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 مقدمة

هذه الدراسة أن موقع تركيا الجغرا(ي وامتدادا?<ا العرقية واللغوية والثقافية (ي محيطها الجغرا(ي  تتناول 

، وما ينتج عن كل ذلك من تفاعالت وشبكة سياسات قائمة عWى التأثر والتأثRS من العوامل األساسية بشري وال

Rاتيtي ، وما نتج عن ذلك من تحالف اسiة لRiكيا (ي منظور املصالح الغربيةيالkl حددت األهمية الجيوسRiاتيج

إن {<اية الحرب العاملية الثانية حzl اآلن، و  منذبي و تركي مع املنظومة الغربية الواليات املتحدة واالتحاد األور 

لم تخل هذه العقود الطويلة من حاالت توتر كانت تطرأ عWى العالقة بSن الطرفSن، أو ما قد يبدو من تضاؤل 

ر حليف�<ا، لكن التطورات السياسية املتوالية كانت سرعان ما تثبت مفتاحية املوقع الRiكي أهمية تركيا بنظ

 وتقنع الطرفSن بضرورة الحفاظ عWى أعWى درجات التعاون بي�<ما. ،للسياسة الغربية
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 تركيا موقع ..ا/.غرافيةعبقر&ة 

 نقطة تقاطع 
ً
 للحضارات الkl شكلت قلب العالم القديم،شكلت تركيا أو منطقة األناضول كما عرفت تاريخيا

 لثالث من أعظم اإلم�Rاطوريات الرومانية والب�Sنطية والعثمانية الkl حكمت مناطق 
ً
وإسطنبول كانت مركزا

 
ً
 إ�ى اليمن والسودان جنوبا

ً
، ونتيجة  ،تمتد من حدود فيينا شماال

ً
 إ�ى بحر قزوين شرقا

ً
ومن مراكش غربا

هن وبدأت بالتفكك واالضمحالل إ�ى أن أعلن مصطفى كمال أتاتورك إلغاء لعوامل متعددة أصا�<ا الو 

 .1923، الذي كان مقدمة إلعالن ميالد الجمهورية الRiكية 1922الخالفة 

وتتمتع تركيا بم�Sات جغرافية منح <ا مكانة جيوسRiاتيجية هامة: فتوسطها لقارات العالم القديم وامتداد 

دول، كل  8، ووقوعها (ي قلب أوراسيا باإلضافة إ�ى حدود مشRiكة مع )%3( وباوأور ) %97( أراض�<ا بSن آسيا 

، كما منحها بجانب ذلك إمكانيات كبRSة (ي حرية 
ً
 وتأثRSا

ً
هذا منحها القدرة عWى التفاعل مع محيطها تأثرا

ال واألبيض الشماختيار السياسات والتحالفات، ويزيد من أهمي <ا شواط¢<ا املمتدة عWى ثالثة بحار األسود (ي 

العالم  اثنSن من أك¦R مضائق م�Sات املوقع الجغرا(ي لRiكيا وجود إيجة (ي الغرب، ولعل ك�Rى  ر (ي الجنوب وبح

 لرابطا مضيق الدردنيلو  ة ،ر مرماألسود وبحر بحر البSن الرابط وهما مضيق البوسفور  ؛أهمية ضمن أراض�<ا

 بحر املتوسط ع�R بحر إيجة.بSن بحر مرمرة وال

 

 

 

هد أمامها الطريق تم ،كبRSة كما تتمتع تركيا (ي محيطها الجغرا(ي والبشري بمشRiكات ثقافية ولغوية وتاريخية

أو  ،ملمتدة من غرب الصSن إ�ى حدود أوروباالم الRiكي امع دول ما يعرف بالعسواء  لصنع تحالفات سياسية،

  .العثمانية مع منطقة البلقان الkl تمثل العمق األوروبي لRiكيا
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 ا/Gرب الباردةالتحالف ال?<=ي الغر;ي 89 حقبة 

 ،القوى املهزومة أملانيا وإيطاليامنھ خرج العالم بعد الحرب العاملية الثانية بتشكيل جديد للقوى اختفت 

 يات املتحدةالوال تراجعت قوى االستعمار القديم فرنسا وبريطانيا، لتفسح املجال لتصدر القوتSن العظميSن و 

 األمريكية واالتحاد السوفييkl اللتSن دخلتا بعد هدوء املدافع (ي غمار الحرب الباردة.

وشكلت حالة من الصراع السيا±°k والتوتر العسكري بSن  1991-1946وقد امتدت هذه الحرب بSن 

بقيادة  ي(الناتو)، واملعسكر الشر´ األطلk°³معسكرين: املعسكر الغربي بقيادة الواليات املتحدة وحلف شمال 

ومن أبرز ما تم�Sت بھ هذه الحرب محاولة كل من الطرفSن الحصول عWى  االتحاد السوفييkl وحلف وارسو.

  ،مناطق للنفوذ السيا±°k والعسكري وتوسيعها
ً
و(ي  .عن طريق التحالفات واملعاهدات ،مzl كان ذلك ممكنا

يات ت الوال فقد رأ ة الغربية بشكل عام؛ملنظومنشأت أهمية تركيا بالنسبة للواليات املتحدة وا هذ اإلطار 

 بشري
ً
 املتحدة وأوروبا (ي تركيا حاجزا

ً
 وعسكريا

ً
ا الداخلية ومهدت ظروف تركيبي�<ا وبSن االتحاد السوفييkl،  ا

 ا.والخارجية لقيام التحالف بي�<م

 من القلق 
ً
 خوف منال نتيجةفبعد خروج الروس قوة عظمz من الحرب العاملية الثانية عاش األتراك أعواما

"معاهدة الصداقة  1945آذار/مارس قبيل {<اية الحرب بأشهر معدودة  19أل¼ى (ي  الذي جار العمالقال

 ، كما طالب بإعادة تركيا إقليمk قارص و 1925كانون األول/ديسم�R  17والحياد" الkl كان أبرمها مع تركيا (ي 

، 1921 /مارسذارآة الصداقة واألخوة مع تركيا (ي أردهان إليھ واللذين كان قد تخWى ع�<ما بموجب معاهد

كما أن حلم الوصول إ�ى املياه الدافئة الذي راود كل القياصرة لم يفارق ستالSن الذي "طالب بالحصول عWى 

نوفم�R /تشرين الثاني 9قواعد عسكرية (ي منطقة املضائق، وتعديل معاهدة مونRiو الkl دخلت ح�S التنفيذ (ي 

كما طالب بعقد معاهدة دولية للدفاع عن البحر  ،ظام املرور ع�R مضائق البحر األسود، لتحدد ن1936

 باإلضافة إ�ى عامل داخWي تمثل (ي خوف األتراك من نشاط الحركات اليسارية املتنامي (ي البالد. ،1األسود"

يومنا هذا، وقد أقر فاتحة شراكة اسRiاتيجية بSن الطرفSن ال تزال مستمرة إ�ى  1947وقد كان مبدأ ترومان 

لRiكيا واليونان، إثر  3مليون دوالر" 400"تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية بقيمة  2مبدأ ترومان

(ي محارب <ا للشيوعيSن، فتقدمت  من مساعدة إعالن بريطانيا عجزها عن الوفاء بما تعهدت بھ لليونان

 ر´يش�<دف منع الشيوعيSن من الوصول إ�ى الحكم (ي  لسد الفراغ الذي خلفتھ بريطانياالواليات املتحدة 

 املتوسط وتسر�<م إ�ى تلك املنطقة، والحصول عWى منطقة نفوذ (ي البحر املتوسط .

