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مستخلص البحث

يمثل هذاا البحذث الموسذو(ا مالمحذدد األمريكذي فذي السياسذة التركيذة تجذاه المنطقذة
العربية  )1020 - 1002محاولة تهدف إلى تتبع ودراسة وتحليل تأثير الواليذا المتحذد
األمريكية على السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية ،سواء من حيث أسباب
هذذذاا التذذذأثير أو حجمذذذى أو المذذذدأ الذذذال يمكذذذن أن يتذذذل إليذذذى ،ف ذذذ عذذذن ارتباطذذذى
بالتطو ار التي تشهدها منطقة الشرق األوسط بشكل خاص والتطذو ار العالميذة بشذكل
عا(.
وقذذذد تذذذ( تقسذذذي( هذذذاا البحذذذث إلذذذى عذذذد مباحذذذث تناولنذذذا مذذذن خ لهذذذا أهميذذذة تركيذذذا
اإلسذذتراتيجية فذذي السياسذذة الخارجيذذة األمريكيذذة ،وأهميذذة الواليذذا المتحذذد األمريكيذذة مذذن
المنظور التركي ،كما تطرقنا إلى أه( األحداث التي أثذر علذى الع قذة بذين الجذانبين مثذل
أحذذداث الحذذادل عشذذر مذذن أيلذذول سذذبتمبر  ،1002وغ ذ و الع ذراق واحت لذذى ،وتذذأثير هذذاه
األحداث على حج( وفاعلية المحدد األمريكي في السياسة الخارجية التركي.

المقدمة

اليخف ىىل ل ىىل اح ىىد األرمي ىىة اإلس ىىتراتيجية الت ىىي تتمتى ى ىىا تركي ىىا ال سى ى ة
للواليىىات المتحىىد األمريكيىىة سىوا فىىي زمىىا الحىىرأ ال ىىارد تو فىىي زمىىا التفىىرد
األمريكي ومحاوالت فرض ال يم ة لل المستوى العالمي ،رذه األرمية التىي
ترتك ىىز ل ىىل ىىدد المعهي ىىات ت رزر ىىا الموقى ى الجي ارف ىىي المتمي ىىز لتركي ىىا وال ىىذ
يشكل حلقة الوصل يا تور ا واسيا و يا الشرق واليرأ ،والذ يسيهر لل
واحد ما ترىم الماىايق والمسىهحات الما يىة فىي العىالم .وفاىون ىا كو ىا
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حلق ىىة وص ىىل جيرافي ىىة ف ىىا ك ىىذلح يمك ىىا تا تك ىىوا حلق ىىة وص ىىل فكري ىىة ىىيا
م ظومة الفكر الير ي مىا ج ىة والم ظومىة الفكريىة الشىرقية مىا ج ىة تخىرى.
اىىافة لىىل القىىو العسىىكرية واالقتصىىادية واالجتما يىىة لتركيىىا .ومىىا المعلىىوم
تياان ترمية الواليات المتحد األمريكية ال س ة لتركيا وذلىح ألسى اأ سياسىية
واقتصادية و سكرية وفكرية ،وفىي اىو رىذه األرميىة المت ادلىة كىاا ال ىد تا
يكوا ر اح تأثر وتأثير مت ادل يا الهرفيا و لىل المسىتوى السياسىي شىكل
خاص.
وفىىي رىىذا ال حىىس الموسىىوم (المحىىدد األمريكىىي فىىي السياسىىة التركيىىة تجىىاه
الم هقة العر ية  )8020 -8002حاول دراسة وتحليل التأثير الذ مارسته تو
يمكا تا تمارسه واش ها لىل صىا القىرار التركىي ،وتسى اأ وم ىررات رىذا
الت ى ىىأثير ،وكي ى ىىح س ى ىىارمت األح ى ىىداس والته ى ىىورات ف ى ىىي تص ى ىىا ده تو ت اقص ى ىىه
وا عكىىاس ذلىىح كلىىه لىىل العوقىىات ىىيا تركيىىا والواليىىات المتحىىد  .كمىىا سىىيتم
ت ىىاول الموقىىح التركىىي م ىىا اليىىزو األمريكىىي للعى ىراق ومىىا قي ىىة الملفىىات ف ىىي
الم هقىىة العر يىىة ،وت يىىاا تأثي ىىر المحىىدد األمريكىىي ف ىىي صىىيا ة رىىذا الموقىىح،
والهريقىىة التىىي تعامىىل ىىا صىىا القىرار التركىىي م ى سىىتراتيجية ال يم ىىة التىىي
آم ىت ىا وحاولت ت فيذرىا دار جورج د ليو وش.
األهمية اإلستراتيجية لتركيا في السياسة األمريكية

