة:

مى ف عاىر المف  أكثرمحمييف  العبيفجديدة تراىف عمى  أمريكية إلستراتيجية نموذجاً  ُتّعُد تركيا
وتنشط الدبموماسية التركية في عدة  ،وتعقيداتيا الساخنة ، التورط العسكري المباشر في قضايا المنطقة

محاولة وتجمى ىذا الخط في  و ،عبر العراؽ وسوريا األوسطالشرؽ  إلىذىب  اتجاىات فمنيا ما
و ما لفت انتباه ، وىآسيا، بحر قزويف ووسط األسوديتجو صوب البحر  ، ومنيا ماإسرائيؿالتوسط مع 

النظر في  إعادةوالعناية بيا بضرورة  ،والتركيز عمى استثمارىا ،السياسية والدبموماسية األوساطمختمؼ 
الضوء عمى متغيرات  إلقاءمف محاولة  حياؿ تركيا، وفي ىذا السباؽ البد   األمريكيةالسياسة الخارجية 

تركيا  فّ فإلذلؾ  ،لتعظيـ مصالحيا المشتركة التركية سعياً  - األمريكيةصياغة نيج جديد لمعبلقات 
والتفاعبلت ، التأثير في التطورات -عميو أطمؽتسعى لتحقيؽ مصالحيا في المنطقة عف طريؽ ما 

قابمية الدوؿ التي  أبرزىالعؿ  ،تساىـ بشكؿ كبير في تزايد ذلؾ الدور ،لوجود عدة عوامؿ اإلقميمية
وى التعاوف معيا في شتى حاتيا واتجاىيا نحو زيادة مستلتقبؿ اقترا األوسطتنتمي لمنطقة الشرؽ 

تقدـ بديبل  أفز تركيا بأنيا قوة جديدة جاذبة تستطيع تميّ ل وذلؾالسيما االقتصادية منيا، ، و المجاالت
في المنطقة عف كؿ مف واشنطف وطيراف. مستغمة الرأي السائد في الواليات المتحدة الذي يرى ضرورة 

 ،المجاؿ لمدبموماسية التركية في المنطقة بإفساحوذلؾ  ،األوسطمنطقة الشرؽ  ءإزامراجعة سياستيا 
وعمى  ،(اإلسرائيمي-الصراع العربيوبذؿ الجيد لتسوية ) ،مما يساىـ في توفير حالة مف االستقرار
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وزيادة مستوى  ،إيرافعبلقات جيدة مع  إقامة أف إلى، تنظر تركيا اإليرانية-صعيد العبلقات التركية
التي تمنحيا  ،الواسعة اإلقميمية إستراتيجيتياعنصراف ىاماف لتدعيـ  أنيماتبادؿ التجاري بينيما عمى ال

 .بيةو األور تكوف جسرا لتصدير الطاقة لمقارة  أفالقدرة عمى 

نظًرا لموقعيا الجغرافي المتميز، دائما، وفي كؿ الظروؼ،  بأىميتيا اإلستراتيجية تحتفظ تركيا
والشرؽ األوسط، كما أنيا دولة مطمة عمى  ،والبمقاف ،جغرافي مميز بيف القوقازالواقع عمى مفترؽ 

 إفوعميو يمكف القوؿ ، تتحكـ بمضيقي البوسفور والدردنيؿوالبحر األبيض المتوسط، و  ،البحر األسود
ويبعد الموقع الجيوستراتيجي الذي تتمتع بو تركيا يؤىميا ويفرض عمييا االىتماـ باالعتبارات اإلقميمية، 

عنيا أي شكؿ مف أشكاؿ التيديد األمني ألراضييا مف ناحية، ويعود عمييا بمنافع اقتصادية عديدة 
سواء في إطار عبلقاتيا التجارية، أو مف خبلؿ عبور موارد الطاقة عبر أراضييا مف ناحية ثانية، 

 .مف ناحية ثالثةويمنحيا موقعيا ىذا مجااًل أوسع لمحركة والبحث عف النفوذ اإلقميمي والدولي 

 عمى كؿ المنطقة في التركي والدور األمريكية لئلستراتيجية التطرؽ بعدفي الفصؿ السابؽ و 
 األمريكية اإلستراتيجية رؤية في البحث لزامنا بات الميمة، سبتمبر 11فترة ما بعد أحداث  في حدة
 الدراسة مف اليدؼ تحقيؽ في فائدة مف ذلؾ في لما الدراسة؛ ىذه فترة في المنطقة في تركيا لدور

 .عنوانيا مع وباالنسجاـ

 تصورا واشنطف وضعت أف الزمف مف الفترة ىذه في األمريكية اإلستراتيجية مبلمح مف كاف
" تركيا" مثؿ األوسط الشرؽ منطقة في الحميفة الدوؿ بعض ويضـ إسرائيؿ، محوره إقميمي، نظاـ لبناء
 كانت ولكف وحمايتيا، األمريكية المصالح ومراعاة قميمية،اإل السياسة في فاعؿ دور لعب عمى القادرة
 عمى تركيا أبواب بفتح الجغرافي الدعـ حدود في المنطقة، في تركيا دور تختزؿ األمريكية الرؤية

 لشف تمتد وتدابير وسائؿ مف مناسبا يراه ما التخاذ الثقة كامؿ األمريكي الحميؼ مانحة مصارعيا
 حتى أو الحرب، في فعمية مشاركة دوف وذلؾ التركي، الجار أراضي فوم المنطقة، دوؿ عمى حروب

 ."الحرب في إنابة ال" أي ليا؛ التخطيط في

 إلى بالدخوؿ تركيا تقوـ أف مؤداىا كاف والتي التركية، األمنية السياسة مع يتناقض كاف وىذا
 عمميات غرفة ضمف كييفاألمري مع بالتنسيؽ تعمؿ منفصمة عسكرية قيادة وتحت بأكممو، العراؽ شماؿ

 الحرب انتياء بعد العراؽ في الوضع إدارة سيتولى مف ىي تركيا تكوف أف عمى لمجانبيف، مشتركة
 ما غرار عمى وذلؾ وأمنية، واقتصادية سياسية مؤسسات وبناء الببلد، تعمير إعادة عمى والمساعدة

 عمى تقوـ التي تركيا جيةإستراتي مع يتفؽ وىذا طالباف نظاـ إزاحة بعد أفغانستاف في حصؿ
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 والتنمية العدالة حزب وصوؿ منذ بيا تشعر تركيا بدأت متزايدة بالنفس ثقة عف تنـ وىي ،"المشاركة"
 .لمحكـ

 في التطورات مف جممة عمى الوقوؼ مف بد   ال التركية الخارجية السياسة محّددات ولفيـ
 قمصت والتي والتنمية، العدالة حزب أجراىا يالت والدستورية التشريعية واإلصبلحات الداخمية، األمور
 خطوات واتخذت األجنبية، االستثمارات دخوؿ أماـ واسًعا الباب وفتحت العسكرية، المؤسسة دور

لغاء اإلعداـ، عقوبة إلغاء: مثؿ اإلنساف؛ حقوؽ مجاؿ في واسعة  ىذه لكف العسكرية، المحاكـ وا 
 أكثر جعميا مما األوروبي؛ االتحاد إلى لبلنضماـ اتركي مفاوضات في تقدـ عف تُثِمر لـ الخطوات

 الشرؽ منطقة في خاصة العالـ، في الدوؿ ومعظـ األمريكي، الجانب مع الَعبلقات دعـ في رغبة
  93.األوسط

 النظر وجيات في خبلًفا تُِثير زالت ما التي القضايا بعض ىناؾ فإف ذلؾ، مف الرغـ وعمى
 التي القتؿ أعماؿ األمريكي الكونجرس واعتبار القبرصية، مشكمةبال المتعمقة خاصة الجانبيف، بيف

 تركيا،وكذلؾ غضب أثار ما وىو جماعية، إبادة 1917 - 1915 عامي بيف األرمف ليا تعر ض
 .النووي برنامجيا بسبب إيراف عمى عقوبات بفرض األمف مجمس لقرار أنقرة رفض

 اإلسرائيمية - التركية الَعبلقات تدىور ىو الجانبيف بيف الَعبلقات صفو يعكر ما أىـ ولعؿ 
 الدولية، المحافؿ في اإلسرائيمييف القادة ضد" أردوغاف" يتخذىا التي المتشدِّدة والمواقؼ ،2008 منذ

 وال المنطقة، في وسياساتيا المتحدة الواليات عف التركي العاـ الرأي لدى السمبية الصورة عمى عبلوة
 قد مما ألنقرة؛ الخارجية العبلقات بوصمة توجيو في بو يستياف ال دوًرا بيمع التركي الجميور أف سيما
 الجانبيف مسؤولي سعي مف الرغـ عمى الجانبيف، بيف الوثيقة الَعبلقات في بتغير المحددات ىذه تنذر
 .الَعبلقات ىذه أواصر توطيد إلى

 البرلماف رفض عف عبارة كانت والتي إلييا، التطرؽ سبؽ التي" المذكرة" حادثة وما  
 ضد شمالية جبية وفتح التركية، األراضي عمى أمريكية قوات بنشر تقضي حكومية لمذكرة التركي
 المنطقة، في لدورىا األمريكية الرؤية إطار خارج تركيا إندفاع عمى واضح دليؿ إال حسيف، صداـ نظاـ

 التركي، البرلماف قرار مف" انتقاما" فقط ليس تركيا، تجاه السمبية األمريكية المواقؼ توالت لذلؾ ونتيجة
 ورغـ العراؽ، عمى الحرب وتركيا،أثناء والعراؽ المنطقة تجاه األمريكية السياسة في تغيػّر إطار في بؿ
 شماؿ في التركية" الحمر الخطوط" تخترؽ الكردية" البشمركة" قوات كانت التركية، التحذيرات كؿ

                                                           
93 Madeleine K. Albright And Others: U.S  – Turkey Relations A New Partnership, Independent 
Task Force Report No . 69, Page, 10.    



81 
 

 واشنطف كانت وفيما األمريكية، القوات ورعاية أنظار تتح وكركوؾ الموصؿ مدينتي وتدخؿ العراؽ،
 وتدعوىـ التركية، األراضي عمى المتواجدة المعارضة اإليرانية" خمؽ مجاىدي" عناصر مع صفقة تبـر

 في والمتواجدة لتركيا، المعارض الكردستاني العماؿ حزب قوات مع ذلؾ تفعؿ لـ فإنيا سبلحيـ، لتسميـ
 تستبعد واشنطف كانت العراؽ، بناء إعادة عممية ومع بأسمحتيا، ُمحتفظة تزاؿ ال والتي العراؽ، شماؿ
 قوة لمشاركة تتحمس لـ واشنطف أف كما التركية، الشركات مف شركة أية مع عمؿ عقود أية إبراـ

  94العراؽ. في األمف حفظ قوات في تركية عسكرية

 ضابطاً  عشر الثني األمريكية تالقوا  اعتقاؿ عف أسفرت  التي السميمانية عممية جاءت لذلؾ
 األتراؾ، والجنود الضباط لقييا التي السيئة والمعاممة تنفيذىا، طريقة لجية ميمة كانت والتي تركّياً 

 اتصاالت أجيزة ومنيا التركية، الخاصة القوة مقر محتويات عمى المياجمة األمريكية القوات واستيبلء
 تشمؿ التي الوثائؽ مف والعديد أنقرة، في األركاف ورئاسة يةالترك القوة قيادة بيف لممكالمات مشّفرة
 في عضواف المتحدة والواليات تركيا أف وبما السميمانية، منطقة في األتراؾ مع المتعاونيف أسماء
 األضواء، عف بعيداً  ثنائية بصورة االتيامات نقؿ أو المسبؽ التنسيؽ ويستطيعاف األطمسي، الحمؼ
 ليا ومخططاً  مدبرة كانت بؿ عفوية تكف لـ الواقعة فإف يحدث، لـ ذلؾ أف ماوب إشكاالت، أية وحؿّ 
 .واشنطف في والعسكرية السياسية المستويات أعمى عمى

 القوات سػُيخرجوف األمريكيوف كاف آجبلً  أـ عاجبلً  بيراند، عمي محمد السياسي الكاتب قاؿ 
 ىي لواشنطف األساسية السياسية ألف أنفسيـ؛ تنظيـ مف التركماف ويمنعوف العراؽ شماؿ مف التركية
 اخرجوا: "عنوانيا تركيا إلى أمريكية رسالة ىي السميمانية حادثة أف بمعنى لؤلكراد، العراؽ شماؿ ترؾ
 ."العراؽ شماؿ مف األتراؾ أييا

 المحظة منذ معيا تحالفيـ عمى العراؽ أكراد مكافأة تريد أمريكا كانت أخرى جية مف      
 طبعاً  بذلؾ والمقصود أجنبي، عنصر أي تواجد مف منطقتيـ تنظيؼ خبلؿ مف وذلؾ لمحرب، األولى
 مف نوعاً  العراؽ شماؿ في تركي عسكري 5000 وجود في ترى كانت تركيا أف وبما التركية، القوات

 وجود مىع قوياً  احتماال يفتح األتراؾ إخراج أمريكا نية فإف مستقمة، دولة األكراد إعبلف لعدـ" الضمانة"
 تعّثر إذا ما صورة وفي ذلؾ، مصالحيا اقتضت حاؿ في مستقمة كردية دولة لقياـ أمريكية خطط

يراف تركيا سيما وال اإلقميمية، القوى تيديد أرادت ما أو العراؽ، في تواجدىا  كياف قياـ إعبلف عبر وا 
 في تركيا وسياسات يكا،أمر  سياسات بيف أكثر باعدت أنيا الحادثة ىذه نتائج مف ولعؿ مستقؿ، كردي
 لدورىا واشنطف ورؤية أنقرة سياسة بيف االختبلؼ عف الناتج السياسي التباعد ىذا إف األوسط، الشرؽ
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 قضايا في الجانبيف سياسات مقارنة خبلؿ مف الفصؿ ىذا في أبعاده قياس محاولة سيتـ المنطقة في
 .عربيةال والثورات ،"اإلرىاب"وقضية السبلـ، كعممية رئيسة حيوية
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 المبحث األول: عممية السالم 

 نبذة تاريخية 
، في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمياألمريكية دور الواليات المتحدة الكثيروف توصيؼ  حاوؿ 

بالطبع، فوصفو البعض "بالوسيط" مع اختبلفيـ عمى أنو  اإلسرائيميومف ضمنيا السبلـ الفمسطيني 
خر، فجادؿ بأنو أكثر مف ذلؾ بكثير، معتبريف أف ىذا الدور ىو اآلمر نزيو أـ ال، أما البعض اآل

معتمديف في تقديرىـ ىذا عمى المكانة الدولية التي تتمتع  الناىي في عممية  السبلـ العربية اإلسرائيمية،
بيا الواليات المتحدة، وىناؾ مف اعتبر أف الطرؼ األمريكي يحث ويشجع األطراؼ المعنية عمى 

لتسوية سممية دوف إقحاـ نفسو بشكؿ مباشر في خضـ معارؾ المفاوضات الضارية؛ وذلؾ الوصوؿ 
لخوفو عمى عبلقاتو المميزة مع إسرائيؿ، وبعض الدوؿ العربية "المعتدلة"، وغالبا ما كاف أصحاب ىذا 
الرأي مف األمريكييف، ووصؼ بعض العرب الدور األمريكي بأنو متقمص لوجية النظر اإلسرائيمية، 
ومتبيف ليا بمعنى الكممة، مف جية ثانية حاولت تركيا أف تقؼ بجانب القضية الفمسطينية عمى وجيو 
الخصوص، ولكف دوف أف تصطدـ بالموقؼ األمريكي، أو برؤية أمريكا لدورىا في المنطقة عمى 

 اعتبار أنيا حميؼ قوي ليا.
 
 الشرؽ األوسط منذ طرح فػكرتو خبلؿكاف التصور العربي بشأف المؤتمر الدولي لمسبلـ فػي         

برعاية  اإلسرائيمي - العربيالصراع  أطراؼصيغة تنظيمية مناسبة لتجميع  إيجاد، ىو السبعينات
أف يكوف عمى وقد تضمف ىذا التصور تأكيدا  ،كافػية لتحقيؽ تسوية ليذا الصراعوضمانة دولية 

 .338، 242ا لمقراريف التسوية طبق الصبلحيات الكاممة إلقرار الدوليلممؤتمر 

ليذا التصور، إذ تضمف  غايراجاء م 30/10/1991في مدريد ي نعقاد المؤتمر الدولي لمسبلـ فػلكف ا 
نو لف تكوف لممؤتمر سمطة فػرض حموؿ عمى األطراؼ ، كما لف ، ما يفيد أمؤتمرالخطاب الدعوة إلى 

 95 .ؤلطراؼلكوف لو سمطة اتخاذ قرارات ممزمة ت
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ىذا الجزء مف صيغة  وسار، عمؿ بشكؿ أكثر فػاعمية"، فمف "صيغة مدريد لثانيالجزء أما ا 
وكؿ مف سوريا ولبناف  ،عنى بالمفاوضات الثنائية المباشرة بيف إسرائيؿأوليما يُ ، اتجاىيف فيمدريد 

 قميمياإلة والبلجئيف والبيئة والتسمح واألمف االقتصاديواألردف وفػمسطيف، وثانييما يعنى بقضايا التنمية 
 ،تشارؾ فػييا إسرائيؿ التيإطار المفاوضات متعددة األطراؼ  في اإلقميميةوالمياه، وغيرىا مف القضايا 

 ،العربيواتحاد المغرب  ،الخميجيوممثموف مف مجمس التعاوف  ،ودوؿ الطوؽ باستثناء سوريا ولبناف
  .إلى ممثميف مف الياباف والدوؿ األوروبية باإلضافة

 ذي الدوليلفكرة المؤتمر  التقميديصيغة مدريد قد تجاوزت الشكؿ  فإقوؿ وىكذا يمكف ال 
لـ تظير  التيفػقد خرجت "صيغة مدريد" تماما عف اإلطار التنظيمي لييئة األمـ المتحدة ، الصبلحيات

ف شاركت رسميا كمراقب ،طيمة جوالت التفاوض جرت الجوالت الخمس األولى،  ،ىذا السياؽ في، وا 
 الذيمسار، األمر  أيتقدـ عمى  أي إحرازإسرائيؿ دوف  فيظؿ حكـ الميكود  في مف المفاوضات

. 1992وحتى نياية إبريؿ ،  1991أصاب صيغة مدريد بالعجز طيمة الشيور الممتدة مف نوفػمبر 
وتزعمو االئتبلؼ الحاكـ بيا منذ  ،تؿ أبيب فيسحؽ رابيف إلى السمطة إوبوصوؿ حزب العمؿ بزعامة 

  ،ه آلية التفاوض السريبدأ العدوؿ تدريجيا عف صيغة مدريد تجا ،24/07/1992

 فيومنظمة التحرير  ،المجوء إلى ىذه "السرية" ىو رغبة إسرائيؿ فيوكاف االعتبار الرئيسي 
وقد تعثرت ، أو ضغوط األطراؼ اإلعبلمية والجماىيرية،التفاوض المباشر بعيدا عف الضغوط 

شيرا مف نوفػمبر  22واشنطف عمى مدى  فيفمسطينييف واإلسرائيمييف مفاوضات السبلـ الثنائية بيف ال
 مفاوضات أوسمو تشيد فيكانت القناة السرية  ،الوقت نفسو فيلكف  ،1993إلى أغسطس  1991
وىكذا مثمت المفاوضات السرية انعكاسا لعدد مف الضغوط الداخمية والخارجية ، موضوع القدسحوؿ 
بدأت  التيعممية التسوية  إلدارة التنظيمي اإلطار في تحوال رئيساً التفاوض، كما مثمت  طرفيعمى 

 96 بصيغة مدريد.

 األردنيصياغة اتفاؽ السبلـ  في" قد تجمعتا أوسموعمى أف الصيغتيف معا "مدريد" و"  
عمى المنقضية  الثبلثحاؿ، فػقد شيدت السنوات  أيوعمى  ،1994 أكتوبر فيبـر أ الذي اإلسرائيمي

شيدت ف، 1991 أكتوبر فيبمدريد السبلـ العربية اإلسرائيمية منذ بداية عممية  تحوالدريد بدء مؤتمر م
توقيع  1993فػقد شيد عاـ الميمة لمغاية؛ ، بعض التطورات 1994عاـ  اإلسرائيميةالعبلقات العربية 

                                                           
 .555، ص السابؽالمصدر   96



85 
 

عقود الوقت قد حاف لوضع حد ل أفعمى  أكدت الذي سرائيمياإل - الفمسطينيالمبادئ  إعبلفاتفاؽ 
 أفرسميا  أكدت التي اإلسرائيمية -توقيع معاىدة السبلـ األردنية  1994المواجية والنزاع، وشيد عاـ 
 .انتيتحالة الحرب بيف الطرفػيف قد 

وسادت خبلؿ  ،إسرائيؿالصراع إنياء حالة الحرب مع  فيوأعمنت أطراؼ عربية غير مباشرة   
 1995بأف عاـ  -ر عنيا مف جانب بعض قادة المنطقة تـ التعبي -الشيور األخيرة مف العاـ توقعات

ة، بقضية وريا ولبناف رغـ وجود عقبات رئيسوكؿ مف س إسرائيؿسوؼ يشيد توقيع معاىدات سبلـ بيف 
أف أسس مرحمة  إلىما يشير فيالسيما فػيما يتعمؽ بالجوالف، و  ،عمى المساريف األساس، فياألمف 

، رغـ استمرار احتماالت استقرتقد  اإلسرائيمية - ت العربيةجديدة ذات مبلمح معقدة مف العبلقا
حد كبير رصد خصائص عامة قابمة  إلىويصعب ، والتوترات والتطورات غير المتوقعة االىتزاز

 إلى، لكف يمكف اإلشارة اإلسرائيمي العربيمسار الصراع  فيلبلستمرار لتمؾ المرحمة الجديدة 
  -ف:نقطتي

األوسط،  المييمف عمى تفاعبلت الشرؽ الرئيسالصراع لـ يعد  اإلسرائيمي العربيف الصراع أوال: إ
اإلسرائيمية مع الدوؿ  العبلقاتفػقد شيدت  ،إلى دائرة أطرافػو المباشرة وتقمص نطاقو بشكؿ سريع ومثير

 إسرائيؿتجاوزت ما يحدث بيف بمباركة أمريكية تطبيع العبلقات  باتجاهالطوؽ" تطورات "العربية خارج 
، األطراؼ متعددةية أو ئيدور عمى مسارات التفاوض الثناما  مع ارتباط، ودونما دوؿ الطوؽوبعض 

بزيارات لكؿ مف المغرب وتونس وقطر والبحريف وعماف  عمى سبيؿ المثاؿ لوف إسرائيميوفؤو مسقاـ  فقد
رية بيف إطار المفاوضات المتعددة أو االتصاالت الثنائية، وجرت اتصاالت مكثفة معمنة وس في

"مجاالت  فيالتعاوف  إلىوعدد آخر مف الدوؿ العربية، أشارت تقارير مختمفة إلى أنيا تطرقت  إسرائيؿ
 ."أمنية

واألطراؼ العربية المبلصقة ليا قد تقمصت إلى حد  إسرائيؿ الصراع المسمح بيف احتماالت فثانيا: إ 
كما كانت  عة قائمة بجديةة الواسأو العمميات العسكري ،مـ تعد احتماالت نشوب الحروبفبعيد، 

إال أف ىذه المرحمة سرعاف ما تبلشت نتيجة لؤلحداث المتبلحقة، والتي أثرت عمى الوسيط  97ة،قائم
األمريكي، فاندالع االنتفاضة الثانية بعد مجيء شاروف لمسمطة في إسرائيؿ، وسقوط حكومة باراؾ مع 
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ديفيد، أدى إلى خمط األوراؽ مف جديد، وتراجع باراؾ في كامب  –عرفات  –سقوط مفاوضات كمينتوف 
  الوضع عمى جميع مسارات المفاوضات.

 المطمب األول: عممية السالم في اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط

 المتمثمة في "الديمقراطية، والعدالة، والمساواة ،وحقوؽ اإلنساف" يوما لـ تتقدـ القيـ األمريكية
 -العميا التي تقـو عمى السيطرة "العسكرية واالقتصادية" المطمقة عمى العالـ  ةعمى المصالح الوطني

عممية  األوسط، وفي سياؽ ىذا الترتيب لؤلولويات، يكمف موقع في اإلستراتيجية األمريكية في الشرؽ
في ىذه اإلستراتيجية حتى اآلف، واتفؽ ىذا الوضع حتى اآلف مع سياسات  السبلـ العربي اإلسرائيمي

ستراتيجية المحافظيف المتغطرسة في  األحبلؼ واالحتواء التي كانت سمة مرحمة الحرب الباردة، وا 
تبنت اإلدارات األمريكية المتتالية مقاربة تقوـ عمى إدارة الصراع مرحمة ما بعد الحرب الباردة، فقد 

 .وفير مقومات الحؿويعود ذلؾ باألساس إلى عدـ قدرتيا عمى ت اإلسرائيمي بداًل مف حمو،   -العربي

ـ تعد تخدـ العبلقات األمريكية العربية، وبالتالي عممية السبلـ العربية اإلسرائيمية، والتي بات ل
عمى  سبتمبر 11يجمات توقفيا يشكؿ كارثة لمجمؿ المصالح األمريكية في المنطقة والعالـ، ف

قوة الواليات المتحدة الضخمة  يا مف تطورات أظيرت حقيقة أفالواليات المتحدة األمريكية، وما تبع
ف كانت قادرة عمى الرد العسكري بعد   غير كافية وحدىا لحماية أمريكا، ومصالحيا الحيوية، وا 
، ومف ىنا فإف تحسيف موقع العممية السممية في الشرؽ األوسط في  تعرض ىذه المصالح ألي ىجـو

اية المصالح األمريكية وتحقيؽ سبلـ اإلستراتيجية األمريكية تجاه ىذه المنطقة، وحده الكفيؿ برع
 98 عادؿ في المنطقة.

