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 السياسة التركية تجاه المنطقة العربيةالمحدد األمريكي في 

1002 - 1020 
 

 فارس تركي محمود
 قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية/ مدرس/ 

 مركز الدراسات اإلقليمية/ جامعة الموصل
 

 مستخلص البحث
يمثل هذاا البحذث الموسذو)ا مالمحذدد األمريكذي فذي السياسذة التركيذة تجذاه المنطقذة 

( محاولة تهدف إلى تتبع ودراسة وتحليل تأثير الواليذا  المتحذد  1020 - 1002عربية ال
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 

ق األوسط بشكل خاص والتطذورا  العالميذة بشذكل بالتطورا  التي تشهدها منطقة الشر
 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 

 قذة بذين الجذانبين مثذل المنظور التركي، كما تطرقنا إلى أه) األحداث التي أثذر  علذى الع
، وغذذ و العذذراق واحت لذذى، وتذذأثير هذذاه 1002أحذذداث الحذذادل عشذذر مذذن أيلذذول  سذذبتمبر 

 األحداث على حج) وفاعلية المحدد  األمريكي في السياسة الخارجية التركي. 
 

 المقدمة
اليخفىىىل  لىىىل احىىىد األرميىىىة اإلسىىىتراتيجية التىىىي تتمتىىى    ىىىا تركيىىىا  ال سىىى ة 

األمريكيىىة سىىوا  فىىي زمىىا الحىىرأ ال ىىارد  تو فىىي زمىىا التفىىرد للواليىىات المتحىىد  
األمريكي ومحاوالت فرض ال يم ة  لل المستوى العالمي، رذه األرمية التىي 
ترتكىىىز  لىىىل  ىىىدد المعهيىىىات ت رزرىىىا الموقىىى  الجيرافىىىي المتميىىىز لتركيىىىا والىىىذ  
يشكل حلقة الوصل  يا تور ا واسيا و يا الشرق واليرأ، والذ  يسيهر  لل 

احد  ما ترىم الماىايق والمسىهحات الما يىة فىي العىالم. وفاىون  ىا كو  ىا و 
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حلقىىىة وصىىىل جيرافيىىىة ف   ىىىا كىىىذلح يمكىىىا تا تكىىىوا حلقىىىة وصىىىل فكريىىىة  ىىىيا 
م ظومة الفكر الير ي مىا ج ىة والم ظومىة الفكريىة الشىرقية مىا ج ىة تخىرى. 

لىىىوم  اىىىافة  لىىىل القىىىو  العسىىىكرية واالقتصىىىادية واالجتما يىىىة لتركيىىىا. ومىىىا المع
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.
فىىي السياسىىة التركيىىة تجىىىاه وفىىي رىىذا ال حىىس الموسىىوم )المحىىدد األمريكىىي 

(  حاول دراسة وتحليل التأثير الذ  مارسته تو 8020 -8002الم هقة العر ية 
يمكا تا تمارسه واش ها  لىل صىا   القىرار التركىي، وتسى اأ وم ىررات رىذا 
التىىىىىأثير، وكيىىىىىح سىىىىىارمت األحىىىىىداس والتهىىىىىورات فىىىىىي تصىىىىىا ده تو ت اقصىىىىىه 

والواليىىات المتحىىد . كمىىا سىىيتم وا عكىىاس ذلىىح كلىىه  لىىل العوقىىات  ىىيا تركيىىا 
ت ىىىاول الموقىىح التركىىي مىىىا اليىىزو األمريكىىي للعىىىراق ومىىا  قيىىىة الملفىىات فىىىي 
الم هقىىة العر يىىة، وت يىىاا تأثيىىىر المحىىدد األمريكىىي فىىىي صىىيا ة رىىذا الموقىىح، 
والهريقىىة التىىىي تعامىىل   ىىا صىىا   القىىرار التركىىىي مىىى   سىىتراتيجية ال يم ىىة التىىي 

 ت ت فيذرىا  دار  جورج د ليو  وش. آم ىت   ىا وحاول
 

 األهمية اإلستراتيجية لتركيا في السياسة األمريكية
يمكا القول تا تركيا تتمت   ميىز  فريىد  فىي  وقت ىا مى  الواليىات المتحىد  

م ىىىذ ا ت ىىىا  الحىىىرأ العالميىىىة  - األمريكيىىىة وتتمثىىىل رىىىذه الميىىىز   كو  ىىىا كا ىىىت
االسىىتراتيجي الىىذ  ال ىىد م ىىه للواليىىات  الشىىريح والحليىىح - الثا يىىة وحتىىل اليىىوم

المتحد  األمريكية.  ا حتمية رذا التحالح ت رررا وتفسررا  دد مىا األسى اأ 
والعوامل السياسية واالقتصادية والجيرافية والفكرية التي صا ت العوقىة  ىيا 
الهىىىرفيا وواىىىعت ا فىىىي قالىىىأ تحىىىالفي تعىىىاو ي اليسىىىتهي  ت   مىىىا الهىىىرفيا 

تو الخىىىروج  ليىىىه. وقىىىد سىىىارمت رىىىذه العوامىىىل م فىىىرد  تو  المخىىىاهر   تجىىىاوزه
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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 
رتسىىمالي  قيىىاد  الواليىىات المتحىىد  األمريكيىىة، وشىىرقي اشىىتراكي  قيىىاد  االتحىىاد 
السوفيتي  رزت األرمية اإلستراتيجية الك ير  لتركيا  ال سى ة لكىو المعسىكريا، 
 ال تا تركيىىىىا  حكىىىىم  ظام ىىىىا السياسىىىىي واالقتصىىىىاد  شىىىى ه اللي رالىىىىي، و حكىىىىم 
موقع ا الجيرافي، و تيجة لكم ك ير ما التراكمات التاريخية كىاا ال ىد ل ىا تا 

تت  ىىىل  فىىىس الىىىر ى ت حىىىاز  لىىىل المعسىىىكر الير ىىىي وتىىىدخل اىىىما فلكىىىه، واا 
واألفكىىار والخىىه األيىىديولوجي الىىذ  ت  تىىه واشىى ها.  اىىافة  لىىل تا الواليىىات 
المتحىىىىد  مىىىىا كا ىىىىت لتسىىىىمو  ىىىىأ  حىىىىال مىىىىا األحىىىىوال  خسىىىىار  تركيىىىىا لصىىىىالو 
المعسىىىىكر الشىىىىىرقي، وركىىىىىذا شىىىى دت سىىىىى وات الحىىىىىرأ ال ىىىىارد  ت ىىىىىامي وتهىىىىىور 

اتيجي لواشىى ها العوقىات  ىىيا الجىىا  يا لتصىى و تركيىىا ا ىىرز وارىىم حليىىح اسىىتر 
في م هقىة الشىرق األوسىه. و لىل الىر م مىا تا الى عض ياىع ا فىي المرت ىة 
الثا ية  عد  سرا يل ما حيس األرمية  ال تا واق  الحال يشىير  لىل تا ترميىة 
 تركيا قد تتساوى تو حتل ت ز ترمية  سرا يل في  عض الحاالت  لل األقل.

حليفىىىىيا لواشىىىى ها فىىىىي  فممىىىىا الشىىىىح فيىىىىه تا  سىىىىرا يل وتركيىىىىا يعىىىىداا ترىىىىم
الم هقة  ال تا ر اح فرق جورر   ي  ما ف سرا يل يمكا ا ت اررا حليفا مكلفا 
كاا وال يزال يمثل    ا ثقىيو  لىل الد لوماسىية األمريكيىة التىي ااىهرت فىي 

معىه ود م ىا لىه، فىي حىيا  االعديد ما الحاالت تا تىدف  ثم ىان  ارظىان لتحالف ى
سىىىته  تا يقىىىدم شىىىي ا يىىىذكر  ال سىىى ة للواليىىىات لىىىم يقىىىدم رىىىذا الحليىىىح تو لىىىم ي

المتحىد .  عكىىس تركيىىا التىىي لع ىىت دور الحليىح المثمىىر الىىذ  قىىدم الكثيىىر مىىا 
الخىىىىدمات للواليىىىىات المتحىىىىد  األمريكيىىىىة ولعىىىىأ دوران  ىىىىارزان فىىىىي د ىىىىم ومسىىىىا د  

الير يىىة سىىوا  فىىي مواج ىىة الكتلىىة الشىىرقية،  - وته يىىق اإلسىىتراتيجية األمريكيىىة
لىة تىز م م هقىىة الشىرق األوسىه وتكتيل ىىا اىما تحىوح تتماشىىل تو فىي محاو 

م  اإلستراتيجية الير ية، تو في لعأ دور حلقة الوصل  يا الشىرق واليىرأ، 
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فاىىىون  ىىىا ترميىىىة وجاذ يىىىة ال مىىىوذج التركىىىي والر  ىىىة األمريكيىىىة فىىىي تسىىىويقه 
ك مىوذج لدولىىة  سىىومية اسىتها ت تا تتعىىايش مىى  الم ظومىة الفكريىىة الير يىىة 

ا ت اىىىم م تجات ىىىا وتجليات ىىىا،  ىىىل وتا تصىىى و مىىىا ترىىىم الحلفىىىا  للواليىىىات وا
 .(1)المتحد 

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 

لىىم يىى د  ىىأ  حىىال مىىا وا  يىىار االتحىىاد السىىوفيتي فىىي  دايىىة  قىىد التسىىعي يات 
 ىل  لىل العكىس حيىس تا مسىتجدات  األحوال  لل تراج  ترمية رذا التحىالح

الوا  الدولي الجديد و روز الواليات المتحد  األمريكيىة كقىو   ظمىل متفىرد  
وقهىىىأ توحىىىد اسىىىتوجأ تعزيىىىز وتىىىد يم التحىىىالح  ىىىيا ت قىىىر  وواشىىى ها. فعلىىىل 

ا ىىىه لىىىم يكىىىا ال ىىىدح ال  ىىىا ي الىىىر م مىىىا ترميىىىة  سىىىقاه االتحىىىاد السىىىوفيتي  ال 
 ال سىىى ة إلسىىىتراتيجية ال يم ىىىة األمريكيىىىة التىىىي ا ت ىىىرت تىىىاري  ا ت ىىىا  الحىىىرأ 
ال ىىارد   مثا ىىة  قهىىة ال دايىىة لتحقيىىق رىىدف ا األسىىمل المتمثىىل  فىىرض ال يم ىىة 
األمريكيىىىة، واد ىىىاد  تشىىىكيل العىىىالم  مىىىا يتفىىىق ويتوافىىىق مىىى  المصىىىالو والفلسىىىفة 

 اد  والعشريا قر ا تمريكيا  امتياز. األمريكية، وجعل القرا الح
 ا تحقيىق رىذا ال ىدح سىيفرض  لىىل الواليىات المتحىد  األمريكيىة التعامىىل 
مىىى   عىىىض الم ىىىاهق واألقىىىاليم التىىىي كا ىىىت وال تىىىزال مستعصىىىية  لي ىىىا فكريىىىان 
وسياسيان وتعد الم هقة العر ية مىا ترىم تلىح الم ىاهق  ا لىم تكىا ترم ىا  لىل 