 وقد نتج عن هذا التحالف مجموعة من الخطوات الالحقة وم�<ا:

 الدخول (ي الناتو -أ

أهمية (ي تاريخ العالقات الRiكية ك¦R األوة خطال كان 1952دخول تركيا (ي حلف شمال األطلk°³ (الناتو) عام 

، حيث تحولت تركيا بذلك إ�ى جÅ<ة الدفاع الجنوبية عن املصالح األوروبية األطلسية (ي مواجهة الغربية

																																																													
العالقات التركیة الروسیة من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل، معمر فیصل الخولي، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات،  1

 .8صم، 2014الدوحة، الطبعة األولى، 
، 2004، ىقاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة، أحمد سعیفان، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، الطبعة األول 2

 .240ص
  http://goo.gl/e2TYCE:  على الرابطترومان، موسوعة المعرفة،  مذھب3
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االتحاد السوفييkl، كما أ{<ا تحولت من جهة أخرى إ�ى قاعدة عسكرية متقدمة للحلف (ي منطقة الشرق 

 من  ،الحSن بروز وتزايد نفوذ القوى القومية واليسارية املعادية للغرب األوسط الkl كانت تشهد (ي ذلك
ً
بدءا

 للمنظومة الغربية وحلفاÇ<ا (ي  1952يوليو  23ثورة 
ً
 كبRSا

ً
(ي مصر وما تالها من ثورات مشا�<ة شكلت قلقا

انات الطاقة خز  ي وامتالكها ك�Rى سRiاتيtاملنطقة ذات األهمية االسRiاتيجية الك�Rى من ناحيkl البعد الجيو 

 العاملية.

تحدة، وتنتشر ف�<ا قواعد جوية تابعة للحلف ي الناتو بعد الواليات امل(جيش ثاني أك�R وتركيا اآلن تملك 

وتستضيف كذلك مراكز تابعة ملنظومة الدفاع الصاروÈي األمريكية، كما أثRS وجود صواريخ نووية أمريكية 

 .4(ي البالد

 
 5 ) املصدربإذن تركي  أمريكية وأطلسية تستخدمها قوات قواعدرادارات الدرع الصاروÈي  وبطاريات باتريوت و  (

 االنضمام إ�ى التحاد األوروبي -ب

 إ�ى املثال لذي تعمل تركيا 
ً
ونتيجة لتغRSات متعددة طرأت عWى الدولة العثمانية وأوروبا تحولت أوروبا تدريجيا

  ھ وتجهد أنعWى احتذائ
ً
 منھ، بدءا

ً
بمرحلة التنظيمات،  ثم ظهرت بأوضح صورها (ي التغيRS الثقا(ي  تكون جزءا

إبان إنشاء الجمهورية وما بعدها، وان <اء بمحاول <ا عWى القيام بھ كمال أتاتورك عمل والسيا±°k الشامل الذي 

هذه الرحلة بمفاصل  ، ومرت1963االنضمام بشكل فعWي إ�ى املجموعة األوروبية بتوقيع بروتكول أنقرة 

لتحول إ�ى عضو كامل العضوية (ي االتحاد امتعددة  خالل نصف قرن من الزمن لم تتمكن ف�<ا تركيا من 

 من تركيا عWى  ،األوروبي
ً
وباملقابل لم يغلق ملف قبولها بل بقي امللف (ي حالة مفتوحة بSن الطرفSن حرصا

 بكل ما لھ من مكاسب تحقيق حلمها التاريÊي
ً
من أوروبا عWى أن ال تفقد حليف <ا االسRiاتيجية وما  ، وحرصا

 يجره عل�<ما التحالف من فوائد أمنية وسياسية واقتصادية.  

 ملنطقة مثلت اتماه�<ا التام مع السياسة الغربية ومصالحها (ي بكما أن تركيا 
ً
 الحليف األقرب جغرافيا

ر توتر العالقات بي�<ما نتيجة االعتداء عWى سفينة إلسرائيل، إ�ى {<اية العقد األول من القرن الحا�ي عWى إث

																																																													
4 , Marc Pierini, Carnegie Eupop,July 18,2016 Three western worries about Turkey  

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64106 
5 Congressional Research Service  2014, October 5 ,Jim Zanotti ,Turkey: Background and U.S. Relations

https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41368.pdf 
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 ما(ي مرمرة.

 حلف بغداد والسنتواالنضمام إ�ى  -ج

كانت مرحلة الخمسينيات والستينيات مرحلة انتشار املد القومي واليساري املعادي للسيطرة الغربية وهيمن <ا، 

ي عدد من الدول املحورية (ي الشرق واملتحالف مع االتحاد السوفييkl، وتمكنھ من الوصول إ�ى السلطة (

 يوليو رأس الحربة (ي هذا املشروع. 23العربي، وقد مثلت مصر ما بعد ثورة 

و(ي مسËى من دول املعسكر الغربي لتطويق هذا املد والحفاظ عWى مصالحها ومصالح حلفاÇ<ا (ي املنطقة، 

، 6"البلدان املمتدة بSن تركيا والباكستانفقد عمدت إ�ى "الRiك�S عWى ما يسمz بالنطاق الشما�ي أي سلسلة 

حيث شكلت كل من تركيا والباكستان وإيران والعراق ثم اململكة املتحدة ما عرف بحلف بغداد أو "معاهدة 

 لھ الوقوف (ي وجھ املد الشيوÌي (ي الشرق 1955الدفاع املتبادل واإلنماء االقتصادي" 
ً
، ووضع الحلف هدفا

إذ يطوق حلف  ؛عسكر الغربي الطوق الذي أنشأه حول املعسكر الشيوÌيملااألوسط، وبذلك استكمل 

يطوقھ من الجنوب، وحلف جنوب شر´ي آسيا يطوق بغداد ، وحلف االتحاد السوفييkl من الغرب kاألطل°³

 .7الصSن واالتحاد السوفييkl (ي الشرق والجنوب الشر´ي

بقيادة عبد الكريم قاسم الkl أعلنت قيام  1958 يوليو/تموز  14وبعد سقوط النظام امللكي (ي العراق بثورة 

  Central Treaty)اختصار   CENTOالجمهورية العراقية وانسحبت من الحلف، تبzÍ الحلف اسم 

Organization) ي فإنھ استمر إ�ى عامÌ1979، ورغم فشلھ (ي وقف النفوذ الشيو Sُحل الحلف بسقوط  نح

 نظام الشاه (ي إيران.