يمكا القول تا تركيا تتمت ميىز فريىد فىي وقت ىا مى الواليىات المتحىد
األمريكي ىىة وتتمث ىىل ر ىىذه المي ىىز كو ىىا كا ىىت  -م ىىذ ا ت ىىا الح ىىرأ العالمي ىىة
الثا يىىة وحتىىل اليىىوم  -الشىريح والحليىىح االسىىتراتيجي الىىذ ال ىىد م ىىه للواليىىات
المتحد األمريكية .ا حتمية رذا التحالح ت رررا وتفسررا دد مىا األسى اأ
والعوامل السياسية واالقتصادية والجيرافية والفكرية التي صا ت العوقىة ىيا
الهى ىرفيا ووا ىىعت ا ف ىىي قال ىىأ تح ىىالفي تع ىىاو ي اليس ىىتهي ت م ىىا الهى ىرفيا
المخ ىىاهر تج ىىاوزه تو الخ ىىروج لي ىىه .وق ىىد س ىىارمت ر ىىذه العوام ىىل م ف ىىرد تو
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مجتمعىىة فىىي صىىيا ة شىىكل واىىرورات وترىىداح رىىذه العوقىىة وت هت ىىا سىىمة
الحتمية.
فم ىىذ ا ت ىىا الحىىرأ العالميىىة الثا يىىة وا قسىىام العىىالم لىىل معسىىكريا ر ىىي
ترسىىمالي قيىىاد الواليىىات المتحىىد األمريكيىىة ،وش ىرقي اشىىتراكي قيىىاد االتحىىاد
السوفيتي رزت األرمية اإلستراتيجية الك ير لتركيا ال سى ة لكىو المعسىكريا،
ال تا تركيى ىىا حكى ىىم ظام ى ىىا السياسى ىىي واالقتصى ىىاد ش ى ى ه اللي ارلى ىىي ،و حكى ىىم
موقع ا الجيرافي ،و تيجة لكم ك ير ما التراكمات التاريخية كىاا ال ىد ل ىا تا
ت ح ىىاز ل ىىل المعس ىىكر الير ىىي وت ىىدخل ا ىىما فلك ىىه ،واا تت ىىل ف ىىس ال ىىر ى
واألفكىىار والخىىه األيىىديولوجي الىىذ ت تىىه واش ى ها .اىىافة لىىل تا الواليىىات
المتحىىىد مىىىا كا ىىىت لتسى ىىمو ى ىىأ حى ىىال مى ىىا األح ى ىوال خس ىىار تركيىىىا لصى ىىالو
المعسى ىىكر الش ى ىرقي ،وركى ىىذا ش ى ى دت س ى ى وات الحى ىىرأ ال ى ىىارد ت ى ىىامي وتهى ىىور
العوقىات ىىيا الجىىا يا لتصى و تركيىىا ا ىىرز وارىىم حليىىح اسىىتراتيجي لواشى ها
في م هقىة الشىرق األوسىه .و لىل الىر م مىا تا الى عض ياىع ا فىي المرت ىة
الثا ية عد س ار يل ما حيس األرمية ال تا واق الحال يشىير لىل تا ترميىة
تركيا قد تتساوى تو حتل ت ز ترمية س ار يل في عض الحاالت لل األقل.
فمم ىىا الش ىىح في ىىه تا سى ى ار يل وتركي ىىا يع ىىداا تر ىىم حليف ىىيا لواشى ى ها ف ىىي
الم هقة ال تا ر اح فرق جورر ي ما ف س ار يل يمكا ا ت اررا حليفا مكلفا
كاا وال يزال يمثل ا ثقىيو لىل الد لوماسىية األمريكيىة التىي ااىهرت فىي
العديد ما الحاالت تا تىدف ثم ىان ارظىان لتحالف ىا معىه ود م ىا لىه ،فىي حىيا
ل ىىم يق ىىدم ر ىىذا الحلي ىىح تو ل ىىم يس ىىته تا يق ىىدم ش ىىي ا ي ىىذكر ال سى ى ة للوالي ىىات
المتحىد  .عكىىس تركيىىا التىىي لع ىىت دور الحليىح المثمىىر الىىذ قىىدم الكثيىىر مىىا
الخ ىىدمات للوالي ىىات المتح ىىد األمريكي ىىة ولع ىىأ دو انر ىىار انز ف ىىي د ىىم ومس ىىا د
وته يىىق اإلسىىتراتيجية األمريكيىىة  -الير يىىة س ىوا فىىي مواج ىىة الكتلىىة الش ىرقية،
تو فىي محاولىة تىز م م هقىىة الشىرق األوسىه وتكتيل ىىا اىما تحىوح تتماشىىل
م اإلستراتيجية الير ية ،تو في لعأ دور حلقة الوصل يا الشىرق واليىرأ،
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فا ىون ىىا ترميىىة وجاذ ي ىىة ال مىىوذج الترك ىىي والر ىىة األمريكي ىىة فىىي تس ىىويقه
ك مىوذج لدولىىة سىىومية اسىتها ت تا تتعىىايش مى الم ظومىة الفكريىىة الير يىىة
واا ت ا ىىم م تجات ىىا وتجليات ىىا ،ىىل وتا تصى ى و م ىىا تر ىىم الحلف ىىا للوالي ىىات
المتحد (.)1
و لل الر م ما تا الحرأ ال ارد ظروف ىا ومعهيات ىا كا ىت رىي السى أ
الر يس للتحالح االستراتيجي يا الهىرفيا ال تا ا ت ىا رىذه الحىرأ سىقوه
وا يىىار االتحىىاد السىىوفيتي فىىي دايىىة قىىد التسىىعي يات لىىم ي ى د ىىأ حىىال مىىا
األحوال لل تراج ترمية رذا التحىالح ىل لىل العكىس حيىس تا مسىتجدات
الوا الدولي الجديد و روز الواليات المتحد األمريكيىة كقىو ظمىل متفىرد
وقهىىأ توحىىد اسىىتوجأ تعزيىىز وتىىد يم التحىىالح ىىيا ت قىىر وواش ى ها .فعلىىل
الىىر م مىىا ترميىىة سىىقاه االتحىىاد السىىوفيتي ال ا ىىه لىىم يكىىا ال ىىدح ال ىىا ي
ال سى ى ة إلس ىىتراتيجية ال يم ىىة األمريكي ىىة الت ىىي ا ت ىىرت ت ىىاري ا ت ىىا الح ىىرأ
ال ىىارد مثا ىىة قهىىة ال دايىىة لتحقيىىق رىىدف ا األسىىمل المتمثىىل فىىرض ال يم ىىة
األمريكي ىىة ،دوا ىىاد تش ىىكيل الع ىىالم م ىىا يتف ىىق ويتواف ىىق مى ى المص ىىالو والفلس ىىفة
األمريكية ،وجعل القرا الحاد والعشريا قر ا تمريكيا امتياز.
ا تحقيىق رىذا ال ىدح سىيفرض لىىل الواليىات المتحىد األمريكيىة التعامىىل
مى ى ع ىىض الم ىىاهق واألق ىىاليم الت ىىي كا ىىت وال تى ىزال مستعص ىىية لي ىىا فكريى ىان
وسياسيان وتعد الم هقة العر ية مىا ترىم تلىح الم ىاهق ا لىم تكىا ترم ىا لىل
اإلهوق ور ا تأتي ترمية تركيىا ودوررىا المحىور فىي اإلسىتراتيجية األمريكيىة
وتتمثل رذه األرمية في شقيا:
أوالا -الموقذع الجررافذذي واإلرث التذذاريخيا حيىىس تتمتى تركيىا موقى جي ارفىىي
متميز يحادد الم هقة العر ية ما ج ة ،ويمثل حلقة الوصل األرم ي ا و يا
تور ا ما ج ة تخرى .فاون ما تتمت ه ما ارس تاريخي متراكم و وقات
متج ىىذر وترمي ىىة تاريخي ىىة ا ت ارر ىىا كا ىىت اص ىىمة الخوف ىىة اإلس ىىومية الت ىىي
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حكمىىت الم هقىىة لحىوالي خمسىىة قىىروا .ورىىذا الموقى الجي ارفىىي وتلىىح األرميىىة
التاريخية تشىكل تدوات م مىة أليىة قىو الميىة تحىاول تا تعيىد صىيا ة شىكل
الم هقة العر ية وتهو ا الشكل الذ يتو م م مصالح ا.
ثانيا  -جاابية النمواج التركيا يمك ا ف م ترمية رذا ال موذج ذا تدرك ىا تا
مش ىىكلة الوالي ىىات المتح ىىد األمريكي ىىة مى ى الم هق ىىة العر ي ىىة ر ىىي مش ىىكلة فكري ىىة
األسىىاس تظ ىىر تجليات ىىا ىىيا الح ىىيا وا،خىىر ش ىىكل ت ىىوترات ،ىىدا مت ىىادل،
تدخوت سىكرية تمريكيىة ،ت مىال مسىلحة اىد المصىالو األمريكيىة .فىال موذج
األمريكىىي لىىم يسىىته ه ىوال صىىح قىىرا تا يسىىوق فسىىه  -سياسىىيان واقتصىىاديان
واجتما ي ىان  -داخىىل الم هقىىة العر يىىة س ىوا لىىل المسىىتوى الرسىىمي تو الشىىع ي.
ور ا تأتي ترمية ال موذج التركي الذ تحاول واشى ها تا تد مىه وتعىززه لىل
تمىىل تا يىىتم تقليىىده ومحاكاتىىه مىىا ق ىىل األ ظمىىة والشىىعوأ العر يىىة واإلسىىومية،
و خاصىىة تا تركيىىا دولىىة سىىومية تجمع ىىا الكثيىىر مىىا المشىىتركات م ى الىىدول
اإلسومية األخىرى ،ومى ذلىح اسىتها ت تا تت ىل وت اىم ال مىوذج األمريكىي
وتتفا ىىل معىىه شىىكل ايجىىا ي .ومىىا دام األمىىر قىىد جىىو م ى تركيىىا ف ىىذا يع ىىي
مكا ية جاحه م دول سومية تخرى.
لقد ازدادت ترمية تركيا عد وصول دار ىوش اال ىا لىل سىد الحكىم فىي
الواليات المتحد األمريكية ىام  ،8000فمىا المعلىوم تا رىذه اإلدار تعىد مىا
تكث ىىر اإلدارات تش ىىددان وتهرفى ىان وق ىىد ت ىىت س ىىتراتيجية ال يم ىىة و مل ىىت ل ىىل
تحويل ىىا ل ىىل واقى ى ملم ىىوس .وق ىىد ازدادت تهرفى ىان وتشى ى ثا س ىىتراتيجية وفك ىىر
ال يم ىىة عىىد تحىىداس الحىىاد شىىر مىىا تيلىىول /س ى تم ر  8002وازدادت ت ع ىان
لذلح ترمية تركيا ودوررا المحور في اإلستراتيجية األمريكية.
أهمية الواليا المتحد األمريكية من المنظور التركي
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ا ترميىة الواليىات المتحىىد األمريكيىة ال سى ة لتركيىا تكمىىا شىكل تساسىىي
في الفكر تو الفلسىفة التىي تأسسىت وقامىت لي ىا تركيىا الحديثىة .فم ىذ ا ت ىا
الح ى ىىرأ العالمي ى ىىة األول ى ىىل اا ى ىىهل ى ىىا الدول ى ىىة التركي ى ىىة الحديث ى ىىة و خاص ى ىىة
مصهفل كمال تتاتورح م مة اية فىي الصىعو ة تىتلخص ىا دولىة تركيىة
مد ية وحديثة تختلح اختوفا جذريا ا شكل الدولة الثيوقراهية القديمة كىل
ارث ىىا الىىدي ي  -العثمىىا ي ،وتحقيىىق رىىذا ال ىىدح يتهلىىأ اتخىىاذ ق ى اررات جذريىىة
وتيييى ىرات جورري ىىة وش ىىاملة ف ىىي ك ىىل م ىىاحي الحي ىىا وار ىىم ر ىىذه القى ى اررات ر ىىي
القهيعة التامة والصارمة م المااي ،وت ي م ظومة فكرية جديىد م اقاىة
تمامىا لتلىىح التىىي كا ىىت تحكىىم تركيىىا العثما يىة وقىىد وجىىد كمىىال تتىىاتورح اىىالته
في الم ظومة الفكرية الير ية وحاول قل ىا حىذافيررا وته يق ىا لىل المجتمى
مسعل ك ذا يتهلأ قامة وقات تعاوا وتحىالح
التركي .وما اله يعي تا
ن
مى ى ال ىىدول الت ىىي ت تج ىىت وه ق ىىت ر ىىذه الم ظوم ىىة الفكري ىىة والت ىىي مثلت ى ىا ق ىىل
الح ىىرأ العالمي ىىة الثا ي ىىة دول تور ي ىىة مثى ىىل ريها ي ىىا وفر س ىىا ي م ىىا تص ى ى حت
الوالي ىىات المتحىىىد األمريكيىىىة ع ىىد الحى ىىرأ تمثى ىىل معق ىىل ر ىىذا الفكى ىىر وحص ى ى ه
الحصىىيا .لىىذا ف ى ا اسىىتمرار وتعزيىىز الفلسىىفة االتاتوركيىىة ،والماىىي المشىىرو
التيري ىىي ك ىىاا وال يى ىزال يتهل ىىأ المحافظ ىىة ل ىىل درج ىىة الي ىىة مى ىا التح ىىالح
والتعاوا م واش ها.
ا رى ىىذا االتس ى ىىاق والتواف ى ىىق الفك ى ىىر ززتى ىىه و مقت ى ىىه ى ىىدد م ى ىىا العوام ى ىىل
والم ى ثرات األخىىرى س ىوا السياسىىية م ىىا تو االقتصىىادية .فوقىىو تركيىىا لىىل
الحى ىىدود الشى ىىمالية لوتحى ىىاد السى ىىوفيتي السى ىىا ق ،واألهمى ىىا التاريخيى ىىة لروسى ىىيا
القيصرية وما ثىم االتحىاد السىوفيتي فىي األ اراىي التركيىة و خاصىة الممىرات
الما ي ىىة دفع ىىا ل ىىل اال ا ىىمام ل ىىل الكتل ىىة الير ي ىىة ز ام ىىة الوالي ىىات المتح ىىد
خىىول س ى ي الحىىرأ ال ىىارد  ،وحتىىل عىىد ا ت ىىا الحىىرأ ال ىىارد قىىي الخهىىر
الروسي قا ما واا كىاا مى جو لىل حىيا و التىالي كىاا التحىالح مى واشى ها
اىىرور تخىىرى مىىا الاىىرورات التىىي تملي ىىا الجيرافيىىة لىىل تركيىىا .كىىذلح فىىاا
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تركيا تدرح تماما تا مسعارا في اال امام لوتحاد األور ي اليمكا تا يكلىل
ال جىىام مىىالم ت اركىىه وتد مىىه الواليىىات المتحىىد األمريكيىىة ورىىذا ممىىا يزيىىد مىىا
ترميىىة واش ى ها لىىدى صىىا الق ىرار التركىىي .رىىذا فا ىون ىىا قاىىايا الىىداخل
التركىىي المثيىىر للقلىىق و ىىدم االسىىتقرار كالقاىىية الكرديىىة والقاىىية الق رصىىية
والتي تزيد ما حاجة تركيا للتعاوا والت سيق م الواليات المتحىد  ،اإلاىافة
ل ى ىىل المس ى ىىا دات االقتص ى ىىادية لق ى ىىد س ى ىىارمت ك ى ىىل ر ى ىىذه العوام ى ىىل واألسى ى ى اأ
والمعهيىىات فىىي تشىىكيل ىىو مىىا العوقىىة ىىيا واش ى ها وت قىىر ي ى ثر في ىىا كىىل
هرح في سياسىة وتوج ىات الهىرح ا،خىر ،ورىذا مىا ىدت وااىحان فىي سياسىة
تركيىىا تجىىاه الم هقىىة العر يىىة عىىد تحىىداس الحىىاد شىىر مىىا تيلىىول /س ى تم ر
.8002
أحذذداث الحذذادل عشذذر مذذن أيلذذول سذذبتمبر  1002وتأثيرهذذا علذذى الع قذذا