ة تركيىا ودوررىا المحىور  فىي اإلسىتراتيجية األمريكيىة اإلهوق ور ا تأتي ترمي
 وتتمثل رذه األرمية في شقيا:

  
حيىىس تتمتىى  تركيىا  موقىى  جيرافىىي  الموقذع الجررافذذي واإلرث التذذاريخيا -أوالا 

متميز يحادد الم هقة العر ية ما ج ة، ويمثل حلقة الوصل األرم  ي  ا و يا 
ما ارس تاريخي متراكم و وقات تور ا ما ج ة تخرى. فاون  ما تتمت   ه 

متجىىىذر  وترميىىىة تاريخيىىىة  ا ت اررىىىا كا ىىىت  اصىىىمة الخوفىىىة اإلسىىىومية التىىىي 
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حكمىىت الم هقىىة لحىىوالي خمسىىة قىىروا. ورىىذا الموقىى  الجيرافىىي وتلىىح األرميىىة 
التاريخية تشىكل تدوات م مىة أليىة قىو   الميىة تحىاول تا تعيىد صىيا ة شىكل 

 الذ  يتو م م  مصالح ا. الم هقة العر ية وتهو  ا  الشكل
 

تا يمك  ا ف م ترمية رذا ال موذج  ذا تدرك ىا  جاابية النمواج التركيا - ثانياا 
مشىىىكلة الواليىىىىات المتحىىىىد  األمريكيىىىىة مىىىى  الم هقىىىة العر يىىىىة رىىىىي مشىىىىكلة فكريىىىىة 
 األسىىىاس تظ ىىىر تجليات ىىىا  ىىىيا الحىىىيا وا،خىىىر  شىىىكل تىىىوترات،  ىىىدا  مت ىىىادل، 

ت مىال مسىلحة اىد المصىالو األمريكيىة. فىال موذج تدخوت  سىكرية تمريكيىة، 
سياسىىيان واقتصىىاديان  - األمريكىىي لىىم يسىىته  هىىوال  صىىح قىىرا تا يسىىوق  فسىىه

داخىىل الم هقىىة العر يىىة سىىوا   لىىل المسىىتوى الرسىىمي تو الشىىع ي.  - واجتما يىىان 
ور ا تأتي ترمية ال موذج التركي الذ  تحاول واشى ها تا تد مىه وتعىززه  لىل 

تقليىىده ومحاكاتىىه مىىا ق ىىل األ ظمىىة والشىىعوأ العر يىىة واإلسىىومية،  تمىىل تا يىىتم
و خاصىىىة تا تركيىىىا دولىىىة  سىىىومية تجمع ىىىا الكثيىىىر مىىىا المشىىىتركات مىىى  الىىىدول 
اإلسومية األخىرى، ومى  ذلىح اسىتها ت تا تت  ىل وت اىم ال مىوذج األمريكىي 

ايجىىا ي. ومىىا دام األمىىر قىىد  جىىو مىى  تركيىىا ف ىىذا يع ىىي  وتتفا ىىل معىىه  شىىكل
  مكا ية  جاحه م  دول  سومية تخرى.

لقد ازدادت ترمية تركيا  عد وصول  دار   ىوش اال ىا  لىل سىد  الحكىم فىي 
، فمىا المعلىوم تا رىذه اإلدار  تعىد مىا 8000الواليات المتحد  األمريكية  ىام 

تكثىىىىر اإلدارات تشىىىىددان وتهرفىىىىان وقىىىىد ت  ىىىىت  سىىىىتراتيجية ال يم ىىىىة و ملىىىىت  لىىىىل 
لمىىىىوس. وقىىىىد ازدادت تهرفىىىىان وتشىىىى ثا   سىىىىتراتيجية وفكىىىىر  تحويل ىىىىا  لىىىىل واقىىىى  م

وازدادت ت عىىان  8002ال يم ىىة  عىىد تحىىداس الحىىاد   شىىر مىىا تيلىىول/ سىى تم ر 
 لذلح ترمية تركيا ودوررا المحور  في اإلستراتيجية األمريكية.

   
 أهمية الواليا  المتحد  األمريكية من المنظور التركي



 
 
 

  [858] (03) 9 دراسات  قليمية                                                         مركز الدراسات اإلقليمية          

مريكيىة  ال سىى ة لتركيىا تكمىىا  شىكل تساسىىي  ا ترميىة الواليىات المتحىىد  األ
في الفكر  تو الفلسىفة التىي تأسسىت وقامىت  لي ىا تركيىا الحديثىة. فم ىذ ا ت ىا  
الحىىىىىرأ العالميىىىىىة األولىىىىىل ااىىىىىهل    ىىىىىا  الدولىىىىىة التركيىىىىىة الحديثىىىىىة و خاصىىىىىة 
مصهفل كمال تتاتورح  م مة  اية فىي الصىعو ة تىتلخص    ىا  دولىة تركيىة 

ختوفا جذريا  ا شكل الدولة الثيوقراهية القديمة  كىل مد ية وحديثة تختلح ا
العثمىىا ي، وتحقيىىق رىىذا ال ىىدح يتهلىىأ اتخىىاذ قىىرارات جذريىىة  - ارث ىىا الىىدي ي

وتيييىىىرات جورريىىىة وشىىىاملة فىىىي كىىىل م ىىىاحي الحيىىىا  وارىىىم رىىىذه القىىىرارات رىىىي 
القهيعة التامة والصارمة م  المااي، وت  ي م ظومة فكرية جديىد  م اقاىة 

لىىح التىىي كا ىىت تحكىىم تركيىىا العثما يىة وقىىد وجىىد كمىىال تتىىاتورح اىىالته تمامىا لت
في الم ظومة الفكرية الير ية وحاول  قل ىا  حىذافيررا وته يق ىا  لىل المجتمى  
التركي. وما اله يعي تا مسعلن ك ذا يتهلأ  قامة  وقات تعاوا وتحىالح 

ا ق ىىىل مىىى  الىىىدول التىىىي ت تجىىىت وه قىىىت رىىىذه الم ظومىىىة الفكريىىىة والتىىىي مثلت ىىى
الحىىىىرأ العالميىىىىة الثا يىىىىة دول تور يىىىىة مثىىىىل  ريها يىىىىا وفر سىىىىا  ي مىىىىا تصىىىى حت 
الواليىىىىات المتحىىىىد  األمريكيىىىىة  عىىىىد الحىىىىرأ تمثىىىىل معقىىىىل رىىىىذا الفكىىىىر وحصىىىى ه 
الحصىىيا. لىىذا فىى ا اسىىتمرار وتعزيىىز الفلسىىفة االتاتوركيىىة، والماىىي  المشىىرو  

ا التحىىىالح التيري ىىىي كىىىاا وال يىىىزال يتهلىىىأ المحافظىىىة  لىىىل درجىىىة  اليىىىة مىىى
 والتعاوا م  واش ها.

 ا رىىىىىذا االتسىىىىىاق والتوافىىىىىق الفكىىىىىر   ززتىىىىىه و مقتىىىىىه  ىىىىىدد مىىىىىا العوامىىىىىل 
والمىىى ثرات األخىىىرى سىىىوا  السياسىىىية م  ىىىا تو االقتصىىىادية. فوقىىىو  تركيىىىا  لىىىل 
الحىىىىدود الشىىىىمالية لوتحىىىىاد السىىىىوفيتي السىىىىا ق، واألهمىىىىا  التاريخيىىىىة لروسىىىىيا 

فىي األرااىي التركيىة و خاصىة الممىرات القيصرية وما ثىم االتحىاد السىوفيتي 
الما يىىىة دفع ىىىا  لىىىل اال اىىىمام  لىىىل الكتلىىىة الير يىىىة  ز امىىىة الواليىىىات المتحىىىد  
خىىىول سىىى ي الحىىىرأ ال ىىىارد ، وحتىىىل  عىىىد ا ت ىىىا  الحىىىرأ ال ىىىارد   قىىىي الخهىىىر 
الروسي قا ما واا كىاا مى جو  لىل حىيا و التىالي كىاا التحىالح مى  واشى ها 

التىىي تملي ىىا الجيرافيىىة  لىىل تركيىىا. كىىذلح فىىاا  اىىرور  تخىىرى مىىا الاىىرورات
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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 
ترميىىىة واشىىى ها لىىىدى صىىىا   القىىىرار التركىىىي. رىىىذا فاىىىون  ىىىا قاىىىايا الىىىداخل 

مثيىىىر  للقلىىىق و ىىىدم االسىىىتقرار كالقاىىىية الكرديىىىة والقاىىىية الق رصىىىية التركىىىي ال
والتي تزيد ما حاجة تركيا للتعاوا والت سيق م  الواليات المتحىد ،  اإلاىافة 
 لىىىىىل المسىىىىىا دات االقتصىىىىىادية لقىىىىىد سىىىىىارمت كىىىىىل رىىىىىذه العوامىىىىىل واألسىىىىى اأ 
والمعهيىىات فىىي تشىىكيل  ىىو  مىىا العوقىىة  ىىيا واشىى ها وت قىىر  يىى 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/ سىى تم ر 

8002 . 
 

وتأثيرهذذا علذذى الع قذذا   1002 أحذذداث الحذذادل عشذذر مذذن أيلذذول  سذذبتمبر
 بين البلدين

يكيىىة صىى يحة يىىوم كا ىىت ال جمىىات التىىي اسىىت دفت الواليىىات المتحىىد  األمر 
 مثا ىىىة اإل ىىىوا  ىىىىا  ىىىد  ت فيىىىىذ  8002الحىىىاد   شىىىر مىىىىا تيلىىىول/ سىىىى تم ر 

 سىىىىتراتيجية ال يم ىىىىة األمريكيىىىىىة التىىىىي هالمىىىىىا خهىىىىه و ظ ىىىىر ل ىىىىىا العديىىىىد مىىىىىا 
المفكريا والسياسىييا األمريكىاا و خاصىة مىا التيىار المحىافظ األكثىر تشىددا. 