مارتف  قاـوعدـ االستقرار التي تييمف عمي الشرؽ األوسط،  ،االضطراب ةفي ظؿ حال 
لة برنامج ؤو مؤسسة بروكنجز، وتمارا كوفماف مسأنديؾ مدير مركز ساباف لدراسات الشرؽ األوسط ب

بناءة إلعادة التوازف في منطقة  إستراتيجيةوضع  يفالعالـ العربي في مركز ساباف  اإلصبلح في
وسياسيات ستراتيجيات إوضع سعت ل( التي 2008ار سمسمة )فرصة الشرؽ األوسط، وذلؾ في إط

وقد ركزت الدراسة التي حممت عنواف "إعادة لذي كاف عمى وشؾ االنتخاب، لمرئيس األمريكي ا
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 زفاسية "تو ضرورة تنشيط دبموما، عمى ة لبلحتواء"بناء إستراتيجيةفي الشرؽ األوسط .. نحو  التوازف
 ،األىمية العراقية الحرب ي احتواءالعمؿ عم، و اـ بيف القيـ والمصالح األمريكيةوتأكيد االنسج ،القوي"

منع إيراف مف أف تصبح قوة نووية، وأخيرًا دعـ التحوؿ الديمقراطي في ، و االعتداؿ ىدعـ قو و 
  .المنطقة

الذي نتج عف تعفف  إلي أف ضعؼ الوضع األمريكي في المنطقة رةوىنا ال بد مف اإلشا
، فقد ثبت فشؿ المقولة اآلخريفقد زاد احتياج الواليات المتحدة إلي مساعدة  اإلستراتيجيات السابقة

ونتيجة لموضع المتأـز في العراؽ، ونتائج حرب ، "مف ليس معنا فيو ضدنا" :رئيس بوشالشييرة لم
لذا يجب  المتكدسة؛ بعدـ نجاعة األداة العسكرية في حؿ مشاكؿ المنطقة لبناف، يجب االعتراؼ
، ولكف البد مف االعتراؼ أف جميع ممفات بالتأكيد الضعؼليس معناه  ، وىذاالعودة إلي الدبموماسية

 99 .البناءة إليجاد الحموؿ وسيمةفي حاجة لقدر مف الدبموماسية ك الشرؽ األوسط

  -م السورية اإلسرائيمية:المطمب الثاني: عممية السال

في  األوسطجوالت التفاوض بيف الطرفيف خبلؿ مؤتمر مدريد لمسبلـ في الشرؽ  أولىبدأت 
وروسية عقب انتياء حرب الخميج الثانية. لـ  أمريكيةبرعاية  1992مف عاـ  األوؿاوكتوبر/تشريف  30

سحؽ إاليميني  اإلسرائيميمف المفاوضات خبلؿ عيد رئيس الوزراء  األولىتحقؽ الجوالت الخمس 
 .100بؿ عمى كؿ المسارات ،نتائج ليس عمى المسار السوري أيشامير 

قد توقؼ تقريبا  اإلسرائيمية -التفاعبلت السورية ياب تسمتا تيالتيديدات العسكرية ال نتكا
حدة  أكثرظؿ مناخ تيدئة عاـ بيف الطرفػيف. لكف عادت تمؾ التيديدات بشكؿ  في ،1993خبلؿ عاـ 

يونيو  شيري، خاصة خبلؿ 1994ليف السياسييف والعسكرييف اإلسرائيمييف خبلؿ ؤو مى لساف المسع
نيو نياية يو  ففي ،سورياتيديدات تتصؿ بعممية التفاوض مع  -:ف وىمايوديسمبر، متخذة نمطيف رئيسي

 أفَ  إلى مشيراً  ،عدة تصريحات تحذر مف نشوب حرب مع سوريا اإلسرائيميأطمؽ رئيس الوزراء 
ما حرب، خبلؿ ىذا العقدخيارات إسرائيؿ مع سوريا، إما  الجوالف  فيموجودوف  أننا، مقررا "تسوية، وا 
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لـ تتقمص فػجوة الخبلفات بيف  إذا"، وأنو أخرىسنة  27سنة، وسنكوف مسروريف إف بقينا فػييا  27منذ 
سرائيؿسوريا  تعدادا لمواجية احتماالت اس اإلسرائيميمبالغ كبيرة لمجيش ، فػإنو سوؼ يقترح تخصيص وا 

وفػى أواخر ديسمبر، ، غضوف سنتيف أو ثبلث سنوات فيإذا لـ يتحقؽ السبلـ مع سوريا  ،نشوب حرب
باراؾ بأف "مف المحتمؿ جدا حدوث مواجية جديدة مع سوريا،  أييود اإلسرائيميصرح رئيس األركاف 

 فيالصراع  أفف ذلؾ ال يعنى المفاوضات معيا كثيرا، لكنو أضاؼ أ فيإذا طالت حالة الجمود 
 الستخداـأعماؿ تطوير قوتيا العسكرية بنفس معدالتيا المعتادة، مع محاولة تطوير مبادئ وتصورات 

، في المقابؿ وعمى الجانب العربي السوري، فقد ظؿ مرحمة ما بعد تسوية الصراع فيالقوة المسمحة 
، مف خبلؿ االلتزاـ بالسبلـ كخيار 1991يد توقؼ الدور الرسمي عند حدود إظيار حسف النية منذ مدر 

إستراتيجي وحيد، والحرص عمى عدـ خرؽ المعاىدات واالتفاقيات السياسية واالقتصادية مع إسرائيؿ، 
لذالؾ ال يوجد تصور سوري عف الواقع ووسائؿ الضغط والدفاع والحرب، فالخيار الوحيد ىو 

 101السبلـ.

ىذا عممية التسوية عمى  فيف أىـ القضايا المثارة ذلؾ أصبحت قضايا األمف م إلىإضافػة   
برز التفاعبلت المتصمة بإرساء أسس المرحمة أالتطورات العسكرية تمثؿ  أصبحت، بحيث مسارال

سرائيؿ سورياالجديدة لمعبلقات بيف  ، بحيث 1991ولقد اتسع نطاؽ التفاعبلت العسكرية منذ عاـ ، وا 
لكف أوضحت تطورات ، اإلسرائيمية –الساحة العربية تشكؿ مضموف الصراع المسمح عمى  أصبحت
وينحسر نمط  ،قد بدأت تشيد تقمبات وتقمصات حادة يتصاعد مف خبلليا نمط ما  أنيا( 1993العاـ )
عدـ وجود قواعد محددة تحكـ مسارات ىذه األشكاؿ الصراعية  إلىتشير  1994ع عاـ ئوقا ،آخر

تباط بيف تمؾ التفاعبلت المسمحة، وما يجرى عمى االر  أفكؿ األحواؿ وضح  فيلكف ، المسمحة
 -:يمى عمقا، وىو ما يمكف رصده كما أكثرمستوى عممية التسوية قد أصبح 

الضغط عمى سوريا العتبارات خاصة  إلىىذه النوعية مف التيديدات كما ىو واضح تيدؼ أوال: 
  . بالمفاوضات

التحذير مما  فيطواؿ العاـ  إسرائيؿقيادات  رتاستمفػقد  ،تيديدات التسمح الصاروخي السوريثانيا: 
 أفقائد القوات الجوية  بود ينجرتسميو خطر الصواريخ السورية، وفػى يونيو قاؿ الجنراؿ ىارتزيؿ 
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 أيحيث أف ، بإسرائيؿتمحقو سوريا  أفيمكف  الذيضرر بسوريا يفوؽ الضرر  إلحاؽ إسرائيؿبإمكاف 
مف أف عدـ تحقيؽ تقدـ  مرة أخرى  محذراً رة "غارات جوية"، صو  في إسرائيميسيتبعو رد  سوريىجوـ 

 إلىما تيدؼ ىذه النوعية مف التيديدات  ةوعاد ،حرب إلىسوريا قد يؤدى محادثات السبلـ مع  في
بإطبلؽ معتاد كما ىو  اإلسرائيميةولـ تكتؼ القيادات ، عسكرية وسياسية مختمفة إشارات طبلؽإ

ناف خبلؿ جوية مكثفة عمى جنوب لب الجوية اإلسرائيمية بشف غاراتات التيديدات، فػقد قامت القو 
  102.منتصؼ العاـ

 إيصاؿأنيا "تستيدؼ  تمؾ الغاراتأعقاب  في اإلسرائيميالدفػاع جور نائب وزير  يأكد مردخا       
، وصاحب ىذا تترتب عمى مقاطعة عممية السبلـ" أفيمكف  التيسوريا توضح ليا النتائج  إلىرسالة 

تيديد عزؼ واشنطف عمى وتر وضع اسـ سوريا عمى الئحة "اإلرىاب الدولي" في محاولة لتطويع ال
الموقؼ السوري إزاء المفاوضات، وما يتفؽ والمصمحة اإلسرائيمية فعمى ىذا المسار، كاف الدور 

ف ووافقت بيؿ كمينتو  األمريكيتدخؿ الرئيس األمريكي، وما زاؿ الراعي لمتيديد واالبتزاز اإلسرائيمي، 
 أىداؼاتفاؽ عمى  إلىالتوصؿ  إلى 1995وانتيت في مايو مف  ،سورية عمى استئناؼ المفاوضات

 103."والتي سميت "ورقة التفاىمات، األمفوترتيبات  ومبادئ

توقفت المفاوضات بيف الدولتيف  اإلسرائيميةلمحكومة  نتانياىوخبلؿ سنوات حكـ الميكود ورئاسة       
تولى ، و الحكـ  إلىعاد حزب العمؿ  1999مايو مف  17في إلحيائيا، ساعي العديد مف المرغـ 
 إحياءفي  أولبرايتالسابقة مادليف  األمريكيةحت وزيرة الخارجية نج، باراؾ رئاسة الحكومة أييود

 7و  3وانطمقت جولة جديدة في "شيبردز تاوف" في والية فيرجينيا الغربية بيف  ،المفاوضات مجددا
 ،ترأسيا عف الجانب السوري وزير الخارجية السوري حينيا فاروؽ الشرع 2000اـ ديسمبر مف ع
لجاف  أربعوتـ االتفاؽ بيف الجانبيف عمى تشكيؿ ، إسرائيؿباراؾ عف  أييود اإلسرائيميورئيس الوزراء 

في الوصوؿ  أخرىلكف المفاوضات فشمت في النياية مرة  ،لدراسة مختمؼ جوانب االنسحاب وترتيباتو
 ؛طرحت الواليات المتحدة مسودة اتفاؽ عمى الطرفيف قبؿ مغادرتيما الواليات، و اتفاؽ نيائي ىإل

قبؿ  األمريكيوطمب باراؾ مزيدا مف الوقت لدراسة العرض  ،ولتفادي الفشؿ ،الموقؼ إلنقاذالمتحدة 
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 ،فيف. وفي آخر محاولة مف قبؿ بيؿ كمينتوف لجمع الطر أبداخوض جولة مفاوضات ثانية لـ تعقد 
 26في  األسدوعقد معاىدة سبلـ بينيما بعدما تـ تحديد نقاط الخبلؼ واالتفاؽ بينيما اجتمع بالرئيس 

بالمائة مف ىضبة  99يتضمف االنسحاب مف  ،باراؾ أييودوىو يحمؿ عرضا مف  ،بجنيؼ آذارمارس 
باراؾ  أف األسدد فكاف ر ، اإلسرائيمية السيطرةالتي تبقى تحت  األراضيسورية عف  وتعويض ،الجوالف

وبعد ثماني ، فشؿ المقاءو ورفض حتى النظر في الخرائط التي حمميا معو كمينتوف  ،ال يرغب بالسبلـ
سنوات مف الجمود أوكمت الواليات المتحدة األمريكية ميمة الوساطة بشكؿ مؤقت في المفاوضات 

ثبات دورىا اإلقميمي بيذه المناسبة، السورية اإلسرائيمية لحميفيا القوي في المنطقة تركيا، التي حاولت إ
 104إال أف التعنت اإلسرائيمي أجيض ىذه المحاولة في بدايتيا.

 -المطمب الثالث: عممية السالم الفمسطينية اإلسرائيمية:

برعاية الرئيس كارتر  اتفاقية السبلـ بيف إسرائيؿ ومصر تـ توقيع 1979آذار/مارس  26في 
ت ىذه دعو  لتي اعترضت أوؿ مفاوضات عربية إسرائيمية جدية،الذي استطاع تذليؿ كؿ العقبات ا

وانسحاب إسرائيؿ إلى حدود ما قبؿ  ،و جزيرة سيناء مف السبلحكمتا الدولتيف إلى تجريد شب االتفاقية
 105،والطرقات وحقوؿ النفط في سيناء والتخمي عف القواعد العسكرية والمستوطنات ،1967عاـ 

وقد تـ اغتياؿ  ،انتقدت الدوؿ العربية األخرى االتفاؽ ،مع إسرائيؿ العبلقات وتطالب مصر بػتطبيع
، مع  عمى الرغـ مف ذلؾ، استمرت المعاىدةو  1981في العاـ السادات مف قبؿ متطرفيف  إلى اليـو

 عف المسار المصري لتبدأ المفاوضات عمى ىذا المسار فيما بعد. يانفصاؿ المسار الفمسطين

وخاصة بعد قياـ إسرائيؿ  ،تدعو لحؿ القضية الفمسطينية سمميا منذ وعد بمفورالمشاريع التي  عمما بأفّ 
غير حدة إزاء حقوؽ الشعب الفمسطيني ، وبعد سنوات مف سياسة اإلنكار التي اتبعتيا الواليات المت

 1991قابمة لمتصرؼ وممثمو الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفمسطينية جاء مؤتمر مدريد عاـ ال
 .اح فمسطيني طويؿ عانى فيو الشعب الفمسطيني مرارة الحروب والشتاتكثمرة كف
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وبالنظر لنجاح منظمة التحرير الفمسطينية في البداية في ربط جميع المسارات التفاوضية  
العربية ببعض، كانت اآلماؿ الفمسطينية التي عمقت عمى ىذا المؤتمر كبيرة، وذلؾ إضافة لمتصميـ 

عمى تحجيـ غرور المفاوض اإلسرائيمي،  اً مريكي في البداية كوسيط بدا قادر الذي اتسـ بو الدور األ
وما  عممية التسوية عمى مساراتيا الثنائية والمتعددة، فيقضايا األمف أصبحت مف أىـ القضايا المثارة ف

ابرات اختيار أمريكا لممثمييا في المفاوضات أحيانا مف األجيزة األمنية األمريكية مثؿ مدير وكالة المخ
المركزية األمريكية إال دليؿ عمى مشاطرة أمريكا لمرؤية اإلسرائيمية في محاولة تحويؿ المفاوضات 

اإلسرائيمي  -اتفاؽ إعبلف المبادئ الفمسطيني إلىقبؿ التوصؿ لمفاوضات ترتيبات أمنية في المجمؿ، ف
  .1993عاـ 

بتسوية بيف  ية المتصمةالترتيبات األمن حوؿ إسرائيؿكانت ثمة تصورات تطرح مف جانب 
" كاف اليدؼ الفمسطينيو"الكياف  إسرائيؿطر مختمفة، وبحكـ عدـ التوازف بيف أالطرفػيف تستند عمى 

 ،"ضمانات الدوؿ الكبرى" إلىمف بحد أدنى، يستند كمػيا أالمعقوؿ فػقط بالنسبة لمفمسطينييف ىو 
، مع تي كانت أمريكا بمثابة العراب لياال األمنية إسرائيؿوبالتالي كاف ىناؾ منطؽ لقبوؿ تصورات 

، وعمى تنسيؽ داخميا الفمسطينيالمفاوضات عمى تفاصيؿ تتصؿ بأمف مناطؽ الكياف  فيالتركيز 
عميو  اتفؽوتبعا لما أمريكا مع دوؿ عربية أخرى لمسألة تدريب رجاؿ األمف الفمسطينييف الحقا، 

سبتمبر  فيالموقع بواشنطف االنتقالية لذاتية "إعبلف المبادئ حوؿ ترتيبات الحكومة ا فيالطرفاف 
1993.106  

القضايا  يتغطالتي  مفاوضات الوضع الدائـ  إلى يةتمت إحالة قضية الترتيبات الحدود
إنشاء قوة شرطة قوية بيدؼ ضماف النظاـ عمى المرحمة االنتقالية،  فيبينما تـ االتفاؽ  ،تعقيدا األكثر
 االضطبلع يالضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيؿ فػ فييف لمفمسطيني الداخميواألمف  ،العاـ
لئلسرائيمييف، إال أف فشؿ  اإلجماليولية األمف ؤ د التيديدات الخارجية، وكذلؾ بمسولية الدفػاع ضؤ بمس

بدد اآلماؿ في حصوؿ اختراؽ لعقـ  ،الجوالت التفاوضية الخمس األولى في تحقيؽ أي تقدـ يذكر
اإلسرائيمييف، لذا انحنى الفمسطينييف واإلسرائيمييف جانبا في أوسمو لمشروع في  المفاوضات مع

، ليعقبيا الترجمة 1993أدت لموصوؿ إلى اتفاقية أسمو عاـ  ،مفاوضات سرية بمتابعة أمريكية
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واتفاؽ الخميؿ ) قمة  107ة ليذه االتفاقية في باريس، واتفاقات القاىرة الخاصة بالحكـ الذاتي،االقتصادي
الفمسطيني  يفلوقؼ إطبلؽ النار بيف الجانب 2001واتفاقية جورج تنيت عاـ  1998واي ريفر( عاـ 

وتواطؤ الدور األمريكي الذي بات  ،واإلسرائيمي، لتبدأ بعد ذلؾ فصوؿ طويمة مف المراوغة اإلسرائيمية
 ألنفس.يقبؿ أف تقـو إسرائيؿ بعمؿ اتفاقيات لتفسير كؿ اتفاقية يتـ التوصؿ إلييا بشؽ ا

  مجيء حزب العدالة قبل من عممية التسوية التركي الموقفالمطمب الرابع: 
 لمسمطة والتنمية

كيا قد أيدت تر ، ف اإلسرائيميأعمنت تركيا تأييدىا لكؿ المبادرات السممية لتسوية الصراع العربي 
حبت ، ور 1973قرار وقؼ إطبلؽ النار خبلؿ حرب أكتوبر و  ، (1970مبادرة روجرز )أغسطس 

بدعوات تنظيـ مؤتمر دولي لمسبلـ في جنيؼ بحضور أطراؼ النزاع وبرعاية أمريكية سوفييتية، وبعد 
أكدت عمى موقفيا الداعي لبلنسحاب اإلسرائيمي مف  1979اتفاقية السبلـ المصرية اإلسرائيمية عاـ 

 1975مسطينية عاـ واعترفت تركيا بمنظمة التحرير الف، 1967يونيو  5األراضي العربية المحتمة في 
، 1979تركيا عاـ  فيكممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني، ثـ سمحت لممنظمة بافتتاح مكتب ليا 

 .1988ثـ اعترفت بإعبلف الدولة الفمسطينية عاـ 
 في أعرب الرئيس التركي تورجوت أوزاؿ عف رغبة ببلده 1991عاـ وبعد حرب الخميج الثانية       

ذاتو  ،ولي لمسبلـ عمى األراضي التركية، وبعد انطبلؽ المؤتمر بمدريد في العاـأف ينعقد المؤتمر الد
، حيث لـ يعد لدى العرب الذيف انتقدوىا وازدىارىا رأت تركيا في ذلؾ فرصة لتطوير عبلقتيا بإسرائيؿ

أقاـ عبلقات  بعضالو ، فالجميع جمس مع إسرائيؿ ،قامة عبلقات مع إسرائيؿ حجة اآلفسابقا إل
، وعادت إلى أوال مفاوضات أوسمو وغزة وأريحا فياسية، بؿ إف منظمة التحرير ذاتيا دخمت دبموم

 المواقؼ التركية، ويريح فيالمزعجة االزدواجية  يالشرؽ األوسط يني فيتحقيؽ السبلـ فػ ،الضفة وغزة
نعطاؼ افترة التسعينيات النصؼ الثاني مف  شيدنتيجة لذلؾ و ، صانعي السياسة الخارجية التركية

تركيا نحو توطيد العبلقة مع الدوؿ العربية واإلسبلمية، دعت تركيا إلى تكويف مجموعة الثمانية 
اإلسبلمية، وذلؾ إباف تولي حزب الرفاه اإلسبلمي السمطة بقيادة نجـ الديف أربكاف مؤسس األحزاب 

ي إفريقيا واسيا مف السياسية اإلسبلمية في تركيا، وضمت المجموعة كبرى الدوؿ اإلسبلمية مف قارت
                                                           

صدارات، منشورات فمسطيف المسممة، ، منير، شفيؽ: اتفاؽ أسمو وتداعياتو، عماف، المركز الفمسطيني لئلعبلـ  107  1994كتب وا 
http://www.palestine-info.com/arabic/books/owslow/oslow.pdf 
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وأندونيسيا، ونيجيريا، وماليزيا، ف واإلمكانات االقتصادية مثؿ مصر، وتركيا، حيث عدد السكا
يراف، وعمؿ أربكاف عمى الدعوة لحضور مؤتمر عالمي دعا إليو قيادات  108وباكستاف، وبنجبلدش وا 

اف ورغـ كؿ ذلؾ، وحرصا العمؿ اإلسبلمي، وتدخؿ أربكاف لحؿ خبلفات داخمية بيف المجاىديف األفغ
منو عمى عدـ استفزاز الجيش حامي العممانية، فقد عمؿ عمى تنفيذ االتفاقيات السابقة مع إسرائيؿ، ولـ 

أربكاف وقتا كافيا في السمطة ليقوـ بدعـ القضية الفمسطينية مف موقعو كرئيس لموزراء، وىو  ضِ يم
حيث تـ إسقاط حكومتو عف  109ه القضية،األتراؾ حماسا ودعما ليذ فالذي يعد مف أشد السياسيي

طريؽ انتقاؿ بعض نواب "حزب الطريؽ الصحيح" الذي ترأسو تانسو تشبلر، والمشارؾ في الحكومة 
إلى حزب الوطف األـ المعارض بقيادة مسعود يمماز بضغوط مف الجيش بيدؼ إسقاط حكومة 

 110اإلتبلؼ التي يرأسيا أربكاف
 

من القضية  في فترة حكم حزب العدالة والتنمية تركيال معالم الموقفالمطمب الخامس: 
 الفمسطينية

وعمى  ،تركيا، عمى المستوى الدولي بشكؿ عاـل ًا متناميادور ؿ السنوات القميمة شيد العالـ خبل 
المستوى اإلقميمي بشكؿ خاص، ومثاؿ ذلؾ ىو تزايد الدور التركي في القضية الفمسطينية، وىو دور 

ة ذي الميوؿ اإلسبلمية خاصة في ظؿ سيطرة حزب العدالة والتنمي ،االستفياـات أثار الكثير مف عبلم
فثمة مف يعتقد أف الدور التركي المساند لمقضية الفمسطينية ينبع مف توجو قيادات الحزب  ،عمى الحكـ

ىي في حاجة  ،التي تتولى الحكـ عمى أساس خمفيتيـ اإلسبلمية، وىو ما يوفر شعبية لمحكومة التركية
مصالح تركيا السياسة الخارجية لمحكومة التركية ىي نتاج ل وثمة مف يجـز أف ،داخميا وخارجياليا 

، مصمحة تركية ةالحقيقوالنفوذ المتنامي ىو في  ،فالدور المتصاعد ،ف بدا عكس ذلؾحتى وا   العميا،
قوى  وتقمص دورىا، أو في مواجية سياساتيا انحصرتبيدؼ مؿء فراغ عمى حساب أطراؼ أخرى  

رئيس ومحدد ميـ في وتزاحـ تركيا مكانتيا، وأف القضية الفمسطينية ىي عامؿ  ،دورىا تنامىأخرى 
وثمة رأي ثالث يعتقد أف الدور التركي  ي، لما ليا مف ثقؿ سياسي وأخبلقي وأيديولوجىذه المنافسة
ة األمريكية في المنطقة وفي الشأف الفمسطيني جاء طبيعيا في إطار الرغب المنطقة، المتصاعد في

يمكف أف يتولى اإلسبلميوف فييا الحكـ في ظؿ دستور  التيتقديـ صورة لمدولة الديمقراطية اإلسبلمية 
                                                           

إبراىيـ، الجيماني: حزب الرفاه، اإلسبلـ السياسي الجديد، الرىاف عمى السمطة، دمشؽ، حوراف لمنشر  يوسؼ  108
 .107، 106، ص 1، ط 1997والطباعة،