بين البلدين

كا ىىت ال جمىىات التىىي اسىىت دفت الواليىىات المتحىىد األمريكيىىة ص ى يحة يىىوم
الح ىىاد ش ىىر م ىىا تيل ىىول /سى ى تم ر  8002مثا ىىة اإل ىىوا ىىا ىىد ت في ىىذ
سى ىىتراتيجية ال يم ى ىىة األمريكيى ىىة التى ىىي هالمى ىىا خهى ىىه و ظى ىىر ل ى ىىا العديى ىىد مى ىىا
المفكريا والسياسىييا األمريكىاا و خاصىة مىا التيىار المحىافظ األكثىر تشىددا.
وكم ىىا ذكر ىىا س ىىا قا ف ىىاا ر ىىدح ر ىىذه اإلس ىىتراتيجية ر ىىو ىىاد ص ىىيا ة الع ىىالم
الشىىكل الىىذ يتوافىىق مى الر يىىة األمريكيىىة .وممىىا زاد مىىا ترميىىة وتىىأثير رىىذه
ال جم ىىات ل ىىل السياس ىىة الخارجي ىىة األمريكي ىىة ش ىىكل ىىام و ل ىىل العوق ىىات
األمريكيىىة  -التركيىىة شىىكل خىىاص رىىو وقو ىىا فىىي ظىىل وجىىود دار تمريكيىىة
متشدد  ،يقودرا ويسيهر لي ا اصر ما المحافظيا الجىدد الىذيا ي م ىوا
مف ىىوم ال يم ىىة األمريكي ىىة ،ويس ىىعوا م ىىا اج ىىل تحويل ىىه ل ىىل واقى ى ملم ىىوس
اسىىتخدام كىىل الوسىىا ل و اىىم ا التىىدخل العسىىكر الم اشىىر رىىذا مىىا ج ىىة.
ومى ىىا ج ى ىىة تخى ىىرى حصى ىىل تهى ىىور آخى ىىر فى ىىي الى ىىداخل التركى ىىي كى ىىاا لى ىىه تث ى ىره
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وا عكاساته لل ه يعة العوقىات ىيا الهىرفيا و لىل حجىم التىأثير األمريكىي
فىىي الق ىرار التركىىي ،و قصىىد ىىذا التهىىور وصىىول حىىزأ العدالىىة والت ميىىة لىىل
سد الحكم في تشريا الثا ي ام .8008
ا رذه التهورات الثوس والمتمثلة وجود دار تمريكية متشدد فىي ال يىت
األ يض ،ووقو تحداس الحاد شر ما تيلول /س تم ر ام  ،8002وتولي
حزأ العدالة والت مية لمقاليد السىلهة فىي ت قىر خلقىت ىو مىا التىأثر والتىأثير
المت ىىادل ىىيا اله ىرفيا .ف ى دار ىىوش كا ىىت تىىدرح تمىىام اإلدراح حاجت ىىا لىىل
التعاوا والت سيق م حلفا ا وتصدقا ا في ت فيذ مشرو ا لل يم ة والذ تم
تدشىي ه ىا هوق مايسىىمل ىالحرأ لىل اإلررىىاأ .و لىل تيىة حىىال فقىد كا ىىت
تركيىىا مىىا توا ىىل الىىدول التىىي ت ل ىىت دا ت ىىا وشىىج ا ل جمىىات الحىىاد شىىر
م ىىا سى ى تم ر ،و ىىرت ىىا تا ىىام ا مى ى الوالي ىىات المتح ىىد  .ول ىىم تت ىىردد ف ىىي
االشتراح في المخهه االستراتيجي األمريكي واال امام لل التحالح الدولي
الذ شكلته الواليات المتحد لمحار ة ماوصفته ى (اإلرراأ الىدولي) .وكا ىت
تولىىل م ىىام رىىذا التحىىالح رىىو التىىدخل العسىىكر فىىي تفيا سىىتاا إلسىىقاه ظىىام
هال ىىاا ،واىىرأ ت ظىىيم القا ىىد ومهاردتىىه ا ت ىىاره المس ى ول ىىا رجمىىات
الحاد شر ما تيلول .وقد شاركت قوات تركية في رذا التحىالح العسىكر
وكا ى ىىت ر ى ىىذه القى ى ىوات ر ى ىىي تول ى ىىل الوح ى ىىدات العس ى ىىكرية الت ى ىىي وص ى ىىلت ارض
تفيا ستاا(.)7
عىىىد ا ت ى ىىا الحملىىىة العسى ىىكرية لى ىىل تفيا سىىىتاا ىىدتت الواليى ىىات المتحى ىىد
التحاىىير واالسىىتعداد للحىىرأ اىىد العىراق ،وفىىي رىىذه الفتىىر فىىاز حىىزأ العدالىىة
والت مية اال تخا ات في تركيا وتمكىا مىا تشىكيل حكومىة ر اسىة ىدا ىول
فىىي تشىريا الثىىا ي  .(Abdullah Gol) 8008و لىىل الىىر م مىىا تجر ىىة واشى ها
السل ية مى سىلح حىزأ العدالىة والت ميىة حىىزأ الرفىاه ،ال تا دار ىوش قىررت
التعىاوا مى حىزأ العدالىة والت ميىة ود مىىه عىد فىوزه فىي ا تخا ىات ىىام .8008
وكسى ى ار لتقلي ىىدرا القاا ىىي ع ىىدم الت ىىدخل ف ىىي الشى ى وا السياس ىىية الداخلي ىىة ق ىىررت
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الواليى ىات المتح ىىد األمريكي ىىة د ىىم ز ىىىيم ح ىىزأ العدال ىىة والت مي ىىة رج ىىأ هي ىىأ
اردو اا ) (Recep Tayyip Erdoganما خول توجيه د ىو رسىمية فىي كىا وا
األول  ،8008ورىىي المىىر األولىىل التىىي تقىىوم في ىىا الواليىىات المتحىىد ىىد و ز ىىيم
ح ىىزأ ترك ىىي ل ىىيس حاكم ىىا ول ىىيس اى ىوا ف ىىي مجل ىىس الش ىىعأ .وا ت ىىرت ر ىىذه
الد و مثا ة شار وااحة لد م دار وش الردو اا وحزأ العدالة والت مية
فىىي مواج ىىة المعاراىىة القويىىة مىىا ق ىىل الجىىيش التركىىي والم سسىىة العلما يىىة
الحلفىىا التقليىىدييا للواليىىات المتحىىد ( .)0كىىذلح ىىدتت اإلدار األمريكيىىة ىىالتودد
لىىل قىىاد حىىزأ العدالىىة والت ميىىة مىىا خىىول ىىدد مىىا الزيىىارات التىىي قىىام ىىا
عىىض المس ى وليا األمريكىىاا وم ى م ا ىىأ وزيىىر الىىدفا ىىول وولفىىويتز (Poul
) Wolfowitzومس ىىا د وزي ىىر الخارجي ىىة للشى ى وا السياس ىىية والس ىىفير األمريك ىىي
السا ق لتركيا مارح كروسماا ).)4((Marc Crossman
ا ر ىىذا الح ىىرص األمريك ىىي ل ىىل د ىىم ومس ىىا د ح ىىزأ العدال ىىة والت مي ىىة
والسىىعي مىىا اج ىىل الت سىىيق والتعىىاوا مع ىىه اليشىىير لىىل األرمي ىىة التىىي ات ىىت
تمثل ا تركيا في ستراتيجية ال يم ة األمريكية فحسأ ،ل ي كد ر ة واش ها
ف ىىي وج ىىود دول ىىة س ىىومية قي ىىاد س ىىومية ا ىىما م ىىا تهلق ىىت لي ىىه واشى ى ها
تحىىالح الى ار يا ورىىو التحىىالح الىىدولي الىىذ ترادت الواليىىات المتحىىد شىىا ه
ما اجل مكافحة مىا يسىمل ى (اإلررىاأ العىالمي) ،حيىس تا وجىود دولىة مثىل
تركيىىا فىىي صىىفوح رىىذا التحىىالح يسىىا د لىىل فىىي الت مىىة الموج ىىة تليىىه والىىل
الواليات المتحد ا ت اررا تقود حرأ صىلي ية اىد اإلسىوم .رىذا فاىو ىا
تا الحمل ىىة العالمي ىىة األمريكي ىىة كا ىىت تس ىىت دح الم هق ىىة العر ي ىىة األس ىىاس،
وتسعل ما اجل تيييررىا دوا ىاد تشىكيل ا سياسىيا وفكريىا ممىا يزيىد مىا ترميىة
تركي ىىا سى ىوا سى ى أ موقع ىىا الجي ارف ىىي المتمي ىىز وقوت ىىا العس ىىكرية ،تو سى ى أ
م ىىوذج اإلس ىىوم الح ىىداثو المتمث ىىل في ىىا وال ىىذ يمك ىىا للوالي ىىات المتح ىىد تا
تسىىوقه داخىىل الم هقىىة العر يىىة وتقدمىىه ك ىديل لأل ظمىىة المسىىت د وللجما ىىات
واألفكار اإلسومية المتشدد .
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اإلاىىافة لىىل تا الواليىىات المتحىىد تىىدرح تا تركيىىا يمكىىا تا تلعىىأ دو ار
م ما في ت د ىة وحلحلىة الكثيىر مىا األزمىات التىي تعىا ي م ىا الم هقىة تصىو،
تو التىىي يمكىىا تا ت شىىا تيجىىة لوجتيىىام واليىىزو األمريكىىي المزمى للعىراق ،كمىىا
ىىا تس ىىتهي  -حك ىىم وقات ىىا الجي ىىد مى ى العدي ىىد م ىىا تهى ىراح الصى ى ار ف ىىي
الم هقىة  -تا تلعىىأ دور الوسىىيه فىىي ىا تلىىح الصى ار ات تو تخفيىىح حىىدت ا
ل ى ىىل األق ى ىىل وم ى ىىا الصى ى ى ار العر ى ىىي  -اإلسى ى ى ار يلي ،والخوف ى ىىات العر ي ى ىىة -
العر يىىة( .)5كمىىا ا تركيىىا يمكىىا تا تشىىكل قه ىىا قليمي ىان موازيىان تو مكاف ىىا لقىىو
يراا المت امية والتي تشكل مصدر قلق للواليات المتحد األمريكية.
لقد تزاما رذا كله م ت ي حزأ العدالة والت مية لسياسة خارجية مختلفىة
مىىا س ى ق ا ترتكىىز لىىل ىىدد مىىا الم ىىادم مثىىل تصىىفير المشىىاكل دوا ازلىىة سىىو
التفى ىىارم والتى ىىوتر م ى ى كى ىىل األه ى ىراح ،وتهى ىىوير العوقى ىىات وتعميق ى ىىا م ى ى دول
الجوار ،والحىرص لىل اسىتقول سياسىت ا الخارجيىة ،وته يىق سياسىة التىدخل
االيجا ي ،و ا جسور الثقة م مختلح األهراح ،والتأكيد لىل تا اسىتقرار
الم هق ىىة والتع ىىاوا المش ىىترح يص ىىأ ف ىىي مص ىىلحة الجميى ى ول ىىا يك ىىوا ر ىىاح
خاسر وفقا إلستراتيجية ) (win – win strategyوري اإلستراتيجية التي ت ت ا
ود ت لي ا دار اردو اا(.)6
ذان فقىىد كىىاا ر ىىاح تهىىا ق فىىي الىىر ى ىىيا واش ى ها وت قىىر حىىول اىىرور
التىىدخل والتواجىىد التركىىي فىىي الم هقىىة العر يىىة لىىل الىىر م مىىا وجىىود عىىض
االختوفات يا الهىرفيا حىول اليايىات واألرىداح المتوخىا مىا رىذا التىدخل.
فالواليى ىىات المتحى ىىد ترادت تا تجعى ىىل مى ىىا تركيى ىىا تدا ت فى ىىذ ى ىىا ومى ىىا خول ى ىىا
س ىىتراتيجيت ا ف ىىي الش ىىرق األوس ىىه ش ىىكل ىىام وتج ىىاه ال ىىدول العر ي ىىة ش ىىكل
خىىاص ،ي مىىا سىىعت تركيىىا لىىل ت ىىي سياسىىة خارجيىىة مسىىتقلة قىىدر اإلمكىىاا
يتمث ىىل ر ىىدف ا ال ىىا ي قام ىىة وق ىىات جي ىىد وايجا ي ىىة مى ى ك ىىل دول الجى ىوار
والعمىىل لىىل ىىاد تىىرميم وتعزيىىز مكا ت ىىا اإلقليميىىة ،وتحسىىيا صىىورت ا كقىىو
قليمي ىىة فا ل ىىة ومى ى ثر ت ىىتم جوارر ىىا العر ىىي وتتفا ىىل مع ىىه ش ىىكل ايج ىىا ي
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وليسىىت دولىىة م قهعىىة ىىا مااىىي ا وجيرافيت ىىا ومتج ىىة الكامىىل حىىو القىىار
األور ية .وما اله يعي والحالة رذه تا يحدس و ما الصدام والص ار ىيا
ماتري ىىده واشى ى ها وم ىىا تهم ىىو لي ىىه ت ق ىىر ور ىىا يظ ىىر دور المح ىىدد األمريك ىىي
كم ثر في السياسة التركية تجاه الم هقة العر ية.
الر و األمريكي للعراق عا( 1002