 ىىىاد  صىىىيا ة العىىىالم وكمىىىا ذكر ىىىا سىىىا قا فىىىاا رىىىدح رىىىذه اإلسىىىتراتيجية رىىىو  
 الشىىكل الىىذ  يتوافىىق مىى  الر يىىة األمريكيىىة. وممىىا زاد مىىا ترميىىة وتىىأثير رىىذه 
ال جمىىىىات  لىىىىل السياسىىىىة الخارجيىىىىة األمريكيىىىىة  شىىىىكل  ىىىىام و لىىىىل العوقىىىىات 

التركيىىة  شىىكل خىىاص رىىو وقو  ىىا فىىي ظىىل وجىىود  دار  تمريكيىىة  - األمريكيىىة
ظيا الجىدد الىذيا ي م ىوا متشدد ، يقودرا ويسيهر  لي ا   اصر ما المحاف

 مف ىىىىوم ال يم ىىىىة األمريكيىىىىة، ويسىىىىعوا مىىىىا اجىىىىل تحويلىىىىه  لىىىىل واقىىىى  ملمىىىىوس 
 اسىىتخدام كىىل الوسىىا ل و اىىم  ا التىىدخل العسىىكر  الم اشىىر رىىذا مىىا ج ىىة. 
ومىىىىا ج ىىىىة تخىىىىرى حصىىىىل تهىىىىور آخىىىىر فىىىىي الىىىىداخل التركىىىىي كىىىىاا لىىىىه تثىىىىره 
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تىأثير األمريكىي وا عكاساته  لل ه يعة العوقىات  ىيا الهىرفيا و لىل حجىم ال
فىىي القىىرار التركىىي، و قصىىد   ىىذا التهىىور وصىىول حىىزأ العدالىىة والت ميىىة  لىىل 

 . 8008سد  الحكم في تشريا الثا ي  ام 
 ا رذه التهورات الثوس والمتمثلة  وجود  دار  تمريكية متشدد  فىي ال يىت 

، وتولي 8002األ يض، ووقو  تحداس الحاد   شر ما تيلول/ س تم ر  ام 
لعدالة والت مية لمقاليد السىلهة فىي ت قىر  خلقىت  ىو  مىا التىأثر والتىأثير حزأ ا

المت ىىادل  ىىىيا الهىىىرفيا. فىى دار   ىىىوش كا ىىىت تىىدرح تمىىىام اإلدراح حاجت ىىىا  لىىىل 
التعاوا والت سيق م  حلفا  ا وتصدقا  ا في ت فيذ مشرو  ا لل يم ة والذ  تم 

ة حىىال فقىد كا ىىت تدشىي ه  ىا هوق مايسىىمل  ىالحرأ  لىل اإلررىىاأ. و لىل تيى
تركيىىا مىىا توا ىىل الىىدول التىىي ت ل ىىت  دا ت ىىا وشىىج  ا ل جمىىات الحىىاد   شىىر 
مىىىا سىىى تم ر، و  ىىىرت  ىىىا تاىىىام  ا مىىى  الواليىىىات المتحىىىد . ولىىىم تتىىىردد فىىىي 
االشتراح في المخهه االستراتيجي األمريكي واال امام  لل التحالح الدولي 

ى )اإلرراأ الىدولي(. وكا ىت الذ  شكلته الواليات المتحد  لمحار ة ماوصفته  
تولىىل م ىىام رىىذا التحىىالح رىىو التىىدخل العسىىكر  فىىي تفيا سىىتاا إلسىىقاه  ظىىام 
هال ىىىاا، واىىىرأ ت ظىىىيم القا ىىىد  ومهاردتىىىه  ا ت ىىىاره المسىىى ول  ىىىا رجمىىىات 
الحاد   شر ما تيلول. وقد شاركت قوات تركية في رذا التحىالح العسىكر  

رية التىىىىىي وصىىىىىلت ارض وكا ىىىىىت رىىىىىذه القىىىىىوات رىىىىىي تولىىىىىل الوحىىىىىدات العسىىىىىك
 . (7)تفيا ستاا

 عىىىىد ا ت ىىىىا  الحملىىىىة العسىىىىكرية  لىىىىل تفيا سىىىىتاا  ىىىىدتت الواليىىىىات المتحىىىىد  
 التحاىىير واالسىىتعداد للحىىرأ اىىد العىىراق، وفىىي رىىذه الفتىىر  فىىاز حىىزأ العدالىىة 
والت مية  اال تخا ات في تركيا وتمكىا مىا تشىكيل حكومىة  ر اسىة   ىدا   ىول 

. و لىىىل الىىر م مىىا تجر ىىة واشىى ها (Abdullah Gol) 8008فىىي تشىىريا الثىىا ي 
السل ية مى  سىلح حىزأ العدالىة والت ميىة حىىزأ الرفىاه،  ال تا  دار   ىوش قىررت 

. 8008التعىاوا مى  حىزأ العدالىة والت ميىة ود مىىه  عىد فىوزه فىي ا تخا ىات  ىىام 
وكسىىىرا لتقليىىىدرا القااىىىي  عىىىدم التىىىدخل فىىىي الشىىى وا السياسىىىية الداخليىىىة قىىىررت 
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ات المتحىىىىد  األمريكيىىىىة د ىىىىم ز ىىىىيم حىىىىزأ العدالىىىىة والت ميىىىىة رجىىىىأ هيىىىىأ الواليىىىى
ما خول توجيه د ىو  رسىمية فىي كىا وا  (Recep Tayyip Erdogan)اردو اا 
، ورىىي المىىر  األولىىل التىىي تقىىوم في ىىا الواليىىات المتحىىد   ىىد و  ز ىىيم 8008األول 

حىىىزأ تركىىىي لىىىيس حاكمىىىا ولىىىيس  اىىىوا فىىىي مجلىىىس الشىىىعأ. وا ت ىىىرت رىىىذه 
وااحة لد م  دار   وش الردو اا وحزأ العدالة والت مية  و   مثا ة  شار الد 

فىىي مواج ىىة المعاراىىة القويىىىة مىىا ق ىىل الجىىىيش التركىىي والم سسىىة العلما يىىىة 
. كىىذلح  ىىدتت اإلدار  األمريكيىىة  ىىالتودد (0)الحلفىىا  التقليىىدييا للواليىىات المتحىىد 

زيىىىارات التىىىي قىىىام   ىىىا والت ميىىىة مىىىا خىىىول  ىىىدد مىىىا القىىىاد  حىىىزأ العدالىىىة  لىىىل 
 Poul)ومىى  م  ا ىىأ وزيىىر الىىدفا   ىىول وولفىىويتز   عىىض المسىى وليا األمريكىىاا

Wolfowitz)  األمريكىىىي  ومسىىىا د وزيىىىر الخارجيىىىة للشىىى وا السياسىىىية والسىىىفير
 . (4) (Marc Crossman)السا ق لتركيا مارح كروسماا

يىىىىة  ا رىىىىذا الحىىىىرص األمريكىىىىي  لىىىىل د ىىىىم ومسىىىىا د  حىىىىزأ العدالىىىىة والت م
والسىىىعي مىىىا اجىىىل الت سىىىيق والتعىىىاوا معىىىه اليشىىىير  لىىىل األرميىىىة التىىىي  اتىىىت 
تمثل ا تركيا في  ستراتيجية ال يم ة األمريكية فحسأ،  ل ي كد ر  ة واش ها 
فىىىي وجىىىود دولىىىة  سىىىومية  قيىىىاد   سىىىومية اىىىما مىىىا تهلقىىىت  ليىىىه واشىىى ها 

متحىىد    شىىا ه  تحىىالح الىىرا  يا ورىىو التحىىالح الىىدولي الىىذ  ترادت الواليىىات ال
ما اجل مكافحة مىا يسىمل  ىى )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 

قىىىىة العر يىىىىة  األسىىىىاس، تا الحملىىىىة العالميىىىىة األمريكيىىىىة كا ىىىىت تسىىىىت دح الم ه
وتسعل ما اجل تيييررىا واد ىاد  تشىكيل ا سياسىيا وفكريىا ممىا يزيىد مىا ترميىة 
تركيىىىا سىىىوا   سىىى أ موقع ىىىا الجيرافىىىي المتميىىىز وقوت ىىىا العسىىىكرية، تو  سىىى أ 
 مىىىوذج اإلسىىىوم الحىىىداثو  المتمثىىىل في ىىىا والىىىذ  يمكىىىا للواليىىىات المتحىىىد  تا 

ديل لأل ظمىىة المسىىت د  وللجما ىىات تسىىوقه داخىىل الم هقىىة العر يىىة وتقدمىىه ك ىى
 واألفكار اإلسومية المتشدد . 
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 اإلاىىافة  لىىل تا الواليىىات المتحىىد  تىىدرح تا تركيىىا يمكىىا تا تلعىىأ دورا 
م ما في ت د ىة وحلحلىة الكثيىر مىا األزمىات التىي تعىا ي م  ىا الم هقىة تصىو، 

عىىراق، كمىىا تو التىىي يمكىىا تا ت شىىا  تيجىىة لوجتيىىام واليىىزو األمريكىىي المزمىى  لل
 حكىىىم  وقات ىىىا الجيىىىد  مىىى  العديىىىد مىىىا تهىىىراح الصىىىرا  فىىىي  -    ىىىا تسىىىتهي 

تخفيىىح حىىدت ا  تا تلعىىأ دور الوسىىيه فىىي    ىا  تلىىح الصىىرا ات تو - الم هقىة
 - اإلسىىىىىرا يلي، والخوفىىىىىات العر يىىىىىة -  لىىىىىل األقىىىىىل وم  ىىىىىا الصىىىىىرا  العر ىىىىىي

موازيىىان تو مكاف ىىا لقىىو  . كمىىا  ا تركيىىا يمكىىا تا تشىىكل قه ىىا  قليميىىان (5)العر يىىة
  يراا المت امية والتي تشكل مصدر قلق للواليات المتحد  األمريكية.

لقد تزاما رذا كله م  ت  ي حزأ العدالة والت مية لسياسة خارجية مختلفىة 
زالىىة سىىو    مىىا سىى ق ا ترتكىىز  لىىل  ىىدد مىىا الم ىىادم مثىىل تصىىفير المشىىاكل واد

العوقىىىىات وتعميق ىىىىا مىىىى  دول  التفىىىىارم والتىىىىوتر مىىىى  كىىىىل األهىىىىراح، وتهىىىىوير
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 هقىىىة والتعىىىاوا المشىىىترح يصىىىأ فىىىي مصىىىلحة الجميىىى  ولىىىا يكىىىوا ر ىىىاح 

وري اإلستراتيجية التي ت  ت ا   (win – win strategy)خاسر وفقا إلستراتيجية
 . (6)ود ت  لي ا  دار  اردو اا

 ذان فقىىد كىىىاا ر ىىاح تهىىىا ق فىىي الىىىر ى  ىىيا واشىىى ها وت قىىر  حىىىول اىىىرور  
التىىىدخل والتواجىىىد التركىىىي فىىىي الم هقىىىة العر يىىىة  لىىىل الىىىر م مىىىا وجىىىود  عىىىض 
. االختوفات  يا الهىرفيا حىول اليايىات واألرىداح المتوخىا  مىا رىذا التىدخل

فالواليىىىىات المتحىىىىد  ترادت تا تجعىىىىل مىىىىا تركيىىىىا تدا  ت فىىىىذ   ىىىىا ومىىىىا خول ىىىىا 
 سىىىىتراتيجيت ا فىىىىي الشىىىىرق األوسىىىىه  شىىىىكل  ىىىىام وتجىىىىاه الىىىىدول العر يىىىىة  شىىىىكل 
خىىىاص،  ي مىىىا سىىىعت تركيىىىا  لىىىل ت  ىىىي سياسىىىة خارجيىىىة مسىىىتقلة قىىىدر اإلمكىىىاا 

ر يتمثىىىل رىىىدف ا ال  ىىىا ي   قامىىىة  وقىىىات جيىىىد  وايجا يىىىة مىىى  كىىىل دول الجىىىوا
والعمىىل  لىىل   ىىاد  تىىرميم وتعزيىىز مكا ت ىىا اإلقليميىىة، وتحسىىيا صىىورت ا كقىىو  
 قليميىىىىة فا لىىىىة ومىىىى ثر  ت ىىىىتم  جواررىىىىا العر ىىىىي وتتفا ىىىىل معىىىىه  شىىىىكل ايجىىىىا ي 
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وليسىىت دولىىة م قهعىىة  ىىا مااىىي ا وجيرافيت ىىا ومتج ىىة  الكامىىل  حىىو القىىار  
والصرا   ىيا األور ية. وما اله يعي والحالة رذه تا يحدس  و  ما الصدام 

ماتريىىىده واشىىى ها ومىىىا تهمىىىو  ليىىىه ت قىىىر  ور ىىىا يظ ىىىر دور المحىىىدد األمريكىىىي 
 كم ثر في السياسة التركية تجاه الم هقة العر ية.