، تقرير 2010قسـ األرشيؼ والمعمومات: تركيا والقضية الفمسطينية، بيروت، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات،   109
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والواقع أنو يوجد جانب كبير مف الحقيقة وعدـ الصداـ مع المصالح األمريكية في المنطقة.  ،عمماني
بت ىو تعاظـ الدور التركي في جميع ىذه اآلراء، وبصرؼ النظر عف نسب الصواب إال أف الثا

عامة، والقضية الفمسطينية خاصة، والتي  يالمدعوـ شعبيا، في ما يخص الصراع العربي اإلسرائيم
 ،ر الحزبو الخارجية مف منظ إستراتيجيتوحدد حزب العدالة والتنمية تشكؿ جوىر ىذا الصراع، فقد 

الذي استطاع صير كؿ المحددات حالي ، ورئيس الوزراء ال"أحمد داود أوغمو" آنذاؾالخارجية  ووزير
مع  مشاكؿالر يصفتوالخروج بنظرية جديدة لمسياسة الخارجية التركية تقوـ عمى مبدأ " ،المذكورة سمفا
 111"الذي أعمنو في كتابو "العمؽ االستراتيجي.. مكانة تركيا الدوليةو " دوؿ الجوار

 

حتى التناقض ال مع الواليات  أو ،تركيا حسب رؤية داود أوغمو ليست في موقع التصادـف  
 ،وال مع إسرائيؿ، وىي تبحث عف أفضؿ الطرؽ واألدوار إلحبلؿ السبلـ في بيئتيا اإلقميمية ،المتحدة
سرائيؿبما ف   112.ي ذلؾ السبلـ بيف العرب وا 

 

وخاصة في القضية   ،الحضور التركي المتصاعد والممحوظ في قضايا الشرؽ األوسطإف 
" لصالح مف ىذا  مثؿأثار تساؤالت عديدة  ،قف األتراؾ أنيا بوابتيـ ليذا الدوروالتي تي ،الفمسطينية

وجو الخصوص اوعمى  ،في مصمحة العرب، في مصمحة مف سيصب ىذا الدور؟و  الدور؟"
فيو دور محايد تماما ال إلى ىذا أو  ،ر يذكرأـ في مصمحة إسرائيؿ؟ أـ لف يحدث تغيّ  ،الفمسطينييف
 ذاؾ الطرؼ؟

 

   :عديدة في الجانبيف العربي واإلسرائيمي حوؿ ىذا الدور ىناؾ رؤى
فيناؾ مف يرى أف تركيا تسد العجز العربي في  ،عمى الجانب العربي: تباينت المواقؼ وتعددت-أوال:

دعـ الفمسطينييف حتى عمى المستوى السياسي، خاصة وأف خطاب أردوغاف في كؿ األحداث التي 
أعمى كثيرا ليس فقط مف دوؿ محور االعتداؿ بؿ أحيانا مف دوؿ تتعمؽ بالقضية الفمسطينية كاف 

 محسوبة عمى محور الممانعة.
عمى الجانب األمريكي واإلسرائيمي: يرى البعض أف تركيا لف تتخمى عف عبلقتيا بإسرائيؿ -ثانيا:

 ألنيا ؛والغرب مف أجؿ الفمسطينييف والعرب، وأف نشاطيا يصب في مصمحتيا عمى المستوي الفعمي
 113.تسحب البساط مف تحت أقداـ الدور اإليراني

                                                           
 .33ص  السابؽ، المصدر  111
 .36ص  المصدر السابؽ،  112
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مف البدييي القبوؿ بأف ىناؾ نشاطا إقميميا تركيا متزايدا ومتصاعدا بدأ مع حكومة وعميو ف
وأكثر نشاطا خبلؿ عامي  ،وأصبح أكثر فاعمية في األعواـ التالية، 2002العدالة والتنمية نوفمبر 

ىذا الدور والنشاط المتصاعد والفاعؿ والبديؿ . ىناؾ ظروؼ وعوامؿ ساعدت عمى 2010و 2009
ألدوار أخرى سمبية كانت أـ إيجابية، ولكف ال أحد يستطيع أف ينكر أف دورا ما كاف لميندس السياسة 
الخارجية التركية في األلفية الثالثة أحمد داود أوغمو، لكف أىـ ما قاـ بو داود أوغمو أنو استطاع أف يقرأ 

 2001وفي ظؿ التطورات السريعة والمتبلحقة منذ أحداث سبتمبر  ،لحرب الباردةجيدا دور تركيا بعد ا
وقراءتو الجيدة لموقع الواليات المتحدة الفعمي والمتوقع عمى الساحة الدولية. كؿ ذلؾ جعؿ أوغمو يقدـ 

استطاع أف يضعيا موضع التطبيؽ سواء عندما كاف مستشارا لرئيس الوزراء أو  ،رؤية متكاممة نظريا
أيا كاف الموقؼ العربي  ،و عندما أصبح رئيسا لموزراءأ. 2009 يعندما تولى حقيبة الخارجية رسميا ف

فيو دور يثير اإلعجاب مف دولة استطاعت أف تحافظ عمى مكانتيا في العبلقات  ،مف الدور التركي
  114الدولية.

 ،الباحثيف والمعمقيف را لمجدؿ بيفأصبح الدافع المحرؾ لمسياسة الخارجية التركية موضوعا مثي
وقد أظيرت العديد مف المناقشات أف ىناؾ صمة مباشرة بيف جذور حزب العدالة والتنمية اإلسبلمية 
)حيث ُيَعدًّ امتدادًا لؤلحزاب التي أسسيا نجـ الديف أربكاف ابتداًء مف حزب "النظاـ الوطني" ومرورا 

فضيمة" و"السعادة"، وكميا أحزاب تـ إغبلقيا في بحزبي " السبلمة الوطني" " الرفاه" وصوال لحزبي " ال
فترات حكـ العسكر، أو في فترات سيطرتيـ عمى الحكومات المتعاقبة وذلؾ بتيـ مخالفة " العممانية"، 
والجدير بالذكر أف أردوغاف نفسو كاف عضوا في أحزاب أربكاف ىذه مف صغره، حيث نشأ وتربى 

 115.وانفتاح تركيا عمى العالـ العربياب(، سياسيا في األطر التنظيمية ليذه األحز 

السمة الرئيسة لمسياسة الخارجية التركية بعد مرحمة التغيير كما يراىا األوروبيوف، ىي أنيا 
أصبحت أكثر استقبللية، بمعنى أف تركيا ال تقصر سياستيا الخارجية عمى التحالؼ الغربي فحسب، 

ويدرؾ األوروبيوف أف تطور السياسة الخارجية ، ابؿ تسعى ألف تكوف سياستيا الخارجية أكثر تنوع
التركية كاف عممية عقبلنية، وبنية أمنية في فترة ما بعد الحرب الباردة، أتاحت الفرصة النتياج سياسة 

روبي السائد ىو أف التغيير ليس بالضرورة ظاىرة ناجمة و فإف الرأي األ ولذلؾ ،ليةأكثر مرونة واستقبل
ومع ذلؾ، فإف حزب العدالة  ، بؿ ىو نتيجة لمتطورات العالمية والمحميةوحده يةعف حزب العدالة والتنم

                                                           
    .المصدر السابؽ  114
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وعمى الرغـ مف أف ، أضاؼ بصماتو وأسموبو الخاص عميياو  ،والتنمية قد عجؿ مف عممية التغيير
الصورة العامة لمسياسة الخارجية التركية الحالية إيجابية في أوروبا، إال أنيا ال تخمو مف األسئمة 

ال يؤثر سمبا أو في السياسة التركية فالنشاط  ،زايد النشاط أو درجة االستقبلليةيرة، ليس بسبب توالح
 .عموما يجابا عمى صورة تركيا في أوروباإ

ة في محيطيا سياسة أكثر استقبللي تباعالال يرى الخبراء األوربيوف أف محاوالت تركيا 
الضوء عمى الحاجة لمتمييز بيف بعض المحمميف إنيـ يسمطوف  بؿ عمى العكس ،اإلقميمي مصدر لمقمؽ

سياسة تركيا الخارجية المستقمة، واألوروبييف، الذيف  إزاء” باالستياء“األميركييف، الذيف قد يشعروف 
 المفعمةالتصريحات والمغة و  يشعروف بعدـ االرتياح مف أسموب ونيج السياسة النشطة المستقمة

يغذي الشكوؾ حوؿ طبيعة شراكة  الذي ألتراؾ، وموقفيـ المستقؿبالمشاعر التي يستخدميا السياسيوف ا
 116.تركيا مع أوروبا

 ادعاءات التحول المحوري: السادسالمطمب 

كاف أحد أكثر المواضيع إثارة لمجدؿ عند مناقشة السياسة الخارجية التركية عمى مدار العقد      
ير نشاط السياسة الخارجية التركية فيتـ تفس ،”تحوؿ محوري“الدعاءات بشأف وجود الماضي، ىو ا

في محور السياسة الخارجية التركية،  ؿٌ حوّ تَ  المتزايد في اآلونة األخيرة في الشرؽ األوسط عمى أنو 
ف الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية توجو الببلد إويقوؿ بعض المحمميف الذيف يتبنوف ىذا الرأي 

وبينما تشتد النقاشات  ،داف اإلسبلمية ألسباب أيديولوجيةالبمبعيدا عف الغرب نحو عبلقات أوثؽ مع 
حوؿ التحوؿ المحوري لتركيا في الواليات المتحدة، فقد وجدت ىذه اآلراء أرضا خصبة في أوروبا 

 أيضا.

ال يبدو أف العمماء األوروبييف يتفقوف مع  ،لكف الفيـ األوروبي لمتحوؿ المحوري كاف أكثر دقة      
ف تركيز تركيا عمى ، وفقا لؤلوروبييف، و المحوري ائية التي قامت عمييا حجج التحوؿقاألسس االنت وا 

حدودىا الشرقية والجنوبية الشرقية، وكذلؾ عمى الربيع العربي، جعؿ بعض األوروبييف يعتقدوف أف 
 حمؼلكف قرار تركيا بالسماح بنشر منظومة الدرع الصاروخي ل ،ادعاءات التحوؿ المحوري صحيحة

 المحورياؿ األطمسي عمى أراضييا دحض ىذه المخاوؼ، وجاءت الضربة القاضية لحجة التحوؿ شم
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يراف، وىو ما ناقض وجية  ،مع اندالع االنتفاضات العربية في سوريا والخبلؼ الذي نشب بيف تركيا وا 
 .لسياسة تركيا تجاه الشرؽ األوسط كمعمـ وحيد النظر التي أكدت عمى المعالـ األيديولوجية

لكف السؤاؿ الممح اآلف بالنسبة لمعمماء في أوروبا، ىو أيف يقع الغرب عمى قائمة أولويات و       
السياسة الخارجية التركية وىناؾ حالة مف االرتباؾ في أوروبا بشأف ما إذا كانت تركيا ممتزمة بأىداؼ 

ى أوروبا أف انتقادات تركيا تر و  ،ة األبعاد التي أسسيا داود أوغموالسياسة الخارجية اإلقميمية المتعدد
ويؤكد أحد كبار المحمميف البريطانييف عمى أف تركيا الدولة  ،غربية مثيرة لمقمؽال المحافؿ غيرلمغرب في 

 اً قيتيا عندما تظير نفسيا العبالغربي ومف التاريخ، تقوض مصداالتي استفادت مف النظاـ األمني 
ركيا تعمؿ بشكؿ جيد لبلستفادة مف موقعيا الجغرافي يعترؼ الخبراء األوربيوف أف ت و ،غربي غير

ىويتيا “فإف مظاىر  ومع ذلؾ ،ريخية باليويات الشرقية والغربيةالفريد وتراثيا وروابطيا الثقافية والتا
 117مف الممكف حدوث تحوؿ في التوازف. ، أفّ اً التي تظير في مواجية الغرب تخمؽ تصور ” الشرقية

المعايير الغربية، وىكذا تصور  ازدواجيةما ينتقد القادة األتراؾ تظير تركيا كقوة منافسة عند
تركيا، نفسيا أنيا بديؿ لمقوى الغربية التقميدية، وتجعؿ مف نفسيا وصيا عمى ىؤالء الذيف ُاستعمروا في 

أال وىو نمط السياسة الخارجية التركية.  ،آخر مف جوانب االرتباؾ في أوروباوثمة جانب  الماضي،
في المنطقة ” المعادية لمغرب“بير العمني عف الصداقة والدعـ لبعض الشخصيات والجماعات كاف التع
المشكمة الرئيسة ىي أف “ف إويقوؿ أحد المحمميف البريطانييف ، األوروبيلزعماء االتحاد  إزعاجمصدر 

لذا إذا  ضعيفة في العديد مف المناطؽ التي تعمؿ فييا تركيا، األوروبيالسياسة الخارجية لبلتحاد 
 118عمى تركي؟ا. مف سياسة االتحاد األوروبي، فإنيا لف تنجح، إذف فمماذا الموـ اً أصبحت تركيا جزء

 العالقات مع إيران: السابعالمطمب 

عمى مدار العقد الماضي، لـ تكتؼ تركيا بتكثيؼ العبلقات الدبموماسية مع إيراف فحسب، بؿ 
ة اإليرانية، تعارض تركيا إطبلؽ العناف لؤلنشطة النووي رسميا ،ةاالقتصاديتوسعت أيضا في العبلقات 

لذا  ،مما تقوـ بو بعض الدوؿ األوروبيةتركيا أف البرنامج النووي اإليراني أقؿ خطورة  ُعد  تَ  ومع ذلؾ،
ض أنو البد أف ُتحؿ األزمة النووية اإليرانية مف خبلؿ الجيود الدبموماسية، بدال مف فر  ترى تركيا

وتماشيا مع ىذا الموقؼ، أبرمت تركيا والبرازيؿ صفقة مع إيراف ، ة أو تدخؿ عسكريعقوبات اقتصادي
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، ُعرفت باسـ إعبلف طيراف، والذي كاف بمثابة مفاجأة لمغرب، وفي الوقت نفسو، حدث 2010في عاـ 
توافؽ دولي في اآلراء بشأف فرض عقوبات عمى إيراف بيف الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا والصيف، 

أقر مجمس األمف الدولي حزمة جديدة مف العقوبات ضد إيراف، وصوتت تركيا  2010في يونيو عاـ و 
 والبرازيؿ ضد قرار فرض العقوبات.

ه الشرؽ كانت العبلقات التركية اإليرانية أحد أكثر المواضيع إثارة لمجدؿ في سياسة تركيا تجا
عمى عبلقات جيدة مع إيراف لعدة أسباب، إال  وبينما اتفؽ المراقبوف عمى حاجة تركيا لمحفاظ ،األوسط

خاصة في بريطانيا  وساد ىذا التصور ،خطوة تفوؽ قدرات تركيا ُعّدتي، أف صفقة التبادؿ النوو 
وألمانيا، حيث اعتقد العديد مف المراقبيف األوروبييف أف إعبلف طيراف قوض عممية المفاوضات 

فبإبراـ الصفقة مع إيراف، رأى  ،رب وروسيا والصيفالجارية حوؿ النشاط النووي اإليراني بيف الغ
وكما يرى أحد المحمميف  ،غرب، وانطمقت في االتجاه المعاكسالبعض أف تركيا نأت بنفسيا عف ال

بوجود فجوة بيف تركيا  االنطباععزز عمى قرار فرض العقوبات، ” ال“ب  البريطانييف أف تصويت تركيا
 .والغرب

إيراف وموقفيا مف العقوبات عمى وجو الخصوص، لضغوط تخضع سياسات تركيا تجاه  
أف إظيار الصداقة ألحمدي  فالدبموماسييثقة األوروبييف في إيراف. ويوضح أحد  انعداـمستمرة بسبب 

نجاد )بما في ذلؾ دعوتو لزيارة تركيا ورسالة تينئتو المثيرة لمجدؿ بعد إعادة انتخابو(، قد خمؽ انطباع 
يشير أحد المحمميف البريطانييف إلى  ومع ذلؾ ،ولويات السياسة الخارجية التركيةبأف ىناؾ تحوال في أ

ويجادؿ البعض ، ”اضحة في سياسة تركيا تجاه إيرافىذا ال يدؿ عمى وجود عناصر إسبلمية و “أف 
 119.مصالح اقتصادية وليست دينية بأف سياسة تركيا تجاه إيراف تدفعيا

إلى استقبللية يشير ” ال“ارز أف تصويت تركيا ب يوضح خبير فرنسي ب ،في ىذا اإلطار 
ربما خفؼ الربيع العربي مف وطأة القمؽ األوروبي بشأف سياسة تركيا تجاه إيراف، ، السياسة الخارجية

دارات االعبلقات التركية اإليرانية تسير وفقا لممصالح المتبادلة. كما كاف قرار تركيا بالسماح بنشر ر ف
ألنو أكد عمى  ؛السياؽ شماؿ األطمسي عمى أراضييا ىاـ في ىذا حمؼل منظومة الدرع الصاروخي
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ومؤخرا شيدت العبلقات التركية اإليرانية انتكاسة بسبب  ،القوي مع الغرب ؽتركيا بالتحا التزاـ
  120.خبلفات حوؿ مستقبؿ النظاـ السوريال

 العالقات مع إسرائيلالمطمب الثامن: 

تشائموف بشأف مستقبؿ العبلقات ي جعؿ الكثيريف ،ئيميةور العبلقات التركية اإلسراتدى إف
سرائيؿ لف تكو  ف كما كانت عميو خبلؿ التركية اإلسرائيمية، ويعتقدوف أف العبلقات الثنائية بيف تركيا وا 

التي قد تحدث بيف تركيا وأوروبا بسبب  باالنشقاقاتومع ذلؾ، مف الصعب التكيف  ،التسعينيات
 حتى اآلف، لـ يؤثر تدىور العبلقات التركية اإلسرائيمية عمى إسرائيؿ،بشأف  الحالية االختبلفات

عمى العكس مف ذلؾ، كاف ىناؾ بعض التعاطؼ مع تركيا في  ،عبلقات تركيا باالتحاد األوروبي
، وما أعقبيا مف قياـ تركيا ى السفينة التركية مرمرة الزرقاءأوروبا، ال سيما بعد اليجـو اإلسرائيمي عم

مف حواسيب سبلح الجو التركي ّيُعد  الطيراف اإلسرائيمي سبلح صديؽ مما يعني ضرب بشطب بند 
إسرائيؿ ال تفيـ التغيير الطائرات اإلسرائيمية في حاؿ قامت بأي خطأ كاختراؽ المجاؿ الجوي التركي، ف

 .يوف بمنطؽ التفوؽ العسكري القديـالذي يجري في المنطقة، ويتصرؼ القادة اإلسرائيم

خبلؿ اليجوـ اإلسرائيمي  تجاه عممية السبلـ، إسرائيؿمشاعر اإلحباط بسبب نيج  اتضحت 
وعمى الرغـ مف أف السياسييف األوروبييف استمروا في الحديث عف حؽ إسرائيؿ في الدفاع  ،عمى غزة

فمسطيف صفة دولة مراقب  عف نفسيا أثناء انعقاد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمتصويت عمى منح 
 ،في العالـ ظيرت بكؿ وضوح إسرائيؿتجاه  االستياءإال أف مشاعر  عضو في األمـ المتحدة، غير

عمى قرار  إسرائيؿعف التصويت. وردت  االمتناعنأت بنفسيا عف تؿ أبيب بقرارىا  حتى أف برليف
وىي الخطوة التي أثارت حفيظة بريطانيا   121األمـ المتحدة، بإعبلف خطة توسع استيطاني جديدة،

ولكف انتقادات ، اإلسرائيميالسفراء اإلسرائيمييف لدييـ احتجاجا عمى القرار  باستدعاءفرنسا، فقاموا و 
أف استخداـ األسموب العنيؼ ضد إسرائيؿ  يف يعتقدوفاألوروبي جعؿ القادة األتراؾ البلذعة إلسرائيؿ

، وىنا سـ العالـ العربيخمؽ انطباعا بأف تركيا تسعى إلى تقديـ نفسيا عمى أنيا المتحدث الرسمي با
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يدور نقاش حاد في إسرائيؿ حوؿ أسباب التدىور في العبلقات بيف البمديف، البعض يرى أنو مسمسؿ 
أخطاء إسرائيمي انجر إليو نتانياىو وراء وزير خارجيتو المتطرؼ أفغندور ليبرماف، ولـ يكف أماـ 

وسة أراد منيا أردوغاف تدىور أردوغاف سوى أف يرد عميو، ويرى البعض أنو مسمسؿ خطوات مدر 
العبلقات مع إسرائيؿ حتى يكسب العرب، وانجر وراءه نتانياىو لما يريد، وأيا كاف الدافع فإف تدىور 
العبلقات بيف الجانبيف شكؿ سابقة بدأت تؤثر بشكؿ واضح في مجمؿ سياسات جميع األطراؼ في 

  122الشرؽ األوسط.

ا دوليا، ومع ذلؾ، وعموما ىناؾ إجماع كبير بيف القت محاوالت تركيا لصنع السبلـ ترحيب
عموما فإف وجية  ،ت إمكاناتيا في السياسة الخارجيةعمى أف تركيا قد تجاوز  فاألوروبييالمحمميف 

 بيةمف وجية النظر األورو ، النظر الشائعة، ىي أف تركيا تمزج بيف جيود الوساطة الدبموماسية والقيـ
بمعنى أف تركيا  فيي براغماتية ،مزيج مف الواقعية والرومانسيةية كانت الوساطة التركية الدول

، تؤثر إيجابا عمى تسوية المشاكؿولاستخدمت الوساطة كوسيمة لتعزيز تواجدىا اإلقميمي والدولي 
نو مف السذاجة إف ،هاءلمربيع العربي وسياسة تركيا أثن وكذالؾ ومف نفس وجية النظر األوروبية وبالنظر

تركيا أف بإمكانيـ إقناع الحكاـ المستبديف باالستجابة لممطالب المشروعة لشعوبيـ لتمييد أف يعتقد قادة 
مف اإلجماع بيف المحمميف  كبيراً  في حيف أف ىناؾ قدراً ، بلنتقاؿ السممي إلى الديمقراطيةالطريؽ ل

نيا ميزة كونيا يرى أ األوروبييف عمى أف جيود السياسة الخارجية التركية تفوؽ طاقاتيا، إال أف البعض
 123قوة صاعدة.