كا ى ىىت الحى ىىرأ األمريكيى ىىة المزمعى ىىة لى ىىل الع ى ىراق مثا ى ىىة االخت ى ىىار األول
لص ار اإلرادات ما يا تركيا والواليات المتحد األمريكية ،فاإلدار األمريكيىة
ترجم ى ىىت رادت ى ىىا ل ى ىىل ى ىىدد م ى ىىا الهل ى ىىات الت ى ىىي ق ى ىىدمت ا للحكوم ى ىىة التركي ى ىىة
والمتا ىىم ة تعاو ى ىان تامى ىان وك ىىامون ف ىىي ملي ىىة تقودر ىىا الوالي ىىات المتح ىىد ا ىىد
الع ىراق ،وفىىتو األ اراىىي التركيىىة لىىدخول الق ىوات األمريكيىىة لىىل شىىمال الع ىراق
والتي قد يصل ددرا لل ( )20تلح والسمام لى ( )850هىا ر لو هىوق مىا
القوا د العسكرية األمريكية في تركيا ،اىافة لىل مهالىأ شىر وحىدات مىا
القى ىىو الجويى ىىة وال حريى ىىة فى ىىي القوا ى ىىد العسى ىىكرية األمريكيى ىىة الجويى ىىة وال حريى ىىة
والمهىىارات والم ىوا فىىي تركيىىا( .)2وقىىد ىىرت الحكومىىة التركيىىة ىىا التزام ىىا
للتعاوا م الواليات المتحد لك ا تصرت لل ترمية الشر ية الدولية و لل
ارور تاميا تفويض ما األمم المتحد ق ل القيام أ مل اد العراق(.)8
وكما يشىير الىدكتور لقمىاا مىر تل عيمىي ال احىس المخىتص فىي العوقىات
التركيىىة  -األمريكيىىة فىىأا الحكومىىة التركيىىة تدركىىت ت ىىا تمىىام خيىىاريا الثالىىس
ل مىا ،مىا تا تسىىتجيأ للمهالىأ األمريكيىىة فىتج ض اإلسىىتراتيجية التىي يىىت
لي ى ىىا سياسى ىىت ا الخارجيى ىىة الجديى ىىد فى ىىي تول اخت ى ىىار ل ى ىىا ،وتخسى ىىر سى ىىمعت ا
ومكا ت ىىا اإلقليميىىة والدوليىىة فىىي ظىىل اال فىراد األمريكىىي ىىذه الحىىرأ دوا ت
قرار دولي يجيىز اسىتخدام القىو اىد العىراق ،ومىا سىيترتأ لىل رىذا الموقىح
مىىا تىىوتر وااىىهراأ فىىي وقىىات تركيىىا م ى االتحىىاد األور ىىي ال ىرافض لتلىىح
الحىىرأ ،ممىىا قىىد ي ىىدد كىىل مسىىا ي ا لو اىىمام لىىل االتحىىاد األور ىىي الفشىىل.