 
 1002 الر و األمريكي للعراق عا)

كا ىىىىت الحىىىىرأ األمريكيىىىىة المزمعىىىىة  لىىىىل العىىىىراق  مثا ىىىىة االخت ىىىىار األول 
المتحد  األمريكية، فاإلدار  األمريكيىة لصرا  اإلرادات ما  يا تركيا والواليات 

ترجمىىىىىت  رادت ىىىىىا  لىىىىىل  ىىىىىدد مىىىىىا الهل ىىىىىات التىىىىىي قىىىىىدمت ا للحكومىىىىىة التركيىىىىىة 
والمتاىىىىم ة تعاو ىىىىان تامىىىىان وكىىىىامون فىىىىي  مليىىىىة تقودرىىىىا الواليىىىىات المتحىىىىد  اىىىىد 
العىىراق، وفىىتو األرااىىي التركيىىة لىىدخول القىىوات األمريكيىىة  لىىل شىىمال العىىراق 

هىا ر  لو هىوق مىا  (850)تلح والسمام لى  (20)ل والتي قد يصل  ددرا  ل
القوا د العسكرية األمريكية في تركيا،  اىافة  لىل مهالىأ   شىر وحىدات مىا 
القىىىىو  الجويىىىىة وال حريىىىىة فىىىىي القوا ىىىىد العسىىىىكرية األمريكيىىىىة الجويىىىىة وال حريىىىىة 

. وقىىد   ىىرت الحكومىىة التركيىىة  ىىا التزام ىىا (2)والمهىىارات والمىىوا   فىىي تركيىىا
ا م  الواليات المتحد  لك  ا تصرت  لل ترمية الشر ية الدولية و لل للتعاو 

 .(8)ارور  تاميا تفويض ما األمم المتحد  ق ل القيام  أ   مل اد العراق
وكما يشىير الىدكتور لقمىاا  مىر تل عيمىي ال احىس المخىتص فىي العوقىات 

الثالىىس  األمريكيىىة فىىأا الحكومىىة التركيىىة تدركىىت ت  ىىا تمىىام خيىىاريا - التركيىىة
ل مىا،  مىا تا تسىىتجيأ للمهالىأ األمريكيىىة فىتج ض اإلسىىتراتيجية التىي   يىىت 
 لي ىىىىا سياسىىىىت ا الخارجيىىىىة الجديىىىىد  فىىىىي تول اخت ىىىىار ل ىىىىا، وتخسىىىىر سىىىىمعت ا 
ومكا ت ىىا اإلقليميىىة والدوليىىة فىىي ظىىل اال فىىراد األمريكىىي   ىىذه الحىىرأ دوا ت  

تأ  لىل رىذا الموقىح قرار دولي يجيىز اسىتخدام القىو  اىد العىراق، ومىا سىيتر 
مىىا تىىوتر وااىىهراأ فىىي  وقىىات تركيىىا مىى  االتحىىاد األور ىىي الىىرافض لتلىىح 
الحىىرأ، ممىىا قىىد ي ىىدد كىىل مسىىا ي ا لو اىىمام  لىىل االتحىىاد األور ىىي  الفشىىل. 
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تو تا تعتىىرض  لىىل المهالىىأ األمريكيىىة وتىىرفض االسىىتجا ة ل ىىا األمىىر الىىذ  
د .  زا  رىىذا الواىى  تدركىىت قىىد يىى ثر سىىل يا  لىىل  وقات ىىا مىى  الواليىىا المتحىى

الحكومىىة التركيىىة تا الخيىىار الثىىا ي ر مىىا يكىىوا األسىىلم ل ىىا فىىي رىىذه المرحلىىة، 
لك  ىىىا سىىىىتعمل  لىىىىل تقليىىىىل ال تىىىىا ف السىىىىل ية المتوقعىىىىة فىىىىي رىىىىذا المجىىىىال قىىىىدر 
اإلمكىىىاا، حيىىىس دخلىىىت فىىىي مفاواىىىات معمقىىىة مىىى  الجا ىىىأ األمريكىىىي لتتىىىرح 

ة لهل اته حتىل تىم التوصىل  لىل اتفىاق اال ه ا  لديه  أ  ا جدية في االستجا 
 ىىىيا الهىىىرفيا والتوقيىىى   لىىىل مىىىذكر  تفىىىارم.  ال تا الحكومىىىة التركيىىىة تحالىىىت 
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 

تجا ة لمتهل ات ىىىا لكىىىا السىىىىياقات الديمقراهيىىىة ال ىىىد تا تأخىىىىذ تمامىىىا فىىىي االسىىىى
مجرارىىا فىىي  ىىرض المىىذكر   لىىل المجلىىس الىىوه ي التركىىي الك يىىر لل ىىت فىىي 
ق ول ىىىىىا تو رفاىىىىى ا، لىىىىىذلح فىىىىى ا  لىىىىىل الواليىىىىىات المتحىىىىىد  تا تحتىىىىىرم الخيىىىىىار 
الىىديمقراهي فىىي الىى ود وتسىىتجيأ لقىىرار المجلىىس الىىوه ي التركىىي  ىىالق ول تو 

 .(9)الرفض
 ا القاىىىىية األكثىىىىر  قوقىىىىا لتركيىىىىا حكومىىىىةن و رلما ىىىىان فيمىىىىا يخىىىىص اليىىىىزو 
األمريكىىي للعىىراق رىىي القاىىية الكرديىىة لىىذلح كا ىىت رىىي الحااىىر األ ىىرز فىىي 
المفاواىىات والمشىىاورات التىىي جىىرت  ىىيا تركيىىا والواليىىات المتحىىد  األمريكيىىة 

اوفىه ق ل تصويت ال رلماا التركي. حيس   ىر الجا ىأ التركىي  ىا قلقىه ومخ
تجاه  ىدد مىا القاىايا مثىل السىيهر   لىل مىدا شىمال العىراق وحقىول الى فه، 
وقىىىدر تعلىىىق األمىىىر  مىىىدي تي الموصىىىل وكركىىىوح فقىىىد سىىى ق أل قىىىر  تا ت ل ىىىت 

 أ ه في حال القيام   ( Yasar Yakis)و لل لساا وزير خارجيت ا يشار ياكش
ل  ىىا فىىي  فىىه  عمليىىة احىىتول العىىراق وت ديىىد تم ىىه يمكىىا لتركيىىا تا تحيىىي مها

الموصىىىىل وكركىىىىوح. وقىىىىد  ىىىىزز رىىىىذه المهالىىىىأ الفريىىىىق تول  حسىىىىاا كوركىىىىاا 
(Ehssan Gurcan)  2282لىدى  شىارته  لىل معارىد  لىوزاا واتفاقيىة ت قىر   لىم 

التىىىي م حىىىت تركيىىىا حقوقىىىا فىىىي  فىىىه الموصىىىل وكركىىىوح م كىىىدا  لىىىل اىىىرور  
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كافحىىة حىىزأ تىىاميا المصىىالو التركيىىة فىىي العىىراق متمثلىىة  التركمىىاا والىى فه وم
. كىىىىذلح   ىىىرت الحكومىىىىة التركيىىىة  ىىىىا مخاوف ىىىا مىىىىا (13)العمىىىال الكردسىىىتا ي

وصول األسلحة األمريكية  لل تيد  األكراد، وقلق ا مىا مسىالة تقسىيم العىراق 
 لىىل تسىىس  رقيىىة ممىىا قىىد يىى د   لىىل قيىىام دولىىة كرديىىة مسىىتقلة فىىي كردسىىتاا 

 .  (11)العراق
لتركىىي جلسىىته التاريخيىىة فىىي و لىىل تيىىة حىىال فقىىد  قىىد المجلىىس الىىوه ي ا

التي صوت في ا  ى )ال(  لل مذكر  الحكومة ممىا  8002األول ما آذار  ام 
وقىد . ( 17)افشل المسا ي األمريكية في فتو ج  ة شىمالية   ىر حليفت ىا تركيىا

تدى رىىذا الموقىىح  لىىل تىىوتر العوقىىات  ىىيا ت قىىر  وواشىى ها وصىىدرت  ىىدد مىىا 
  األمريكىىي مىا الموقىىح التركىي  ذ ت لىىا التصىريحات التىىي   ىرت  ىىا االسىتيا

المسىىىىا دات تا حزمىىىىة  (Colin Paul)وزيىىىىر الخارجيىىىىة األمريكىىىىي كىىىىولا  ىىىىاول 
مليىىىار دوالر قىىىد تىىىم سىىىح  ا مىىىا  لىىىل  (2)الماليىىىة الم اشىىىر  لتركيىىىا والتىىىي تقىىىدر  ىىىى 

الهاولىىة، تمىىا مسىىا د وزيىىر الىىدفا  األمريكىىي  ىىول وولفىىويتز فقىىد ت لىىا  عىىد ا ت ىىا  
الىذ  اسىتمر خمسىيا األمريكي  - واحد  اا )ش ر العسل( التركي الحرأ  ش ر

 امىىىا قىىىد ا ت ىىىل واا الم سسىىىىة العسىىىكرية والحكومىىىة التركيىىىىة قىىىد ارتك تىىىا خهىىىىأن 
و لي ىا اال تىذار،  ىل  ا  عىض المسى وليا األمريكىاا رىدد  ىى )تا تركيىا سىتدف  

 .( 10) ثما رفا ا ولكا  عد ا ت ا  الحرأ(
ياىىأ األمريكىىي تىىأثير وااىىو  لىىل صىى ا  القىىرار كىىاا ل ىىذا االسىىتيا  وال

السياسي التركي حيس  ادر المجلس الوه ي التركي الك ير وفي محاولة م ىه 
 لىىىىل مشىىىىرو   8002آذار  82الستراىىىىا  اإلدار  األمريكيىىىىة  التصىىىىويت فىىىىي 

قىىىىىىرار يقاىىىىىىي  فىىىىىىتو المجىىىىىىال الجىىىىىىو  التركىىىىىىي تمىىىىىىام المقىىىىىىاتوت والصىىىىىىواري  
وات تركيىىة  لىىل شىىمال العىراق، وقىىد  قىىأ وزيىىر األمريكيىة، والسىىمام   رسىىال قى