 في عممية السالم تركيالدور أمريكا رؤية  :التاسعالمطمب 

ر في مصدر إلياـ لمتغيي تركيا المناقشات الدائرة بشأف إمكانية أف تكوفىناؾ الكثير مف 
يناؾ صعود لمدور التركي في المنطقة العربية، ويرجع معظـ الفضؿ ف ،الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا

بيا، في دوؿ  حتذىلؾ لمقادة األتراؾ، الذيف في غضوف عقد واحد، حولوا ببلدىـ إلى قدوة يُ في ذ
ة والسياسية، أدوارا االقتصاديلقد لعبت قوة تركيا الناعمة والدبموماسية النشطة، والتنمية  ،الشرؽ األوسط

سياسة  تباعباادة األتراؾ القفمقد قاـ  ،نموذجا لمعالـ العربيأة، وجعمتيا في تغيير صورة تركيا السمبي
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أف بيف الخبراء  اً إجماعويبدو أف ىناؾ ط، خارجية نشطة إلظيار تركيا كقوة إقميمية في الشرؽ األوس
ستباقية في ي المتعثرة والسياسة الخارجية االىناؾ صمة بيف عممية انضماـ تركيا لبلتحاد األوروب

وسط والبمقاف والقوقاز مناقشات، حوؿ ما إذا أيضا أثار انخراط تركيا في الشرؽ األ 124الشرؽ األوسط.
يرى العديد مف حيث  ،مية تكامميا مع االتحاد األوروبيكانت الطموحات التركية تتعارض مع عم

 ،مؼ األوروبي عمى المستوى العالميالخبراء األوروبييف أف السياسة الخارجية التركية القوية ستعزز الم
لماذا تصبح التطمعات التركية مشكمة، في حيف أف لبريطانيا “ييف: يف البريطانثوكما تساءؿ أحد الباح

 “وفرنسا تطمعات عالمية؟ 

لكف  ،تعاوف االتحاد األوروبي مع تركيا ةضرور ب ويعتقد عدد كبير مف المحمميف األوروبييف
عضوية االتحاد  الجمود الحالي في عممية انضماـ تركيا، يجعؿ مف غير المرجح حصوؿ تركيا عمى

لقد  ،المفاىيـ األوروبية تتغير تركيا تتغير، وكذلؾ  فإف ووفقا لممراقبيف األوروبييف، ،القريب العاجؿفي 
ركيا في الخطاب السياسي وسياستيا الخارجية النشطة مف تواجد ت االقتصاديعزز نجاح تركيا 

لتي تعقد لمناقشة ويتضح ذلؾ في المؤتمرات والندوات والمنشورات في جميع أنحاء أوروبا، ا ،األوروبي
 اً تركيا وسياستيا الخارجية. لقد كانت أولويات السياسة الخارجية التركية واضحة، عمى اعتبارىا حميف

بيوف في و ، إال أنو اآلف وألوؿ مرة بدأ المحمموف األور ابقراراتيلمغرب، وكاف مف السيؿ التنبؤ  اً تاريخيً 
 125وظيرت آراء جديدة وأكثر دقة. ،تحميؿ السياسة الخارجية التركية مف جوانب مختمفة

إال أف واشنطف وعواصـ أوروبية تشعر بالقمؽ البالغ مف السياسة التركية  ،بالرغـ مما سبؽ
وتقارب تركيا  ،اختبلؼ الرؤى حوؿ التعامؿ مع األوضاع في سوريا والعراؽ :الحالية لعدة أسباب منيا

ارية التي حدثت بعد العقوبات التي فرضيا مف روسيا اقتصاديا، ومحاوالت تركيا لمؿء الفجوة التج
ويخشى الغرب عمى التوازنات التي فرضيا بعد الحرب العالمية  ،االتحاد األوروبي مؤخرا عمى روسيا

في مواجية  ،ؿ واضح بعد انضماميا لحمؼ الناتووالتي وقفت فييا تركيا مع الغرب بشك ،الثانية
اد السوفيتي أرادت أوروبا أف تعيد رسـ بيئتيا األمنية مف ولكف بعد انييار االتح، الطموحات السوفيتية

ووضع دوؿ مف خارج االتحاد األوروبي في السياسة األمنية ودور  ،خبلؿ إعادة النظر في وضع الناتو
الواليات المتحدة األميركية في األمف األوروبي وفيما يتعمؽ بدور تركيا المختمؼ عميو وقفت الواليات 
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وبعد رفض البرلماف التركي السماح  ،الناتو حمؼالتسعينيات داعمة لبقاء تركيا في  المتحدة في بداية
بدأت تظير روح االستقبللية في ،  2003لمقوات األمريكية باستخداـ األراضي التركية لغزو العراؽ في 

 ،واف كاف القرار قد جاء تحت غطاء البرلماف ،السياسة الخارجية التركية

ليذا حثت عدة تقارير الواليات المتحدة عمى ، و أي تقارب تركي روسي بقيت واشنطف قمقة مف
العمؿ مع تركيا بكثافة مف منطمؽ التركيز عمى طموحات روسيا كخطر مشترؾ عمى تركيا والواليات 

وممر إليصاؿ  ،وضرورة المشاورات مع تركيا كحميؼ ،يتعمؽ بحقوؽ تتار القـر يدا فيماوتحد ،المتحدة
 126.األسود ة لمبحرالقوات األمريكي

وأما المرتكز اآلخر فيو مبني عمى ضرورة التوجس مف رؤى حزب قيادة حزب العدالة والتنمية 
وتشترؾ مع روسيا في ىذه النظرة فضبل عف  ،التي تبدو غير منسجمة مع الغرب ،الحاكـ في تركيا

ف جية أخرى تبدي روسيا م، و اإلشارة إلى خطر تزايد توثيؽ العبلقة بيف تركيا وروسيا ألسباب مختمفة
سواء بعد رفض  ،اىتماما كبيرا بنزعة االستقبللية في السياسة الخارجية التركية عف الواليات المتحدة

أو موقفيا مف عدـ تقديـ  ،2003البرلماف التركي السماح باستخداـ األراضي التركية لغزو العراؽ في 
 ،واختبلفيا مع واشنطف تجاه الوضع في سوريا ،ةدعـ مباشر لمعقوبات ضد روسيا بعد األزمة األوكراني

وتمعب روسيا  ،قاتيا مع روسيا في مجاؿ االقتصادويضاؼ ليذا تطوير عبل ،يؤكد نزعة االستقبللية
لكف الذي يحوؿ دوف عبلقات روسية  ى،كيا لبلتحاد األوروبي وممفات أخر عمى وتر تعثر انضماـ تر 

السياسية ولكف يعمؿ الطرفاف عمى االجتماع عمى نقاط تركية ىو الخبلفات الجذرية في القضايا 
قد بدا القمؽ األمريكي مف خبلؿ زيارات جو  ،وىو ما تخشى منو واشنطف ،وتغميب لغة الحوار ،االلتقاء
كما أف الواليات المتحدة أبدت عدة خطوات  ،نائب الرئيس لتركيا وانتقاداتو روسيا مف ىناؾ بإيدف
يتعمؽ بمجاؿ الطاقة مف ضمنيا التوقيع عمى اتفاقية تفاىـ تقوـ الواليات  فيما ،تركياتجاه  تقاربيو
كما طرح لمنقاش ممؼ إمكانية إنشاء الواليات  ،بتزويد تركيا مف خبلليا بالطاقة بموجبيا المتحدة

وتبدو ىذه الفكرة في إطار طرح واشنطف نفسيا كبديؿ عف  ،المتحدة لمحطة طاقة نووية في تركيا
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كما يدور حديث حاليا حوؿ تقارب أمريكي تركي حوؿ موضوع المنطقة  ،روسية في تركياالمشاريع ال
ستحرص تركيا ، و وبالمقابؿ انخراط تركي في مواجية تنظيـ الدولة عسكريا ،اآلمنة مع الحدود السورية

تطمب وىو ما ي ،لتصارعياواالبتعاد قدر اإلمكاف عف النيج  ،عمى إدارة سياساتيا وفؽ النيج التعاوني
وتأميف استقرارىا بيف روسيا والغرب في ظؿ الحديث  ،منيا حسابات موزونة ودقيقة لتحقيؽ مصالحيا

لكف المؤكد أف  ،وىي الشيء الذي ال ترى فيو تركيا فائدة ألي أحد ،عف عودة الحرب الباردة مف جديد
 127.جديدة تركيا ميبلد روحا استقبللية تنبعث بيدوء في السياسة الخارجية التركية نحو
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  "اإلرىاب"المبحث الثاني: محاربة 

، كما وسيتـ وخمفية التصور األمريكي والتركي لئلرىابسيتـ التطرؽ في ىذا المبحث لمفيوـ 
رصد دور تركيا في مكافحة اإلرىاب مف وجية النظر األمريكية، ومقارنة ذلؾ مع ما تقوـ بو تركيا 

 فعميا في ىذا المجاؿ.

 ول:  مفيوم "اإلرىاب"المطمب األ 

( في نياية القرف الثاني عشر ليشير بشكؿ رئيس  terroristبدأ استعماؿ مصطمح اإلرىاب ) 
إلى أعماؿ العنؼ التي تقـو بيا الحكومات لضماف خضوع الشعب، ومف ىنا نستطيع القوؿ أف بداية 

أصبح "  الحاضر فقداستعماؿ مصطمح اإلرىاب كاف لمتعبير عف إرىاب الدولة ، أما في الوقت 
 128اإلرىاب" يطمؽ عمى أعماؿ العنؼ التي يقـو بيا أفراد أو جماعات.

ومف ىنا نستطيع القوؿ إنو تـ التخمي عف المعنى األساسي لئلرىاب، لتبدأ مقاومة العمؿ 
اإلرىابي باكتساب الشرعية فقط عندما يقوـ بو الطرؼ اآلخر )المعادي(، وعمى الدواـ حاولت أمريكا 

ظير بأف "اإلرىاب" موجو ضد القيـ الديمقراطية التي يمثميا العالـ الغربي؛ ألف ىذا الربط سيسمح التن
ليا باعتبار أف أي عمؿ ضد مصالحيا الحيوية ىو شكؿ مف أشكاؿ اإلرىاب، وفي الوقت نفسو فإف 
ذا جميع األعماؿ والحمبلت العسكرية التي تقوـ بيا وبمساعدة أوروبا ما ىي إال لمحاربة ى

 129اإلرىاب.

بالقطع ال يوجد تعريؼ متفؽ عميو لئلرىاب، فكؿ دولة أو جية صاغت تعريفا يعبر عف 
وجية نظرىا، فكثيرا ما يكوف لمعمؿ الواحد تفسيراف عمى األقؿ، فيو بحسب أحد ىذه التفسيرات حالة 

ؿ التحرر مف حاالت اإلرىاب يجب إدانتو، وحسب التفسير اآلخر ىو شكؿ مف أشكاؿ الكفاح مف أج

                                                           
، ط 2010د.عبد القادر محمد، فيمي: النظريات الجزئية والكمية في العبلقات الدولية، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،   128
 .81ص.  .1

، تشومسكي، ترجمة، قسـ الترجمة في دار حوراف: قراصنة وأباطرة، اإلرىاب الدولي في العالـ الحقيقي، سوريا، دار   129 ناعـو
 .7، ص 1، ط 1996حوراف، 
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الوطني، ومف أجؿ حقوؽ اإلنساف، لذلؾ مف الصعب النجاح في محاربة اإلرىاب دوف توافؽ جميع 
 130الدوؿ عمى تعريؼ موحد لمفيومو.

وترى بعض الجيات وتركيا منيا ) فيما يخص القضية الفمسطينية عمى األقؿ ( أف الطابع 
يات المقاومة ىي العناصر األساسية الشعبي والدافع الوطني، وعنصر القوى التي تجري ضدىا عمم

التي تميز الكفاح المشروع مف أجؿ التحرر عف غيره مف أعماؿ العنؼ، وىو ما ال يتوافر في 
اإلرىاب مطمقا، ويستمد ىذا الشكؿ المميز مف العنؼ مشروعيتو الدولية مف مبادئ الثورتيف الفرنسية 

، والتي تؤكد عمى شرعية تقرير المصير، وىناؾ واألمريكية ومف قواعد ومبادئ وميثاؽ األمـ المتحدة
جممة قرارات دولية أكدت عمى شرعية الكفاح المسمح مف أجؿ تقرير المصير واالستقبلؿ مثؿ قرار رقـ 

، الذي أعطى الحؽ لمشعوب مف أف تقاوـ كؿ أعماؿ العنؼ  24/10/1970الصادر بتاريخ  2625
الصادر بتاريخ  3314والقرار  29/11/1974اريخ الذي صدر بت 3246التي تمارس ضدىا، والقرار 

لنيؿ حقوقيا الوطنية، إضافة إلى  ، والتي اعترفت كميا بحؽ الشعوب في الكفاح14/12/1974
قرارات صدرت عف منظمات إقميمية مثؿ جامعة الدوؿ العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي، ومنظمة 

             131الوحدة اإلفريقية، ومنظمة دوؿ عدـ االنحياز.

 

  لإلرهاباألمريكي المطلة الثاني: خلفية التصور 
 إقميميةمصالح أمنية  في لدولتافا شارؾوتت ،لمواليات المتحدة الرئيسالحميؼ  ىي إسرائيؿتظؿ       

دة لمجانبيف، فالواليات ئفامثؿ ي ي بينيماوالمخابرات العسكريتعاوف المكاسب  أفكما  ،ليا بعد عالمي
، "اإلرىاب"المناطؽ اآلىمة بالسكاف ومكافحة  فيمجاؿ الحرب  في إسرائيؿتفيد مف خبرة المتحدة تس

، "ديمقراطييف"بيف مجتمعيف  التوافؽ في المصالحولعؿ ما يقؼ وراء قوة العبلقة بيف البمديف ىو 
تبقى المجاالت العممية والتعميمة، ومع ذلؾ  فيويتمتعاف بعبلقات تعاوف وثيقة  ،القيـ شابياف فييت

الخبلفات حوؿ تصور أولويات التيديد خاصة بالنسبة  فيالتوترات بيف البمديف قائمة، وتكمف أساسا 
، ولكنيا ىذه المرة أكثر عمقا ووضوحا، واآلخر، ىذه الخبلفات تظير بيف الحيف وعممية السبلـ إليراف

أف  في ئيمييف يشكوفوىناؾ عدد كبير مف اإلسرا، رؤيتيما لممنطقة فيوتتعمؽ بالخبلفات الحادة 
 فيالمخاوؼ  فيوتتزايد  الذيالوقت  فيواجيو ببلدىـ، ي الذيالواليات المتحدة تتفيـ عمؽ التيديد 

                                                           
 .15ص  .1، ط 1997د. ىيثـ، الكيبلني: اإلرىاب يؤسس دولة، نموذج إسرائيؿ، القاىرة دار الشروؽ،   130
131  ،  .11مصدر سبؽ ذكره، ص  وأباطرة، قراصنة :تشومسكي ناعـو
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خبلفات ال ذهوى ،مصالح ببلدىـ إلسرائيؿ مريكياأليخدـ فيو التأييد  الذيالواليات المتحدة مف المدى 
 فيأوباما  إدارةوبينما تستمر  ،ينية المجمدة حالياالفمسط اإلسرائيميةبدت حادة فيما يتعمؽ بعممية السبلـ 

أكثر مف مناسبة عف تأثير فشؿ عممية  فيتحدثوا  اإلدارة وليؤ مس، فاف إسرائيؿالتعاوف الوثيؽ مع 
 132.األمريكيةالسبلـ عمى المصالح 

 
 ، معتبرة أفاإلسبلـ عدوًا بديبًل عف الشيوعية السوفيتياختارت أميركا بعد سقوط االتحاد 

 متى وأيفبة اإلسبلـ فكرة الحرب عمى اإلرىاب كأسموب لمحار  عتواختر  ،حضارة بديمة يشكؿ إلسبلـا
 ،وفي العراؽ ،في أفغانستافقد استعممت الحرب عمى اإلرىاب كوسيمة لذلؾ ، فياشكؿ خطرًا عمي

كي الحرب عمى اإلرىاب ىي عممية يقصد منيا صناعة عدو وىمي ف ، إذففي سوريا اليوـ تستعممياو 
تستمر الشركات األميركية في تسويؽ خدماتيا ضمف مبررات الحفاظ عمى األمف القومي األميركي، 

بالسيطرة وتخمؽ عالمًا بقيادة الشركات الرأسمالية لتستمر  ،وتفتعؿ الحروب ،فيي تختمؽ األزمات
 133ب.العسكرية والييمنة االقتصادية، فالحرب عمى ما يسمى "اإلرىاب" ىي في حد ذاتيا إرىا

مف جية ثانية وألسباب اقتصادية عممت الواليات المتحدة عمى توظيؼ "الحرب عمى اإلرىاب" 
 تغيرا أحدثا قد سبتمبر ١١ وأحداث ،السوفييتي االتحاد انييار كاف فإذالجني مكاسب ضخمة، وعميو 

 كذلؾ شيرت ولكف، كبير خطر وجود إلى فقط تشير ال الفترة ىذه فاف الخارجية، السياسة في جوىريا
 عمى الميبرالية الديمقراطية فرض في بالنجاح األحبلـ وراء الحقيقي المحرؾة، فضخم فرصة وجود إلى

 . النفط منطقة يخص فيما الجميوري اليميف تفكير في الفاصؿ العامؿ ىو األوسط الشرؽ
 ديؾ يترأسيا مجموعة بإعدادىا قامت التي القومية الطاقة خطة تـ نشر 2001 مايو ففي

 :ةرئيس نقاط ثبلث يضع شيني تقريروزير دفاع بوش األب ونائب بوش االبف، و  شيني
 ذلؾ في) لو استيبلكيا زيادة مع النفط مف تستورده ما نسبة تزيد أف المتحدة الواليات عمى يتعيف -1

 إجمالي مف % 53 يمثؿ ما أي يوميا نفط برميؿ مميوف 10 المتحدة الواليات تستورد الوقت
 إلى أي ؛برميؿ مميوف 17 إلى ،يوميا النفط استيراد إجمالي سيصؿ 2020 عاـ وبحموؿ ؾ،االستيبل

 (.  ؾاالستيبل إجمالي مف % 65

                                                           
132

س": وآخريف دينا، عمارة،   أغسطس،  19األىراـ اليومي.  ،تراتيجية جديدة في الشرؽ األوسط"بعد الربيع العربي، أمريكا وا 
2012. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=998918&eid=992 

 .129، ص 1، ط 2014يوسؼ العاصي، الطويؿ: أمريكا تاريخ مف الغزو واإلرىاب، بيروت، مكتبة حسف العصرية،   133

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=998918&eid=992
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=998918&eid=992
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 وفنزويبل السعودية مثؿ التقميدية المصادر عمى قصري بشكؿ االعتماد المتحدة الواليات تستطيع ال -2
 مصادر مف إضافية إمدادات عمى صوؿالح أيضا عمييا يتعيف، بؿ اإلضافي النفط ذلؾ لتوفير وكندا

 .وأفريقيا وروسيا قزويف بحر منطقة دوؿ مثؿ جديدة،
 اإلمدادات تمؾ إلى الوصوؿ أجؿ مف السوؽ قوى عمى فقط االعتماد المتحدة الواليات يسع ال -3

 الخارجي المد مقاومة لتجاوز الحكومة موظفي قبؿ مف ىامة جيودا ذلؾ سيتطمب بؿ المضافة،
 134.األمريكيةة لطاقا لشركات

 

في  الحالية لتمرير مشاريعيا "الحرب عمى اإلرىاب" أميركاسياسيا وعمى جانب آخر تستغؿ 
لتبرير موقفيا مف عدـ إسقاط نظاـ األسد بالقوة  "الحرب عمى اإلرىاب"سوريا، فيا ىي تتذرع مجددًا بػ 

نما بأف األولوية في سوريا ليست تنحي الرئيس بشا فيي تدرؾ العسكرية،  "محاربة اإلرىاب"ر األسد، وا 
في سوريا كانت ضد إجراء  الحرب األىميةعممًا أف أجندة واشنطف المعمنة والمعموؿ بيا منذ اندالع 

تغيير جذري لمنظاـ القائـ، لذلؾ فإنيا حظرت توريد السبلح النوعي لممعارضة قبؿ أف تظير أي مف 
روسيا لمنظاـ  إيراف وتغض النظر عف إمداد  اتتحيث بالحركات التي وضعتيا عمى الئحة اإلرىاب، 

صناعة ودعاية، إنما يخدـ  مف بيذا يظير جميًا أف كؿ ما يتصؿ باإلرىاببالسبلح والخبراء، و  السوري
، إنو لعرؼ شائع أف تسمي ومخططاتيا لتأميف مصالحيا واستمرار ىيمنتيا الواليات المتحدةأىداؼ 

سرائيؿ لدييما تصور مشترؾ يقضي الدوؿ إرىابيا ىي " مكافحة إرىاب" ، إف الواليات المتحدة وا 
باعتبار المقاومة  المشروعة لبلستعمار إرىابا، وىذا التصور األمريكي يذىب لحد اعتبار الشعوب 

 135"باإلرىابيف".
 

إف التصور األمريكي لئلرىاب الذي يقوـ عمى أف كؿ أنواع العنؼ المضاد ألمريكا، إنما ىو 
معالـ الحر ىو تصور خاطئ، ولـ يعد يقنع الكثير مف األمريكييف، لقد جعمت بسبب قيادتيا ل

التكنولوجيا الحديثة عمميات القتؿ الجماعي سيمة لدرجة يصعب وقفيا بالوسائؿ العسكرية المضادة، لذا 

                                                           

 .21، 20كالينيكوس: مصدر سبؽ ذكره، ص  أليكس،134 
، تشومسكي، ترجمة، سامي الكعكي: الييمنة أـ البقاء،  135 دار الكتاب السعي األمريكي لمسيطرة عمى العالـ، بيروت،  ناعـو

 .225، 223، ص 2004العربي، 
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يجب البحث في األسباب التي تؤدي لئلرىاب وتطويقيا، وىذا عكس التصور الرسمي األمريكي 
  136القائـ.

ناؾ مف الحقائؽ التاريخية ما ينفي ىذا التصور لبلستيبلء عمى أرض الينود الحمر بالقوة، وى
وسمب السود لحقوقيـ، ونيب ثروات أمريكا البلتينية، ومحاربة دوليا باسـ الحرية تارة، وباسـ الدفاع 

فيتناـ،  عف النفس تارة أخرى، ثـ الحرب العالمية األولى والثانية، ناىيؾ عف حرب كوريا، وحرب
والحرب عمى أفغانستاف، والحروب عمى العراؽ، إلى آخر القائمة، كؿ ىذا يؤكد أف التصور األمريكي 

  137لئلرىاب ما ىو سوى تصور إلحدى أدوات تحقيؽ المصمحة.

 : خمفية التصور التركي لإلرىابالثالث المطمب
ولي عمى الدواـ لمتفريؽ عمى عكس الواليات المتحدة األمريكية، لقد دعت تركيا المجتمع الد 

، وخاصة كفاح الشعب الفمسطيني لنيؿ حقوقو المشروعة، وفي بيف اإلرىاب والكفاح ضد االستعمار
الممارسات  كثير مف ردة الفعؿ عمى الممارسات اإلسرائيمية وصؼ المتحدثوف الرسميوف األتراؾ تمؾ

كغيرىـ مف المسمميف أف لصؽ تيمة  بالوحشية بؿ و بأنيا إرىاب دولة منظـ، ويعتقد القادة األتراؾ
اإلرىاب بالمسمميف تبمورت بالنظرة إلى قادة األنظمة الدكتاتورية في العالـ اإلسبلمي، الذيف دعمتيـ 
أساسا األنظمة الغربية عمى أنيـ قادة مسمموف ويمتثموف لمتعاليـ اإلسبلمية، ومثاؿ ذلؾ األسس النظرية 

حتو " نياية التاريخ" وىنتنغتوف في كتابو " صراع الحضارات" التي وضعيا كؿ مف فوكوياما في أطرو 
حيث نظر فوكومايا إلى اإلسبلـ عمى أنو الخيار الوحيد الذي يمكف أف يواجو القيـ الغربية، واعتبر 
العالـ اإلسبلمي قطب مجابة، أما ىنتغنتوف فقد استخدـ ظواىر النيوض واإلحياء في العالـ اإلسبلمي 

اإلستراتيجية، فقد ادعى أف العالـ اإلسبلمي رسـ حدوده بالدماء وأف الحضارة كأداة لمحسابات 
أما عندما حاوؿ بعض األكراد تذكير تركيا   138اإلسبلمية في صراع مع باقي الحضارات األخرى،

بموقفيا مف قضية األكراد في منطقة جنوب شرؽ األناضوؿ التركية، كاف الرد التركي الرسمي بأف 
( ىو عبارة عف منظمة إرىابية انفصالية مدعومة مف الخارج ىدفيا PKKكردستاني )حزب العماؿ ال

تدمير وحدة األراضي التركية، وزعزعت األمف واالستقرار في المنطقة، معممة ذلؾ عمى أساس أف 
                                                           

 ، 1، ط 2002، دمشؽ، األوائؿ لمنشر والتوزيع، 2001أيموؿ  11ديفيد، ديوؾ، ترجمة، سعد، رستـ: أمريكا. إسرائيؿ و  136
 .9ص 
 .9، 8مصدر سبؽ ذكره، ص الطويؿ:  العاصي، يوسؼ  137
 .285أوغمو: صدر سبؽ ذكره، ص ـ أحمد، داود   138
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 األكراد يتمتعوف بكافة حقوؽ المواطنة في الجميورية التركية، بما فييا كافة الحقوؽ السياسية، وال يوجد
اختبلؼ بينيـ وبيف األتراؾ ال في الثقافة وال في الديف، وأكثر مف ذلؾ معتبريف أف حزب العماؿ 
الكردستاني ذا "التوجيات اليسارية" ال يمثؿ غالبية األكراد المحافظيف، وعميو فإف تركيا ترى أنو ال 

ت نير االحتبلؿ مجاؿ لمقارنة األكراد االنفصالييف ألنفسيـ مع الفمسطينييف الذيف يرزخوف تح
 اإلسرائيمي.