[ ]852مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات قليمية )03( 9

تو تا تعتىىرض لىىل المهالىىأ األمريكيىىة وتىرفض االسىىتجا ة ل ىىا األمىىر الىىذ
قىىد ي ى ثر سىىل يا لىىل وقات ىىا م ى الواليىىا المتح ىد  .از رىىذا الوا ى تدركىىت
الحكومىىة التركيىىة تا الخيىىار الثىىا ي ر مىىا يكىىوا األسىىلم ل ىىا فىىي رىىذه المرحلىىة،
لك ىىا س ىىتعمل ل ىىل تقلي ىىل ال ت ىىا ف الس ىىل ية المتوقع ىىة ف ىىي ر ىىذا المج ىىال ق ىىدر
اإلمكىىاا ،حيىىس دخلىىت فىىي مفاواىىات معمقىىة م ى الجا ىىأ األمريكىىي لتتىىرح
اال ه ا لديه أ ا جدية في االستجا ة لهل اته حتىل تىم التوصىل لىل اتفىاق
ىىيا الهى ىرفيا والتوقيى ى ل ىىل م ىىذكر تف ىىارم .ال تا الحكوم ىىة التركي ىىة تحال ىىت
المواو رمته لل المجلس الوه ي التركي الك ير وحملته مس ولية الموافقة
ال ا يىىة لىىل تلىىح المىىذكر ،لتظ ىىر تمىىام الواليىىات المتحىىد ت ىىا متوافقىىة مع ىىا
تمام ىىا ف ىىي االسى ىتجا ة لمتهل ات ىىا لك ىىا الس ىىياقات الديمقراهي ىىة ال ىىد تا تأخ ىىذ
مج اررىىا فىىي ىىرض المىىذكر لىىل المجلىىس الىىوه ي التركىىي الك يىىر لل ىىت فىىي
ق ول ى ىىا تو رفاى ى ى ا ،ل ى ىىذلح فى ى ى ا ل ى ىىل الوالي ى ىىات المتح ى ىىد تا تحت ى ىىرم الخي ى ىىار
الىىديمقراهي فىىي ال ى ود وتسىىتجيأ لق ىرار المجلىىس الىىوه ي التركىىي ىىالق ول تو
الرفض(.)9
ا القاى ىىية األكثى ىىر قوقى ىىا لتركيى ىىا حكوم ى ىةن و رلما ى ىان فيمى ىىا يخى ىىص اليى ىىزو
األمريكىىي للعىراق رىىي القاىىية الكرديىىة لىىذلح كا ىىت رىىي الحااىىر األ ىىرز فىىي
المفاواىىات والمشىىاورات التىىي جىىرت ىىيا تركيىىا والواليىىات المتحىىد األمريكيىىة
ق ل تصويت ال رلماا التركي .حيس ىر الجا ىأ التركىي ىا قلقىه ومخاوفىه
تجاه ىدد مىا القاىايا مثىل السىيهر لىل مىدا شىمال العىراق وحقىول الى فه،
وق ىىدر تعل ىىق األم ىىر م ىىدي تي الموص ىىل وكرك ىىوح فق ىىد سى ى ق أل ق ىىر تا ت ل ىىت
و لل لساا وزير خارجيت ا يشار ياكش )  (Yasar Yakisأ ه في حال القيام
عمليىىة احىىتول العىراق وت ديىىد تم ىىه يمكىىا لتركيىىا تا تحيىىي مهال ىىا فىىي فىىه
الموص ىىل وكرك ىىوح .وق ىىد ىىزز ر ىىذه المهال ىىأ الفري ىىق تول حس ىىاا كورك ىىاا
) (Ehssan Gurcanلىدى شىارته لىل معارىد لىوزاا واتفاقيىة ت قىر لىم 2282
التىىي م حىىت تركيىىا حقوق ىىا فىىي فىىه الموصىىل وكرك ىىوح م كىىدا لىىل ا ىىرور
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تىىاميا المصىىالو التركيىىة فىىي العىراق متمثلىىة التركمىىاا والى فه ومكافحىىة حىىزأ
العم ىىال الكردس ىىتا ي( .)13ك ىىذلح ىىرت الحكوم ىىة التركي ىىة ىىا مخاوف ىىا م ىىا
وصول األسلحة األمريكية لل تيد األكراد ،وقلق ا مىا مسىالة تقسىيم العىراق
لىىل تسىىس رقيىىة ممىىا قىىد يى د لىىل قيىىام دولىىة كرديىىة مسىىتقلة فىىي كردسىىتاا
العراق(.)11
و لىىل تيىىة حىىال فقىىد قىىد المجلىىس الىىوه ي التركىىي جلسىىته التاريخيىىة فىىي
األول ما آذار ام  8002التي صوت في ا ى (ال) لل مذكر الحكومة ممىا
افشل المسا ي األمريكية في فتو ج ة شىمالية ىر حليفت ىا تركيىا( .) 17وقىد
تدى رىىذا الموقىىح لىىل تىىوتر العوقىىات ىىيا ت قىىر وواش ى ها وصىىدرت ىىدد مىىا
التصىريحات التىىي ىرت ىىا االسىتيا األمريكىىي مىا الموقىىح التركىي ذ ت لىىا
وزيىىىر الخارجيىىىة األمريكىىىي كىىىولا ىىىاول ) (Colin Paulتا حزم ىىة المس ىىا دات
الماليىىة الم اشىىر لتركيىىا والتىىي تقىىدر ى ى ( )2مليىىار دوالر قىىد تىىم سىىح ا مىىا لىىل
الهاولىىة ،تمىىا مسىىا د وزيىىر الىىدفا األمريكىىي ىىول وولفىىويتز فقىىد ت لىىا عىىد ا ت ىىا
الحرأ ش ر واحد اا (ش ر العسل) التركي  -األمريكي الىذ اسىتمر خمسىيا
ام ىىا ق ىىد ا ت ىىل واا الم سس ىىة العس ىىكرية والحكوم ىىة التركي ىىة ق ىىد ارتك ت ىىا خهى ىأن
و لي ىا اال تىذار ،ىل ا عىض المسى وليا األمريكىاا رىدد ى (تا تركيىا سىتدف
ثما رفا ا ولكا عد ا ت ا الحرأ)( .) 10
كىىاا ل ىىذا االسىىتيا والياىىأ األمريكىىي تىىأثير وااىىو لىىل ص ى ا الق ىرار
السياسي التركي حيس ادر المجلس الوه ي التركي الك ير وفي محاولة م ىه
السترا ىىا اإلدار األمريكي ىىة التص ىىويت ف ىىي  82آذار  8002ل ىىل مش ىىرو
قى ى ىرار يقا ى ىىي ف ى ىىتو المج ى ىىال الج ى ىىو الترك ى ىىي تم ى ىىام المق ى ىىاتوت والصى ى ىواري
األمريكيىة ،والسىىمام رسىىال قىوات تركيىىة لىىل شىىمال العىراق ،وقىىد قىىأ وزيىىر
ال ىىدفا الترك ىىي وج ىىد كو ىىول ) (Wajdee Gonulل ىىل ذل ىىح ىىالقول ( :ا
المصىلحة التركيىة تقتاىي ذلىح واا ر ىىيس الىوز ار رجىأ هيىأ اردو ىاا ت لى
وزيىىر الخارجيىىة األمريكىىي ىىاول ق ىرار الحكومىىة األمريكيىىة)( .)14كىىذلح حاولىىت
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تركيىا االسىىتجا ة لفكىر رسىىال قىوات سىىكرية لىل العىراق لحفىظ األمىىا وتىىاميا
االسىىتقرار وذلىىح فىىي تواسىىه ش ى ر تيلىىول ىىام  8002والتىىي اقترح ىىا ىىدد مىىا
المس وليا األمريكييا .وقد واعت تركيا عىض الشىروه إلرسىال قوات ىا م ىا:
هىىا حقىىوق التركمىىاا ،وم ى ظ ىىور ظىىام فيىىدرالي ،و ىىز سىىوم المليشىىيات
العراقيىىة ،والحفىىاظ لىىل وحىىد وسىىياد الع ىراق .ال ت ىىه تىىم ج ىىاض رىىذه الفكىىر
فعل رفا ا ما ق ل العراق لل المستوييا الرسىمي والشىع ي ،اإلاىافة لىل
تى ىىردد المس ى ى وليا األت ى ىراح وخى ىىوف م ممى ىىا قى ىىد تس ى ى ه تلى ىىح الفكى ىىر مى ىىا مشى ىىاكل
وااه ار ات في الم هقة( .) 15
و لىىل تيىىة حىىال فخىىول األشى ر األولىىل لوحىىتول األمريكىىي للعىراق سىىعت
كىىل مىىا واش ى ها وت قىىر للتخفيىىح مىىا حىىد التىىوتر الىىذ شىىاأ العوقىىات ىىيا
الجا يا ما خول االتصاالت والزيىارات المت ادلىة ىيا الهىرفيا و لىل ت لىل
المسىىتويات كزيىىار ر ىىيس الىىوز ار التركىىي رجىىأ هيىىأ اردو ىىاا لىىل واش ى ها
في داية ام  ،8004وزيار الر يس األمريكىي جىورج ىوش لىل ت قىر فىي 82
حزي ىراا ىىام  .8004فا ىون ىىا الزي ىىارات واالتصىىاالت ل ىىل مس ىىتوى وز ار
الخارجية والدفا  .وما الزيارات الم مة في رذا المجىال والتىي تتىرجم شىكل
وااو الر ة التركية في صوم الخلل الذ لحىق العوقىات ىيا الجىا يا
 ،وت ىىيا مىىدى تىىأثير المحىىدد األمريكىىي فىىي السياسىىة التركيىىة رىىي الزيىىار التىىي
ق ىىام ىىا مس ىىا د وزي ىىر الخارجي ىىة الترك ىىي او ىىور زي ىىال ) (Ugur Ziyalل ىىل
واشى ى ها ف ىىي  22حزيى ىراا  8002والت ىىي تع ىىد تول زي ىىار لمسى ى ول ترك ىىي م ىىذ
ا ت ى ىىا الح ى ىىرأ ل ى ىىل العىى ىراق ،حي ى ىىس التق ى ىىل خول ى ىىا ع ى ىىدد م ى ىىا المسى ى ى وليا
األمريكييا م م مستشار األمىا القىومي كو ىدالي از اريىس )،(Condoleeza Rice
ومسى ىىا د وزيى ىىر الى ىىدفا األمريكى ىىي ى ىىول وولفى ىىويتز ،ومسى ىىا د وزيى ىىر الخارجيى ىىة
األمريكىىي ريتشىىارد ارميتىىاج ) .(Richard Armitageوقىىد قىىدم زيىىال خىىول رىىذه
الزيىىار ىىدد مىىا المقترحىىات التىىي تعكىىس مىىدى الحىىرص التركىىي لىىل العىىود
العوقات لل سا ق درا وم ا :اسىتخدام واشى ها لقا ىد ا جرليىح لتقىديم
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د ىىم لوجس ىىتي ف ىىي العى ىراق ،تجدي ىىد ظ ىىام االتص ىىاالت الع ارق ىىي ىىر شى ى كات
تركية ،مشىاركة تركيىا فىي قىوات حفىظ األمىا الدوليىة فىي العىراق ،وجىود ممثىل