 لىىىل ذلىىىح  ىىىالقول: ) ا  (Wajdee Gonul)الىىىدفا  التركىىىي وجىىىد  كو ىىىول 
المصىلحة التركيىة تقتاىي ذلىح واا ر ىىيس الىوزرا  رجىأ هيىأ اردو ىاا ت لىى  

. كىىذلح حاولىىت (14)وزيىىر الخارجيىىة األمريكىىي  ىىاول قىىرار الحكومىىة األمريكيىىة(
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 لىل العىىراق لحفىظ األمىىا وتىىاميا سىىال قىوات  سىىكرية تركيىا االسىىتجا ة لفكىر   ر 
والتىىىي اقترح ىىىا  ىىىدد مىىىا  8002االسىىىتقرار وذلىىىح فىىىي تواسىىىه شىىى ر تيلىىىول  ىىىام 

المس وليا األمريكييا. وقد واعت تركيا  عىض الشىروه إلرسىال قوات ىا م  ىا: 
  هىىا  حقىىوق التركمىىاا، وم ىى  ظ ىىور  ظىىام فيىىدرالي، و ىىز  سىىوم المليشىىيات 

فىىاظ  لىىل وحىىد  وسىىياد  العىىراق.  ال ت ىىه تىىم  ج ىىاض رىىذه الفكىىر  العراقيىىة، والح
 فعل رفا ا ما ق ل العراق  لل المستوييا الرسىمي والشىع ي،  اإلاىافة  لىل 
تىىىىىردد المسىىىىى وليا األتىىىىىراح وخىىىىىوف م ممىىىىىا قىىىىىد تسىىىىى  ه تلىىىىىح الفكىىىىىر  مىىىىىا مشىىىىىاكل 

 . ( 15) وااهرا ات في الم هقة
ل األمريكىىي للعىىراق سىىعت و لىىل تيىىة حىىال فخىىول األشىى ر األولىىل لوحىىتو

كىىل  مىىا واشىى 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 الىىوزرا  التركىىي رجىىأ هيىىأ اردو ىىاا  لىىل واشىى ها 

 82مريكىي جىورج  ىوش  لىل ت قىر  فىي ، وزيار  الر يس األ8004في  داية  ام 
. فاىىىون  ىىىا الزيىىىارات واالتصىىىاالت  لىىىل مسىىىتوى وزرا  8004حزيىىىراا  ىىىام 

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 

األمريكىىي فىىي السياسىىة التركيىىة رىىي الزيىىار  التىىي ، وت ىىيا مىىدى تىىأثير المحىىدد 
 لىىىل  (Ugur Ziyal)قىىىام   ىىىا مسىىىا د وزيىىىر الخارجيىىىة التركىىىي او ىىىور زيىىىال 

والتىىىىي تعىىىىد تول زيىىىىار  لمسىىىى ول تركىىىىي م ىىىىذ  8002حزيىىىىراا  22واشىىىى ها فىىىىي 
 عىىىىىدد مىىىىىا المسىىىىى وليا ا ت ىىىىىا  الحىىىىىرأ  لىىىىىل العىىىىىراق، حيىىىىىس التقىىىىىل خول ىىىىىا 

،  (Condoleeza Rice)ييا م  م مستشار  األمىا القىومي كو ىداليزا رايىساألمريك
ومسىىىىىا د وزيىىىىىر الىىىىىدفا  األمريكىىىىىي  ىىىىىول وولفىىىىىويتز، ومسىىىىىا د وزيىىىىىر الخارجيىىىىىة 

. وقىىد قىىدم زيىىال خىىول رىىذه (Richard Armitage)األمريكىىي ريتشىىارد ارميتىىاج 
 تعكىىس مىىدى الحىىرص التركىىي  لىىل العىىود  الزيىىار   ىىدد مىىا المقترحىىات التىىي

 العوقات  لل سا ق   درا وم  ا: اسىتخدام واشى ها لقا ىد  ا جرليىح لتقىديم 
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د ىىىم لوجسىىىتي فىىىي العىىىراق، تجديىىىد  ظىىىام االتصىىىاالت العراقىىىي   ىىىر شىىى كات 
تركية، مشىاركة تركيىا فىي قىوات حفىظ األمىا الدوليىة فىي العىراق، وجىود ممثىل 

يكيىىة فىىي تركىىي دا ىىم فىىي مكتىىأ   ىىاد  األ مىىار والمسىىا دات اإل سىىا ية األمر 
 يىىىداد. كمىىىا اقتىىىرم زيىىىال تخصىىىيص جىىىز  مىىىا القىىىرض الىىىذ  م حتىىىه الواليىىىات 

مليىىوا دوالر إل فاقىىه فىىي   ىىاد  ا مىىار العىىراق.  (2,5)المتحىىد  لتركيىىا وقيمتىىه 
 . (16)وخاهأ زيال المس وليا األمريكييا قا و ) ريد تا ت جحوا في العراق(

القىىىرار السياسىىىي  كىىىاا مىىىا المفتىىىرض تا يت ىىىامل التىىىأثير األمريكىىىي  لىىىل
التركىىىىي فىىىىي مرحلىىىىة مىىىىا  عىىىىد احىىىىتول العىىىىراق لىىىىو  ا األمىىىىور سىىىىارت كمىىىىا تىىىىم 
التخهيه ل ا تمريكيا  ال تا تدرور األواا  في العراق وظ ور مومو فشىل 
 سىىىتراتيجية ال يم ىىىة األمريكيىىىة فىىىي مرحلت ىىىا األولىىىل واىىى  الواليىىىات المتحىىىد  

الحاجىىة  لىىل الت سىىيق األمريكيىىة فىىي موقىىح التحسىىد  ليىىه، وتصىى حت  ىىأمس 
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 واشىى ها. ورىىذا مىىا تدركتىىه الحكومىىة 

  ىىىىا مىىىىا مقاومىىىىة الاىىىىيوه األمريكيىىىىة التركيىىىىة واسىىىىتيلته  شىىىىكل جيىىىىد ممىىىىا مك
والتخفيىىىىىح م  ىىىىىا  لىىىىىل حىىىىىد ك يىىىىىر،  ىىىىىل واا تجعىىىىىل مىىىىىا تولويات ىىىىىا وترىىىىىداف ا 

 اإلستراتيجية   اصر م ثر  في العوقة  يا الهرفيا. 
لىىىذلح  وحىىىظ تا الت ىىىازالت التىىىي قىىىدمت ا تركيىىىا وال  ىىىر  االستراىىىا ية التىىىي 

زيىىال تث ىىا  زيارتىىه ظ ىىرت  لىىل لسىىاا مسىىا د وزيىىر الخارجيىىة التركىىي او ىىور 
قد اختفت  عد  ام واحد فقه وحلت محل ا ل جة  8002لواش ها في حزيراا 

تعهىىي اإلحسىىاس  ال دويىىة وتهلىىأ تكثىىر ممىىا ت ىىد  اسىىتعدادا لوسىىتجا ة، وقىىد 
 ىوش خىول الزيىار  التىي قىام   ىا األخيىر  - ظ ر ذلح جليىا فىي لقىا  اردو ىاا

اا ل ىىوش جملىىة مىىا المهالىىأ . حيىىس قىىدم اردو ىى8004 لىىل ت قىىر  فىىي حزيىىراا 
المتعلقة  مسألة حزأ العمال الكردستا ي في شمال العراق، وم   األكراد ما 
السىيهر   لىل مدي ىىة كركىوح، وتكىد رفىىض تركيىا المهلىق لمىىا وصىفه  ىى ) قامىىة 
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كيىىىاا فيىىىدرالي فىىىي العىىىراق  لىىىل تسىىىس  رقيىىىة تو مذر يىىىة(، وهالىىىأ  ىىى هوق 
مو. كمىىىا تكىىىد اردو ىىىاا رفىىىض  ىىىوده سىىىرام ثىىىوس تتىىىراح معتقلىىىيا فىىىي  وا ت ىىىا

 .(12)لسياسة اال تياالت والتدمير التي تت ع ا  سرا يل في  ز 
لقىىد  قيىىىت رىىىذه الملفىىات والقاىىىايا والمتمثلىىىة  تواجىىد و شىىىاه حىىىزأ العمىىىال 
الكردسىىتا ي فىىي شىىمال العىىراق، والقلىىق مىىا قيىىام دولىىة كرديىىة تو كيىىاا كىىرد  

التركمىىا ي مىىا المسىىا ل الم مىىة مسىتقل فىىي كردسىىتاا العىىرق، وقاىىية المكىوا 
التركيىىة. والموحىىظ ت  ىىا كل ىىا قاىىايا ت ىىم  - والمىى ثر  فىىي العوقىىات األمريكيىىة

الجا ىىىىأ التركىىىىي ممىىىىا يشىىىىير  لىىىىل تزايىىىىد حاجىىىىة الواليىىىىات المتحىىىىد   لىىىىل التعىىىىاوا 
والت سىىيق مىى  تركيىىا، والىىل ا قىىوأ األواىىا  رتسىىا  لىىل  قىىأ ف ىىدل تا تصىى و 

تىىي  ت فىىذ   ىىا الواليىىات المتحىىد   سىىتراتيجية ال يم ىىة تركيىىا واحىىد  مىىا األدوات ال
القىىادم حتىىل لىىو كىىاا  العالميىىة تصىى حت ال  ىىا تساسىىيا فىىي تحديىىد شىىكل العىىراق

 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 

األمريكية وكاا الجا أ التركي يستيل ا للتدخل في الشىأا العراقىي،  - التركية
وكلمىىا ازدادت تواىىا  االحىىتول األمريكىىي تىىدرورا كلمىىا ازداد التىىدخل التركىىي 

 8004حد ن واتسا ان. فع دما ش ت القوات األمريكية رجومان  سكريان في تيلول 
لتصىىىريحات  لىىىل مدي ىىىة تلعفىىىر ذات األ ل يىىىة التركما يىىىة صىىىدرت  ىىىدد مىىىا ا

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 

التلفازيىىة  (CNN)لقىىا  مىى  شىى كة  د م ىىا للواليىىات المتحىىد  فىىي العىىراق(. وفىىي
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 

)   ىىا س سىىتمر فىىي التأكيىىد  لىىل تلىىح األمىىور وال شىىح سىىوح ي قهىى ( وتاىىاح: 
ذا اقتاىت الاىرور  ت  ا لا  توقح   د حدود الكل مات والتصىريحات فحسىأ واد
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لىىىىا  تىىىىردد فىىىىي كىىىىل مايجىىىىأ  ملىىىىه(. وحثىىىىت وزار  الخارجيىىىىة التركيىىىىة الواليىىىىات 
المتحىىىد   لىىىل  يقىىىاح رجوم ىىىا، وقىىىال الجىىىيش التركىىىي ا ىىىه يراقىىىأ الواىىى  فىىىي 

 .(18)تلعفر  ا كثأ
لقد تكرر رذا السلوح التركي في التعامل م   قية القاىايا التىي ت ىم ت قىر  

، (19)الىىداخل العراقىىي م  ىىا  شىىاهات وتحركىىات حىىزأ العمىىال الكردسىىتا ي فىىي
وتهورات الوا  الكرد  في شمال العىراق والتىي كا ىت مثىار جىدل و قاشىات 
وتصىىريحات مت ادلىىة  ىىيا الهىىرفيا  ىىيا الجىىا  يا، وتىىم التهىىرق  لي ىىا فىىي كىىل 
اللقىىىا ات واالجتما ىىىات التىىىي جمعىىىت مسىىى ولي ال لىىىديا، و قيىىىت كىىىذلح حتىىىل 

. و ىىىدوا الخىىوض فىىي تفاصىىىيل 8022ال سىىحاأ األمريكىىي مىىىا العىىراق  ىىام ا
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 

هر  األمريكىىىىي فىىىىي العىىىىراق، و جىىىىز واشىىىى ها  ىىىىا ت فيىىىىذ مخهه ىىىىا فىىىىي السىىىىي
وال يم ىىة. وقىىد ظ ىىر ذلىىح جليىىا فىىي  ىىدد مىىا التصىىريحات والمواقىىح التركيىىة. 