الحلف والتطورات الkl رافقتھ وتلتھ بانتصار الثورة اإليرانية أهمية موقع تركيا ودوها (ي وقد أثبت هذا 

والحفاظ عWى املصالح الحيوية للمنظومة الغربية (ي الشرق األوسط ال من جارها  ،مواجهة املعسكر الشر´ي

 من جRSا{<ا الجنوبيSن (ي العالم العربي وإيران (ي مرح ،الشما�ي فقط
ً
 لة الحقة. ولكن أيضا

وزاد سقوط الشاه وقيام نظام معاد للمصالح الغربية (ي طهران من األهمية الRiكية (ي م�Sان املصالح الغربية 

 كقوة موازية للجمهورية الناشئة (ي إيران.

 خصم جديد الثورة اإليرانية -د

 للعالقاتشكل
ً
 جديا

ً
ال الRiكية األمريكية، و  ت تطورات األزمة الق�Rصية ومواقف األطراف املختلفة امتحانا

(ي اليونان، وبدء إجراءات التوحيد بSن ق�Rص واليونان، والتدخل الRiكي املباشر  1974سيما بعد انقالب 

Rص ق�شمال ق�Rص وإنشاء دولة "جمهورية  يعقب ذلك حماية للقبارصة األتراك، وسيطرة تركيا عWى شما�

 الRiكية".

ضغط اليونانية واألرمنية إ�ى التحرك داخل الواليات املتحدة دفع التحرك العسكري الRiكي جماعات ال

ام تركيا، وقيحدة شحنات األسلحة إ�ى األمريكية للضغط عWى أنقرة، وهو ما أسفر عن إيقاف الواليات املت

 .  8(ي املقابل بخفض التسهيالت واالمتيازات العسكرية ألمريكا (ي البالد األخRSة

وإسقاطها الشاه حليف أمريكا الوثيق،  1979 إال أن قيام الثورة اإليرانية 1978ورغم عودة العالقات بي�<ما 

																																																													
 .374ص ات السیاسیة والدستوریة والدولیة: مصدر سابق،قاموس المصطلح 6
  	https://goo.gl/Yh4GT7: حلف بغداد على موسوعة ویكیبیدیا 7
بعة ودراسة السیاسات، الدوحة، الط لألبحاث، المركز العربي محفوضالتغییر: عقیل سعید -السیاسة الخارجیة التركیة االستمراریة 8

 .229ص م،2012األولى، 
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العداء للواليات املتحدة، كل هذا عجل من إصالح هذه  <اباإلضافة إ�ى إنشاء الجمهورية اإلسالمية وإعال{

إذ وجدت الواليات املتحدة نفسها (ي حاجة إ�ى الحليف الRiكي ليوازن يوجھ نفوذ إيران (ي املنطقة،  ؛العالقات

بتحريض أمريكي وبRiتيب كامل مع  1980وكان من نتائج ذلك قيام الجRÑال كنعان إيفرين بانقالب عسكري 

 الواليات املتحدة.

تصفية القوى الشيوعية املعادية للواليات املتحدة،  وقد قام االنقالب بدور مزدوج داخWي وخارÒي إذ عمد إ�ى 

والkl كانت ناشطة (ي البالد من جهة، وكذلك القوى اإلسالمية املتأثرة بالتجربة اإليرانية والداعية إ�ى إقامة 

، أما (ي السياسة الخارجية فقد حول من جهة أخرى  جهورية إسالمية عWى غرار الجمهورية الناشئة (ي إيران

 .9تواء وتطويق كل من إيران والعراقإ�ى طرف أسا±°k (ي احالبالد 

ونتيجة لهذا فقد تطورت العالقات االقتصادية والتجارية بSن تركيا وأمريكا والkl كانت، عWى خالف 

 العسكرية، "ض
ً
حzl الثمانينات من القرن العشرين، ثم تطور األمر بتوقيع اتفاقيات الدفاع املشRiك  عيفة جدا

 .10"1980االقتصادي والتعاون 

  

																																																													
 تركیا من أتاتورك إلى أربكان الصراع انظر: السیف والھاللوبعده  لمزید من التفصیل حول االنقالب وظروف تركیا الداخلیة قبلھ 9

	فما بعد.  139صم، 1999-ه1419بین المؤسسة العسكریة واإلسالم السیاسي، رضا ھالل، دار الشروق، القاھرة، الطبعة األولى، 
 .230ص  التغییر: مصدر سابق،-السیاسة الخارجیة التركیة االستمراریة 10
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 HIعد االتحاد السوفييM استمرار التحالف 89 حقبة ما 

مثل سقوط االتحاد السوفييkl بزوغ عالم جديد تبوأت فيھ الواليات املتحدة مكانة الصدارة، وكان ذلك 

السقوط املدوي فرصة لكثRS من الدول ملراجعة اسRiاتيجيا?<ا ومفاهيمها ورؤاها األمنية واالقتصادية 

والسياسية، و(ي تلك األجواء ساد شعور بأن سقوط االتحاد السوفييkl أسقط معھ أهمية الدور الRiكي 

 Rكيا،تت من جديد الحاجة الغربية لiبالنسبة لحلفاÇ<ا الغربيSن، غRS أن تطورات األحداث (ي أك¦R من محور أثب

 كامتدادات عرقية ولغوية وثقافية 
ً
وتاريخية (ي منطقة آسيا الوسطى ليس فقط كموقع جغرا(ي ولكن أيضا

والقوقاز والبلقان الkl تعرضت لحالة من الفراغ الذي خلفھ االنسحاب السوفييkl ونشوء دول جديدة (ي 

تلك املناطق، رافقھ نشوء صراع بSن قوى متعددة لسد هذا الفراغ، وال سيما (ي منطقة آسيا الوسطى 