 

  :تصاعد حدة الموقف التركيالتي أدت إلى  باألحداث المتصمة باإلرىا
 ؼ أردوغاف االعتداءحيث وص،  2009يناير  -2008ديسمبرفي  عمى غزة  اإلسرائيمي افالعدو -1

ف مف لـ يدينوا اليجوـ عمىيحدث في غزة مف قبؿ إ "إف ما قائبل  غزة سرائيؿ عدواف سافر"، "وا 
  معايير"و مزدوج

المناظرة بيف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف والرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز في  -2  
في الجمسة المخصصة لمناقشة تداعيات  2009-1-29مؤتمر دافوس بعيد انتياء العدواف في 

حيث قاؿ  في "دافوس"، االقتصاديالحرب عمى غزة، وقد عقدت عمى ىامش جمسات المنتدى 
ألف عددا كبيرا مف الناس قد قتموا، وأعتقد  ؛أردوغاف لبيريز "أشعر باألسؼ أف يصفؽ الناس لما تقولو

أنو مف الخطأ وغير اإلنساني أف نصفؽ لعممية أسفرت عف مثؿ ىذه النتائج"، ثـ انسحب مف الجمسة 
تتحدث عف عدـ القتؿ توراة ال إفوقاؿ أيضا ز، ومساويا لبيرياعتراضا عمى عدـ إعطائو وقتا كافيا 

 139ؿ.وىنا يوجد قت
 
مايو  31التركية المتجية لغزة ) عمى غزة االعتداء اإلسرائيمي العسكري عمى سفف كسر الحصار -3

، وىي العممية التي أشاد بيا رئيس الزرقاء  سفينة مرمرةعمى ( واستشياد تسعة أتراؾ بدـ بارد 2010
وصؼ أردوغاف اليجوـ في خطاب لو أماـ البرلماف قائبل "ضمير ، و الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو

وأنو "يستحؽ كافة أشكاؿ المعف" و"سقوطا  واحدا مف أشد الجروح عمى مر العصور"،  اإلنسانية تمقى
 ،اختبار صبر تركيا "ال تحاوؿف ولة" محذرا إسرائيؿ مف أمف الناحية اإلنسانية وتيورا حقيرا" و"إرىاب د

وشدد أردوغاف عمى أف ، فإف معاداتيا قاسية بالقدر نفسو" ،ذي تعتبر صداقة تركيا غاليةوبالقدر ال
تركيا لف تدير ظيرا لمشعب الفمسطيني أو لقطاع غزة." وفي رد فعؿ سريع عمى حادث االعتداء، قامت 
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لغاء ث 140استدعاء السفير التركي لدى تؿ أبيب،  الحكومة التركية بعدد مف اإلجراءات، منيا بلث وا 
الجتماع التابع لؤلمـ المتحدة مناورات عسكرية مبرمجة مشتركة مع إسرائيؿ، ودعوة مجمس األمف 

، ودعوة مجمس  طارئ   قد وضعت تركيا شروطا لعودة، و طارئ جتماعاحمؼ الناتو إلى لمناقشة اليجـو
، ودفع ا لتعويضات، العبلقات إلى طبيعتيا مع إسرائيؿ، منيا االعتذار الرسمي عف حادثة اليجـو

 ، وفؾ الحصار عف غزة.والموافقة عمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية
 

 "الحرب عمى اإلرىاب"الرؤية األمريكية لدور تركيا في المطمب الرابع: 
ؤيتيا لدور حميفتيا ختمؼ كثيرا عف ر يإف رؤية أمريكا لدور تركيا في الحرب عمى اإلرىاب ال 

، فيي تريد ليذا الدور أف يتكامؿ مع التصور األمريكي لمحرب في مقاومة الشيوعية إباف الحرب الباردة
عمى اإلرىاب مف حيث المفيـو والوسائؿ، فيي ال تريد لتركيا أف تفكر كثيرا  في مواضيع مثؿ "الحرب 

سبتمبر  11عمى اإلرىاب وفؽ القوانيف الدولية" أو باستصدار قرارات مف الشرعية الدولية،  فبعد 
في تسميـ المتيميف المشكوؾ بيـ في ىذه األحداث أو االنتظار لمحصوؿ عمى رفضت أمريكا النظر 
 141بشأف عممياتيا االنتقامية. موافقة مجمس األمف

ولكف في الواقع يتضارب الموقؼ التركي الرسمي في قضية "الحرب عمى اإلرىاب" مع رؤية   
ؾ لكي ال يتـ الخمط بيف "اإلرىاب" أمريكا ليذا الدور فتركيا تريد توحيد المعايير في ىذه الحرب، وذل

والكفاح المشروع مف ناحية، ولكي ال يتـ استثناء منظمات تعتبرىا تركيا "إرىابية" مف القوائـ األمريكية 
والتي تضمنت أسماء المنظمات  ،الواليات المتحدة ياأعدتواألوروبية، ومثاؿ عمى ذلؾ القائمة التي 

، لكردستاني، والذي اعتاد القياـ بأعماؿ إرىابية دموية في تركيا، و مف بينيا حزب العماؿ ااإلرىابية
فمـ يوضع حزب العماؿ الكردستاني  ،ومع ذلؾ فقد اختمفت القائمة التي نشرىا االتحاد األوروبي قميبل

استمر تمويؿ منظمة حزب العماؿ الكردستاني اإلرىابية مف ِقَبؿ ىيئات متعددة في ، في القائمة
كما استمر تقديـ الدعـ غير  ومف قبؿ بعض الييئات في الواليات المتحدة، ية،العواصـ األوروب

 البعض حاوؿوقد ىذه المعايير المزدوجة أصبحت ال تزاؿ مستمرة، و  ،المشروع ليا بوسائؿ مختمفة
مما يثير حفيظة األتراؾ الذيف  في تركيا،مشتعمة  "حربا أىمية"تصوير األمر بحيث يبدو أف ىناؾ 

لقد أوفينا "، حيث قاؿ: ردوغافأالرئيس األمر الذي أكد عميو لؾ نفاقا وازدواجية معايير، يعتبروف ذ
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نجد أف  ،بالتزاماتنا في مجاؿ التعاوف الدولي لمكافحة اإلرىاب، وسنواصؿ القياـ بذلؾ في المستقبؿ
بالمشاىدة يحدث عمؿ إرىابي في بمد أوروبي، فمماذا يجمس الجميع ويكتفوف  العالـ كمو يغضب عندما

يذا السؤاؿ، لعندما يحدث مثمو في إسطنبوؿ أو غازي عنتاب أو سروج؟ يجب عمينا أف نجد إجابة 
 ."واحد مف أىـ مبادئ الحرب عمى اإلرىاب ىي مكافحتو دوف تمييز

،  ئياحمفا عندأمر « مكافحة اإلرىاب دوف تمييز»، تركيا مف وجية نظرىا ىذه  ترى أف
 3، أعمنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ لمدة مثبل روعة في باريسعندما وقعت اليجمات المف

عندما ينتشر اإلرىاب في العواصـ األوروبية، ُتعتبر ىذه االحتياطات أمرا طبيعيا، وال يعتبرىا ، فأشير
أحد ىجوما عمى حرية الفكر، أو الحؽ في الحرية. لكف عندما يتعمؽ األمر بتركيا، يتـ المجوء فورا إلى 

مقاومة اإلرىاب،  حقيا في عمى تصرمعايير المزدوجة في موضوع اإلرىاب، ومع ذلؾ، فتركيا ال
 .لدرجة عدـ االلتفات لمثؿ ىذه االنتقادات

إف أىـ ما يميز الموقؼ التركي عف الموقؼ األمريكي في قضية "الحرب عمى اإلرىاب" ىو 
نظًرا لتداخؿ مصالح وجي التركي، فأف ساحة ىذه الحرب الرئيسة تقع في العمؽ الجغرافي واأليدل

وتناقضيا مع الحكومة التركية مف جية أخرى في األزمة  ،الواليات المتحدة األمريكية وروسيا مف جية
السورية، فقد أصبح مف أولويات السياسة الخارجية التركية منع قياـ كياف كردي محاذي لحدودىا مف 

ي والشريؾ الروسي السابؽ ال يعارض مف سيطرة وحدات فالحميؼ األمريك ،الناحية الشمالية مع سوريا
فالواليات "، إرىابي“والتي تعتبر مف قبؿ الحكومة التركية جناحا عسكريا لتنظيـ ، حماية الشعب الكردي

حماية الشعب الكردي لمحاربة تنظيـ الدولة في العراؽ وببلد حدة األمريكية تتعاوف مع وحدات المت
تركي الذي ذا التعاوف أيًضا في سياؽ االستياء األمريكي مف الموقؼ الوقد يفسر ى” داعش“الشاـ 

عمى مدينة ” داعش” غير إيجابي وسمبي مف سيطرة تنظيـ الدولة اً موقف اوقؼ مف وجية نظر أمريك
 142.الذي لـ يقدـ الدعـ الكافي مف أجؿ تخميص المدينة منوو  ،”كوباني“عيف العرب 
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 بية الشعبية ) الربيع العربي (المبحث الثالث: الثورات العر 

ىذا المبحث سيتـ رصد الدوريف األمريكي والتركي في ثورات " الربيع العربي" كؿ عمى  في
حدة. مع النظر لدوافع تبايف موقؼ كؿ منيما في كؿ مف ىذه الثورات، وكذلؾ رصد إلى أي مدى 

 .ذلؾاختمؼ الموقؼ التركي مف ىذه الثورات عف الموقؼ األمريكي وأسباب 

 "العربي الربيع" ثورات في األمريكي الدور األول: المطمب
ال شؾ في أف الثورات العربية أو االنتفاضات الشعبية التي اجتاحت عددا مف البمداف العربية 

كانت بمثابة  ،والتي اصطمح عمى تسميتيا إعبلميا بػػ"الربيع العربي" ،خبلؿ السنوات القميمة الماضية
مـ تكف الثورات العربية متوقعة في ظؿ ، فيانات األنظمة السياسية في المنطقةىزة عنيفة زعزعت ك

فمـ يكف ىناؾ تخطيط مسبؽ لمثورة ، ياسي التي عرفتيا الشعوب العربيةحالة اإلحباط والعزوؼ الس
تحولت  ةمطمبي، بؿ كانت تظاىرة مف قبؿ الشعب عمى األقؿ أو في مصر ،عمى النظاـ في تونس

أو ىذا ما بدا أو ما كاف يعتقد كؿ مف  لنظاـ،اتجاىؿ إلى ثورة شعبية تطالب بإسقاط العنؼ وال بسبب
ممف ىـ خارج إطار القيادة الشعبية التي تقؼ عمى رأس ىذه شارؾ وتابع ىذه المظاىرات، 

وما إذا كاف مقدمة  ،عدة تطرح نفسيا حوؿ التغيير العربي ذلؾ، ىناؾ تساؤالتفي ظؿ و المظاىرات، 
أو أنو صنيعة مواقع التواصؿ االجتماعي ضمف سياؽ  ،خبلقة التي تبنتيا اإلدارة األمريكيةلمفوضى ال

لممنطقة، أو أنو كاف مجرد رد فعؿ  لجيوسياسيةاية تيدؼ إلى إعادة رسـ الخريطة مخططات أمريك
حوؿ طبيعة  تالالتساؤ  نم رلكثيت ارػثيأ. كما عديدةعقود ل اإلحباطمنطقي لشعوب عاشت حالة مف 

 2011 ريارفبط/شبا 1في  األمريكية أصدرت نيوزويؾمجمة  الدور األمريكي فيما يحدث في المنطقة،
اؾ رلحافي تعبئة  تدريبيـمج اربوؿ دور تنا، بخصوص المدونيف الثورييف األمريكية لمخارجية تقريرا

 تيمز نيوزويؾت رنش 2011 ليربف/أنيسا 14في و كولومبيا وفنزويبل،و  رمص نم للشبابي في كا
مج اربؿ خبل نمتقريرا حوؿ  مجموعات مف الواليات المتحدة ساعدت عمى تأجيج الثورات العربية، 

  143.لماضيةا نواتلسؿ اخبل قدمتيا لنشطاء الديمقراطية العربيةلتي اعاية رلواالتدريب والتمويؿ 
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مى األقؿ مع اندالع الثورة في تونس أظيرت الواليات المتحدة وعمى المستوى الرسمي العمني ع
سعييا لمتمسؾ بشركائيا مف خبلؿ الدعوة إلى اإلصبلح، واالنتقاؿ السممي لمسمطة، وعندما اجتاح 
التغيير مصر تكررت المماطمة نفسيا، وعبرت مبلحظة وزيرة الخارجية ىيبلري كمينتوف في شأف عدـ 

اتيا المتعاطفة مع انحياز الواليات المتحدة خبلؿ المواجيات في مصر عف التناقض، مقارنة بتصريح
، ولـ تبدأ الواليات المتحدة باتخاذ مواقؼ أكثر 2009التظاىرات في إيراف بعيد االنتخابات عاـ 

 وضوحا لصالح االنتقاؿ السممي لمسمطة إال بعد تأكدىا مف أف حمفاءىا آيميف لمسقوط ال محالة، 
وخاصة في دوؿ محورية مثؿ تخوفيا مف حدوث تغيير غير متوقع ومدروس نتيجة لمثورات الشعبية، 

 144.مف اختراؽ ىذه الثوراتمصر كاف ال بد 

أعادت محاولة االنقبلب التي يحاوؿ إنجاحيا الجنراؿ الميبي المتقاعد الثورة الميبية فعمى صعيد 
الحديث عف اليد األمريكية في المنطقة، ، مف الجنراالت في طرابمس وبنغازي "خميفة حفتر" ومجموعة

 مف الضباط الذيف تخمى عنيـ معمر يـ مجموعةفالمتوفرة عف حفتر ورفاقو " وحسب الُمعطيات
الواليات المتحدة  قامتقبؿ عشريف سنة مف الثورة في حرب "تشاد" خوفا مف أف ينقمبوا عميو، ف لقذافيا

ويعيشوا ىناؾ في ضيافة  ،يـ مف مكاف أسرىـ في سجوف "تشاد" لينتقموا إلى أمريكاجاخر بإاألمريكية 
لـ  يش األمريكي لعقديف، قبؿ أف يعودوا إلى ليبيا أياـ الثورة وبيف أيدييـ دعـ مادي وعسكريالج

 145".رالثواتحصؿ عميو باقي كتائب 

موقفو مف الثورة بقولو "عمى الرئيس األسد أف يقود  حّدد أوباما ،ولى لمثورة السوريةفي األياـ األ  
 ،جانباً  يتنح  ولـ  الديمقراطيلـ يقد الرئيس التحوؿ  أو أف يتنحى جانبًا". طبعاً  الديمقراطيالتحوؿ 

المتشددة التي يقـو  العسكريةأف بشار لف يتنحى طوعًا، وتعرؼ أف الحممة  األمريكية تعرؼ اإلدارةف
مستمرة، وضحاياىا يسقطوف يوميًا. وترى إدارة أوباما، كما يبدو مف مواقفيا ومف التصريحات التي  بيا

  146.أف الخيار العسكري في سوريا مكمؼ سياسيًا ومالياً تخرج مف أقطابيا، 
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، فقد كانػت قيادات الثورة قد أعمنت عف التزاميا اليمنيةاختمؼ الموقؼ األمريكي مف الثورة 
بيا، خصوصا وأف ع الحػرب األىمية، كما حدث في ليفي مسػتنق االنزالؽبسممية ثورتيا، خوفا مف 

بتدقيؽ النظر في الحالة اليمنية نبلحظ  ،صنوؼ األسمحة الخفيؼويمتمؾ جميع الشعب اليمني مسمح ، 
والمؤيديف لمنظاـ، مما يعني أف  بيف المؤيديف لمثورة ،حالة شبو التكافؤ في القوة بيف طرفي الصػراع

أحدا مف الطرفيف لف يستطيع حسـ المعركة لصالحو، وبالفعؿ فقد أخذت الثورة اليمنية تراوح مكانيا 
س والنظاـ الحاكـ ، ومؤيد ا، وظيػرت حالػة اصطفاؼ الشعب اليمني بيف مؤيد لمرئيصػعودا وىبوطػ

يوـ سقوط نظاـ  تأججت لتبمغ ذروتياثـ  ،2011عاـ  فبراير فيثورة شعبية بدأت التي ىي  لمثورة
مطمع عاـ  الساخطة الوطف العربي احتجاجاتاليمنية ب الثورة تأثرتكما  ،حسني مبارؾ في مصر

كما ازداد  ،ئيس التونسي زيف العابديف بف عمية الثورة التونسية التي أطاحت بالر وبخاص 2011
 اليمنية الشبابقاد الثورة ، وقد 11/2/2011زخميا بعد نجاح سقوط نظاـ حسني مبارؾ يوـ الجمعة 

 33الذي يحكـ الببلد منذ  عمي عبد اهلل صالحالمعارضة لممطالبة بتغيير نظاـ  أحزاب وبمشاركة
 ة.االقتصاديو سياسية ال اإلصبلحات لعمؿو  ،عاماً 

ونتج  ،رئيس عمى عبد اهلل صالح عف الحكـورحيؿ ال ،طالب المتظاىروف في مسيراتيـ بتغيير النظاـ
وؿ االحتجاجات إلى مصادمات مع بعض قوى األمف عف ذلؾ اعتقاؿ عدد مف المحتجيف بعيد تح

 ،ومؤيديف لصالح
إضافة إلى أف الثػورة اشتممت عمى أطياؼ متعددة، لـ تنجح في توحيد مواقفيا، فأحزاب "المقاء  

ـ معيا المقاءات والنقاشات، وُتعرض عمييا تمثؿ الجانب الرسمي لمثورة، وتت المشترؾ " كانت
اىؿ القيادات الميدانية لمثورة، وفي المقابؿ أعمنت القيادات الشبابية أف الذيف المبادرات، في حيف يػتـ تج

في حيف  ،فؽ عمى المبادراتيفاوضوف النظاـ ال يمثمونيـ، وفي مرات عدة كانت المعارضة اليمنية توا
، وىذا ؽ حالة مف الشؾ والريبة في وجود قيادة موحدة تمثؿ الثورة اليمنيةمما خم؛ شباب الثورة يرفضػيا

مما أضعؼ موقؼ الثورة في وجو النظاـ، ووفر لئلدارة األمريكية ذريعًة لمتباطؤ في الضػغط عمى 
تخشى معو اإلدارة األمريكية  الرئيس اليمني لمتنحي، وأبقى الثورة اليمنية بعيدًة عف طور الغمياف الذي

تعتبرىػا الواليات المتحدة بيئة التػي  واالضطرابات مور، وانزالؽ اليمف إلى الفوضى،بلت زماـ األانف
قرأت الواليات المتحدة الحالة اليمنية  ،مناسبة تستثمرىا القوى المعادية لئلضرار بالمصالح األمريكية

حيث كانت المعارؾ إذ تعمدت تجاىؿ أحداث الثورة اليمنية،  ،تعاممت معيا وفؽ مقتضيات مصالحياو 
والية لمرئيس عمي عبد اهلل صالح والفرقة األولى في تدور في صنعاء بيف قوات الحرس الجميوري الم

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=330533
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وقوع العديد مف المجازر رغـ و  147،ي يقودىا المواء عمي محسف األحمرالجيش الموالية لمثوار، والت
في اليمف بشكؿ كبير، إال أف المواقؼ األمريكية  ةاالقتصاديو الدامية والمؤلمة، وتعطؿ الحياة السياسية 

وفؽ مقولة السفيرة األمريكية السابقة ، التغيير عمى الشعب اليمني ءاه إلقاء عبانت دائما تدفع باتجػك
جدير بالذكر أف أحداث الثورة اليمنية ، " ال يمكف حؿ المشكمة نيابة عف اليمنييفبػاربرا بوديف"في اليمف 

وكاف  وقعت في وقت كانت الواليات المتحدة تخوض فيو حربًا مفتوحة مع تنظيـ القاعدة في اليمف،
النظاـ اليمني يقدـ كؿ التسييبلت التي تطمبيػا الواليات المتحدة، في الوقت الذي كاف النظاـ يخوض 
فيو حربًا مفتوحػة مػع الحػوثييف فػي الشمػاؿ، وكانت الواليات المتحدة تقدـ الدعـ الذي يطمبو النظاـ 

ذ يمثؿ الحوثيوف الطائفة الشيعية في ، إري السعودي الداعـ لمنظاـ اليمنياليمني، وتؤيد التدخؿ العسك
استنادا  ،اليمف المتحالفة مع إيراف، وىذا األمر دفع اإلدارة األمريكية لمتمسؾ بالرئيس اليمني ونظامو

فقد وقفت الواليات المتحدة موقؼ المراقػب المتػأني تجاه أحداث الثورة  148لخصوصية الحالة اليمنية،
 تطورات األحداث، باعتبار واقع الحاؿ فػي اليمف يحقؽ المصالحاليمنية، انتظارا لما ستؤوؿ إليو 
بقي الموقؼ األمريكي يراوح مكانػو حتى بمغ الوضع في اليمف حدا ، و األمريكية، وال يشكؿ خطرا عمييا

وأصبحت دوؿ الجوار  اهلل صالح عنواف المشكمة اليمنية، فيو بقاء الرئيس اليمني عمى عبد أصبح
في ظؿ سيادة منقوصة،  ًا،عمى يقيف بأف بقاء الرئيس اليمني سيزيد أمور اليمف سوءوالواليات المتحدة 

اه اإلقميمية، وازدياد وتيرة عمميات نقؿ السبلح، وفقداف السيطرة عمى الحدود والميمشموؿ،  واقتصاد شبو
، وضعؼ سيادة الدولة النيياروالتيريب عبر الحدود والمياه اإلقميمية اليمنية، مما تطمب وضع حد 

سيطرتيا، ودفع اإلدارة األمريكية إلى ممارسػة الضغط البلـز لحمؿ الرئيس اليمني عمى التنحي لصالح 
قميميػا، ليقود اليمف إلى نائبػو، الػذي يمقػى قبػوال أمري الذي يوفر المناخ المناسب لخدمة  االستقراركيػا وا 

 149.المصالح األمريكية في اليمف والمنطقة

مف الواضح أف الواليات المتحدة األمريكية لعبت دورًا بارزًا في مرافقة وتدريب شيء/ ف ورغـ كؿ       
سواء في تونس أو في مصر أو في بقية الدوؿ العربية التي وتمويؿ أبرز النشطاء السياسييف تأطير  و

                                                           
: يوميات الثورة مف ميداف التحرير إلى سيدي بوزيد حتى ساحة التغير، بيروت، الشبكة العربية لؤلبحاث نواؼ، القديمي  147
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تأطير ال عممًا أف عمميات التدريب وفيي لـ تقـ قطعا بيذه الثورات، شيدت االضطرابات العربية، 
المؤسسات والمنظمات التي ، وقد قاـ بيذه العمميات مدة طويمةىذه الثورات بوالتمويؿ قد بدأت قبؿ 

( و)الصندوؽ USAIDتعنى بعممية "تصدير الديمقراطية" مثؿ )الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية( )
ىاوس( ـ ( ومؤسسة )فريدNational Endowment for Democracyالوطني لمديمقراطية( )

(Freedom House( ومؤسسة )Open Society Institute.)  تمكنت ىذه طويمة فترة  خبلؿو
عمى مستوى العالـ، جندت مف خبلليا نقابات عمالية، ومديري  ضخمةمف نشر شبكة المؤسسات 

شركات، إضافة إلى أحزاب سياسية مف اليميف واليسار ومؤسسات المجتمع المدني عمى حد سواء 
 ىذه المنظمات المدنية الشرؽ أوسطية مف مف العديد استفادتو  ،ع عف المصالح األمريكيةبغرض الدفا

المؤسسات األمريكية تحت مسميات ير والتمويؿ التي ظمت توفرىا التأط برامج التكويف والتدريب و
ورًا غير أنيا التقت في المضموف.عممًا أف السفارات األمريكية قد لعبت د ،وعناويف اختمفت في الشكؿ

أغمب األمواؿ المخصصة لتمويؿ ف. الرسمي ليا ؼ الدوؿ العربية بعيدًا عف الدورميدانيًا كبيرًا في مختم
 150فيما تتولى وزارة الخارجية األمريكية توزيعيا. ،ىذه البرامج تأتي مف الكونغرس األمريكي

و"فيسبوؾ"  العبلقة ما بيف قادة شبكات التواصؿ االجتماعي "تويتر"وبالنظر لما تقدـ وب
 موجةركوب الواليات المتحدة األمريكية مف  تمكنت ،ى وجو الخصوص واإلدارة األمريكيةو"غوغؿ" عم

، عممًا أنيا قد لعبت تنعكس عمى مصالحياال لكي  ؛العربية ىذه االضطرابات التي شيدتيا الدوؿ
، فبروز ظاىرة الفيسبوؾ التي مف قبؿ في الثورات الممونة التي شيدتيا بمداف أوروبا الشرقية نفسو الدور

تعتبر ثالث أكبر تجمع بعد الصيف واليند ىو مفارقة مف حيث كثافة التواصؿ في عصر انحسار 
اليويات الجماعية، بما فييا اليويات الحديثة كالدولة واألمة والحزب، فميس بمقدور أي نظاـ بوليسي 

لفسيحة والمفتوحة، ولقد فشؿ الرئيس التونسي أو معموماتي منافسة شبكة الفيسبوؾ في قاعدة بياناتيا ا
في حجب شبكة الفيسبوؾ، وعمى صعيد آخر فمقد كاف لوثائؽ ويكيميكس دوٌر في إشعاؿ االنتفاضات 
العربية، والتي يعتقد البعض أنيا كانت مقصودة، وأنيا ضمف مخطط أمريكي لتغيير أوضاع 

عبت دورا كبيرا في الخفاء في تحريؾ الشارع العربي ل دائماالدوائر الدبموماسية األمريكية ف 151المنطقة،
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 لعبت أيضا وىذه المنظمات األمريكية ،فؽ مع المصالح الحيوية األمريكيةمف أجؿ تحقيؽ أجندة تتوا
وتمويؿ النشطاء الذيف كانوا يستخدموف شبكة االنترنت ووسائؿ التواصؿ  في تدريب وتكويفدورا 

مف الرومانسية التي خاٍؿ تماما "الربيع العربي" وعليه ففصل ، في دوؿ "الربيع العربي"االجتماعي 
وزيرة الخارجية  فكمينتو روس "وىو مستشار ىيبلري  إليؾ" ويعتبر، الغربية وسائؿ اإلعبلـ أضفتيا عميو

كاف لو دور كبير في انطبلؽ الثورة في تونس وانتشارىا بيف حيث الربيع العربي  منسؽ األمريكية
الذي   USIP، وكذلؾ معيد السبلـ األمريكي وخاصة مصر واليمف ،ثت فييا الثوراتالتي حد األقطار

عمى أسموب الكفاح غير المسمح  صاغ مشروع " الربيع العربي" ودرب آالؼ الناشطيف العرب
 ،وقاـ بدعميـ ماليا وتقنيا والكترونيا ،روس " بتركيز شبكات مف المدونيف إليؾقاـ "  152والبلعنؼ،

سقاطالحرية ومقاومة الرقابة طبعًا يحدث باسـ وكاف كؿ ذلؾ  يف تمقوا ىذا برز الذأمف ، و الدكتاتورية وا 
وتممقا  ألمريكا إرضاءولعؿ ىذا سرع باختياره كاتب دولة بعد سقوط بف عمي "  و،الدعـ ىو سميـ عمام

153.ليا
 

فقد بدأت  ارتبكت الواليات المتحدة حيف اتضح ليا أف ىذه الثورات تبشر بقطيعة مع الماضي،
ترى فييا مخاطر كبيرة إف لـ يتـ السيطرة عمييا، فقد صرح الرئيس أوباما قائبل " لدى الواليات المتحدة 
شراكة وثيقة مع مصر، وكاف الرئيس مبارؾ متعاونا جدا، نحف نتعاوف في عدد مف القضايا، ويضطمع 

و جو بايدف: "مبارؾ ليس دكتاتورا"،  االحتجاج سمميا، وأكد نائب ةأولئؾ المنتشروف في الشوارع بمسؤولي
في حيف عمؽ روبرت غيبس السكرتير الصحفي في البيت األبيض: "نحف لسنا بصدد االختيار بيف 
مف ىـ في الشوارع، ومف ىـ في الحكومة"، وكأّنو يساوي أخبلقيا بيف الطرفيف، وبعد أف استوعبت 

ذ موقؼ انتقائي، يقضي بدعـ التغيير في ليبيا الحكومة األمريكية طبيعة الثورات العربية، قررت اتخا
   154.وسورية، والصمت عما يجري في البحريف واليمف

 
عندما فيمت إدارة الرئيس أوباما حجـ التغيير الذي يجتاح المنطقة، وخطورتو بدءا بتونس 
ومرورا بمصر والبحريف  وليبيا وسورية، ووصوال إلى اليمف، بدأت تؤكد عمى خطاب التغيير 

ديمقراطي، وبدأت تتحدث بصورة حماسية عف دعـ الديمقراطية متخمية عف براغماتيتيا األولية، ال
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وسرعاف ما أعادت توجيو إستراتيجيتيا نحو األسس المبدئية القديمة الخاصة بمنطقة الشرؽ األوسط 
لجدد، ما مف خبلؿ تعزيز نظاـ المحسوبية لدييا المتمحور حوؿ الحمفاء اإلقميمييف القدامى منيـ وا

يضاعؼ نفوذىا الجيوسياسي مصالحيا االقتصادية، وتبعا لذلؾ قرر الرئيس أوباما التعامؿ مع كؿ 
حالة عمى حدة، رافضا التعامؿ مع الثورات العربية بالمجمؿ، أو دعميا وفؽ مقياس واحد، حيث 

رعت واشنطف شددت الرقابة عمى  حركة التغيير في مصر، لما ليا مف أىمية خاصة، وبناء عميو سا
بالشراكة مع الجيش المصري، لتأميف تغيير بطيء ومدروس، حيث كاف اإلطار العاـ ليذه الشراكة 
يقضي بسيطرة العسكر عمى وتيرة التغيير في فترة ما بعد مبارؾ، وكيفت إدارة أوباما دعميا لمثورة في 

رئيس اليمني الجديد عبد ربو كؿ بمد وفقا لمساندة تمؾ الثورة ألىداؼ واشنطف في المنطقة، فدعمت ال
منصور ىادي، في المقابؿ شدد الرئيس أوباما عمى أف موقؼ ببلده مف الثورة في مصر يتوقؼ عمى 

 155   أداء قادتيا المنتخبيف حديثا.