تركىىي دا ىىم فىىي مكتىىأ ىىاد األ مىىار والمسىىا دات اإل سىىا ية األمريكيىىة فىىي
يىىداد .كمىىا اقتىىرم زيىىال تخصىىيص جىىز مىىا القىىرض الىىذ م حتىىه الواليىىات
المتحىىد لتركيىىا وقيمتىىه ( )2,5مليىىوا دوالر إل فاقىىه فىىي ىىاد ا مىىار الع ىراق.
وخاهأ زيال المس وليا األمريكييا قا و ( ريد تا ت جحوا في العراق)(.)16
ك ىىاا م ىىا المفت ىىرض تا يت ىىامل الت ىىأثير األمريك ىىي ل ىىل القى ىرار السياس ىىي
الترك ىىي ف ىىي مرحل ىىة م ىىا ع ىىد اح ىىتول العى ىراق ل ىىو ا األم ىىور س ىىارت كم ىىا ت ىىم
التخهيه ل ا تمريكيا ال تا تدرور األواا في العراق وظ ور مومو فشىل
س ىىتراتيجية ال يم ىىة األمريكي ىىة ف ىىي مرحلت ىىا األول ىىل واى ى الوالي ىىات المتح ىىد
األمريكيىىة فىىي موقىىح التحسىىد ليىىه ،وتص ى حت ىىأمس الحاجىىة لىىل الت سىىيق
والتعاوا م الدول المجاور للعراق لت د ة األمور فيه والخروج ما المست ق
العراقي .مما ت هل تلح الدول رامشا للم اور ،ومك ىا مىا اسىتيول الورهىة
األمريكيىىة كورقىىة اىىيه تسىىتخدم ا اىىد واش ى ها .ورىىذا مىىا تدركتىىه الحكومىىة
التركي ىىة واس ىىتيلته ش ىىكل جي ىىد مم ىىا مك ىىا م ىىا مقاوم ىىة الا ىىيوه األمريكي ىىة
والتخفي ى ىىح م ى ىىا ل ى ىىل ح ى ىىد ك ي ى ىىر ،ى ىىل واا تجع ى ىىل م ى ىىا تولويات ى ىىا وتر ى ىىداف ا
اإلستراتيجية اصر م ثر في العوقة يا الهرفيا.
لىىذلح وحىىظ تا الت ىىازالت التىىي قىىدمت ا تركيىىا وال ىىر االستراىىا ية التىىي
ظ ىىرت لىىل لسىىاا مسىىا د وزيىىر الخارجيىىة التركىىي او ىىور زيىىال تث ىىا زيارتىىه
لواش ها في حزيراا  8002قد اختفت عد ام واحد فقه وحلت محل ا ل جة
تعهىىي اإلحسىىاس ال وديىىة وتهلىىأ تكثىىر ممىىا ت ىىد اسىىتعدادا لوسىىتجا ة ،وقىىد
ظ ر ذلح جليىا فىي لقىا اردو ىاا  -ىوش خىول الزيىار التىي قىام ىا األخيىر
لىىل ت قىىر فىىي حزيىراا  .8004حيىىس قىىدم اردو ىاا ل ىىوش جملىىة مىىا المهالىىأ
المتعلقة مسألة حزأ العمال الكردستا ي في شمال العراق ،وم األكراد ما
السىيهر لىل مدي ىىة كركىوح ،وتكىد رفىىض تركيىا المهلىق لمىىا وصىفه ى ( قامىىة
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كيىىاا فيىىدرالي فىىي الع ىراق لىىل تسىىس رقيىىة تو مذر يىىة) ،وهالىىأ ى هوق
س ىرام ثىىوس تت ىراح معتقلىىيا فىىي وا ت ىىامو .كمىىا تكىىد اردو ىىاا رفىىض ىىوده
لسياسة اال تياالت والتدمير التي تت ع ا س ار يل في ز (.)12
لقىىد قيىىت رىىذه الملفىىات والقاىىايا والمتمثلىىة تواجىىد و شىىاه حىىزأ العمىىال
الكردسىىتا ي فىىي شىىمال الع ىراق ،والقلىىق مىىا قيىىام دولىىة كرديىىة تو كيىىاا كىىرد
مسىتقل فىىي كردسىىتاا العىىرق ،وقاىىية المكىوا التركمىىا ي مىىا المسىىا ل الم مىىة
والم ى ثر فىىي العوقىىات األمريكيىىة  -التركيىىة .والموحىىظ ت ىىا كل ىىا قاىىايا ت ىىم
الجا ىىأ الترك ىىي مم ىىا يش ىىير ل ىىل ت ازي ىىد حاج ىىة الوالي ىىات المتح ىىد ل ىىل التع ىىاوا
والت سىىيق مى تركيىىا ،والىىل ا قىىوأ األواىىا ترسىىا لىىل قىىأ ف ىىدل تا تص ى و
تركيىىا واحىىد مىىا األدوات التىىي ت فىىذ ىىا الواليىىات المتحىىد سىىتراتيجية ال يم ىىة
العالميىىة تص ى حت ال ىىا تساسىىيا فىىي تحديىىد شىىكل الع ىراق القىىادم حتىىل لىىو كىىاا
رذا الشكل م اقض لذلح الذ ترادته تو تخيلته اإلدار األمريكية.
وركذا كا ت رذه الملفات ما ال قاه الساخ ة والمثير للتوتر فىي العوقىات
التركية  -األمريكية وكاا الجا أ التركي يستيل ا للتدخل في الشىأا الع ارقىي،
وكلمىىا ازدادت تواىىا االحىىتول األمريكىىي تىىدرو ار كلمىىا ازداد التىىدخل التركىىي
حد ن واتسا ان .فع دما ش ت القوات األمريكية رجومان سكريان في تيلول 8004
لىىل مدي ىىة تلعف ىىر ذات األ ل ي ىىة التركما يىىة ص ىىدرت ىىدد م ىىا التصىىريحات
التركية التي ت يا قو الموقح التركي وقدرته لىل الفعىل والتىأثير حيىس حىذر
ىىدا ىىول وزيىىر الخارجيىىة التركىىي الواليىىات المتحىىد قولىىه ( :ذا لىىم توقىىح
القوات األمريكية مليات ا العسكرية اد مدي ة تلعفر ف ا ت قر سوح تسحأ
د م ىىا للواليىىات المتحىىد فىىي العىراق) .وفىىي لقىىا مى شى كة ) (CNNالتلفازيىىة
التركيىة قىال ىول ( :ذا اسىىتمرت األمىور لىل رىذا ال حىىو ف ىا ا لي ىا الجا ىىأ
األمريكي واوم وجو ا تعىاوا تركيىا فىي المواىو ات المتصىلة ىالعراق
سىىوح ي قهى ) وتاىىاح ( :ىىا س سىىتمر فىىي التأكيىىد لىىل تلىىح األمىىور وال شىىح
ت ا لا توقح د حدود الكلمات والتصىريحات فحسىأ دواذا اقتاىت الاىرور
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ل ىىا ت ىىردد ف ىىي كىىىل مايج ىىأ مل ىىه) .وحثىىىت وزار الخارجي ىىة التركي ىىة الوالي ىىات
المتح ىىد ل ىىل يق ىىاح رجوم ىىا ،وق ىىال الج ىىيش الترك ىىي ا ىىه ي ارق ىىأ الواى ى ف ىىي
تلعفر ا كثأ(.)18
لقد تكرر رذا السلوح التركي في التعامل م قية القاىايا التىي ت ىم ت قىر
فىىي الىىداخل الع ارقىىي م ىىا شىىاهات وتحركىىات حىىزأ العمىىال الكردسىىتا ي(،)19
وتهورات الوا الكرد في شمال العىراق والتىي كا ىت مثىار جىدل و قاشىات
وتص ىريحات مت ادلىىة ىىيا اله ىرفيا ىىيا الجىىا يا ،وتىىم التهىىرق لي ىىا فىىي كىىل
اللق ىىا ات واالجتما ىىات الت ىىي جمع ىىت مسى ى ولي ال ل ىىديا ،و قي ىىت ك ىىذلح حت ىىل
اال سىىحاأ األمريكىىي مىىا الع ىراق ىىام  .8022و ىىدوا الخىىوض فىىي تفاصىىيل
رذه القاايا فاا ماي م ا ر ا رو كيفية تعامل ت قر مع ىا ،رىذا التعامىل الىذ
يشير لل تراج التأثير األمريكىي لىل القىرار السياسىي التركىي تيجىة للفشىل
األمريك ىىي ف ىىي العى ىراق ،و ج ىىز واشى ى ها ىىا ت في ىىذ مخهه ىىا ف ىىي الس ىىيهر
وال يم ىىة .وقىىد ظ ىىر ذلىىح جليىىا فىىي ىىدد مىىا التص ىريحات والمواقىىح التركيىىة.
ففىىي  82تمىىوز  8005و عىىد اختهىىاح مىىد حىىدى المحافظىىات التركيىىة فىىي
ج وأ شرقي ال ود مىا ق ىل اصىر حىزأ العمىال الكردسىتا ي صىرم ر ىيس
ال ى ىىوز ار الترك ى ىىي اردو ى ىىاا ق ى ىىا ون ( :ا الحكوم ى ىىة التركي ى ىىة س ى ىىتتخذ الخهى ى ىوات
الا ىىرورية ذا ل ىىم تقمى ى القى ىوات األمريكي ىىة والقى ىوات العراقي ىىة اص ىىر ح ىىزأ
العم ىىال الكردس ىىتا ي ال ىىذيا يشى ى وا رجم ىىات ا ىىد تركي ىىا م هلق ىىيا م ىىا قوا ىىد
سكرية في شمال العراق) ،وحىذر اردو ىاا ا ىه فىي حىال ىدم اسىتجا ة الواليىات
المتحىد للمهالىأ التركيىة فسىتتولل تركيىا األمىىر فسى ا ...وتشىار لىل ا ىه (ر ىىاح
حدود لص ر وتسامو تركيا)(.)73
و تيجىىة لتصىىا د رجمىىات حىىزأ العمىىال الكردسىىتا ي لىىل الق ىوات التركيىىة
خ ىىول ىىام  8002قصىىفت المدفعي ىىة التركيىىة م ىىاهق فىىي شىىمال الع ىراق ،كمىىا
صرم عض المس وليا األتراح اا القوات التركية ستجتام شمال العراق في
حىىال ىىدم تعامىىل الجا ىىأ الع ارقىىي شىىكل حىىازم م ى مقىىاتلي ذلىىح الحىىزأ(.)71
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وكا ىىت الت ديىىدات التىىي وردت لىىل لسىىاا قا ىىد الجىىيش التركىىي تكثىىر خهىىور
وصرامة حيس صرم اا قواته لل تر ىة االسىتعداد لم اجمىة شىمال العىراق،
لكىىا رىىذا الق ىرار يعىىود لىىل الحكومىىة .وتردح قىىا و ( :ا السىىلهات السياسىىية
ري التي ستحدد في حالة الدخول لل العىراق مىا ذا كا ىت العمليىة ستقتصىر
لىىل اص ىىر حىىزأ العم ىىال الكردسىىتا ي تم ا ىىه سيحصىىل ش ىىي تياىىا مى ى
ال ر از ي)(.)77
المحدد األمريكي والسياسة التركية تجاه الدول العربية