 فط وغاز.الغنية بمصادر الطاقة الطبيعية من نوالقوقاز 

عWى الدخول إ�ى منطقة آسيا الوسطى حيث خلف لRiكيا  11الحذرتشجيع الوقد عملت الواليات املتحدة عWى 

ا{<يار االتحاد السوفييkl ست دول خمس م�<ا ناطقة بالRiكية، وقد أرادت الواليات املتحدة من ذلك التشجيع 

شاكلها الداخلية (ي مطلع التسعينيات، ومن حسر نفوذ روسيا الkl كانت (ي حالة انكفاء كامل غارقة (ي م

جهة أخرى مواجهة إيران الطامحة إ�ى مد نفوذها إ�ى تلك املنطقة من خالل املذهب الشيËي الذي يجمعها 

 من الشجرة الRiكية لك�<م يدينو  نبالعديد من القوميات حzl الkl تتحدث الRiكية كاألذر الذي
ً
ن يشكلون فرعا

وضع النموذج الRiكي العلماني اللي�Rا�ي كنموذج صالح لالقتداء بھ مقابل النموذج وبذلك باملذهب الشيËي، 

 بSن آسيا الوسطى
ً
 لغربية.ا الحضارةوقيم  والقوقاز  اإلسالمي اإليراني، و�<ذا الشكل كانت تركيا تمثل جسرا

 لكل األطراف إ�ى جذب كما أن االحتياطيات الهائلة من النفط والغاز كانت عامل  
ً
تلك املنطقة، وهو ما هاما

 .12سنعالجھ (ي الفصل القادم

 

 
 (موقع تركيا بSن أقاليم: آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان)

ولRiكيا عالقات تاريخية واجتماعية وثقافية (ي منطقة البلقان وقد عمل االتحاد األوروبي والواليات املتحدة 

فرغم حاج <م إل�<ا (ي مواجهة النفوذ الرو±°k املتمثل عWى الدعم الحذر لRiكيا (ي نسج عالقا?<ا مع البلقان، 

																																																													
المتحدة تحذر من تحول تركیا إلى دولة محوریة في ذلك اإلقلیم خشیة خروجھا عن دور الدولة الوظیفیة الذي تصر  كانت الوالیات 11

علیھ، للمزید انظر: الدور التركي في آسیا الوسطى الواقع والتحدیات، عبد المعطي زكي، على الرابط 
http://www.asiaalwsta.com/CountryInfoDetails.asp?Id=245	

 رم أكشي،محفي آسیا الوسطى والقوقاز..تأمین لجسور الطاقة، لتفاصیل أكثر عن عالقة تركیا بدول آسیا الوسطى ومراحلھا انظر:  12
تحریر محمد عبد العاطي، إشراف مركز الجزیرة للدراسات، الدار العربیة للعلوم  في: تركیا بین تحدیات الداخل ورھانات المخارج،

  فما بعد. 180ص ،2010الطبعة األولى، ناشرون، بیروت، لبنان، 
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Wى جزء من أوروبا ولذلك فقد عملت عبالقومية السالفية والكنيسة األرثوذكسية، لك�<ا ترى أن تلك املنطقة 

   .ضم دول من تلك املنطقة إ�ى االتحاد األوروبي

االسRiاتيجية الغربية كان دورها (ي الشرق غRS أن أهم األدوار الkl أكدت تركيا من خاللها مفتاحي <ا (ي 

 األوسط.

 (ي الشرق األوسط أهمية تركيا السRiاتيجية املنظومة الغربية

 
ُ
حارس ك هوقع للدور الRiكي (ي املنطقة بسقوط االتحاد السوفييkl ومن ثم ان <اء دور رغم الRiاجع الذي ت

األحداث (ي الشرق األوسط ما لبثت أن أعادت  للحدود الجنوبية الشرقية للمنظومة الغربية، إال أن تطورات

 تركيا إ�ى بؤرة االهتمام كقاعدة عسكرية متقدمة للناتو (ي الشرق األوسط.

وكان احتالل العراق الكويت واندالع حرب الخليج الثانية فرصة هامة لرفع أسهم تركيا وتأكيد أهمية موقعها 

كويت، وهذا ما ع�R عنھ وزير الخارجية األمريكي جيمس االسRiاتيtي (ي العمليات العسكرية لحلف تحرير ال

وهو يطلب استخدام الواليات املتحدة للقواعد العسكرية  ،بيكر (ي حديثھ مع الرئيس الRiكي تورغوت أوزال

"األزمة الراهنة تكشف أهمية بالدكم االسRiاتيجية ودورها (ي حلف  ،الRiكية (ي العمليات الحربية املتوقعة

"k°³13األطل. 

فقد سمحت الحكومة الRiكية للقوات  1991/يناير كانون الثاني 17-16و(ي إطار الحرب الkl بدأت (ي ليلة 

وباتمان الRiكيتSن (ي مهاجمة العراق، كما أمد األتراك املخابرات  األمريكية باستخدام قاعدتي إنجRSليك

 األمريكية باملعلومات الkl لدØ<م عن القوات العراقية واملناطق العسكرية.

عWى أن تRiكز (ي مناطقها الجنوبية والشرقية و(ي قواعد  1991 /يوليو وبعد الحرب وافقت تركيا (ي تموز 

 1000آالف جندي م�<م  5-3ة غربية (برية وجوية) للتدخل السريع تتألف من مان، وسيلوبي، قو تإنجRSليك، با

 من األسطول السادس (ي البحر املتوسط
ً
وذلك �<دف ردع ؛ جندي تركي، تعززها قوات أمRSكية محمولة جوا

علن، عالعراق، كما 
ُ
 ، بعد سحق الجيشن أن يشن (ي املستقبل عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد األكرادأ

 .991114 /أبريللعرا´ي لالنتفاضة الكردية نيسانا

 (ي تطبيق اسRiاتيجية االحتواء املزودج
ً
 هاما

ً
الkl وضع <ا إدارة بيل كلينتون تجاه  15كما كانت تركيا فاعال

النظامSن العرا´ي واإليراني، و(ي سياسات الحصار االقتصادي املتبعة عWى العراق �<دف تقويض النظام العرا´ي 

تم استخدام قاعدة إنجRSليك العسكرية الجوية مرات عديدة لفرض حظر الطRSان عWى شما�ي و"وإسقاطھ. 