و عىىىد اختهىىىاح  مىىىد   حىىىدى المحافظىىىات التركيىىىة فىىىي  8005تمىىىوز  82ففىىىي 
ج وأ شرقي ال ود مىا ق ىل   اصىر حىزأ العمىال الكردسىتا ي صىرم ر ىيس 
الىىىىىوزرا  التركىىىىىي اردو ىىىىىاا قىىىىىا ون: ) ا الحكومىىىىىة التركيىىىىىة سىىىىىتتخذ الخهىىىىىوات 

لاىىىىرورية  ذا لىىىىم تقمىىىى  القىىىىوات األمريكيىىىىة والقىىىىوات العراقيىىىىة   اصىىىىر حىىىىزأ ا
اىىىىد تركيىىىىا م هلقىىىىيا مىىىىا قوا ىىىىد العمىىىىال الكردسىىىىتا ي الىىىىذيا يشىىىى وا رجمىىىىات 

 سكرية في شمال العراق(، وحىذر اردو ىاا ا ىه فىي حىال  ىدم اسىتجا ة الواليىات 
لىل ا ىه )ر ىىاح المتحىد  للمهالىأ التركيىة فسىتتولل تركيىا األمىىر   فسى ا... وتشىار  

 .  (73)حدود لص ر وتسامو تركيا(
و تيجىىة لتصىىا د رجمىىات حىىزأ العمىىال الكردسىىتا ي  لىىل القىىوات التركيىىة 

قصىىفت المدفعيىىىة التركيىىة م ىىاهق فىىي شىىمال العىىراق، كمىىا  8002خىىىول  ىىام 
صرم  عض المس وليا األتراح  اا القوات التركية ستجتام شمال العراق في 

. (71)العراقىىي  شىىكل حىىازم مىى  مقىىاتلي ذلىىح الحىىزأحىىال  ىىدم تعامىىل الجا ىىأ 
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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، 
لكىىىا رىىىذا القىىىرار يعىىىود  لىىىل الحكومىىىة. وتردح قىىىا و: ) ا السىىىلهات السياسىىىية 

حالة الدخول  لل العىراق مىا  ذا كا ىت العمليىة ستقتصىر ري التي ستحدد في 
 لىىىل   اصىىىر حىىىزأ العمىىىال الكردسىىىتا ي تم ا ىىىه سيحصىىىل شىىىي  تياىىىا مىىى  

 .  (77)ال رزا ي(
 

 المحدد األمريكي والسياسة التركية تجاه الدول العربية
وفقىىىىىان للمخهىىىىىه  - لقىىىىىد ذكر ىىىىىا سىىىىىا قان تا  ىىىىىزو واحىىىىىتول العىىىىىراق لىىىىىم يكىىىىىا

رحلة األولل في  ستراتيجية ال يم ة األمريكية التي كا ت سوى الم - األمريكي
تسىىت دح م هقىىىة الشىىرق األوسىىىه  رمت ىىا. لىىىذلح فىى ا اإلدار  األمريكيىىىة كا ىىىت 
تىىىرى فىىىي تركيىىىا  حىىىدى ال وا ىىىات التىىىي تسىىىتهي    ىىىا ومىىىا خول ىىىا ت فيىىىذ تلىىىح 
 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 العراقىىي كىذلح كىاا مىىا المحىتم تا تتصىادم وتتصىىار  اإلرادات 

ا  لل ت فيىذ فيمل يخص التعامل م  الم هقة العر ية  رمت ا. حيس سعت تركي
فلسىىفة السياسىىىة الخارجيىىىة التىىي ت  ت ىىىا، و ملىىىت مىىىا اجىىل تحويل ىىىا  لىىىل واقىىى  
ملمىىىىىوس مىىىىىا خىىىىىول تقويىىىىىة وتهىىىىىوير العوقىىىىىات مىىىىى  مختلىىىىىح دول الم هقىىىىىة 
و خاصىىىة تلىىىح المجىىىاور  لتركيىىىا. لىىىذلح  ىىىرى تا  وقىىىات تركيىىىا مىىى  سىىىوريا قىىىد 

 تهورت وتحس ت  شكل سري  وملفت لل ظر.
السورية اتسمت  التوتر و دم الثقة  - وقات التركيةفعلل الر م ما تا الع

خول  قد  الثما ي يىات والتسىعي يات مىا القىرا المااىي،  ىل وكىادت تصىل 
 سىىىى أ ات امىىىىات تركيىىىىا  2222 لىىىل حىىىىد الصىىىىدام المسىىىىلو  ىىىىيا الهىىىرفيا  ىىىىام 

يىوا  ز يمىه   ىدا  توجىوا.  ال تا  لسوريا  ىد م حىزأ العمىال الكردسىتا ي واد
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قلىىىىىأ  8008دالىىىىىة والت ميىىىىة  لىىىىىل السىىىىىلهة فىىىىي تركيىىىىىا  ىىىىىام وصىىىىول حىىىىىزأ الع
األواىىا  رتسىىىا  لىىىل  قىىىأ لت ىىىدت مرحلىىىة جديىىىد  فىىىي العوقىىىات  ىىىيا الجىىىا  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 

 زيىىار  لتركيىىا رىىي األولىىل مىىا  و  ىىا لىىر يس سىىور ، وفىىي   ايىىة العىىام  8004
ذاتىىىه زار ر ىىىيس الىىىوزرا  التركىىىي رجىىىأ هيىىىأ اردو ىىىاا سىىىوريا   ىىىدما كا ىىىت 

. وقىىىىد سىىىىارمت رىىىىذه (70)األخيىىىىر  تعىىىىا ي مىىىىا  زلىىىىة دوليىىىىة واىىىىيوه تمريكيىىىىة
الزيىىىارات فىىىي تحسىىىيا وتعزيىىىز تواصىىىر الصىىىداقة والتعىىىاوا  ىىىيا الجىىىا  يا وتىىىم 

  دما قام الر يس  شار األسىد  زيىار  تركيىا فىي شى ر  8002ا في  ام تتويج 
تيلىىىىول مىىىىا ذلىىىىح العىىىىام وتجىىىىرى محادثىىىىات م مىىىىة مىىىى  ر ىىىىيس الىىىىوزرا  التركىىىىي 
اردو ىىاا تسىىفرت  ىىا اإل ىىوا  ىىا تأسىىيس مجلىىس تعىىاوا اسىىتراتيجي  ىىالي 
المسىىتوى  ىىيا ال لىىديا  مىىا يرسىى  تاىىام  ما ويعىىززه فىىي مختلىىح المجىىاالت، 

د ترجمتىه فىي قىرار  ليىا  التأشىيرات والسىمات المت ادلىة  لىل سىفر ورو ما وجى
المىىىىىىىواه يا. ويشىىىىىىىمل مجلىىىىىىىس التعىىىىىىىاوا االسىىىىىىىتراتيجي المجىىىىىىىاالت السياسىىىىىىىية 
والد لوماسية واالقتصادية وال قل والهاقة، ومجاالت المصادر الما يىة وال ي يىة 

 .(74)والثقافة والتعليم والتعلم
مىى  ل  ىىاا وازداد رىىذا االرتمىىام  عىىد  كىىذلح ارتمىىت تركيىىا  تهىىوير  وقات ىىا

تا حيىس ا تقىدت تركيىا  سىرا يل  شىد  وحاولىت  8002ال جوم اإلسرا يلي  ىام 
تجىىد حىىو لوقىىح  هىىوق ال ىىار. و عىىد ا ت ىىا  الحىىرأ اشىىتركت تركيىىا فىىي قىىوات 
حفظ السوم التا عة لألمم المتحد ، وقدمت لل  اا الكثيىر مىا المسىا دات تث ىا  

مليىىىوا  (20)مليىىىوا دوالر، والتزمىىىت  تقىىىديم  (80)حىىىوالي و عىىىد الحىىىرأ قىىىدرت  
 اافية في م تمر  اريس واستوك ولم إل ىاد  ت مىار ل  ىاا. كىذلح لع ىت تركيىا 

وتعاو ىىت مىى   8002دورا  ىىارزا فىىي ت د ىىة األواىىا  فىىي الىىداخل الل  ىىا ي  ىىام 
تشىىار  ىىدد مىىا المىىراق يا  لىىل تا  قهىىر فىىي التوصىىل  لىىل اتفاقيىىة الدوحىىة. وقىىد

. كىىذلح  جحىت تركيىا فىي  قىد (75)تفاقية ما كا ىت لتىتم لىوال الج ىود التركيىةاال
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مىىى  الجامعىىة العر يىىة مىىا اجىىل   (Framework Agreement)اتفاقيىىة اإلهىىار
تىىىم تأسىىىيس  8002تقويىىة العوقىىىات وزيىىىاد  التعىىاوا  ىىىيا الجىىىا  يا، وفىىي  ىىىام 

. (Turkish – Arab cooperation forum)العر ىي  –م تىدى التعىاوا التركىي 
كمىىىا  ملىىىت تركيىىىا  لىىىل تهىىىىوير وتحسىىىيا الحىىىوار االسىىىتراتيجي مىىى  مجلىىىىس 

، واحتلىىت المملكىىة العر يىىة السىىعودية المكا ىىة األك ىىر فىىي (76)التعىىاوا الخليجىىي
تهىىىور رىىىذه العوقىىىات حيىىىس قىىىام الملىىىح   ىىىدا   زيىىىارتيا لتركيىىىا فىىىي اقىىىل مىىىا 

د  لتركيىىىا ، ورىىىي تول زيىىىار  لملىىىح سىىىعو 8002 ىىىاميا األولىىىل فىىىي آأ  ىىىام 
و دت  مثا ة  قلة  ستراتيجية في تاري  ال لىديا. ثىم جىا ت الزيىار  الثا يىة فىي 

8002تشريا الثا ي 
(72). 