لقى ىىد ذكر ى ىىا سى ىىا قان تا ى ىىزو واحى ىىتول الع ى ىراق لى ىىم يكى ىىا  -وفق ى ىان للمخهى ىىه
األمريكي  -سوى المرحلة األولل في ستراتيجية ال يم ة األمريكية التي كا ت
تسىىت دح م هقىىة الشىىرق األوسىىه رمت ىىا .لىىذلح ف ى ا اإلدار األمريكيىىة كا ىىت
ت ىىرى ف ىىي تركي ىىا ح ىىدى ال وا ىىات الت ىىي تس ىىتهي ىىا وم ىىا خول ىىا ت في ىىذ تل ىىح
اإلستراتيجية .وقد توافق ذلح م التوجه الجديد في السياسة الخارجية التركية
القااي قامة وقات جيد  ،و ا جسور الثقة ،وتصفير المشىاكل مى كىل
دول الجوار .وكما ظ ىر الصىدام ىيا مىا تريىده واشى ها ومىا تريىده ت قىر فيمىا
يخىص الملىح الع ارقىىي كىذلح كىاا مىىا المحىتم تا تتصىادم وتتصىىار اإلرادات
فيمل يخص التعامل م الم هقة العر ية رمت ا .حيس سعت تركيا لل ت فيىذ
فلسىىفة السياسىىة الخارجيىىة التىىي ت ت ىىا ،و ملىىت مىىا اجىىل تحويل ىىا لىىل واق ى
ملمى ىىوس م ى ىىا خ ى ىىول تقويى ىىة وته ى ىىوير العوق ى ىىات م ى ى مختل ى ىىح دول الم هق ى ىىة
و خاصىىة تلىىح المجىىاور لتركيىىا .لىىذلح ىىرى تا وقىىات تركيىىا م ى سىىوريا قىىد
تهورت وتحس ت شكل سري وملفت لل ظر.
فعلل الر م ما تا العوقات التركية  -السورية اتسمت التوتر و دم الثقة
خول قد الثما ي يىات والتسىعي يات مىا القىرا المااىي ،ىل وكىادت تصىل
ل ىىل ح ىىد الص ىىدام المس ىىلو ىىيا الهى ىرفيا ىىام  2222سى ى أ ات ام ىىات تركي ىىا
لسوريا ىد م حىزأ العمىال الكردسىتا ي دوايىوا ز يمىه ىدا توجىوا .ال تا
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وصى ىىول حى ىىزأ العدالى ىىة والت ميى ىىة لى ىىل السى ىىلهة فى ىىي تركيى ىىا ى ىىام  8008قلى ىىأ
األواىىا ترسىىا لىىل قىىأ لت ىىدت مرحلىىة جديىىد فىىي العوقىىات ىىيا الجىىا يا
يسودرا التفارم والتعاوا والت سىيق المشىترح و لىل المسىتويات كافىة السياسىية
واالقتصادية والثقافية .و تيجة لذلح قام الر يس السور شىار األسىد فىي ىام
 8004زيىىار لتركيىىا رىىي األولىىل مىىا و ىىا لىىر يس سىىور  ،وفىىي ايىىة العىىام
ذات ىىه زار ر ىىيس ال ىىوز ار الترك ىىي رج ىىأ هي ىىأ اردو ىىاا س ىىوريا ىىدما كا ىىت
األخي ىىر تع ىىا ي م ىىا زل ىىة دولي ىىة وا ىىيوه تمريكي ىىة( .)70وق ىىد س ىىارمت ر ىىذه
الزيىىارات فىىي تحسىىيا وتعزي ىىز تواصىىر الصىىداقة والتع ىىاوا ىىيا الجىىا يا وت ىىم
تتويج ا في ام  8002دما قام الر يس شار األسىد زيىار تركيىا فىي شى ر
تيل ىىول م ىىا ذل ىىح الع ىىام وتج ىىرى محادث ىىات م م ىىة مى ى ر ىىيس ال ىىوز ار الترك ىىي
اردو ىىاا تسىىفرت ىىا اإل ىىوا ىىا تأسىىيس مجلىىس تعىىاوا اسىىتراتيجي ىىالي
المسىىتوى ىىيا ال لىىديا مىىا يرس ى تاىىام ما ويعىىززه فىىي مختلىىح المجىىاالت،
ورو ما وجىد ترجمتىه فىي قىرار ليىا التأشىيرات والسىمات المت ادلىة لىل سىفر
الم ى ى ىواه يا .ويشى ى ىىمل مجلى ى ىىس التعى ى ىىاوا االسى ى ىىتراتيجي المجى ى ىىاالت السياسى ى ىىية
والد لوماسية واالقتصادية وال قل والهاقة ،ومجاالت المصادر الما يىة وال ي يىة
والثقافة والتعليم والتعلم(.)74
كىىذلح ارتمىىت تركيىىا تهىىوير وقات ىىا م ى ل ىىاا وازداد رىىذا االرتمىىام عىىد
ال جوم اإلس ار يلي ىام  8002حيىس ا تقىدت تركيىا سى ار يل شىد وحاولىت تا
تجىىد حىىو لوقىىح هىىوق ال ىىار .و عىىد ا ت ىىا الحىىرأ اشىىتركت تركيىىا فىىي ق ىوات
حفظ السوم التا عة لألمم المتحد  ،وقدمت لل اا الكثيىر مىا المسىا دات تث ىا
و عىىد الحىىرأ قىىدرت ح ىوالي ( )80مليىىوا دوالر ،والتزمىىت تقىىديم ( )20مليىىوا
اافية في م تمر اريس واستوك ولم إل ىاد ت مىار ل ىاا .كىذلح لع ىت تركيىا
دو ار ىىار از فىىي ت د ىىة األواىىا فىىي الىىداخل الل ىىا ي ىىام  8002وتعاو ىىت م ى
قهىىر فىىي التوصىىل لىىل اتفاقيىىة الدوحىىة .وقىىد تشىىار ىىدد مىىا الم ىراق يا لىىل تا
االتفاقية ما كا ىت لتىتم لىوال الج ىود التركيىة( .)75كىىذلح جحىت تركيىا فىي قىد
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اتفاقيىىة اإلهىىار ) (Framework Agreementم ى الجامعىىة العر يىىة مىىا اجىىل
تقويىىة العوقىىات وزيىىاد التعىىاوا ىىيا الجىىا يا ،وفىىي ىىام  8002تىىم تأسىىيس
م تىدى التعىاوا التركىي – العر ىي ).(Turkish – Arab cooperation forum
كم ىىا مل ىىت تركي ىىا ل ىىل ته ىىوير وتحس ىىيا الحى ىوار االس ىىتراتيجي مى ى مجل ىىس
التعىىاوا الخليجىىي( ،)76واحتلىىت المملكىىة العر يىىة السىىعودية المكا ىىة األك ىىر فىىي
تهىىور رىىذه العوقىىات حيىىس قىىام الملىىح ىىدا زيىىارتيا لتركيىىا فىىي اقىىل مىىا
ىىاميا األول ىىل ف ىىي آأ ىىام  ،8002ور ىىي تول زي ىىار لمل ىىح س ىىعود لتركي ىىا
و دت مثا ة قلة ستراتيجية في تاري ال لىديا .ثىم جىا ت الزيىار الثا يىة فىي
تشريا الثا ي .)72(8002
فىىي مقا ىىل رىىذا التحسىىا فىىي العوقىىات التركيىىة – العر يىىة كىىاا ر ىىاح تىىوتر
فىىي وقىىات تركيىىا سى ار يل س ىوا سى أ السياسىىة اإلسى ار يلية العدوا يىىة تجىىاه
الش ىىعأ الفلس ىىهي ي ،تو سى ى أ الح ىىرأ اإلسى ى ار يلية ا ىىد ل ىىاا ىىام ،8002
والع ىىدواا ل ىىل ىىز ىىام  2008وال ىىذ تدى ل ىىل ح ىىدوس المش ىىاد الكومي ىىة
المش ى ور ىىيا ر ىىيس الىىوز ار التركىىي اردو ىىاا و ىىيا الىىر يس اإلس ى ار يلي فىىي
دافوس في  82كا وا الثا ي .)78(8002
ا سىىير األمىىور ىىذا الشىىكل رىىو م ىىاقض تمامىىا لمىىا خههىىت لىىه واشى ها
مما تثار حفيظة واستيا المس وليا األمريكاا الذيا روا في تكثر ما لقىا
م المس وليا األتراح ا ا م واستيا م ما سياسة تركيا تجىاه الم هقىة
العر يىىة .ففىىي حزي ىراا  8005قىىام ر ىىيس الىىوز ار التركىىي اردو ىىاا زيىىار لىىل
الواليات المتحد األمريكية التقل خول ا الر يس األمريكي جورج ىوش الىذ
ت ىىدى قلقىىه مىىا تحسىىا العوقىىات التركيىىة – السىىورية ،دوات ىىا حكومىىة اردو ىىاا
سياسىىة التقىىارأ م ى دمشىىق ،وفىىي رىىذا السىىياق قىىال ىىوش ( :ا سياسىىة تركيىىا
تجىىاه سىىوريا ليسىىت متها قىىة م ى سياسىىت ا وسياسىىة المجتم ى الىىدولي) .ولىىذلح
د ا وش اردو اا لل (ارور فىرض زلىة كاملىة لىل سىوريا أل ىا التىزال
تىىد م المتمىىرديا فىىي الع ىراق وتتىىدخل فىىي ش ى وا ل ىىاا فاىىو ىىا وقات ىىا
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الوهيىىد ى يراا) .وقىىد رفىىض اردو ىىاا المهالىىأ األمريكيىىة ىىذا الخصىىوص،
و رر موقفه رذا القول ( ا كسأ سوريا والر يس شار األسد وليس خسىارته
يعد ارور في رذه المرحلة ا ت ار تا ذلىح م ىم جىدا مىا اجىل الديمقراهيىة
فىىي الم هقىىة)( .)79كىىذلح حىىذر ا ىىأ وزيىىر الىىدفا األمريكىىي مىىا التقىىرأ مىىا
دول مثىىل سىىوريا دوايىراا وا ت ىىر تا رىىذا خهىىأ ،وقىىال ىىاا (سياسىىة تركيىىا تجىىاه
سىىوريا دوايىراا يجىىأ تا ت سىىجم مى سياسىىة تركيىىا الكليىىة مى الواليىىات المتحىىد
األمريكي ىىة)( .)03ر ىىذا فا ىىو ىىا ت ىىوتر وق ىىات تركي ىىا مى ى سى ى ار يل الحلي ىىح
االسىىتراتيجي للواليىىات المتحىىد وفشىىل الحكومىىة التركيىىة فىىي تحقيىىق ت شىىي
()01
يىىذكر لىىل مسىىتوى الوسىىاهة والمصىىالحة ىىيا س ى ار يل وجي ار ىىا العىىرأ .
وت ىىامي وتهىىور وقىىات تركيىىا م ى ي ىراا ا ىىرز ت ىىدا الواليىىات المتحىىد فىىي
الم هق ىة( .)07ا رىىذا السىىلوح السياسىىي التركىىي الم ىىاقض تمامىىا للىىدور الىىذ
كىىاا مىىا المفتىىرض تا تاىىهل ىىه تركيىىا – وفقىىا للر يىىة األمريكيىىة  -ي ىىيا
م ىىدى ا ىىعح ورشاش ىىة المى ى ثر األمريك ىىي ل ىىل القى ىرار السياس ىىي أل ق ىىر ع ىىد
االحتول األمريكي للعراق ،وذلح ا عكاسا و تيجةن للفشل األمريكي في الع ارق
ال ىىذ تدى ل ىىل تا تصى ى و الوالي ىىات المتح ىىد حاج ىىة ل ىىل تا ترا ىىي ال ىىدول
الم ثر في الم هقة وليس العكس ورو ما ي اه سا قا.
مسار الع قا