"
ً
  . 16العراق وقصفھ أحيانا

																																																													
یة عشرة، بعة الحاد: بیار سالینجر، أریك لوران، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، لبنان، بیروت، الطحرب الخلیج الملف السري 13

	.199ص  م،19993ھـ1414
 براھیم خلیل العالف، على الرابط: إتركیا وحرب الخلیج الثانیة، د. :فیة عن المشاركة التركیة في حرب الخلیج الثانیة انظرالتفاصیل و 14

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com.tr/2013/06/blog-post_9201.html  
 19/7/1993: ما الذي تعنیھ سیاسة االحتواء المزدوج، ولیام كوانت، جریدة الحیاة، دوج انظرزلتفصیل أكبر عن سیاسة االحتواء الم 15

 	http://goo.gl/gbAZpw	:على الرابط
، في: تركیا بین تحدیات الداخل ورھانات المخارج، تحریر محمد عنانيمع الوالیات المتحدة ..مصالح استراتیحیة متبادلة، خلیل ال 16

 .226ص ،2010ناشرون، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، عبد العاطي، إشراف مركز الجزیرة للدراسات، الدار العربیة للعلوم 
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 17املجال الجغرا(ي لعمل قاعدة إنجRSليك العسكرية (ي تركيا ، املصدر:

وقد عملت تركيا عWى االستفادة من هذه املحورية لدورها (ي الخطط األمريكية (ي الشرق األوسط عWى صعد 

عدة اقتصادية وعسكرية وسياسية، غRS أن ما Ø<منا بحسب نطاق هذه الدراسة هو محاول <ا االستفادة من 

ة ألوروبي، ورأت الواليات املتحدة مصلحالنفوذ األمريكي (ي دول االتحاد األوروبي إلنجاز انضمامها إ�ى النادي ا

لها (ي إنشاء ثقل حليف لها يتألف من تركيا ودول أوروبا الشرقية الkl ستنضم إ�ى االتحاد يعمل عWى إحداث 

مريكي وقد أكد الرئيس األ توازن اسRiاتيtي مقابل القوى التقليدية املحركة لھ ك�Rيطانيا وأملانيا وفرنسا، 

عقد عWي تبن�<ا لحكومة  تركيا بعد مرور أن " 1991يوليو نقرة تموز/" خالل زيارتھ إ�ي أباالسبق جورج بوش"األ 

 حرة أ
ً
  صبحت نجما

ً
 أ (ي صاعدا

ً
  وروبا وÜي بلد متحول اقتصاديا

ً
 كن تثار الشكو ألذلك ال ينب¼ي  ؛وسياسيا

ات التأييد القوي للوالين تعتمد عWي أ{<ا يمكن حول استحقاق دخولها االتحاد األوروبي واتحاد غرب أوروبا. وأ

 .18"املتحدة (ي هذا الشأن

Rل بالحرب ع "االبن"زادت أهمية تركيا (ي إطار ما سماه الرئيس بوش  /أيلول وبعد الحادي عشر من سبتم�

اإلرهاب، وقد كانت االستجابة الRiكية سريعة ومباشرة "حيث قامت بتسهيل استخدام أراض�<ا ومجالها الجوي 

 .19"2001 / أكتوبر للقوات األمريكية لبدء الحرب عWى أفغانستان تشرين األول 

ة ي تحسSن صور وقد استفادت الواليات املتحدة من وجود دولة مسلمة (ي تحالف الحرب عWى أفغانستان (

، كما ساهمت تركيا بعد ذلك بدور كبRS (ي قوات الدعم لحلف ونفي صورة الحرب الدينية عن عملياتھا

																																																													
17 Turkish Relations, in Zalmay Khalilzad, Ian Lesser -Zalmay Khalilzad, A Strategic Plan For Western

Western Relations: Toword a Strategic plan, Santa -and F.Staphen Larrabe, The Future Of Turkish
Rand, 2000, p.86Monica, CA:  

ً في أزمة الشرق األوسط 1991حرب الخلیج الثانیة عام انظر:  18 ، على 12/2/2012، جعلت تركیا للمرة األولي عنصراً أساسا
	http://www.azzaman.com/?p=1758: الرابط

 .142متبادلة: مصدر سابق، ص مع الوالیات المتحدة ..مصالح استراتیحیة 19
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جندي وتقديم العون اللوجيسkl والتدريkÝ للجيش  1200واإلسناد (إيساف) التابعة للناتو، من خالل إرسال 

 .20األفغاني

بتوجهاتھ الجديدة (ي صياغة نظرة تركية  2002د عام وبعد تو�ي حزب العدالة والتنمية السلطة (ي البال 

ان <اج و  ثم (ي العالم، وتحويل تركيا من دولة جسر إ�ى دولة مركز (ي إقليمها ،إ�ى تركيا وإ�ى الخارججديدة 

وتحييد املؤسسة العسكرية باستخدام معايRS  ،سياسة داخلية تقوم عWى ال�<وض باالقتصاد ودعم الحريات

حاد األوروبي، وسياسة خارجية تقوم عWى سياسة تصفRS املشاكل مع الجRSان وتوسيع النفوذ القبول (ي االت

 املحافظة عWى التحالفات القديمة معو الRiكي (ي الدوائر الثالثة املعروفة باستخدام وسائل القوة الناعمة، 

 والعالم.الغرب مع فتح نوافذ وأبواب جديدة لنشاط السياسة الخارجية الRiكية (ي اإلقليم 

 (ي الدوائر الغربية، كما شكل رفض مجلس 
ً
وقد أثار صعود هذا الحزب ذي الجذور اإلسالمية لقياداتھ توجسا

النواب الRiكي السماح للقوات األمريكية باستخدام القواعد العسكرية الRiكية إلقالع الطائرات (ي حرب 

األمريكي، لكن لغة املصالح ما لبثت أن  شكل هذا الرفض صدمة غRS متوقعة للطرف ،2003احتالل العراق 

ورأت الواليات املتحدة ضرورة الحفاظ عWى تحالفها االسRiاتيtي مع أنقرة ألسباب  ،حكمت العالقة من جديد

 متعددة م�<ا:

أن السياسة الخارجية الRiكية القائمة عWى العمل عWى املشRiكات مع الجRSان والعمل عWى تصفية املشاكل  -

أو تحييدها عWى األقل، مع الحفاظ عWى تحالفا?<ا املباشرة مع املنظومة الغربية وإسرائيل، هذه  فيما بي�<ا

لعالقة، عدد من (ي ملفات املنطقة ا (ي السياسة تßà للواليات املتحدة نوافذ خلفية تستطيع االستعانة �<ا

Sن Sن سوريا وإسرائيل، والوساطة بكالوساطة بSن إيران واملجتمع الدو�ي بشأن برنامجها النووي، والوساطة ب

 الشيعة والسنة (ي العراق.