العر يىىة كىىاا ر ىىاح تىىوتر  –فىىي مقا ىىل رىىذا التحسىىا فىىي العوقىىات التركيىىة 
فىىي  وقىىات تركيىىا   سىىرا يل سىىوا   سىى أ السياسىىة اإلسىىرا يلية العدوا يىىة تجىىاه 

، 8002تو  سىىى أ الحىىىىرأ اإلسىىىرا يلية اىىىىد ل  ىىىاا  ىىىىام  الشىىىعأ الفلسىىىىهي ي،
والىىىىذ  تدى  لىىىىل حىىىىدوس المشىىىىاد  الكوميىىىىة  2008والعىىىىدواا  لىىىىل  ىىىىز   ىىىىام 

المشىى ور   ىىىيا ر ىىىيس الىىوزرا  التركىىىي اردو ىىىاا و ىىيا الىىىر يس اإلسىىىرا يلي فىىىي 
8002كا وا الثا ي  82دافوس في 

(78) . 
ههىىت لىىه واشىى ها  ا سىىير األمىىور   ىىذا الشىىكل رىىو م ىىاقض تمامىىا لمىىا خ

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 

قىىام ر ىىيس الىىوزرا  التركىىي اردو ىىاا  زيىىار   لىىل  8005العر يىىة. ففىىي حزيىىراا 
ل ا  الر يس األمريكي جورج  ىوش الىذ  الواليات المتحد  األمريكية التقل خو

ت ىىا  حكومىىة اردو ىىاا  –ت ىىدى قلقىىه مىىا تحسىىا العوقىىات التركيىىة  السىىورية، واد
سياسىىة التقىىارأ مىى  دمشىىق، وفىىي رىىذا السىىياق قىىال  ىىوش: ) ا سياسىىة تركيىىا 
تجىىاه سىىوريا ليسىىت متها قىىة مىى  سياسىىت ا وسياسىىة المجتمىى  الىىدولي(. ولىىذلح 

  فىرض  زلىة كاملىة  لىل سىوريا أل  ىا التىزال د ا  وش اردو اا  لل )ارور 
تىىد م المتمىىرديا فىىي العىىراق وتتىىدخل فىىي شىى وا ل  ىىاا فاىىو  ىىا  وقات ىىا 
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الوهيىىد   ىى يراا(. وقىىد رفىىض اردو ىىاا المهالىىأ األمريكيىىة   ىىذا الخصىىوص، 
و رر موقفه رذا  القول ) ا كسأ سوريا والر يس  شار األسد وليس خسىارته 

لة  ا ت ار تا ذلىح م ىم جىدا مىا اجىل الديمقراهيىة يعد ارور  في رذه المرح
. كىىذلح حىىذر  ا ىىأ وزيىىر الىىدفا  األمريكىىي مىىا التقىىرأ مىىا (79)فىىي الم هقىىة(

يىىراا وا ت ىىر تا رىىذا خهىىأ، وقىىال  ىىاا )سياسىىة تركيىىا تجىىاه  دول مثىىل سىىوريا واد
يىىراا يجىىأ تا ت سىىجم مىى  سياسىىة تركيىىا الكليىىة مىى  الواليىىات المتحىىد   سىىوريا واد

. رىىىذا فاىىىو  ىىىا تىىىوتر  وقىىىات تركيىىىا مىىى   سىىىرا يل الحليىىىح (03)األمريكيىىىة(
االسىىتراتيجي للواليىىات المتحىىد  وفشىىل الحكومىىة التركيىىة فىىي تحقيىىق ت  شىىي  

. (01)يىىذكر  لىىل مسىىتوى الوسىىاهة والمصىىالحة  ىىيا  سىىرا يل وجيرا  ىىا العىىرأ
وت ىىامي وتهىىور  وقىىات تركيىىا مىى   يىىراا ا ىىرز ت ىىدا  الواليىىات المتحىىد  فىىىي 

.  ا رىىىذا السىىىلوح السياسىىي التركىىىي الم ىىىاقض تمامىىا للىىىدور الىىىذ  (07)ةالم هقىى
ي ىىىيا  -وفقىىىا للر يىىىة األمريكيىىىة  –كىىىاا مىىىا المفتىىىرض تا تاىىىهل   ىىىه تركيىىىا 

مىىىدى اىىىعح ورشاشىىىة المىىى ثر األمريكىىىي  لىىىل القىىىرار السياسىىىي أل قىىىر   عىىىد 
ق االحتول األمريكي للعراق، وذلح ا عكاسا و تيجةن للفشل األمريكي في العرا

الىىىذ  تدى  لىىىل تا تصىىى و الواليىىىات المتحىىىد   حاجىىىة  لىىىل تا تراىىىي الىىىدول 
 الم ثر  في الم هقة وليس العكس ورو ما  ي اه سا قا.

 
 1020 – 1002مسار الع قا  بين الجانبين 

تا تمىىارس ت   8002لىىم تسىىته   دار   ىىوش حتىىل   ايىىة فتىىر  حكم ىىا  ىىام 
فحسىىىىأ  ىىىىل  لىىىىل القىىىىرار  تىىىىأثير يىىىىذكر لىىىىيس  لىىىىل القىىىىرار السياسىىىىي التركىىىىي 

السياسىىي لجميىى  دول الجىىوار العراقىىي  تيجىىة لفشىىل  سىىتراتيجية ال يم ىىة التىىي 
ت  ت ىىا تلىىح اإلدار ، ولىىم يقتصىىر رىىذا الفشىىل  لىىل المسىىتوى الخىىارجي  ىىل تىىىم 
رفىىىىىض تلىىىىىح اإلسىىىىىتراتيجية مىىىىىا ق ىىىىىل الىىىىىداخل األمريكىىىىىي. حيىىىىىس  ا رزيمىىىىىىة 

ألول مىىر  فىىي  –ود ووصىىول رجىىل اسىى 8002الجم ىىورييا فىىي ا تخا ىىات  ىىام 
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 لل سد  الحكم في الواليات المتحد  األمريكية كاا يع ي  –التاري  األمريكي 
مشرو  ال يم ة األمريكية الذ  تىم ت  يىه مىا  –تو  لل األقل تأجيل  –  اية 

ق ل المحافظيا الجدد، كما يع ي ا ه  لل اإلدار  الجديد  تا تعمىل مىا اجىل 
  مىى  حلفا  ىىا وتصىىدقا  ا  لىىل سىىا ق   ىىدرا،   ىىاد   وقىىات الواليىىات المتحىىد

صوم الخلل الذ  لحق   ا  عد تحىداس الحىاد   شىر مىا تيلىول/ سى تم ر  واد
 . 8002واحتول العراق  ام  8002

وكمىىا كا ىىت  دار  جىىورج  ىىوش ت ظىىر  لىىل تركيىىا  ا ت اررىىا تدا  م مىىة مىىا 
ر  الىىىر يس تدوات ت فيىىىذ تفكاررىىىا وتحوم ىىىا حىىىول ال يم ىىىة، كىىىذلح رتت في ىىىا  دا

حليفىا اسىتراتيجيا يمكىا تا يكىوا لىه دور م ىم   (Barak Obama) ىارح او امىا
فىىي ت فيىىذ م مىىة  دار  او امىىا القااىىية  تهويىىق ومعالجىىة ا،ثىىار السىىل ية التىىي 
خلفت ىىىا اإلدار  السىىىا قة. لىىىذلح  ىىىرى تا الىىىر يس او امىىىا قىىىد اختىىىار تركيىىىا كىىىأول 

حيىىس التقىىل خول ىىا  8002 يسىىاا دولىىة  سىىومية يقىىوم  زيارت ىىا وذلىىح فىىي شىى ر 
 الر يس التركي   دا   ول، ور يس الوزرا  اردو اا وت اولت المحادثىات  ىيا 
الجىىىىا  يا العوقىىىىات الث ا يىىىىة واألواىىىىا  فىىىىي الم هقىىىىة والعىىىىراق. وتث ىىىىا  حديثىىىىه 

امىىىىا تركيىىىىا  ىىىىى )الشىىىىريح االسىىىىتراتيجي(  سىىىى أ ترميت ىىىىا فىىىىي الشىىىىرق  وصىىىىح تو 
السىىىوم، وقىىىدرت ا  لىىىل حىىىل المشىىىاكل وتصىىىفيررا األوسىىىه، ودوررىىىا فىىىي  مليىىىة 

(Soft Power) استخدام القو  ال ا مة 
 –وتحىدس  ىا العوقىات األمريكيىة ، (00)

 .  (04)التركية  وصف ا  موذج شراكة م  العالم اإلسومي  مجمله
وق يىىىل رىىىذه الزيىىىار  كا ىىىت وزيىىىر  الخارجيىىىة األمريكيىىىة رىىىيور  كلي تىىىوا قىىىد 

كا ىىت  مثا ىىة تم يىىد لزيىىار  الىىر يس  8002آذار  2ا فىىي قامىىت  زيىىار   لىىل تركيىى
او امىىا، حيىىس تشىىارت كلي تىىوا  لىىل تا واشىى ها سىىتجر  محادثىىات وثيقىىة مىى  
تركيا  ا ت اررا حليفة في ال اتو، حول مستق ل العراق، واال سىحاأ األمريكىي 
م ىىىىىه. و شىىىىىرت صىىىىىحيفة  يويىىىىىورح تىىىىىايمز األميركيىىىىىة، تسىىىىىري ات تحىىىىىد ك ىىىىىار 

إلدار  االميركية، حول زيار  تو اما لتركيا، قال فيه  أ  ا تمثل المس وليا في ا
فرصىىىىىة رامىىىىىة لزيىىىىىار  تركيىىىىىا ال لىىىىىد الحليىىىىىح فىىىىىي ال ىىىىىاتو، وستتاىىىىىما م اقشىىىىىة 
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التحىىديات المشىىتركة، وسىىتمثل فرصىىة لمواصىىلة الحىىوار والتفىىارم الر اسىىي مىى  
 . وقىىد تجىىرت كلي تىىوا فىىور وصىىول ا ت قىىر  محادثىىات مىى (05)العىىالم اإلسىىومي.