 

 المطمب الثاني: الدور التركي في ثورات "الربيع العربي

جديد  أوسطشرؽ  ي، وستشكؿمستفيدة مف بوادر الوىف في االقتصاد األوروب أمريكا أفيبدو 
ايات القرف في بد األوسطالشرؽ  باو أور صنعت  أفلمسيطرة عمى كؿ العالـ بعد  أمريكيةوفقا لرؤية 

حبلـ تركية قديمة لخمؽ بحذر أل مناغمةالمريكا تعمؿ عمى فأ ، مف أجؿ ذلؾالماضي وفقا لمصالحيا
قحكـ عثماني تركي جديد  وسحب تركيا نحو الشرؽ ميميا ودوليا، يتبلءـ مع مستجدات العصر داخميا وا 

الذي  األوربيفي االتحاد كعضو تركيا لعقود طويمة ل فعدـ قبوؿ األوروبيف ،باو أور  وسط بعيدا عفألا
تعيش في اقتصاد متعثر تحت معو  باو أور تصبح سيسرع في أف  ، ىو خطأنو سييوي وينتييأيبدو 
 156.أمريكارحمة 

تنظر  بدأت ألنيا كما في السابؽ، األوربيلبلتحاد  بلنضماـل غير متحمسة تركيا اليوـف
 باو أور  أجزاءلربما توسيع نفوذ سيطرتيا الحقا عمى بعض  و ،األوسطجديدة لقيادة الشرؽ  ستراتجيةبإ

وخاضعة  روبا،أو نشوء قوى اقتصادية عالمية جديدة متعددة خارج  أماـمحالة  المنيارة اقتصاديا ال
تتجو باتجاه  بدأت أنيا إلى إضافة ،كبيرالتيجي استر يا اإلموقعف أخرى،األمريكي بطرقة أو بلمنفوذ 
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باتجاه  باو أور تبتعد عف  ،اليوـ فيي المتشددة في انحيازىا لمغرب، ةممانيعالالمعتدؿ مبتعدة عف  اإلسبلـ
المدى المتوسط،  بمراقبة أمريكية حذرة قابمة ألف تتطور لتصبح داعمة عمى األوسطقيادة الشرؽ 

 ؛األوسطلكي تمعب عمى وتر عاطفة شعوب الشرؽ  يعطي تركيا الفرصة اإلسرائيميؼ التركي الخبلف
 ةتركيال ستتقاطع المصالح المنقذ في العصر الجديد.  وكأنيالتكوف  ؛مف تركيا فأكثر أكثرلكي تقترب 
ستؤدي و  باو أور ستزعزع اقتصاد  المنطقة،خمؽ ىيكمية اقتصادية في ل األوسطالشرؽ  في واألمريكية

حالة مف ونشوء ، إيراففي  اإلسبلميالحكـ  السيطرة عمى العبلقات معب، فأمريكا إلىخضوعو ل
عمى  -بطريقة ىادئة وأقؿ استفزازية  -أمريكيةسيطرة  إلى ذلؾ  سيفضياالستقرار في العبلقات، 

 اإلسبلـتركيا و  اإلسبلـ المعتدؿ إيرافئيسيف ىما ر إقميمييف قطبيف مع مراعاة مصالح   األوسطالشرؽ 
 157.أو كأصدقاء لدوديف لعا عمى األقؿ ألمريكااء حمفالمعتدؿ ك

إعادة لقد استطاعت تركيا مف خبلؿ تعميؽ مشاركتيا مع دوؿ الجوار في الشرؽ األوسط   
، ومثؿ "الربيع العربي" تحديًا لمسياسة الخارجية ة ليذه البيئةالجغرافي إستراتيجيتيا األمنية والبيئةتحديد 

عمى التعاوف مع النظـ السياسية القائمة  في الماضي التركية اإلستراتيجيةركية، حيث اعتمدت الت
عربية الالثورات  ففإ ،، ومف ىناولو مف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لتمؾ الدوؿبالمنطقة، 

عادة صياغة إل تركيالذا سعت  ا؛لتركي العميا أوجدت إشكالية ما بيف األخبلؽ والمصمحة القومية
 التركية لكي تتغمب عمى تمؾ المعضمة. اإلستراتيجية

ساىـ في تعزيز الروابط تالمنطقة سفي  أعتقد أف الديمقراطية الربيع العربيوبقدـو في البداية 
كية األكثر أيضَا فرصة أف تكوف التجربة التر وستعزز ة والدبموماسية التركية بالمنطقة، االقتصادي

السياسة الخارجية التركية خبلؿ حكـ حزب عمى أساس أف ، مثبل يحتذى بو ةمة لدوؿ المنطقءمبل
اعتمدت عمى مبادئ المنافع  ،لعربيالتركي تجاه المنطقة قبؿ قياـ أحداث الربيع اوالتنمية العدالة 

ة قارب الثقافي واألخو والعبلقات السياسية الوثيقة المبنية عمى الت االقتصاديخبلؿ التكامؿ المتبادلة مف 
 . في اإلسبلـ

وبعد قياـ الربيع العربي، تعمؽ المأزؽ ما بيف األخبلقيات والمصالح الذاتية في السياسة   
ليبيا ة اليامة مف روابط تجارية واستثمارية لتركيا مع االقتصاديبالنظر إلى المصالح  الخارجية التركية،
تركيا ودوؿ الشرؽ األوسط ىي المحرؾ  ويعتقد األوروبيوف أف المصالح المشتركة بيفوسوريا بالتحديد، 
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فإف تركيا ال تتحرؾ في تمؾ المنطقة بدوافع ورؤى إسبلمية،  وبعبارة أخرى ،لمعبلقات بينيما الرئيس
ومع ذلؾ، يتأرجح المحمموف ، التي دفعت العبلقات بيف الطرفيف ة ىياالقتصادي االعتباراتولكف 

كاف أردوغاف أوؿ زعيـ في  ،فعؿ تركيا عمى الربيع العربياألوربيوف بيف األمؿ والشؾ، فيما يتعمؽ برد 
واإلصغاء لممطالب  ،أوروبا والشرؽ األوسط، يدعو الرئيس المصري حسني مبارؾ إلى التنحي

ومع  ،يـ تركيا في المنطقة، كوسيط عاقؿىذه الدعوة رفعت مف أس بالطبع ،المشروعة لمشعب المصري
ردوغاف مبارؾ أف يتنحى بسرعة وبكؿ ألقد دعا ، متناسؽ ذلؾ، كاف موقؼ تركيا تجاه ليبيا غير

ا، إضافة إلى أف مبارؾ كاف منيكا بسبب عدـ سيولة، حيث ال توجد عبلقات قوية بيف مصر وتركي
اكتراث إدارة أوباما باستمرار حكمو، حيث عبر عف خيبة أممو بيذا الخصوص خبلؿ اتصاؿ ىاتفي 

كذلؾ بسبب قضية التوريث والتي كانت تمقى معارضة مف القوات بينو وبيف "بف ياميف بف اليعازار"، و 
المسمحة، وعميو فإف عوامؿ اإلنياؾ ىذه، والتي ساعدت في ظيور بوادر التردد واالستسبلـ مف قبؿ 

ومنيا تركيا  مبارؾ لمثورة، والتي كانت تبدو جمية لمدوؿ الميتمة بالشأف المصري، ساعدت ىذه الدوؿ،
لكف عندما وصؿ األمر إلى ليبيا، حيث لتركيا مصالح و  158،ظاـ مبارؾفي حسـ موقفيا مف ن

رأى بعض المحمميف أف تردد تركيا في التدخؿ بشكؿ سريع ، لذلؾ دية كبيرة، كانت ىناؾ صعوبةاقتصا
لكف في ظؿ الخبلفات الواضحة بيف الشركاء ، في ليبيا، مف خبلؿ تشكيؿ قوات تحالؼ لـ يكف منصفا

  159األتراؾ وحدىـ الذيف ترددوا في شف عمميات عسكرية عمى ليبيا. األوروبييف، لـ يكف

أما بالنسبة لسوريا، فإف النيج التركي إلى حد كبير انسجـ مع النيج األوروبي، الذي دعا إلى 
ونبذ العنؼ لفض النزاعات الطائفية األىمية  ،التدريجية، ووحدة الشعب  الديمقراطية اإلصبلحات

ومع تقدـ األزمة السورية، كانت السياسة التركية تسير عمى خطوط  السورية والعرقية عمى األراضي
، ومف جية أخرى تحث عمى فمتوازية، فيي مف جية وألسباب إنسانية تفتح أبوابيا أماـ البلجئي
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ت األمف السوري لمعنؼ سارع في تدىور استخداـ قوااإلصغاء لمطالب الشعب في اإلصبلح، ولكف 
 160.العبلقات

ظرا لمعارضة روسيا والصيف لفرض عقوبات عمى سوريا في األمـ المتحدة، انحازت لكف ن  
الموقؼ القوي ألنقرة ، فواحد، وىو ما جعميا تقؼ مع الغربتركيا إلى قرار فرض العقوبات مف جانب 

مجمس البمغ الذروة بعقد جمسة  ضد نظاـ األسد، والذي تضمف الدعـ العمني لممعارضة السورية،
الضغط عمى المجتمع الدولي لبلعتراؼ بالمجمس، وتنظيـ بيدؼ  سطنبوؿ، إسوري في الوطني ال

 موقفاً وضع تركيا في مقدمة الجيات الغربية التي اعتمدت كؿ ىذا المعارضة المدنية والعسكرية، 
فإف سياسة تركيا تجاه سوريا، تؤكد عمى استقبللية السياسة  ،فقا ألحد الباحثيف البريطانييفاضحًا، و و 

مرة أخرى، تعطي إشارات لمعالـ بأنيا ستحظى بمكانة ىامة في مستقبؿ  فتركيا ،الخارجية التركية
 161الشرؽ األوسط، ويتعيف عمى الغرب أف يدرؾ ذلؾ ويتعاوف معيا.

 

في لعبة القوي اإلقميمية بالمنطقة، وظيرت وكأنيا غير متأثرة  اً رئيسي إيراف عامبلً  ُعد  وتَ 
بشكؿ واضح، ولكي يكوف تقييـ السياسة الخارجية التركية موضوعيا في إطار بأحداث الربيع العربي 

 عمى الفور القرار التركي فقد قاـ صانعوالربيع العربي، مف الضروري تقييمو في مقابؿ ىذه المخاوؼ، 
تصفير "تركيا  إستراتيجية فبل يمكف اعتبارتجاه األحداث المتصارعة، وبالتالي  إستراتيجيةبتطوير 

تركيا بدأت تعاني مف مشكبلت مع فقد فشمت في سياؽ الربيع العربي،  "كبلت مع دوؿ الجوارالمش
 .قبؿ بدء فصؿ "الربيع العربي" الجانب السوري مثبًل، رغـ حسف العبلقات التركية السورية سابقاً 

 ،مع بداية الربيع العربي تحديًا صعباً " تصفير المشكبلت مع دوؿ الجوار"، واجيت إستراتيجية
ة اليامة، االقتصاديالمصالح  لمحفاظ عمىالحاجة و بتحدي النظـ االستبدادية القمعية،  فما بيف الترحيب

عمى دعـ ومناصرة  اً قائمالتركية نيجًا وسطًا لسياسة الخارجية قد اعتمدت ا، فدوؿ العربيةالمع 
والنظاـ، ويكوف ميمًا  ، وىو ما سيتوافؽ مع االستقرارالتدريجيعممية التحوؿ عف طريؽ  ةالديمقراطي

  لممصالح التركية الحيوية في المنطقة.
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 مراحل تطور السياسة التركية من ثورات الربيع العربي
 :وشممتمرحمة التحرك الحذر  -1
      الترحيب بثورات الربيع العربي وخيارات اإلصبلح السياسي والميبرالي. أ.

     في ليبيا. خاصةة التركية االقتصاديح المصالخوفا عمى الحذر حياؿ تقديـ دعـ صريح،  ب.
الناتو في المراحؿ األولى لمثورة  حمؼ، واالنتقاد اليادئ لةنظمتغيير األلالضغوط الدولية  رفضت. 

 الميبية.
 :وشممتالخجولة مرحمة المشاركة  -2
  .المشاركة بطريقة مترددة في تدخؿ الناتو في ليبيا تحت ضغط دولي متناـأ. 

 ركيا عف القياـ بدور فاعؿ في ليبيا.امتناع تب. 
مى النظاـ السوري في زائدة في سوريا، لكف مف خبلؿ الضغط ع ةاستباقياتبعت تركيا سياسة ت. 

      يقدـ تنازالت. البداية لكي
حيث سباؽ االنتخابات التشريعية  ،ثـ تحًوؿ االنتباه التركي عف الربيع العربي إلى الداخؿ التركي ث.
       2011.162لعاـ

 :وشممتالسياسة االستباقية  مرحمة -3
حزب العدالة والتنمية  شعورانعكست المرحمة الجديدة لمسياسة الخارجية التركية األكثر نشاطًا عمى  أ.
        عالية بعد االنتخابات التشريعية. ثقةب

ي إلسرائيؿ، حاولت تركيا كسب مركز الصدارة في الربيع العربي مف خبلؿ توجيو االنتقاد القو  ب.
      .عف األمـ المتحدة والمنحاز إلسرائيؿ في أزمة القافمة التركية السيما في عبلقتيا بتقرير منشورو 

  مناصرة القضية الفمسطينية كوسيمة لمحفاظ عمى أىمية تركيا في العالـ العربي.  ت.

      زيارة مصر وزيادة وتيرة االنتقاد العمني لنظاـ بشار األسد. ث.
 :وشممت رحمة العودة النتياج الحذرم -4
 الحذر بشكؿ أكبر. تباعابنياية العاـ اتجيت تركيا عائدة إلى  أ.

 مف النظاـ السوري اً ة لما اتبعتو تركيا تجاه سوريا رد فعؿ عنيفاالقتصاديأفرزت التكمفة ب.

لـ ري والمعارضة ألف الصراع الدائر بيف النظاـ السو  ؛تجاه الحالة السورية الترددىناؾ حالة مف ث.
 بعد.يحسـ 
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توافؽ التحرؾ التركي مع ما يتخذه االتحاد األوروبي مف عقوبات عمى النظاـ السوري، وقبوؿ  ت.
      مبادرات مف الناتو تستيدؼ إيراف.

ورغـ أف العبلقات مع الواليات المتحدة ظمت عمى مسارىا الصحيح، إال أف مسار العبلقة مع  ج.
       ة فرنسا ليست كذلؾ.االتحاد األوروبي خاص

بأنو يجب عدـ بؤرة تعكس سياسة الحذر إدراكًا لدى بعض دوائر صنع السياسة الخارجية التركية  ح.
        مبالغ فيو.في المنطقة بشكؿ األحداث 

 
فقد أيدت حكومة العدالة والتنمية القوى المناصرة لمتحوؿ  ،وفيما يخص الحالة المصرية

خاصة  ،جب طيب اردوغاف بشكؿ قاطع الرئيس مبارؾ بأف يرحؿ عف السمطة، وطالب ر الديمقراطي
وأف المتظاىريف في ميداف التحرير رفعوا شعارات مثؿ " الكتاب والسنة قبؿ الدستور" وتبعيـ 

فقد  أما في الحالتيف الميبية والسورية 163المتظاىروف في تونس مطالبيف باالكتفاء بالشرع دستور لمببلد،
ممصالح التركية مف ل لتغيير النظاـ في ليبيا، بالنظر ترددة في العمؿ كقوة فاعمةكانت تركيا م

فيما بعد أف البقاء تركيا أدركت  فقد ولذلؾاستثمارات وتجارة واسعة النطاؽ في ليبيا مقارنة بمصر، 
 جاء تحوؿ السياسة التركية تجاه ذلؾلمكمفًا، ونظرًا سيكوف خارج إطار التحالؼ الدولي الغربي 

  .األحداث في ليبيا، حيث غيرت تركيا موقفيا إلى تأييد عممية الناتو
سوريا، اختبارًا لمنيج التركي الجديد، ويتمثؿ ىذا النيج  عمىرياح الربيع العربي  ىبوبعتبر أ 

مزيد مف الحذر تجاه تغيير النظاـ السوري، وعمى عكس الموقؼ في ليبيا، لـ تتمؽ  اتّباعفي 
عمى  لـ تكف قادرةة وحدىا االقتصاديلعقوبات اف ،الدعـ الفعاؿ مف القوى الدوليةمجموعات المعارضة 

البعيد إذا سقط النظاـ السوري وجاءت  المدىوعمى  ،اإلصبلح في سوريا لصالحالقوى  ير ميزافيتغ
السمطة في األسد  بقي، أما إذا سوؼ تعود قوية ، فإف العبلقات التركية السوريةديمقراطيةبعده قوى 

 .البمديفقاـو التغيير، فسيكوف ذلؾ ضربة قاصمة لمحاوالت تطوير عبلقات و 
في السياسة الخارجية في إيجابيا جانبًا  متعددة الجوانب شكؿ إستراتيجيةف إعادة تركيا إ

ومع  ،السنوات األخيرة، ويتمثؿ ىذا الجانب في ابتعاد تركيا إلى حد ما عف تعزيز عبلقتيا مع الغرب
التجربة ، ففي انجذاب العرب نحو تركيا مما كاف لو أثرٌ  ؛عمى حساب دوؿ الجوار بياالتحاد األورو 
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أف يكوف نو مف الميـ فإ ،ذلؾوانطبلقًا مف  التركية ميمة جدًا ومناسبة لتركيبة الشرؽ األوسط الجديد،
 164.المميز اإلقميمي مف دورىا في االستفادة راغبيف يوف لتركياالشركاء األوروب

في تشكيؿ النظـ السياسية في  رئيٌس  العبٌ ىي الواليات المتحدة األمريكية  أفوعمى اعتبار 
عمى  األمريكية في المنطقة تتحدد بناءً ف أية تحوالت في السياسة الخارجية إيمكف القوؿ فإنو  ،المنطقة

 ،ف، وىما استمرار الييمنة األمريكية عمى منابع النفط، والحفاظ عمى أمف إسرائيؿغيريف رئيسيمت
 تحولت، ومع ذلؾ والييمنة واالستعبلءفالسياسة الخارجية األمريكية في المنطقة ما زالت تنتيج العدائية 

إلى عبلقة بيف البمديف وصمت فال ،تالفبشكؿ  العبلقات بيف الواليات المتحدة األمريكية وبيف إيراف
ولكف ىذا  ،زمضيؽ ىرم ؽإغبلبة المواجية العسكرية منذ سنوات قبلئؿ، خاصة عندما قامت إيراف رو ذ

فالدور اإليراني تعاظـ في العراؽ بعد  ،أحيانا مصالحيما في المنطقة تقاطعالتحوؿ يأتي في إطار 
 فالدور ،النظاـ السوري دعـيراف في إالدور الذي تمعبو  يتعاظـالحرب األمريكية عمى العراؽ، وىا ىو 

حالؼ الدولي ضد داعش، وفي دعـ الحوثييف في لبناف، وفي مشاركتيا في التفي اإليراني في سوريا، و 
، األمريكي اإليراني بأنو تحوؿ سياسي مرحمي التقاربفإنو يمكف وصؼ عميو و  ،مثاؿ عمى ذلؾ اليمف

وصؿ إلى حؿ تبعدما استطاعت إيراف والغرب ال اصةخ ،ستراتيجيإولكف يمكنو أف يتحوؿ إلى خيار 
 165مشترؾ بشأف الممؼ النووي اإليراني.