 عن  kلي³°بأهمية تركيا (ي خرائط الطاقة إ�ى أوروبا ع�R خط باكو ت -
ً
ج�<ان من آسيا الوسطى، ووضعھ بديال

 الخط الرو±°k العابر من أوكرانيا.

 طية إسالمية.تحسSن صورة الواليات املتحدة األمريكية من خالل حلفها مع حكومة ديمقرا -

دعم النموذج الRiكي اإلسالمي القائم عWى موائمة قيم الحضارة الغربية مع القيم اإلسالمية (ي مواجهة  -

 k°±الحركات اإلسالمية السنية ومشاريعها "املتطرفة" بحسب الرؤية األمريكية من جهة، واملشروع السيا

 الشيËي املدعوم من إيران من جهة أخرى.  

سقوط صدام حسSن، وإيجاد منافس حقيقي  ھاسRiاتيtي تركي إيراني بعد الفراغ الذي أحدثخلق توازن  -

 للنفوذ اإليراني (ي العراق واملنطقة العربية، واملحافظة عWى وحدة العراق باستخدام الفزاعة الكردية.

 العراق. ألمريكية (يلعسكرية الRiكية (ي عملية اإلمداد الفkÍ واللوجسkl للقوات اااالستفادة من القواعد  -

ط مفيدا (ي محاولة إنجاز ما سمk بفك االرتبا متSن العالقة بSن أنقرة ودمشقأن تترى كانت الواليات املتحدة  -

 بSن األخRSة وطهران، أو عWى األقل إيجاد شراكة تركية سورية موازية للشراكة اإليرانية السورية.

وقد مرت العالقات الRiكية األمريكية بامتحان جديد عWى أثر متغRSات م�<ا: ال�Ñاع اإلسرائيWي الRiكي إثر انتقاد 

، ثم اندالع الربيع 2010حادثة أسطول الحرية (ي غزة ثم تركيا العلkÍ للسياسيات العدوانية اإلسرائيلية 

																																																													
 .142متبادلة: مصدر سابق، ص استراتیجیة المتحدة.. مصالحمع الوالیات 20
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 ال سيما (ي سوريا حيث نادت بRiكيا بتسليحالعربي الذي تفاوتت فيھ مواقف الطرفSن من بعض امللفات و 

املعارضة املسلحة السورية إلسقاط النظام السوري، وقوبل هذا برفض أمريكي، كما طالبت بإنشاء منطقة 

والذي جوبھ بالرفض هو اآلخر،  السورية آمنة لحماية املدنيSن من القصف ولتكوين قاعدة خلفية للثورة

بحسب تصنيف  ،Wى اإلرهاب املتمثل (ي داعش والفصائل اإلرهابيةوأعطت الواليات املتحدة الحرب ع

رغم أ{<ا حاولت ?<ميش الدور  أولوية عWى الحرب عWى النظام السوري، غRS أن كل هذه التطورات ،واشنطن

الRiكي لك�<ا  أثبتت من جانب آخر أهمية موقع تركيا (ي إمكانية تنفيذ االسRiاتيجيات األمريكية (ي املنطقة؛ 

 لم تكتمل أركا{<ا إال بسماح تركيا باستخدام الواليات املتحدة لقاعدة إنجRSليك فا
ً
لحرب عWى اإلرهاب مثال

 الRiكية.

 بSن موجات اللجوء الناتجة عن األوضاع املأساوية (ي 
ً
 (ي كو{<ا أصبحت سدا

ً
وقد اتضحت أهمية تركيا أيضا

 ال يع
ً
kÍ أ{<ا أغلقت البوابات بشكل كامل، بل تحول الالجئون سوريا والعراق وبSن القارة الخضراء، وكو{<ا سدا

بSن  2016 آذار/مارسإ�ى ورقة سياسية للضغط عWى االتحاد األوروبي وما نتج عن ذلك من توقيع اتفاقية (ي 

الطرفSن، نصت عWى تضييق تركيا عWى شبكات ?<ريب الالجئSن، واستقبالها لعدد من املهاجرين الشرعيSن 

يورو وسفر املواطنSن األتراك إ�ى االتحاد األوروبي  لياراتم 3من أوروبا، مقابل امتيازات أهمها املعادين إل�<ا 

 .   21دون تأشRSة دخول 

  

																																																													
 ،19/3/2016، الجزیرة، بنود االتفاق األوروبي التركي بشأن الالجئین21

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/19/ 
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 الطاقة خطوط تركيا عقدة

يعد االتحاد األوروبي أحد أك�R املس <لكSن للطاقة (ي العالم، ويقابل ذلك انخفاض موارد الطاقة الطبيعية 

 ل <ديدات (ي أمن الطاقة تتعلق لديھ واضطراره من ثم 
ً
إ�ى االعتماد الدائم عWى االستRSاد؛ مّما يعرضھ أحيانا

 بالدول املصدرة أو دول العبور نتيجة أسباب سياسية أو اقتصادية أو اضطرابات أمنية.

جنوب ل ومن أبرز األمثلة عWى هذه ال <ديدات الوضع غRS املستقر (ي ليبيا منذ سنوات مّما هدد إمدادات الغاز 

 ؛أوروبا وال سيما إيطاليا، وكذلك تجاذبات العالقة الروسية األوروبية (ي إطار صراعات النفوذ والقوة بي�<ما

من احتياجاتھ النفطية  %27فروسيا الkl تعد أحد أك�R عمالقة الطاقة (ي العالم كانت تصدر لالتحاد األوروبي 

رقة ضغط مؤثرة (ي أك¦R من حاجاتھ من الغاز، وقد عملت روسيا عWى استخدام إمدادات الطاقة و  %50و

 .2013و 2006وبأك¦R من طريقة وتجWى ذلك (ي أزمkl من مرحلة 

ذلك فقد عمل االتحاد األوروبي عWى سياسة تنويع مصادر الطاقة للخروج من احتكار املصدرين وال ونتيجة ل

ادر ملا تحتويھ من مص وجنوب القوقاز  سيما روسيا لسوقھ، فاتجھ إ�ى بلدان آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين

الية خخرى، ولطبيعة العالقة الطاقة هائلة من جهة، ولحالة االستقرار العام الkl تتمتع �<ا املنطقة من جهة أ

بSن الطرفSن من جهة ثالثة، ومن هنا فقد بدا موقع تركيا فائق األهمية كعقدة طاقة يمر �<ا  من املنافسة

 من روسيا، إ�ى  القوقاز  عدد من خطوط أنابيب الغاز والنفط من آسيا الوسطى
ً
والشرق األوسط، ومحتمال

 من خالل خط أنابيب باكو أوروبا، وقد بدأ العمل عWى هذه السياسة
ً
ط ج�<ان الذي ينقل النف-تبليk°³-مبكرا