بين الجانبين 1020 – 1002

لىىم تسىىته دار ىىوش حتىىل ايىىة فتىىر حكم ىىا ىىام  8002تا تمىىارس ت
ت ىىأثير ي ىىذكر ل ىىيس ل ىىل القى ىرار السياس ىىي الترك ىىي فحس ىىأ ىىل ل ىىل القى ىرار
السياسىىي لجمي ى دول الج ىوار الع ارقىىي تيجىىة لفشىىل سىىتراتيجية ال يم ىىة التىىي
ت ت ىىا تلىىح اإلدار ،ولىىم يقتصىىر رىىذا الفشىىل لىىل المسىىتوى الخىىارجي ىىل تىىم
رف ى ىىض تل ى ىىح اإلس ى ىىتراتيجية م ى ىىا ق ى ىىل ال ى ىىداخل األمريك ى ىىي .حي ى ىىس ا رزيم ى ىىة
الجم ىىورييا فىىي ا تخا ىىات ىىام  8002ووصىىول رجىىل اس ىود – ألول مىىر فىىي
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التاري األمريكي – لل سد الحكم في الواليات المتحد األمريكية كاا يع ي
اية – تو لل األقل تأجيل – مشرو ال يم ة األمريكية الذ تىم ت يىه مىا
ق ل المحافظيا الجدد ،كما يع ي ا ه لل اإلدار الجديد تا تعمىل مىا اجىل
ىىاد وقىىات الواليىىات المتحىىد م ى حلفا ىىا وتصىىدقا ا لىىل سىىا ق ىىدرا،
دواصوم الخلل الذ لحق ا عد تحىداس الحىاد شىر مىا تيلىول /سى تم ر
 8002واحتول العراق ام .8002
وكمىىا كا ىىت دار جىىورج ىىوش ت ظىىر لىىل تركيىىا ا ت اررىىا تدا م مىىة مىىا
تدوات ت في ىىذ تفكارر ىىا وتحوم ىىا ح ىىول ال يم ىىة ،ك ىىذلح رتت في ىىا دار ال ىىر يس
ىارح او امىا ) (Barak Obamaحليفىا اسىتراتيجيا يمكىا تا يكىوا لىه دور م ىم
فىىي ت فيىىذ م مىىة دار او امىىا القااىىية تهويىىق ومعالجىىة ا،ثىىار السىىل ية التىىي
خلفت ىىا اإلدار السىىا قة .لىىذلح ىىرى تا الىىر يس او امىىا قىىد اختىىار تركيىىا كىىأول
دولىىة سىىومية يقىىوم زيارت ىىا وذلىىح فىىي شى ر يسىىاا  8002حيىىس التقىىل خول ىىا
الر يس التركي دا ول ،ور يس الوز ار اردو اا وت اولت المحادثىات ىيا
الجى ىىا يا العوقى ىىات الث ا يى ىىة واألواى ىىا فى ىىي الم هقى ىىة والع ى ىراق .وتث ى ىىا حديثى ىىه
وصى ىىح تو امى ىىا تركيى ىىا ى ى ى (الش ى ىريح االسى ىىتراتيجي) س ى ى أ ترميت ى ىىا فى ىىي الشى ىىرق
األوس ىىه ،ودورر ىىا ف ىىي ملي ىىة الس ىىوم ،وق ىىدرت ا ل ىىل ح ىىل المش ىىاكل وتص ىىفيررا
استخدام القو ال ا مة ) ،)00((Soft Powerوتحىدس ىا العوقىات األمريكيىة –
التركية وصف ا موذج شراكة م العالم اإلسومي مجمله(.)04
وق يىىل رىىذه الزيىىار كا ىىت وزيىىر الخارجيىىة األمريكيىىة رىىيور كلي تىىوا قىىد
قامىىت زيىىار لىىل تركيىا فىىي  2آذار  8002كا ىىت مثا ىىة تم يىىد لزيىىار الىىر يس
او امىىا ،حيىىس تشىىارت كلي تىىوا لىىل تا واشى ها سىىتجر محادثىىات وثيقىىة م ى
تركيا ا ت اررا حليفة في ال اتو ،حول مستق ل العراق ،واال سىحاأ األمريكىي
م ى ىىه .و ش ى ىىرت ص ى ىىحيفة يوي ى ىىورح ت ى ىىايمز األميركي ى ىىة ،تسى ى ىري ات تح ى ىىد ك ى ىىار
المس وليا في اإلدار االميركية ،حول زيار تو اما لتركيا ،قال فيه أ ا تمثل
فرصى ىىة رامى ىىة لزيى ىىار تركيى ىىا ال لى ىىد الحليى ىىح فى ىىي ال ى ىىاتو ،وستتاى ىىما م اقشى ىىة
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التحىىديات المشىىتركة ،وسىىتمثل فرصىىة لمواصىىلة الح ىوار والتفىىارم الر اسىىي م ى
العىىالم اإلسىىومي .)05(.وقىىد تجىىرت كلي تىىوا فىىور وصىىول ا ت قىىر محادثىىات م ى
ر ىىيس ال ىىوز ار الترك ىىي اردو ىىاا و ىىدد م ىىا المسى ى وليا األتىىراح ت اول ىىت ىىد
قاىىايا فىىي مقىىدمت ا الىىدور التركىىي فىىي الشىىرق األوسىىه  ،دوامكا يىىة قيىىام ت قىىر
ىىدور الوسىىيه فىىي مليىىة السىىوم ،واال سىىحاأ األمريكىىي مىىا العىراق ،وقاىىية
حزأ العمال الكردستا ي(.)06
ا ر ىىذا االرتم ىىام ال ىىذ ت دي ىىه دار او ام ىىا وحرصى ى ا الش ىىديد ل ىىل تقوي ىىة
وتعزيز وقات ا تركيا ما ي كد ترمية ومكا ىة ت قىر ودوررىا الحيىو فىي تيىة
ستراتيجية تت ارا الواليات المتحىد تجىاه م هقىة الشىرق األوسىه شىكل ىام،
والم هقة العر يىة شىكل خىاص .سىوا كا ىت رىذه اإلسىتراتيجية تسىعل لفىرض
ال يم ىىة األمريكيىىة ،تم ت ىىدح لىىل ت د ىىة األواىىا وتحسىىيا صىىور الواليىىات
المتحىىد األمريكيىىة ،تو تعمىىل مىىا اجىىل اسىىتخدام تدوات القىىو ال ا مىىة لتحقيىىق
مصالح ا وترداف ا اإلستراتيجية.

الخاتمة

لقد توصل ا ما خول رذا ال حس لل جملة ما االست تاجات ترم ا:
 –2ا التحالح االستراتيجي ىيا الواليىات المتحىد األمريكيىة وتركيىا ،والتىأثر
والتأثير المت ادل ي ما مسالة حتمية تملت ا دد مىا الظىروح واألسى اأ
التاريخية والجيرافية والفكريىة واالقتصىادية .لىذلح فمىا يىر المتصىور تا
يتخذ ت ما هرفي العوقة – في المستق ل الم ظور لل األقل  -موقفا
ممكىىا تا ي ى ثر لىىل ر ىذا التحىىالح ،تو يجىىازح فقىىداا وخسىىار الهىىرح
ا،خر.

[ ]820مركز الدراسات اإلقليمية

–8

–2

–4

–5

–2

دراسات قليمية )03( 9

ا حتميىة رىىذه العوقىىة جعلىىت تىىأثير ت مىا هرفي ىىا فىىي سياسىىة وتوج ىىات
الهى ىىرح ا،خى ىىر تمى ىىر مفى ىىرو م ى ىىه ورى ىىذا مى ىىا تث تتى ىىه األحى ىىداس والتهى ىىورات
التاريخية م ذ اية الحرأ العالمية الثا ية وحتل يوم ا رذا.
لقد حاولت دار الىر يس جىورج ىوش تا تجعىل مىا تركيىا حىدى األدوات
الت ىىي تس ىىتهي ىىا وم ىىا خول ىىا ت في ىىذ س ىىتراتيجية ال يم ىىة الت ىىي ت ت ىىا
و مل ىىت ل ىىل ته يق ىىا ع ىىد تح ىىداس الح ىىاد ش ىىر م ىىا تيل ىىول /سى ى تم ر
 8002م تد ى ىةن ىىاحتول العى ىراق ،وك ىىاا م ىىا المفت ىىرض تا تتوسى ى لتش ىىمل
الم هقة رمت ا.
لقىد تزام ىت رىىذه الر ىة األمريكيىىة مى وصىىول حىزأ العدالىىة والت ميىة لىىل
السلهة في تركيا وت يه سياسة خارجية تقوم لل دد مىا الم ىادم مثىل
تص ىىفير المش ىىاكل ،والت ىىدخل االيج ىىا ي ،دواقام ىىة وق ىىات جي ىىد مى ى دول
الجوار ومد جسور التعاوا والثقة مع ىا .وقىد حاولىت واشى ها تا تسىتيل
رذا التوجه في السياسة الخارجية التركيىة الشىكل الىذ يخىدم مصىالح ا.
ممىىا يع ىىي اتفىىاق الهىرفيا لىىل اىىرور التىىدخل تو الىىدخول لىىل الم هقىىة
العر ية واختوف ما في األرداح واليايات المتوخا ما مثل رذا التدخل.
وركىىذا كىىاا ال ىىد تا يظ ىىر ىىو مىىا الصىىدام ىىيا ماتريىىده واش ى ها ومىىا
تهمو ليه ت قر  ،و الفعل فقد ظ رت وادر رذا الصدام ق يل وتث ىا و عىد
االحتول األمريكي للعراق.
لىم تكىا تيجىة رىذا الصىىدام تتوقىح لىل قىو كى نىل مىا الهىرفيا الذاتيىة ىىل
كا ىىت تتوقىىح لىىل مصىىير مشىىرو ال يم ىىة األمريكىىي ،ومىىدى جاحىىه تو
فشله فىي تول اخت ىار لىه لىل األرض العراقيىة .فلىو ا الواليىات المتحىد
كا ىىت قىىد جحىىت فىىي العىراق لت ىىامل وت ازيىىد التىىأثير األمريكىىي لىىل القىرار
السياسي التركي ،ال تا الفشل األمريكي ،ووتد مشرو ال يم ىة فىي م ىده
قلل كثيى ار مىا التىأثير األمريكىي وجعلىه حكىم الم عىدم ،ىل وت هىل لتركيىا
القىىدر لىىل فىىرض تج ىىدت ا وترىىداف ا السياسىىية كمحىىددات لشىىكل العوقىىة
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 والتىىأثر والتىىأثير المت ىىادل ي مىىا س ىوا فيمىىا يخىىص الملىىح،ىىيا اله ىرفيا
.العراقي تو قية الملفات المقلقة في الم هقة شكل ام
– مثلما تدركت دار وش ترمية تركيا ودوررا الحيىو فىي ت فيىذ سىتراتيجية2
 كىىذلح تدركىىت دار او امىىا ترميت ىىا اإلسىىتراتيجية فىىي،ال يم ىىة األمريكيىىة
العمى ى ىىل لى ى ىىل معالجى ى ىىة اإلا ى ى ىرار والسى ى ىىل يات التى ى ىىي خلفت ى ى ىىا دار ى ى ىىوش
 ل ىىذلح.وا عكاس ىىات ا ل ىىل ص ىىور الوالي ىىات المتح ىىد ومص ىىالح ا الحيوي ىىة
.كا ت تركيا محه ارتمام دار او اما

U.S. limitative in Turkish politics towards the Arab
region from 2001 – 2010

Fares Turkee Mahmoud
a lecturer, Regional Studirs Center, Mosul Univrsity.
Abstract
This research marked: (U.S. limitative in Turkish politics
towards the Arab region from 2001-2010) represents attempt to
track and study and analyze the impact of the United States on
Turkish foreign policy toward the Arab region, both in terms of the
reasons for this effect size, or the extent to which can be up to him,
as well as linkage developments in the Middle East in particular
and global developments in general .
Has been divided this research to several sections dealt with
through Turkey's strategic importance in American foreign policy,
and the importance of the United States of America from the
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perspective of Turkish, also dealt to the most important events that
have affected the relationship between the two sides, such as the
events of 11 September 2001, and the invasion of Iraq , and the
impact of these events on the size and effectiveness of the U.S.
limitative in the Turkish foreign policy.
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