ر ىىىيس الىىىوزرا  التركىىىي اردو ىىىاا و ىىىدد مىىىا المسىىى وليا األتىىىراح ت اولىىىت  ىىىد  
مكا يىىة قيىىام ت قىىر   قاىىايا فىىي مقىىدمت ا الىىدور التركىىي فىىي الشىىرق األوسىىه ، واد
 ىىدور الوسىىيه فىىي  مليىىة السىىوم، واال سىىحاأ األمريكىىي مىىا العىىراق، وقاىىية 

 . (06)حزأ العمال الكردستا ي
ار  او امىىىا وحرصىىى ا الشىىىديد  لىىىل تقويىىىة  ا رىىىذا االرتمىىىام الىىىذ  ت ديىىىه  د

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 

كيىىة، تم ت ىىدح  لىىل ت د ىىة األواىىا  وتحسىىيا صىىور  الواليىىات ال يم ىىة األمري
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:

يىات المتحىد  األمريكيىة وتركيىا، والتىأثر  ا التحالح االستراتيجي  ىيا الوال –2
والتأثير المت ادل  ي  ما مسالة حتمية تملت ا  دد مىا الظىروح واألسى اأ 
التاريخية والجيرافية والفكريىة واالقتصىادية. لىذلح فمىا  يىر المتصىور تا 

موقفا  -في المستق ل الم ظور  لل األقل  –يتخذ ت   ما هرفي العوقة 
ذا التحىىالح، تو يجىىازح  فقىىداا وخسىىار  الهىىرح ممكىىا تا يىى ثر  لىىل رىى

 ا،خر. 
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 ا حتميىة رىىذه العوقىىة جعلىىت تىىأثير ت   مىا هرفي ىىا فىىي سياسىىة وتوج ىىات  –8
الهىىىىىرح ا،خىىىىىر تمىىىىىر مفىىىىىرو  م ىىىىىه ورىىىىىذا مىىىىىا تث تتىىىىىه األحىىىىىداس والتهىىىىىورات 

  التاريخية م ذ   اية الحرأ العالمية الثا ية وحتل يوم ا رذا.
 يس جىورج  ىوش تا تجعىل مىا تركيىا  حىدى األدوات لقد حاولت  دار  الىر  –2

التىىىىي تسىىىىتهي    ىىىىا ومىىىىا خول ىىىىا ت فيىىىىذ  سىىىىتراتيجية ال يم ىىىىة التىىىىي ت  ت ىىىىا 
و ملىىىت  لىىىل ته يق ىىىا  عىىىد تحىىىداس الحىىىاد   شىىىر مىىىا تيلىىىول/ سىىى تم ر 

م تد ىىىةن  ىىىاحتول العىىىراق، وكىىىاا مىىىا المفتىىىرض تا تتوسىىى  لتشىىىمل  8002
 الم هقة  رمت ا. 

ه الر  ىة األمريكيىىة مى  وصىىول حىزأ العدالىىة والت ميىة  لىىل لقىد تزام ىت رىىذ –4
السلهة في تركيا وت  يه سياسة خارجية تقوم  لل  دد مىا الم ىادم مثىل 
قامىىىىة  وقىىىىات جيىىىىد  مىىىى  دول  تصىىىىفير المشىىىىاكل، والتىىىىدخل االيجىىىىا ي، واد
الجوار ومد جسور التعاوا والثقة مع ىا. وقىد حاولىت واشى ها تا تسىتيل 

اسة الخارجية التركيىة  الشىكل الىذ  يخىدم مصىالح ا. رذا التوجه في السي
ممىىا يع ىىي اتفىىاق الهىىرفيا  لىىل اىىرور  التىىدخل تو الىىدخول  لىىل الم هقىىة 
 العر ية واختوف ما في األرداح واليايات المتوخا  ما مثل رذا التدخل.

وركىىىذا كىىىاا ال ىىىد تا يظ ىىىر  ىىىو  مىىىا الصىىىدام  ىىىيا ماتريىىىده واشىىى ها ومىىىا  –5
و الفعل فقد ظ رت  وادر رذا الصدام ق يل وتث ىا  و عىد تهمو  ليه ت قر ، 

 االحتول األمريكي للعراق. 
لىم تكىا  تيجىة رىذا الصىىدام تتوقىح  لىل قىو  كىىلن مىا الهىرفيا الذاتيىة  ىىل  –2

كا ىىت تتوقىىح  لىىل مصىىير مشىىرو  ال يم ىىة األمريكىىي، ومىىدى  جاحىىه تو 
يىات المتحىد  فشله فىي تول اخت ىار لىه  لىل األرض العراقيىة. فلىو  ا الوال

كا ىىت قىىد  جحىىت فىىي العىىراق لت ىىامل وتزايىىد التىىأثير األمريكىىي  لىىل القىىرار 
السياسي التركي،  ال تا الفشل األمريكي، ووتد مشرو  ال يم ىة فىي م ىده 
قلل كثيىرا مىا التىأثير األمريكىي وجعلىه  حكىم الم عىدم،  ىل وت هىل لتركيىا 

ات لشىىكل العوقىىىة القىىدر   لىىل فىىرض تج ىىدت ا وترىىداف ا السياسىىية كمحىىدد
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 ىىيا الهىىرفيا، والتىىأثر والتىىأثير المت ىىادل  ي  مىىا سىىوا  فيمىىا يخىىص الملىىح 
 العراقي تو  قية الملفات المقلقة في الم هقة  شكل  ام.

مثلما تدركت  دار   وش ترمية تركيا ودوررا الحيىو  فىي ت فيىذ  سىتراتيجية  –2
اإلسىىىتراتيجية فىىىي  ال يم ىىىة األمريكيىىىة، كىىىذلح تدركىىىت  دار  او امىىىا ترميت ىىىا

العمىىىىىىل  لىىىىىىل معالجىىىىىىة اإلاىىىىىىرار والسىىىىىىل يات التىىىىىىي خلفت ىىىىىىا  دار   ىىىىىىوش 
وا عكاسىىىىات ا  لىىىىل صىىىىور  الواليىىىىات المتحىىىىد  ومصىىىىالح ا الحيويىىىىة. لىىىىذلح 

 كا ت تركيا محه ارتمام  دار  او اما.
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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.  
 الهوامش

  تزادة حول أهمية النموذج التركي راجع:لالس (2)
Graham E Fuller: Turk’s strategic model: Myths and realities, The Washington 

quarterly, The Center for Strategic and International Studies and the 

Massachusetts Institute of Technology, Summer 2004.  

د ألنعيمااي: كركيان اااي اتسااتراكيرية ا ورمعياة المعنااارةل لدراساة س  اا ة  اا    لقمان  مماار و ماو  (2)
 .00 ص، (1002 ااتق يميةإق يميةل لجنوعة الموالل وركز الدراسنت 

(3) Joshua W. Walker: Reexamining the U.S. – Turkish alliance, The 

Washington quarterly, Winter 2007 – 2008, p. 96. 

(4) Ibid: p. 97. 

(5) Yasin Aktay: politics at home, politics in the world: the return of the 

political in Turkish foreign policy, Mediterranean quarterly, Winter 

2010, p. 72 – 74. 

(6) Tayyar Arı, Ferhat Pirinççi: Turkey’s new foreign policy towards the 

Middle East and the perceptions in Syria and Lebanon, International 

studies association, 2009 , p. 5 – 6 . 

 .00 – 02 لنعيمي: المصدر ال نبقل صا (7)
(8) Walker: op.cit . p. 97.  

 .02 – 01 ألنعيمي: المصدر ال نبقل ص (9)
حاتالل ا ورمعاي ل عارابل ب اش ون اور جمنل كمنل إسمنميل كركاوك ي: الموقاا التركاي وا  اا (10)

ضاااام  كتاااانل: و ااااتقرل مالقاااانت العااااراب  د ل الرااااوارل جنوعااااة الموااااالل وركااااز الدراساااانت 
  .102 اتق يميةل ص

 التركياة -حنن مز  بهنن : قضية حزل العمانل العردساتن ي  ا ععنسانكهن م اع العالقانت العراقياة  (11)
 ص، 1009 تشذذذرين األول، 21 ل العااادد5ور اااة دراسااانت إق يمياااةل ال ااانة ، 1000 - 2291

209. 



 
   

  [720]        فارس تركي محمود                                        .....دد األمريكي في السياسةالمح

هاان ي مااندل دمميتاارال: وعضااالت سينسااة كركياان الانرجيااة كراان، ا لوااة العراقيااةل ور ااة ال ينسااة  (12)
 .210 ص، 1002، 251 الد ليةل العدد

 .062 كركوك ي: المصدر ال نبقل (13)
 .741 دمميترال: المصدر ال نبقل ص (14)
 كركيااان دراسااانت  ب اااو ل لجنوعاااة المواااالل وركاااز الدراسااانت  إباااراهيل ل يااال العاااال :   ااا  (15)

 .760 ص(، 1009 اتق يمية:
ا ورمعيااةل لااااوات مم يااة تمااندة بناانش الةقااة  ال اااراكةل  -و مااد  ورالاادم : العالقاانت التركيااة (16)

 .1002 حزمرا  19 جرمدة ال رب القارمةل
ع سايارة ا كاراد م اع كركاوحل اا ي ة ارد غن  مر غ بوش راضه ومنرسنت إسرائيل  مانلراه بمنا (17)

 .1002 حزمرا  19، 2020 الم تقرلل العدد
أ قرة كهدد بوقا كعن  هن وع  ا نا  إذا  ااا   الهراوع م اع ك ع ارل جرمادة ال ارب ا  سا ل  (18)

 .1001 أم ول 25 ا ربعنشل، 2112 العدد
(19) Walker: op.cit. p. 99. 

 .212 ص ألنعيمي: المصدر ال نبقل (20)
 .1000 كن و  الةن ي 12 جرمدة الصرنحل (21)
 .0221 حزمرا  2 جرمدة الزون ل (22)

(23) ArI : op.cit. p.9 

لقماان  مماار و مااود ألنعيمااي: ا بعااند ال ينسااية  ا ونيااة اااي كوجهاانت كركياان   ااو د ل الرااوارل  (24)
ماانلل وترياارل  العااراب  سااورمن  إماارا ل ب ااش ون ااور ضاام  كتاانل: العااراب  و ياااه اتق يمااي اااي

  .55 – 51 ص( 1020 لجنوعة الموالل وركز الدراسنت اتق يمية:
(25) ArI : op.cit. p. 13 . 

26) Ibid. p. 5 .) 

ساعد مراادالعزمز و اا  : وترياارات ال ينساة التركيااة كراان، الاادائرة العربياة بااي  الع من يااة  اتسااالعل  (27)
الرااوارل لجنوعااة الموااالل وركااز ب ااش ون ااور ضاام  كتاانل: و ااتقرل مالقاانت العااراب  د ل 

 .121 ص(، 1020 اتق يمية: الدراسنت
  لالستزادة راجع: (28)

Efraim Inbar: Israel – Turkish tensions and their international 

ramifications , Orbis Journal , Vol.55 , 2011. 

 .931النعيمي: كركين اي اتستراكيرية ا ورمعية المعنارةل ص  (29)



 
 
 

  [824] (03) 9 دراسات  قليمية                                                         مركز الدراسات اإلقليمية          

(30) Bulent Aliriza : seeking redefinition : U.S. Turkish relations after Iraq , 

Center for strategic and international studies , Washington ,5 June 

2003 , p. 2 . 

(31) ArI : op.cit. p. 10 . 

 لالستزادة راجع:  (32)
Nilüfer Karacasulu , İrem AŞkar Karakir: Iran –Turkish in the 2000s: 

pragmatic rapprochement, EGE Academic review, vol.1 No. 1, January 

2011. 

(33)  Aron Stein : Resetting U.S. – Turkish relations : charting a new way 

forward , Journal of strategic security , Vol. 6 , issue 1 , 2011 , p. 4 . 

  منرة ا بنون لتركين  لرة المصنلح. وتنح م ع الموقع:ل  (34)
www.akhbaralaalam.net 

  ون الذال كا يه لمنرة أ بنون المركقرة إلع كركين؟. وتنح م ع الموقع: (35)
www.Islamtimes.org 

   ينتو  كردأ لمنرة إلع كركين. وتنح م ع الموقع:ك (36)
Gttp://news.alnaddy.com/19/middleeast 