مايو أيار/ 10كم وبدأ العمل فيھ (ي 1776األذري إ�ى أوروبا ع�R جورجيا ثم ميناء ج�<ان الRiكي، ويبلغ طولھ 

، وكان الهدف منھ تخفيض االعتماد عWى نفط الشرق األوسط. 2005
ً
 بطاقة مليون برميل يوميا

 ا خط أنابيب لنقل النفط العرا´ي إ�ى األسواق الدولية من خالل ميناء ج�<ان الRiكي، وقدرتويمر من تركي

رِسلت بشكل يومي  550أّن ما معدلھ   (EIA)إدارة معلومات الطاقة األمريكية
ُ
ألف برميل من النفط الخام أ

 .2015إ�ى ميناء ج�<ان جنوبي تركيا (ي شهر أيار/مايو من عام 

عمال الرو±°k لورقة الطاقة عمدت القوى الغربية إ�ى إنشاء مشاريع بديلة؛ من أهمها و(ي مواجهة االست

 من خطوط الطاقة ومن املقرر دخولھ 2014مشروع املمر الجنوبي الذي بدأ العمل بھ 
ً
، والذي يضم عددا

ا وتركيا مليار مRi مكعب من الغاز من أذربيجان ع�R جورجي 16بنقلھ كمية مبدئية تبلغ  2018الخدمة عام 

 بحلول عام  23واليونان إ�ى أوروبا. ومن املقرر أن يتمكن من نقل 
ً
، 2023مليار مRi مكعب من الغاز سنويا

وسينقل خط أنابيب جنوب القوقاز الغاز الطبيËي من نقطة البداية ، 2026مليار مRi مكعب بحلول عام  31و

 لجورجية، حيث سيتم ربطھ بمشروع خط األنابيب(ي سانجاشال الkl تقع (ي جنوب باكو إ�ى الحدود الRiكية ا

 الذي يع�R تركيا، لالتصال بخط األنابيب الذي يمر ع�R البحر األدرياتيكي  (TANAP)الذي يمر ع�R األناضول 

(TAP) كيا مع اليونانRiى الحدود الغربية لW22ع. 

عWى بناء خط أنابيب لنقل الغاز الرو±°k إ�ى تركيا ع�R قاع  2014اتفقت موسكو وأنقرة (ي عام السيل الRiكي: 

مليار مRi مكعب من  63البحر األسود وم�<ا إ�ى اليونان ثم جنوبي أوروبا، ويتوقع أن تبلغ قدرتھ التمريرية نحو 

																																																													
	http://www.turkpress.co/node/10884، كیا مركز لنقل النفط والغاز في المنطقةإدارة معلومات الطاقة األمریكیة: تر 22
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ً
 سم�R / ديسيا وتركيا (ي كانون األول . وتوقف العمل (ي هذا املشروع بعد توتر العالقات بSن رو 23الغاز سنويا

2015RSن البلدين تموز/يوليو  ، غS201624أن املحادثات بشأنھ ما لبثت أن بدأت بعد املصالحة ب. 

 

 
، األحمر: خطوط الغاز موقع وزارة الخارجية الRiكية (يخريطة بحسب  العابرة من تركيا خطوط الطاقة العاملة واملخطط لها(

 :25املصدر  )لها، األخضر: خطوط النفط خطوط الغاز الطبيËي املخططالطبيËي، األحمر: 

قد يفتح الطريق أمام تصدير الغاز  1+5بSن إيران ومجموعة  2015كما أن عقد االتفاق النووي اإليراني 

، وكذلك تركمنستان صاحبة رابع أك�R 26اإليراني إ�ى األسواق األوروبية املتعطشة ع�R الخطوط املارة من تركيا

، و(ي ال�<اية ال بد من 27احتياطيات الغاز العالمk قد تعمل عWى تصدير غازها إ�ى أوربا ع�R إيران أو أذربيجان

املرور ع�R تركيا، بجانب خط نوباكو العمالق الذي قد يستأنف العمل بھ حال ان <اء الخالفات حول نفط 

 وغاز بحر قزوين والذي سيمر من تركيا كذلك.

تياطيات كبRSة من الغاز (ي شواطئ املتوسط الشرقية ورغبة إسرائيل (ي تصدير الغاز كما أن الكشف عن اح

 من أسباب إعادة تطبيع العالقات الRiكية اإلسرائيلية. كانإ�ى األسواق األوروبية ع�R تركيا 

يا الR klكة الطلب املحWي لiغطيومن جانب آخر فكل هذه املشروعات تلkÝ رغبتSن تركيتSن: الرغبة األو�ى Üي ت

من احتياجا?<ا من الغاز والنفط، وكذلك تثبيت مكان <ا كعقدة جيوسRiاتيجية ملرور  %90تعتمد عWى استRSاد 

الشرق األوسط و  كآسيا الوسطى والقوقاز الطاقة إ�ى أوروبا والواليات املتحدة من خالل حلفاء متعددين 

 .ربما روسيا (ي مرحلة الحقةو 

  

																																																													
 / https://arabic.rt.com/news/829735-، غازبروم" مستعدة لمباحثات حول السیل التركي" 23
 https://arabic.rt.com/news/834205-، ”موسكو: حریصون مع أنقرة على بحث "السیل التركي24
25 strategy.en.mfa-energy-http://www.mfa.gov.tr/turkeys Turkey’s Energy Profile And Strategy,	
 /post.net/p-http://www.turkey-50060 ،"خبیر تركي: "تاناب" ھو األنسب لنقل الغاز الطبیعي ولیس "السیل التركي   26
 10/6/2014لجزیرة للدراسات، ااألوكرانیة، تامر بدوي، مركز  تركیا وجیوبولیتیك الطاقة: الخیارات المحتملة بعد األزمة 27

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/07/20147894919298391.html	
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 خالصة

 من أركان تنفيذ اسRiاتيجات املنظومة الغربية -
ً
 أساسيا

ً
 مثلت تركيا منذ النصف الثاني للقرن العشرين ركنا

 مثلت و  ،(ي الشرق األوسط
ً
 وبشريا

ً
 عسكريا

ً
بSن املنظومة الغربية واالتحاد السوفييkl من جهة، وعامل  حاجزا

 أخS، و من جهة ثانية صد لتأثRS األخRS (ي منطقة الشرق األوسط
ً
عامل توازن مع إيران ومشروعها السيا±°R kا

 بعد الثورة اإليرانية. 