عمى ف ،المممكة العربية السعوديةلدوؿ عربية مثؿ ارب األمريكي اإليراني يمثؿ تيديدًا آنيا فالتق
المدى البعيد فإف ذلؾ سيكوف بمثابة تعزيز لمدور اإلقميمي إليراف في المنطقة، وىو ما سيمثؿ تيديدًا 

درة عمى إدارة في مصر جعمتيا غير قا ةاالقتصاديو األزمات السياسية ، فببل شؾ عامة لدوؿ الخميج
عادة توزعيا في المنطقة ،القوى ممفات أزمات المنطقة، وىو ما يغير في موازيف تحاوؿ تركيا  وىنا، وا 

تحت حكـ حزب العدالة والتنمية تقديـ نفسيا عمى أنيا وريثة الدولة العثمانية، وأف اضمحبلؿ دورىا في 
وىو ما دفع أردوغاف إلى  ،منطقةالسياسية في ال االضطراباتالمنطقة ىو سبب رئيس في أسباب 
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في مصر، حتى وصؿ حد اليجوـ عمى الرئيس عبد الفتاح  ةالتعنت في موقفو مف التغيرات السياسي
 166.منتخبالغير و شرعي الرئيس غير بال حيث وصفو السيسي في األمـ المتحدة،

 رؤية أمريكا لدور تركيا في الثورات العربية  :المطمب الثالث
 الستخباراتيابيف تركيا والواليات المتحدة األمريكية في المجاؿ  وميكاف التنسيؽ الي

 فاألرستقراطيو  ظفوىاحيث كانت وزارة الخارجية ومو ، الجيش مف قبؿ جنراالت والدبموماسي يدار
وأف ىذه الوزارة  ،خبلفا لما يجب أف تكوف عميو األمور خاصة ،يعمموف بتنسيؽ كامؿ مع قيادة الجيش

 ،عمى األقؿ تدار اآلف مف قبؿ وزير الخارجيةولكف العبلقات السياسية ومة المدنية، ىي جزء مف الحك
عمى المدى الطويؿ، وكأنيا تشير  بيف البمديف معبلقاتل يتوقع التوتروالذي يمثؿ أردوغاف وسياساتو، و 

تكوف ىناؾ وتعتبر الحكومة التركية أنو قد ، إلى اليدوء الذي يسبؽ العاصفة في العبلقات بيف البمديف
 2003أنيما ال تممكاف ىوية مشتركة، ففي عاـ  يف تركيا والواليات المتحدة، غيرمصالح مشتركة ب

ير في يأظيرت حكومة حزب العدالة والتنمية، المنتخبة حديثًا، مؤشرات تدؿ عمى بداية مرحمة التغ
لى العراؽ عبر األراضي العبلقات األمريكية التركية حيف رفضت السماح لمقوات األمريكية بالعبور إ

وفي حيف كاف الزعماء األتراؾ السابقوف يتبنوف شعار مؤسس ، (والتي تمت اإلشارة ليا سابقا) التركية
ؤمف حزب العدالة ي بأف تكوف "وجية الببلد لمغرب"المنادي ” مصطفى كماؿ أتاتورؾ“ ةالحديث تركيا

ألوسط، ال تتعاوف مع واشنطف إال عندما والتنمية بأف عمى تركيا أف تصبح قوة مستقمة في الشرؽ ا
، صوتت أنقرة ضد القرار المدعوـ مف الواليات المتحدة 2010وفي أيار، يخدـ ىذا التعاوف مصالحيا

، بفرض عقوبات عمى إيراف بيدؼ ردع مطامعيا النووية ، والقاضيوأوروبا في مجمس األمف الدولي
ية شراء منظومات دفاع جوية صينية، مبتعدة بذلؾ ، قررت نخبة حزب العدالة والتنم2013ـ في عاـ ث

 سي. يدي تجاه مجموعة حمؼ شماؿ األطمعف التزاـ تركيا التقم

مصدر ىذا التوتر في العبلقات بيف البمديف ىو االختبلؼ الجذري في  فإف في الحقيقةو 
عف تطور عبلقات  ، والقضايا الدورية مثؿ اإلسبلموفوبيا، ناىيؾالثورات العربية اياالمواقؼ حياؿ قض

والتي تختمؼ تماًما عف مواقؼ  ،تركيا مع روسيا في اآلونة األخيرة، وموقؼ تركيا مف األزمة األوكرانية
ىذا التوتر سوؼ يزداد حيف يتـ التطرؽ لمقضية األرمينية، فإف  ،وعبلوة عمى ذلؾ، تواالن حمؼدوؿ 
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ر أف قضية األرمف ىي قضية رفعتيا األمـ وجدير بالذك، والتي ستكوف نقطة التحوؿ في العبلقة بينيما
عمى  التي حدثت في عيد الدولة العثمانية "بمذابح األرمف"المتحدة عمى تركيا تدعوىا فييا لبلعتراؼ 

الدولة التي خمفت اإلمبراطورية العثمانية، وقوع المجازر  بصفتيا جميورية تركياحد وصفيا، تنفي 
 167اقفيا اإلقميمية.بسب مو  اوتعتبرىا وسيمة ضغط عمى تركي

إف االختبلؼ في مواقؼ البمديف حياؿ الثورات العربية قائـ عمى أساس أف الواليات المتحدة  
ترى أنو يجب التعامؿ  مع كؿ ثورة بطريؽ مختمفة، فعمى الرغـ مف أف الواليات المتحدة أرسمت قواتيا 

مساندة ثورة البحريف، وقد عبرت وزيرة إلى ليبيا لمحاربة نظاـ القذافي، إال أنيا تكاد لـ تفعؿ شيئا ل
الخارجية ىيبلري كمينتوف عف ذلؾ بقوليا " إننا ندرؾ أف اتباع نيج واحد ليناسب جميع المقاسات ىو 
أمر غير منطقي في منطقة عمى ىذه الدرجة مف التنوع، وفي ىذا الزمف السائؿ"، وذلؾ عمى عكس 

دعـ ثورة ليبيا، ومف المبلحظ أف رؤية الواليات  موقؼ تركيا الذي بدا التردد واضحا عميو بخصوص
المتحدة لدور تركيا مف الثورات العربية والقائـ عمى أساس المصالح األمريكية لـ يتحقؽ؛ ألف مصالح 

  168تركيا نفسيا كانت عمى النقيض، فتركيا متحمسة لثورة مصر ومترددة في الحالة الميبية.

َمك ف جماعة اإلخواف مف السيطرة عمى األمور في ولكف عبر الرئيس أوباما عف قمقو مف تَ 
لى تقوية اقتصادىا  -الفترة االنتقالية قائبل: " ستحتاج مصر لممساعدة كي تقيـ مؤسسات ديمقراطية، وا 

يجابية رغـ أنو  الذي تأثر سمبا نتيجة ما حدث، لكف المؤشرات التي نراىا حتى اآلف طيبة وسميمة وا 
 169مما يجب عممو في مصر. مف الواضح أف ىناؾ الكثير

 

سيطر جيش الفتح، الذي يحظى بدعـ تركيا، عمى إدلب، وىو ما أثار  أف بعدفي سوريا و          
تقارب توقعات بتحقيؽ نقطة تحوؿ في الحرب، ال سيما وأف تمؾ النجاحات األخيرة ارتبطت بإعادة ال

أذعنت ، لفصائؿ مختمفة بشماؿ سوريابيف الرياض وأنقرة، البلعبيف اإلقميمييف الياميف، الداعميف 
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التركي المتنامي في سوريا، ولكف ذلؾ االنتشار  -الواليات المتحدة بيدوء إلى ذلؾ الدور السعودي 
و كؿ مف جبية النصرة، الموالية لمقاعدة، وأنصار الشاـ، خبلؿ اليجمات األخيرة، سوؼ تالذي حقق

مثؿ ىذا ، جوي لمكتائب المتمردة في الشماؿ غطاء يعقد المناقشات، حوؿ إذا ما كاف واجًبا، توفير
االختبلؼ الرئيس قد يعقد أكثر العبلقات األمريكية التركية، بالرغـ مف االتفاؽ األخير عمى تدريب 

وارتبطت أنقرة بعبلقات مع ، ري في تركيا، واألردف، والسعوديةألؼ ثائر سو  15وتجييز حوالي 
ات الحرب األىمية، حيث تنظر إلى جبية النصرة باعتبارىا جماعات متشددة، خبلؿ الكثير مف فتر 

تتبنى تركيا إستراتيجيتيف طويمتي المدى،  ولذلؾ، رية، أكثر مف كونيا جيادية ممتدةجماعة وطنية سو 
إحداىما االعتماد عمى جبية النصرة خبلؿ الحرب ضد بشار األسد، واألخرى تتمثؿ في الضغط عمييا 

 170ة.لقطع عبلقاتيا مع القاعد

رار الشاـ، لتشكيؿ ضغوط َسَعْت أنقرة مؤخًرا الستخداـ عبلقتيا مع جبية النصرة، وأحلقد و 
ويأمؿ الجانب التركي، في أف تؤدي زيادة تمويؿ وتدريب جماعات مثؿ "جيش الفتح" في  عمى داعش

بع تنو ، يولوجية التنظيـ، ويساىـ في دحرهتقميص إغراء داعش، وخمؽ توازف قابؿ لمتطبيؽ يناىض أيد
تمؾ السياسة مف المفيوـ التركي لمتيديد الذي يمثمو داعش، حيث ترى صعود التنظيـ نتيجة لمصعود 

الدولة “المتنامي في وحشية نظاـ األسد، بؿ أنيا تتيـ النظاـ السوري بإبراـ تحالؼ صامت مع 
 171مف أجؿ دحر الثوار الوطنييف.” اإلسبلمية

أي نظاـ األسد، بما  ؛ى داعش يتطمب استئصاؿ المشكمةوىكذا، فإف تركيا ترى أف القضاء عم
، دة السمفيةوالجماعات المتمر  ،قد يؤدي إلى إصبلح المحاربيف والقادة الذيف يقاتموف في صفوؼ النصرة

حوؿ داعش في سوريا، تختمؼ عف مفيوميا تجاه التنظيـ في العراؽ، حيث ىذه لكف وجية نظر تركيا 
 فيالعراقيالوزراء  لرؤساءياسات الطائفية الس أوليما يف:اؽ لعامميف رئيساألخيرة في العر  تعزو شعبية

، التي تعزز االنقسامات الطائفيةنوري المالكي، وثانييما المغة التي يتسـ بيا الدستور العراقي، و ومنيـ 
ة في التركيز عمى تنظيـ داعش في سوريا، وربما يستند ذلؾ إلى ضعؼ تأثير أنقر  لذلؾ فإف تركيا تْؤِثر

ائيا في حمف، بسبب المتاعب السياسية التي يجابييا اثناف مف أىـ 2010ال سيما منذ عاـ و بغداد، 
وتسعى تركيا ، وشقيقو محافظ نينوى أثيؿ النجيفيالعراؽ، وىما نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، 
لمنجيفي في  ير مواؿٍ مف المدربيف في معسكر صغ لمعب دور في نينوى، ولكف توظيفيا األخير لعشريف
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وتسعى ، يبات في المعسكر المذكور بدائيةالتدر ، فذًجا لنقص ىيمنة أنقرة في العراؽنمو أبعشيقة يمثؿ 
ومف ، ود تتعثر، بسبب عدـ موافقة بغدادتركيا منذ شيور إلى إرساؿ أسمحة لممعسكر، لكف تمؾ الجي
ي الموصؿ، لكف قد ال يكوف لممتطوعيف المحتمؿ أف تقود الواليات المتحدة خطة لميجوـ عمى داعش ف

 172.ليف لمنجيفي أي دور في تمؾ الخطةالموا

وبعكس تمؾ الجيود القميمة في العراؽ، تحظى تركيا بوضع مييمف في شماؿ سوريا، حيث 
كما أف الواليات ، مردة، وتزودىا بالسبلح، والتدريبتمتمؾ عبلقات وطيدة بالعديد مف الجماعات المت

حوزتيا إال القميؿ مف التأثير عمى الجيود التركية في شماؿ سوريا، ويتجمى ذلؾ في عدـ المتحدة ليس ب
بالرغـ مف استمرار الخبلفات في  ولكف، تعطيؿ عبلقات أنقرة بجبية النصرةقدرة واشنطف عمى 

اإلستراتيجيات، إال أف الواليات المتحدة وتركيا تعتمداف عمى بعضيما البعض في تحقيؽ األىداؼ 
وبالرغـ مف ، وسوريا، وقيادة التغيير في دمشؽ تداخمة، والمتمثمة في دحر داعش في العراؽالم

لتحقيؽ تمؾ يما تمؾ الغايات، إال أف ثمة اختبلفات بيف الدولتيف حوؿ التكتيكات المطموبة تشارك
نازلت وفي الوقت الراىف، تحتاج أنقرة الواليات المتحدة في العراؽ، بينما ت، الطموحات المشتركة

ة ما زالت تقؼ حجر بيد أف عقبات رئيس، سيطرة في شماؿ سورياواشنطف لتركيا عف قدر معيف مف ال
وعبلوة عمى ذلؾ، ليس ، ية النصرة مصدر قمؽ كبير لواشنطفعثرة، حيث يمثؿ موقؼ أنقرة مف جب

التجييز، واضحا بعد كيؼ ستتبلقى وجية نظر الدولتيف بشأف أىداؼ جيش الفتح، وبرنامج التدريب و 
وفي الواقع، قد تتسبب تمؾ الخبلفات في ، الذي تـ تأجيمو بسبب خبلفات حوؿ نطاؽ وىدؼ الميمة

د لمصراع السوريكسر ثوار سوريا عمى نحو متزايد، في غياب صيغة   ، فاألوضاعإليجاد نيج موح 
ت مختمفة بغية تحقيؽ الراىنة تشير إلى أف كبًل مف الواليات المتحدة وتركيا ستواصبلف استخداـ تكتيكا

اكة غير فقد دخؿ الجانباف حاليا شر  ومع ذلؾ ،ي، وىو اإلطاحة باألسد مف السمطةىدفيما النيائ
المشكمة تنبع مف وجود اختبلفات جوىرية حوؿ ماىية الجماعات الثورية ، معمنة، وربما غير مقصودة

وال يحتمؿ ، تقبؿ يخمو مف األسدمعب دور في مسالتي تستحؽ الدعـ، وأي منيا يمكف االعتماد عميو ل
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، بما يشي باستمرار التوترات حوؿ اإلستراتيجية القضاياالوصوؿ لحموؿ في المستقبؿ القريب حياؿ تمؾ 
 173.بالقضية السورية المتعمقة

في ليبيا، عارضت تركيا مبدئيا إنشاء الناتو لمنطقة حظر الطيراف. ومنذ ذلؾ الوقت، فقد 
في األبعاد اإلنسانية، وقامت بجيود دبموماسية موجية لوقؼ إطبلؽ في التدخؿ  مشاركتيا حصرت

جراء مفاوضات بيف الطرفيف، ودعت القذافي إلى التنحي عف  ر بيف قوات القذافيالنا والثوار، وا 
فقد انخرطت مبدئيا في  ،مع االنتفاضة في سوريا خاصا في تعامميااعتمدت أنقرة نمطا ، السمطة

كما ذكرنا  وماسية لمضغط عمى الرئيس السوري بشار األسد لمقياـ بإصبلحاتسمسمة مف األنشطة الدبم
، لكف مع اندالع موجة العنؼ، فإنيا تراجعت خطوة إلى الوراء، لتظير مف جديد فقط حينما انتقؿ سابقا

موقؼ  تبايفما الذي يفسر ، فالعنؼ مف سوريا إلى تركيا عبر أفواج البلجئيف الذيف تدفقوا عمى تركيا
 ؟جية، وليبيا وسوريا مف جية أخرى مصر مف اتجاهكيا تر 

  174.واألمف االقتصاد،و  ثبلث كممات: السياسة،في  إلجابةتكمف ا

التنافس االستراتيجي الضمني بيف تركيا والنظاـ المصري، وكذلؾ ف يةمصر ال الحالة فيأما 
في  ،ورة في ميداف التحريرحقيقة كوف تركيا ليس ليا استثمارات واسعة في مصر، يدفع أنقرة لدعـ الث

ألؼ مواطف تركي  25، و مميار دوالر 15يبيا التي تقدر ب المقابؿ، فإف االستثمارات التركية في ل
وبالمثؿ، فإف   ،الذيف يقيموف في ليبيا تجعؿ السياسة الخارجية تمضي بحذر بخصوص الممؼ الميبي

ىذا فضبل عف  ،كيمومتر 877 –ا الخوؼ مف عدـ االستقرار عمى طوؿ الشريط الحدودي مع سوري
يدفع تركيا إلى تبني ، كؿ ذلؾ السيما ما يتعمؽ بالمسألة الكرديةو  ،ف الطائفي لبلنتفاضةو المضم

قد كشؼ الربيع العربي أيضا أف سياسة تركيا التي ، لاالستمرار في الوضع الراىف واالنتظار والترقب
" تعتمد بشكؿ كبير عمى تحسيف العبلقات مع لجوارمع دوؿ ا مشاكؿالر يصفت"  إستراتيجيةتستند عمى 

المعياري في السياسات .ية الدور الذي يقوـ بو البعدزعماء محدديف بدال مف أي التزاـ مسبؽ لتقو 
 .اإلقميمية

أف نشاط تركيا في الشرؽ األوسط، وبشكؿ خاص  "الربيع العربي" ت أحداثوأخيرا، كشف
 ا،شخصية مف قبؿ قادة تركيالمبادرات وال، كاف يفرضيا السياؽ أنشطة الوساطة الكثيفة التي تقـو بيا
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الكثيفة  الوساطةوزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو يستحؽ أف ينسب لو الفضؿ في القياـ بيذه 
 ،ال أحد في المنطقة يقوـ بيذا الدورف في المنطقة، لكف العامؿ األساسي الذي شجعو عمى ذلؾ أ

مصداقية في أعيف  لو يبؽلـ  طة بعمؽ في أفغانستاف والعراؽ، والنظاـ المصري األمـ المتحدة منخر ف
 ،فمـ يمؤل ىذا الفراغ سوى تركيا ،األمريكية  الفاعميف اإلقميمييف، بسبب تأييده المفرط لوجية النظر

ؿ بيا تركيا بيف إسرائي قامتوىذا ىو العامؿ األساسي الذي يساعدنا عمى قراءة جيود الوساطة التي 
فدور تركيا األساسي كوسيط  ،2008وبيف إسرائيؿ وسوريا في  2008و سنة  2006وحماس سنة 

 مصر والسعوديةمثؿ األطراؼ اإلقميمية الفاعمة  قبؿحيف ال يكوف ىناؾ وسيط فعاؿ مف  أكثريتضخـ 
، لصراعالواليات المتحدة األمريكية التي ليا سمطة حقيقية عمى أطراؼ اكواألطراؼ الدولية الفاعمة 

إذا كاف الربيع العربي أبرز التوترات القوية في السياسة الخارجية التركية عمى فوعبلوة عمى ذلؾ، 
المدى القصير، فإف التحوؿ الذي يحدث في المنطقة يقدـ عدة فرص بالنسبة إلى تركيا عمى المدى 

ومصدر  تركيا كنموذج تشير إلى دائما أوباما بوش و يكانت اإلدارة األمريكية في عيدفقد البعيد، 
 تكتسب طابعا ممحا وجديداً  نموذج يمكف أفأإف فكرة تركيا كو، ط المسمـ برمتسإلياـ بالنسبة لمشرؽ األو 

 175 .سواء ف الغربي والعربي عمى حد  االمجتمع اينادي بي التي اتأبعد مف الشعار 
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 الخاتمة

ؿ بشك تغيرتد ق 2015-2001ف م تركيايكية تجاه رألما ّف السياسةأوؿ مقبا يمكف الخبلصة
وؿ أل الحقبة، فأمريكا باتته ذفي ى الواليات المتحدة مف تركيا تريدهقع ما ف وام ينبع التغيرذا ىو كمي،

كانت السياسة  العثمانيةلة دولا أياـففي فورية ممموسة،  أكثر فاعمية يعطي نتائج  تركيادورا  تريدرة م
 األوسط بمساعدةو  األدنى مع الشرقييف اقتصاديةت بلقاع جية الستحداثو م تجاه تركيايكية رألما

 ا ر منحص بقي دورلذا اىولكف مجاؿ  التركي ميماً دور لف اكا الثانية وبعد الحرب العالمية اإلمبراطورية،
 أساسعمى  قامت الحرب الباردة التي  لطبيعةؾ لوذ ،ؿخامذا دور ىو الشيوعي، المد محاربةفي 

واالستثناء االفت في  الكوبية، الصواريخمة أزفي  التركيدور لؾ الذ مثاؿو  الرصد،و التوازف والمراقبة 
ردع لا ناحيةف م ميماً  التركيدوري لا بقي الحرب الكورية، حيثفي  المشاركة التركية ىذه المرحمة ىو

 الحيويةدـ عو باالستقرارالعبلقات ه ذىزت متاا 2002ـ لعااحتى و أما بعد الحرب الباردة ،طفق
دور لا باتد فق 2001ـ لعاا بعدما أ حرب تحرير الكويت بالدعـ الموجستي،في  اء المشاركةباستثن
ه ذى أخذت األحيافف مر ففي كثي تغيرت، تركيا تجاه السياسة األمريكية ف إف نشطًا وبالتالي التركي

الممؼ في  الوساطةو  الكبير، األوسط الشرؽروع لمش الترويجفي ؿ كما حص الشراكة، طابعالعبلقات 
في ع ضاوألاتجاه  وكذلؾ التناغـ الواضح اإلسرائيمي،بي رلعراع الصاة في طساولوا النووي اإليراني،
الربيع العربي )مع بعض الخبلفات في وجيات  مساندة موجةفي  وأخيراً  بينيما،دوار ألاسوريا، وتبادؿ 

لى إ 2001ـ لعاا مف تركيا تجاهيكية رألما السياسةف إوؿ لقا يمكف حيث النظر( التي باركتيا أمريكا،
عة رسو وحيويتيا بيانواجدد تع حيثف م ذروتياؿ تص تركيا العبلقات معؿ في جعت نجحد ق 2015

مجمس النواب ض فر توتر بسببف م العبلقةه ذىب ما شاـ غر لمبمديف، لممصالح الحيوية االستجابة
في ى األراضي التركية نشر قوات أمريكية عمالتركي تمرير مذكرة حكومية تطالب بالسماح ب

السياسة  إال أف، "مذكرة"حادثة الب وعرفت ،جبية شمالية ضد نظاـ صداـ حسيف وفتح ، 1/3/2003
ر ثؤتف أف ميدىا يو تحثة دلحااه ذىاستيعاب  2001بعد ما رة في فت استطاعت تركيايكية تجاه رألما

 ف البمديف.تيجية بيراإلستتاريخية الالعبلقات  اعمى 

اإلستراتيجية األمريكية في العالـ عامة، ف أنستطيع القوؿ  ورد في الفصؿ الثالث وبالنظر لما
وفي الشرؽ األوسط خاصة، لـ تكف في أي وقت وليدة ظروؼ معينة، بؿ ىي إطار عاـ لسياسات 
يكوف مف الواجب العمؿ بيا في لحظات معينة، فيذه اإلستراتيجية تتـ بناء عمى دراسات لممرحمة 
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ف حيث األىداؼ والوسائؿ والظروؼ عمى األرض، كما أف انتياء صبلحية مرحمة مف الخاصة بيا م
نما  مراحؿ ىذه اإلستراتيجية ليس بالضرورة متصبًل بنياية والية الرئيس الذي أتى بيذه اإلستراتيجية، وا 

ثمة بمبدأ بانتياء فاعميتيا الحقيقية، مما يستمـز إيجاد البديؿ فورا، فمثبل عند فشؿ سياسة األحبلؼ مم
تروماف في عيد الرئيس أيزنياور تـ إيجاد وتفعيؿ مبدأ أيزنياور كبديؿ، وبعد فشؿ أو انتياء صبلحية 
ستراتيجية االنتقاـ الشامؿ، تـ إيجاد إستراتيجية "الضربة االنتقامية بدؿ الضربة  مبدأ أيزنياور، وا 

رئيس كيندي في التعامؿ مع األولى" في عيد الرئيس جوف كيندي، أما الرئيس جونسوف فخالؼ ال
سرائيؿ، واستمر في العمؿ الذي جاء بو كينيدي، ولكف بشكؿ مغاير حيث  480بقانوف  العرب وا 

استخدمو بقطع المعونات عف مصر، ثـ جاء نيكسوف بإستراتيجية اإلنابة التي تقوؿ بأف عمى أمريكا 
نيابة عنيا، أما الرئيس كارتر فمـ  أف ال تحارب مباشرة، بؿ مف خبلؿ حمفائيا الذيف يجب أف يحاربوا

يعد لمرحمة األحبلؼ رغـ كؿ الظروؼ، وتـ تقميص الدعـ العسكري، واإلنفاؽ عميو، وعمؿ عمى تقييد 
ولـ ييتـ بوجود قوات أمريكية دائمة في المنطقة، أما عيد الرئيس ريغاف فيو  بيع األسمحة لمخارج،

اإلبقاء عمى إستراتيجيات أخرى بقدـو رئيس جديد،   مثاؿ جيد لرؤية كيؼ يتـ تغيير إستراتجيات، و
فقاـ بإلغاء قوات التدخؿ السريع، واستبداليا بقواعد عسكرية ثابتة في منطقة الشرؽ األوسط، حيث 
أصبح لمواليات المتحدة األمريكية تواجد عسكري دائـ وقوي في المنطقة، وفي الوقت نفسو تـ الرجوع 

مف جديد، والذي كاف قد أتى  480معنا فيو ضدنا" وتـ العمؿ بقانوف إلى سياسة أيزنياور "مف ليس 
بو كيندي، واستخدـ سياسة العصا الغميظة ضد الدوؿ الشمولية، بعد مرحمة الحرب الباردة قاـ الرئيس 

فمـ يعد ىناؾ أي مبرر جورج بوش باألخذ بإستراتيجية التدخؿ المباشر، وحافظ عمى إستراتيجية ريغاف 
ة اإلنابة في الحروب، ولكف بيؿ كمينتوف الديمقراطي عمؿ مف خبلؿ إستراتيجية القوة إلستراتيجي

االقتصادية لفرض الزعامة األمريكية والحفاظ عمى المصالح األمريكية؛ ألف األوضاع الدولية في عيده 
وكذلؾ كانت قد تغيرت بثبات أمريكا عمى سدة الحكـ العالمي واالطمئناف الستمرار الضعؼ السوفيتي، 

يراف المزدوج" التي اتبعتيا حكومة كمينتوف"االحتواء  إستراتيجيةكاف في عيده  إال أف  ،ضد العراؽ وا 
العودة إلستراتجيات عيد ريغاف وبوش األب ما لبثت أف عادت مع تطويرىا لتصبح ىجومية أكثر في 

تبلشت ىذه اإلستراتيجية  عيد الرئيس جورج بوش االبف، كما رأينا في ىذه الدراسة، وتابعنا أيضا كيؼ
مف جديد في الوقت الحاضر، أي في عيد الرئيس أوباما، حيث تـ الحديث عف األمؿ باتساـ ىذه 
الفترة بنوع مف اليدوء المشابو لما كانت عميو األمور في حقبة كمينتوف، الذي ركز عمى اإلستراتيجية 

 االقتصادية في تعامؿ أمريكا مع المنطقة عمى وجو الخصوص.
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يعود إلى عبلقة الجزء تركيا بالقضية الفمسطينية  ارتباط رأينا كيؼ أفومف خبلؿ ىذا الفصؿ، 
،  1922حتى االحتبلؿ البريطاني ليا عاـ  ،حيث كانت فمسطيف جزءا مف الدولة العثمانية بالكؿ،

الفمسطينية  تركيا بالقضية ثـ كيؼ شكؿ ىذا البعد التاريخي عامبل الرتباط ،اإلمبراطورية انيياربعد و 
طبيعة  وعمى الرغـ مف ،إطار االرتباط اإلسبلمي العاـ بالقضيةوفي  عيد أردوغاف خاصة، عاطفيا في

إال أف الموقؼ التركي أصبح بجانب النظاـ السياسي القائـ في تركيا والعبلقة بيف الديف والعممانية، 
 القضية الفمسطينية أكثر مف السابؽ.