ي عسكر  وجود نتج عن انخراط تركيا (ي حلف الناتو وارتباطها بمعاهدات عسكرية مع الواليات املتحدة -

د ، وهو رصيغربي مكثف (ي األناضول من خالل عدد كبRS من القواعد أهمها قاعدة إنجRSليك جنوبي البالد

 لRiكيا وورقة ضغط لها عWى حلفاÇ<ا.هام 

- klبحرب الخليج  بعد سقوط االتحاد السوفيي 
ً
قامت تركيا بدور هام (ي الحروب األمريكية (ي املنطقة بدءا

ور قامت بد كما، "اإلرهاب"الثانية، والحرب عWى أفغانستان (ي إطار ما أسمتھ اإلدارة األمريكية الحرب عWى 

.والقوقاز سيا الوسطي الجسر بSن الغرب ومناطق آ
ً
 ثم جسر الطاقة الحقا

ً
 الجسر السيا±°k أوال

ربما و والقوقاز  تحولت تركيا اآلن إ�ى عقدة لخطوط الطاقة من منابعها (ي الشرق األوسط وآسيا الوسطى -

، إ�ى األسواق األوروبية واألمريكية، مّم 
ً
 <لك سا حولها إ�ى صنبور للطاقة ارتقت بھ من حالة املروسيا مستقبال

 إ�ى م�Ñلة الشريك.

- .
ً
 واقتصاديا

ً
 حققت تركيا من تحالفها مع الغرب مكاسب كبRSة عسكريا

 (ي إطار الدولة الوظيفية الحارسة للمنظومة الغربية واملنفذة  -
ً
املنظور األوروبي للدور الRiكي كان يحدده دوما

 ،28يةأزمة الصواريخ الكوب تجWى ذلك بعد نية وأم�<ا القومي كمالسياسا?<ا، دون كبRS اعتبار ملصالحها الوط

 ال <ديد الخطRS لألمن القومي الRiكي نتيجة الثورة املستمرة (ي جار?<ا الجنوبية سوريا  ،29وحرب ق�Rص
ً
وأخRSا

 والوضع املتفجر (ي العراق.ونشاط داعش والقوى الكردية عWى حدودها، 

قدوم حزب العدالة والتنمية لم تقم تركيا بمراجعة جدية لتحالفها مع الغرب وقواعد اللعبة فيھ إال بعد  -

والذي جاء بتصور مسبق لدور تركيا الخارÒي، والذي نشط فكرة تحول  ،2002إ�ى سدة السلطة (ي البالد 

اإلقليم، ومن ثم (ي العالم من  تركيا من دولة جسر أو دولة طرفية إ�ى دولة شريكة للغرب ودولة مركز (ي

 خالل القوة االقتصادية املتنامية والقوة الRiكية الناعمة (ي أك¦R من مجال.

هذه املنظورات املتناقضة للدور الRiكي نشأ الخالف بSن الطرفSن (ي عديد من امللفات، ورغم أن لونتيجة  -

إشكالية تحديد العالقة مع  R وجد نفسھ (يلفها التقليدي مع الغرب، إال أن األخSاتركيا لم تتخل عن تح

 كامل العضوية (ي االتحاد األوروبي العتبارات عديدة ثقافية  أنقرة؛
ً
فال هو قادر عWى استيعا�<ا عضوا

حوري <ا (ي مم�<ا  ،ألسباب مختلفةواقتصادية وغRSها، و(ي الوقت نفسھ فإنھ غRS قادر عWى فك االرتباط �<ا 

																																																													
بسحب منظومات صواریخ أمریكیة من تركیا، وھو ما أثار  1964قام األمریكیون كجزء من صفقة حل أزمة الصواریخ الكوبیة  28

 اعتبروا ھذا كشفاً ألمنھم القومي أمام السوفییت.غضب األتراك الذین 
	ونتج عن ذلك توتر في العالقات استمر سنوات. 1974تخلى األمریكیون عن األتراك في حرب قبرص  29
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سكرية املتقدمة والوحيدة (ي الشرق األوسط الغkÍ بمصادر الطاقة الهامة للمنظومة الناتو إذ Üي قاعدتھ الع

 وألن أهمي <ا تزداد نتيجة تحولها إ�ى ممر للطاقة إ�ى الغرب من أسواق آسيا الوسطى وألمن إسرائيل؛ الغربية

. والقوقاز 
ً
 والشرق األوسط وربما روسيا أيضا

رب هو تغيRS السلطة الحاكمة (ي أنقرة أو إضعافها عWى األقل، و(ي ويبدو أن الحل الوحيد الذي يناسب الغ -

 بأحداث غ�Sي بارك صيف 
ً
، 2013هذا السياق يستطيع الباحث وضع "االختبارات" الkl مرت �<ا البالد بدءا

م ، ث"االنقالب القضائي"املتعلقة ب <م الفساد املدعاة والkl سميت  2013ديسم�R كانون األول/ثم أحداث 

 املحاولة االنقالبية الفاشلة (ي 2015وموجة التفجRSات الكردية الRiكية يار عملية السالم ا{<
ً
، وأخRSا

الkl ا?<مت ف�<ا الحكومة جماعة "الخدمة" أو ما تسميھ السلطات الRiكية "الكيان املوازي ، 2016يوليو /تموز 

 تبط بالغرب بحسب الحكومة الRiكية.اإلرهابي"، املر 

  ؛استحالة إسقاط العدالة والتنمية بالطرق الديمقراطية، وفشل الخيار االنقالبي ب السابقةأثبتت التجار  -

اسية سيال قتصادية أو كالحروب اإلعالمية والضغوط االوهذا ما يفتح العالقة بي�<ما عWى احتماالت متعددة 

قالقل داخلية تضعف من موقف الحكومة (ي من خالل تحريك امللف الكردي (ي سوريا وتركيا، وافتعال 

 الداخل وتضطرها إ�ى العودة إ�ى املربع الRiكي القديم.  

 .ولو بعد سنوات يبقى من الوارد اإلعداد من جديد النقالب عسكري ثان يتال(ى أخطاء االنقالب األول  -

دي، ي املقدمة م�<ا امللف الكر العمل عWى حل مشاكلها الداخلية و((ي املقابل ينب¼ي عWى الحكومة الRiكية  -

ووضع اسRiاتيجية لتطهRS مؤسسات الدولة من القوى االنقالبية، ولصياغة مشروع وطkÍ شامل وجامع 

 بالتوافق مع القوى املعارضة. 

روسيا املنظومة الغربية كعالقا?<ا مع حلفاء خارج  رميم وتوثيقينب¼ي عWى الحكومة الRiكية املسارعة (ي ت -

 دم وضع كل أوراقها (ي السلة الغربية.والصSن، وع