لبحث عف الدور األمريكي في عممية السبلـ العربية في الفصؿ الرابع وفي معرض ا
اإلسرائيمية، رأينا كيؼ أنو ال يمكف تفسير وقراءة ىذا الدور باالعتماد عمى فاعميتو فقط، فالدور 
األمريكي المحوري كوسيط في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية يبقى األصعب، وذلؾ بسبب االرتباط 

ت عمى ىذا المسار مع المصالح األمريكية اإلستراتيجية في المنطقة، عمى الوثيؽ لنتائج ىذه المفاوضا
اعتبار أف القضية الفمسطينية ىي لب الصراع العربي اإلسرائيمي، وبالنظر إلى ما تحدثو نتائج ىذه 
المفاوضات مف أثر عمى السمـ واالستقرار العالمييف، خاصة في وقت تشف فيو الواليات المتحدة حربا 

تسميو اإلرىاب، والذي يتخذ مف القضية الفمسطينية ذريعة حسب وجية نظرىا، كما أف طبيعة عمى ما 
الصراع الفمسطيني المرتبط بمسائؿ الوجود والسيادة عمى األرض يجعؿ المفاوضات الفمسطينية 
 اإلسرائيمية أكثر تعقيدا مف المسارات األخرى التي جرى ويجري التفاوض فييا عمى مسائؿ حدودية أو
موارد طبيعية وأمور فنية مختمفة، مما يجعؿ نجاح الدور األمريكي في ميمتو كوسيط بحاجة لمنزاىة 
والحيادية والموضوعية في تفيـ مطالب الشعب الفمسطيني في الحرية واالستقبلؿ، وتحقيؽ مصيره فوؽ 

ية التي تتغنى بيا ترابو الوطني وفقا ألبسط األعراؼ الدولية التي عبر عنيا بقرارات الشرعية الدول
 أمريكا.

يناؾ سيناريوىات عدة مطروحة ، فمستقبؿ الدور التركي في الفصؿ الرابع أيضا، وفيما يخص
تركيا بيف االقتراب مف محور الممانعة، أو االقتراب مف تختار  ، فقدمتوقع عمى المدى القريبلما ىو 

مستقبؿ ىذا الدور يقـو نظر فإف وبصرؼ ال ،أو االستمرار في لعب الدور الوسطمحور االعتداؿ، 
  :شط القائـ عمىدور الوسيط النالتي تقوـ عمى ممارسة  عمى عدد مف األمور

 وعمى رأسيا القضية الفمسطينية " ،دور فاعؿ في قضايا الشرؽ األوسطب القياـ -1
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سياسي وبخطاب  ،اتجاه تركيا لمزيد مف العبلقات مع دوؿ وقوى المواجية والممانعة مع إسرائيؿ -2
 .المنطقة فيأعمى مف المطروح مف قوى االعتداؿ 

بقيادة مصر والسعودية لطمأنتيـ بأف تركيا  ،أو محور االعتداؿ في المنطقة عدـ االصطداـ بقوى-3
 ال تريد احتبلؿ دورىـ في الوساطة أو ممؼ المصالحة الفمسطينية، 

ف والعممانييف عمى حد سواء، رغـ محترما بالنسبة لئلسبلميي يمكف لتركيا أف تشكؿ نموذجاً كما 
لنسبة لمعبلقات المدنية نموذج باأتركيا يمكف أف تتصرؼ كف، غير الموصولة بيف ىذيف التياري الجسور
في الدوؿ التي يمعب فييا الجيش دورا سياسيا رئيسا، فإف تطور العبلقات المدنية العسكرية  ،العسكرية

رنة مع ما كاف في المرحمة السابقة ( يمكف أف يميـ في تركيا )خاصة في اآلونة األخيرة بالمقا
قدرة تركيا عمى االحتفاظ ، فالديمقراطييف في الشرؽ األوسط وخاصة في دوؿ مثؿ مصر والجزائر

باالستقبللية النسبية لسياستيا الخارجية، مع بقائيا في دائرة الوالء لممعسكر الغربي، يجعؿ منيا 
ؿ التي تسعى إلى االحتفاظ بعبلقتيا مع الغرب مثؿ مصر واألردف نموذجا أساسيا بالنسبة إلى الدو أ

وقد زادت سمعة تركيا مع ، خؿ ىذه الدوؿ بيف الشعب والنظاـوالسعودية، خاصة وأف الفجوة اتسعت دا
يراف  بموقؼ دمتاصطمواقفيا التي  الواليات المتحدة األمريكية مف حيف آلخر في قضايا مثؿ العراؽ وا 

سرائيؿ، واكتس  ستمر تركيا في القياـ بالدوربت بيذه المواقؼ اىتماما في الشرؽ األوسط، ويمكف أف توا 
 .كمحاوالت ريادية لتجسير الفجوة المتباعدة بيف النظـ والشعوبنفسو 

وفي المبحث الثاني مف الفصؿ الرابع، بدا اختبلؼ وجيات النظر األمريكية والتركية حوؿ 
قاومة االحتبلؿ اإلسرائيمي بشكؿ خاص، والذي ترى تركيا موضوع "اإلرىاب" وخاصة في موضوع م

أنو ال يقع ضمف تصنيؼ اإلرىاب وذلؾ عكس الرأي األمريكي، وكذلؾ االختبلؼ بينيما في قضية 
 صراع تركيا مع حزب العماؿ الكردستاني. 

مف  كيةتبايف مواقؼ الواليات المتحدة األمري اً واضح بدافي المبحث الثالث مف الفصؿ الرابع،   
الشعبية، فػالموقؼ األمريكي مف الثورة المصرية، اختمؼ عف الموقؼ األمريكي مف العربية الثورات 

الثورة التونسية، فالتبايف كاف في األدوات والوسائؿ، ولػـ يكف في وحدة األىداؼ، التي بقيت عمى الدواـ 
ففي الثورة التونسية  ا،لدفاع عنيتتمحور حوؿ الحفاظ عمى المصالح األمريكية في المنطقة العربية وا

فػي المنطقػػة، وتخشى مف التسبب في أعماؿ  واالستقرارلوحظ أف اإلدارة األمريكيػة معنيػة باليػدوء 
العنؼ المتزايدة في تونس، في انتقاؿ عدوى الثورة إلى أقطار عربية أخرى، فتعمدت تجاىؿ الثورة 
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حي باىتماميا ومتابعتيا لمثورة التونسية، رغـ تزايد أعداد ، ولـ يصدر عنيا أي موقػؼ رسػمي يو إعبلمياً 
وعندما أيقنت اإلدارة األمريكية مف إخفاؽ ، بيف، والمعتقميفالمحتجيف، وازدياد أعػداد القتمػى والمصا

النظاـ في حفظ األمف، وفشمو فػي فػرض سيطرتو عمى الببلد، طالبت الجيش بالتدخؿ لعزؿ الرئيس 
تابعت اإلدارة األمريكية أحداث الثورة المصرية ، اءرة األمريكيػة أف تجعمو كبش فدداالذي تعمػدت اإل

لحظة بمحظة، وكانت عمى اتصاؿ دائـ مع أركاف النظاـ، وقد تطور الموقؼ األمريكي مف الثورة 
المصرية تبعا لتطور أحداثيا، فموحظ أف التصريحات، والمواقؼ األمريكية مف الثورة المصرية أخذت 

اطا متدرجة تبعا لممرحمة التي وصمت إلييا الثورة، فبػدأت في إظيار وقوؼ الواليات المتحدة إلى أنم
ظيار تأييدىا لمطمبو األساسي في إسقاط النظاـ، فيما ىي تعمؿ عمى إسقاط رأس  جانب الشعب، وا 

لذي كاف ا نفسو الدور ى النظاـ ولكف برأس جديد يمعبعمػ ،النظاـ، ككبش فداء في مقابؿ الحفػاظ
، فقد كانػت قيادات الثورة اليمنيةاختمؼ الموقؼ األمريكي مف الثورة  ولكف بشكؿ مستتر، ،يمعبو سابقو

ع الحػرب األىمية، كما حدث في في مسػتنق االنزالؽقد أعمنت عف التزاميا بسممية ثورتيا، خوفا مف 
بتدقيؽ النظر في  ة،الخفيفويمتمؾ جميع صنوؼ األسمحة بيا، خصوصا وأف الشعب اليمني مسمح ، لي

والمؤيديف  بيف المؤيديف لمثورة ،الحالة اليمنية نبلحظ حالة شبو التكافؤ في القوة بيف طرفي الصػراع
لمنظاـ، مما يعني أف أحدا مف الطرفيف لف يستطيع حسـ المعركة لصالحو، وبالفعؿ فقد أخذت الثورة 

والنظاـ  لػة اصطفاؼ الشعب اليمني بيف مؤيد لمرئيساليمنية تراوح مكانيا صػعودا وىبوطػا، وظيػرت حا
عب ء التغيير عمى  ، إال أف المواقؼ األمريكية كانت دائما تدفع باتجػاه إلقاءالحاكـ ، ومؤيد لمثورة

، وكاف النظاـ اليمني يقدـ كؿ التسييبلت التي تطمبيػا الواليات المتحدة، في الوقت الذي الشعب اليمني
يو حربًا مفتوحػة مػع الحػوثييف فػي الشمػاؿ، وكانت الواليات المتحدة تقدـ الدعـ كاف النظاـ يخوض ف

، إذ يمثؿ الحوثيوف ري السعودي الداعـ لمنظاـ اليمنيالذي يطمبو النظاـ اليمني، وتؤيد التدخؿ العسك
بالرئيس اليمني  كية لمتمسؾالطائفة الشيعية في اليمف المتحالفة مع إيراف، وىذا األمر دفع اإلدارة األمري

 و.ونظام

ػأني تجاه أحداث لخصوصية الحالة اليمنية، وقفت الواليات المتحدة موقؼ المراقػب المت استناداً   
ازدياد وتيرة عمميات نقؿ السبلح، والتيريب عبر الحدود والمياه اإلقميمية اليمنية، مع و ، الثورة اليمنية

عؼ سيطرتيا، ودفع اإلدارة األمريكية إلى ممارسػة سيادة الدولة، وض النيياروضع حد  األمر تطمب
كحالة مختمفة عف  الميبيةجاءت الثورة  ،اليمني عمى التنحي لصالح نائبػوالضغط البلـز لحمؿ الرئيس 



136 
 

شماؿ األطمسي  حمؼف بدأت بوادر قرب انتياء ميمة أما وليذا و  حالة حرب أىميةسابقاتيا، ومثمت 
، 2011أكتوبر  27بموجب قرار أممي صدر عف مجمس األمف بتاريخ والذي تـ  ،)الناتو( في ليبيا

في فرقة يتحدثوف عف استعداد ببلدىـ األمريكيوف يخرجوف تباعا في تصريحات مت ولوفالمسؤ حتى بدأ 
األجواء السياسية واألمنية لبلنتقاؿ  ءلميبية الوليدة، وذلؾ مف أجؿ تييلمحكومة ا  تقديـ المساعدة

دولة مدنية. بعد تمكف الثوار مف تحرير طرابمس والقبض عمى القذافي، خرج الرئيس  وبناء ،الديمقراطي
حمؼ شماؿ األطمسي )الناتو(، ُمعمنا قرب انتياء ميمة  2011أكتوبر  21األمريكي باراؾ أوباما يوـ 

يكية وأف اإلدارة األمر  معمنا رغبة ببلده أف تكوف شريكا لمسمطات الجديدة في ليبيا. نفسو الوقت وفي
حػيف كانػت تطالب بوقؼ العنؼ ، وبحماية الحريات ، والحقوؽ وتطالب بالسماح بحرية التظاىر 

نما كانت تيدؼ إ القيـ،السممي لػـ يكف دافعيا في ذلؾ  وأخيرا فإف ، لى تمميع صػورتيا أمػاـ اآلخػريفوا 
راؽ الثورات العربية، أما كؿ ما تقدـ  يؤكد عمى أف الواليات المتحدة وعبر أساليب مدروسة قامت باخت

تركيا ورغـ التردد الواضح بشأف الثورة الميبية في البداية بسبب العبلقات االقتصادية الضخمة بيف 
البمديف إال أف الموقؼ التركي عاد لينسجـ مف جديد مع موقفيا الحاـز مف الثورة المصرية، ليبقى 

، كوف سوريا دولة مجاورة لتركيا، وال يموح في موقفيا مف األحداث في سوريا مختمفا عف جميع الثورات
 األفؽ بوادر تجانس لمموقفيف األمريكي والتركي مف األحداث الدائرة ىناؾ.
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 النتائج والتوصيات

 النتائج بالنسبة ألىداف الدراسة 
 

تـ التعرؼ عمى طبيعة عبلقات القوى اإلقميمية بعضيا ببعض وتقاطع العبلقات األمريكية 
 ية في منطقة الشرؽ األوسط،اإلقميم

ومف خبلؿ الدراسة رأينا أف الرؤية األمريكية لمدور التركي في المنطقة والتي ترى فيو نموذج  
تعايش بيف الديمقراطية وقيـ المجتمعات اإلسبلمية، مع تحفظيا عمى قياـ تركيا بسياسات نشطة تتعدي 

قبؿ الحرب الباردة  يالتركالدور و جيات األمريكية منطقة واإلستراتيىذا اإلطار، كما تمت دراسة أىمية ال
سبتمبر، ومقارنة العبلقات األمريكية مع  11وبعد أحاث  سبتمبر 11وبعدىا حتى أحداث  وأثناءىا

والسياسة التركية  المنطقة بعد تمؾ األحداث بالتوازي مع دراسة العبلقات األمريكية التركية في كؿ حقبة
ور الواليات المتحدة وتركيا في عممية السبلـ العربي اإلسرائيمي في ىذه دراسة دوكذلؾ  ،في المنطقة

بيف الدوريف، وأخيرا التعرؼ عمى دور الواليات  عمى نقاط االلتقاط واالختبلؼ إلقاء الضوءتـ و  ،الفترة
اس مع قي االلتقاط واالختبلؼ بينيما المتحدة وتركيا في ثورات "الربيع العربي" ممقية الضوء عمى نقاط

 .  مدى تطابؽ ممارسة تركيا لدورىا في المنطقة مع الرؤية األمريكية ليذا الدور

 
 النتائج بالنسبة ألسئمة الدراسة وفرضياتيا:

   
انتياء الحرب الباردة وانييار فقد تحققت صحتيا، فعمى الرغـ مف أف  فرضية الرئيسيةمل بالنسبة

ثابتة عمى مدار عقود  توالتي بقي ،مريكية تجاه المنطقةفي السياسة األ اً االتحاد السوفييتي أحدث تغيير 
 ية تركياأف أىم، رأينا سبتمبر 11بعد أحداث  توبمغت ذرو الذي و  ،ما بعد الحرب العالمية الثانية

 .بؿ زادت وتطورتالحرب ىذه بانتياء  تواإلستراتيجية لـ تن

 -مي:فيي كما ي فرضيات الدراسةأما بالنسبة لمنتائج المتصمة بباقي 

 11تطورت السياسة األمريكية في الشرؽ األوسط متأثرة ببدء الحرب الباردة وانتيائيا وبأحداث --1
 ،ثـ ىجومية ومبادرة ،حيث بدأت ىادئة قائمة عمى سياسة األحبلؼ ،سبتمبر وأحداث "الربيع العربي"
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قد بدت مبلمح قوتيا ظاىرة ، أما اإلستراتيجية التركية فوعادت سياسة مرتبكة أثناء موجة الربيع العربي
باتت الواليات المتحدة ترى  ، حيثبعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكـ سبتمبر، أي 11بعد 

نموذج "اعتداؿ" أ فقد أرادت لتركيا أف تكوف اً إستراتيجي اً إضافة إلى كوف تركيا حميف ،دورا تركيا معنويا
  .بو ىيحتذ

يحسـ الجدؿ الذي دار في أوساط المؤسسات التركية حوؿ رؤية  استطاع حزب العدالة والتنمية أف-2
أمريكا لطبيعة دور تركيا في الشرؽ األوسط حيث نجح أردوغاف ووزير الخارجية أحمد داود أوغمو 
الذي أصبح رئيسا لموزراء فيما بعد في االبتعاد بالسياسة التركية في الشرؽ األوسط عف المسار 

 ة أكبر استقبللية وأكثر ديناميكيةاألمريكي لتصبح ىذه السياس

لخمفية حزب العدالة والتنمية إف عدـ وثوؽ إسرائيؿ بتركيا كوسيط في عممية السبلـ، مرده  -3
  .ومواقؼ تركيا األخيرة في الشرؽ األوسطاإلسبلمية 

 ،وتضارب أحيانا أخرى ،إف دور أمريكا مع دور تركيا في أحداث " الربيع العربي" التقى أحيانا-4
وذلؾ عمى الرغـ مف التحالؼ القوي بيف الدولتيف، فمقد رأينا كيؼ اختبلفا في قضية ثورة ليبيا التي 
يوجد لتركيا فييا مصالح اقتصادية كبيرة، وعمى العكس مف ثورة مصر، حيث إف الواليات المتحدة ىي 

وقفت وراءىا عف طريؽ التي كانت مترددة، فرغـ أف أمريكا لـ تقـ بثورات "الربيع العربي" إال أنيا 
ثـ بدأت تراقب ىذه الثورات  شبكات المدونيف، ومحطات التواصؿ االجتماعي، وقيادة عممية التأطير،

عف كثب لدعميا بعد بدئيا أو لبلنقضاض عمييا إذا ما رأت أنيا تسير بعكس األىداؼ المتوخاه منيا 
وآيمة لمسقوط، وأحست بالحراؾ الشعبي  فأمريكا، وعندما أحست أف األنظمة الموالية ليا باتت ضعيفة،

العربي، حاولت اختراؽ ىذه الثورات لتقوـ باستبداؿ حمفائيا القدماء بحمفاء جدد بشكؿ سمس، يضمف 
المنطقة، والحفاظ عمى سيطرتيا استمرارية الحفاظ عمى مصالحيا بعدـ وجود قوة تنازعيا نفوذىا في 

 إسرائيؿ.مصادر النفط والحفاظ عمى أمف حميفتيا  عمى

 
 
 
 
 



139 
 

 التوصيات:

ألىمية غاية افي ر مو أىف الدبموماسية الفمسطينية والدبموماسية التركية بيرؾ لمشتؿ العمأوال: إف ا
لة دولاقامة و ا   ،ء االحتبلؿنياـ إثف مو ،ء االنقساـنياإفي لممشروع الوطني الفمسطيني المتمثؿ 

لممصالح الحيوية بالغ ر مرؾ ألمشتسطيني التركي اؿ الفملعما، فدسلقاعاصمتيا و الفمسطينية المستقمة
عمى و ،المنطقةفي دور ميـ بوـ يقوؽ بو ثولف اممكؽ يدعمى صف حيث االعتماد مالفمسطينية 

د جونو ال يإ حيث ،ـلعالافي الوحيدة مى ظلعالة دولؼ مع التحالؿ اخبلف مؾ لوذ ،ـلعالوى امست
ف بيتاريخية لؾ لمعبلقات الدور التركي وذلاتجاه ية اور القيادة الفمسطينيساؾ لشؿ اما يجعتاريخيا 

دور لوا ،لمواليات المتحدة اً ستراتيجيإ اً فستبقى حميتركيا ف ،بينيماس تنافود أي جدـ ولعو ،فلشعبيا
ف أف تقوـ بيا يمكدوار التي ألوع اتنتركيا وقع ومت األحداث أف ثبتد أقو ،ودلصعؿ اصواسيالتركي 

روب لحء اثناز أمميدور ليا ف كاتركيا التي ف، يكيةرألماجية رلخاا سياسةالفي  مميزامكانيا ؿ يجع
بية طلقدي احاف أموزلعالمي ـ السمف امزىمية في ؿ أال يقدور ليا  ،الحرب الباردة وأثناء ،العسكرية
 سة.درالاه ذىؿ خبلف مف كما تبي

 

غاية في األىمية بالنسبة ثانيا: إف فيـ تطور اإلستراتيجية األمريكية تجاه الشرؽ األوسط ىو أمر 
وتطوير سياسات بالتزامف لمتعامؿ معيا عمى  ،لمدوؿ العربية لجية إنتاج سياسات واقعية لمواجيتيا

الة عمى اإلطبلؽ في زمف ما فعّ الغير ا عف سياسات رد الفعؿ المربكة و بعيد ،أرضية "االستعداد التاـ"
 د الجيد ضرورة مف ضرورات النجاح.بعد الحداثة الذي أصبح فيو التخطيط المسبؽ واإلعدا

تركي ال دورأف تختار الالنظـ الرسمية العربية فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية بصفة خاصة  عمىثالثا: 
التي تركتيا القوى العربية التقميدية الشاغرة  احةالمس يسعى الحتبلؿ أكبر قدر مفالذي و  ،متصاعدال

ممتد الو  ،متصاعدالو  ،قويصاحبة الدور المف أف تحتميا إيراف،  بدال، بعد انكماشيا خبلؿ العقد األخير
 أف ىذا الدور التركي في نظر األنظمةإلى اعتبار " النظر دوف، المنطقة، مقابؿ ضعؼ عربي  يف

ترى أف العدالة والتنمية ىو أحد  يالت ،حة القوى السياسية اإلسبلميةمصم يصب داخميا في العربية
ىماؿ بعض ال . "قوىصور التعبير عف تمؾ ال  دور التركي في القضية الفمسطينيةعربية لمالتفسيرات وا 

تفرض سيطرة تركية عمى العالـ العربي مف المدخؿ الفمسطيني،  عثمانية جديدةسياسة مف  ةمتخوفوال
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في ظؿ الضعؼ دورًا موازنًا في مواجية إسرائيؿ  ترحيب بيذا الدور بوصفو ال وعمى العكس عمييا
 .العربي

 
واألتراؾ  ،تحاد األوربي يزيد مف شكوؾ تركياتوقؼ المفاوضات حوؿ انضماـ تركيا إلى االابعا: ر 

ليست سوى حيمة  ،باو قة بأور يعتبروف أف المقترحات األوربية بإعطاء بمدىـ وضعا مميزا في العبل
عد ىذا المأزؽ ال يخدـ مصمحة أي طرؼ خاصة ب بيو إلى االتحاد األور  مى االنضماـع لبلعتراض

 :لذا يتعيف، الربيع العربي

صب الحوار االستراتيجي بيف تركيا واالتحاد األوربي ضمف سياؽ انضماـ تركيا لبلتحاد   -1
بي، وفتح المفاوضات حوؿ بعض الفصوؿ عمى مستوى المجنة المشركة لمسياسة و أألور 

بي عمى و وذلؾ مف أجؿ تعزيز التنسيؽ بيف مواقؼ تركيا واالتحاد أألور  ،الخارجية واألمف
 .مستوى السياسة الخارجية

بي وتركيا أف يؤسسا لحوار عبر اجتماعات سنوية بيف رئيس تركيا و يتعيف عمى االتحاد األور   -2
بي، ولقاء نصؼ سنوي بيف وزير خارجية و أو رئيس الوزراء التركي وبيف رئيس االتحاد األور 

لقاءات منتظمة بيف الدبموماسييف ربي ، و و الخارجية واألمنية باالتحاد األو  السياسةتركيا وممثؿ 
 .األتراؾ وىيئة العمؿ الخارجي األوروبي والمجنة السياسية واألمف التابعة لممجمس

أي عبر الحوار األطمسي، يتعيف عمى الطرفيف، أف يسعيا نحو  ؛عمى مستوى أوسع نطاقاو   -3
مشكمة قبرص، وأيضا  بي والناتو، أوال وأخيرا لمعاجمةو إقامة حوارات منتظمة بيف االتحاد األور 

والتي أعاقت التنسيؽ بخصوص األزمة  ،الفرنسية والتركية اإلستراتيجيةلتخفيؼ الخصومة بيف 
 .الميبية
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 :المراجع والمصادر

 المراجع العربية

  أوال: الكتب العربية

ي ، دراسة فالتنافس الدولي عمى مسارات أنابيب نقؿ النفط مف بحر قزويف: مجيد ،صالحدياري   .1
 .1ط ، 2010،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجيةأبو ظبي،  الجغرافيا السياسية،

، دراسة شاممة لنظرية توازف القوى وعبلقتيا الجدلية الحروب وتوازف القوى :أبو خزاـ، د. إبراىيـ .2
  .1، ط 1999 ،األىمية لمنشر والتوزيعبالحرب والسبلـ، عماف، 

 ، عماف،الحديث عالـ الكتب، إربد، مف الجماعي في النظرية والتطبيؽاألنظاـ : طوالبوحسف، د.  .3
 .1، ط 2005، جدارا لمكتاب العالمي

دار الرضواف لمنشر ، عماف، سياسات الواليات المتحدة تجاه تركيا :الزبيدي ،مطر حمزة. كريـ 4
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