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 )*(الخلفية والعالقات مع الواليات المتحدة :تركيا
 )**()جيم زانوتي(

 صملخ  
هناك العديد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية التركية التي لها صلة وثيقة بمصالح الواليات المتحدة؛ 

التقريةر معلومةات م هةاا التركيةة واشرةراع يليهةاي ويقةد   –ال في تأطير العالقات األميركيةة وللكونغرس دور فع  
 أساسية ين تركيا، ثم يناقش الخيارات السياسية الممكنة أمام أيضاء الكونغرس والمسؤولين في إدارة أوباماي
ا مع مرور الزمن، تبلورت يالقات الواليات المتحدة مع تركيا؛ الحليفة العهيدة لحلف رمال األطلسيي ومم ة

ة بةةةين الرةةةرط األوسةةة  و سةةةيا يتهةةةا الجيوسياسةةةية )كونهةةةا ممتةةةد  فيةةةن أن ديناميةةةة تركيةةةا االقتصةةةادية وأهم ال رةةةك  
فةي حجةم نفواهةا يلةى  زادتةاحيث ضخامة االقتصاد( فة في المرتبة السادسة يررة يالميًا من ومصن   الوسطى

قليمي والدوليي ويلى الرغم من أن األتراك يعتمدون يلى الواليات المتحدة والحلفاء اآلخةرين فةي المستويين اش
ع اقتصادي زون بن من تنو  ال األطلسي في الحصول يلى الديم السياسي واالستراتيجي، فإن ما يتمي  حلف رم

وقةةد سةةايدت هةةا   هةةم بممارسةةة نفةةوا أكبةةر لةةد  الغةةر ي وايتمةةاد يلةةى الةةنفس فةةي المجةةاالت العسةةكرية يسةةمح ل
مةن الةزمن رسةيس الةوزراء يلى مةد  العقةد الماضةي   ل السياسي التركي الاي قادالمتالزمات يلى تغاية التحو  

 ردوغان وحز  العدالة والتنمية )او الجاور اشسالمية(يإ  رج  طي  
ستنجح تركيا في التوفيق بين الرؤ  الرعبية  مد ً  رات السياسية الداخلية المستقبلية إلى أي  د التطو  وقد تحد  

يةات يات الرخصية وحقوط األقل  الحر   التي تحبا القومية التركية والقيم اشسالمية السنية، من جهة، وبين حماية
ل وحكم القانون ومبدأ الحكم العلماني، من جهة ثانيةي وهناك العديد من القضايا التي يمكةن أن تتضةافر لترةك  

 ا:؛ وأبرزه2013قوام استفتاء رعبي حول دستور جديد في العام 
ةةة ني )منظمةةةة إرهابيةةةة حسةةة  ال الكردسةةةتا= وضةةةع األكةةةراد األتةةةراك، بمةةةا فةةةي الةةةك األيضةةةاء فةةةي حةةةز  العم 

 تصنيف الواليات المتحدة(؛
 العسكري؛ –= التوازن المدني 

 = دور الدين في الحياة العامة؛
 ية الصحافةي= حر  

 (ي2015( والبرلمانية )2014قد يكون اا تأثير معتبر في نتاسج االنتخابات الرساسية ) ،وهاا، بدور 
 أن يوليها الكونغرس اهتمامًا بالغًا؛ وهي: تستحق   ، هناك مواضيع رسيسية ثالثةوفي الرأن التركي

   رات السياسةية الحاصةلة فةي سةوريا العمل مع تركيا في الررط األوس  بهةدع التةأثير فةي نتةاسج التطةو
 والعراط وأفغانستان وبلدان أخر ؛ ومواجهة النفوا اشيراني؛ والمحافظة يلى االستقرار؛

  مكانيةةةة تحسةةةين هةةةا  التر  –مةةةا رةةةهدتن العالقةةةات اشسةةةراسيلية كيةةةة مةةةن تةةةدهور فةةةي الفتةةةرة الماضةةةية، وا 
 العالقات، وكيفية تأثير الك في العالقات بين تركيا والواليات المتحدة؛

                                      
 .2013نيسان/ 23تقرير أِعدّ للجان الكونغرس،  )*(

Congressional Research Service [CRS]. 
 متخّصص في شؤون الشرق األوسط. )**(
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  مسةةةألة صةةةدور قةةةرار يةةةن الكةةةونغرس أو بيةةةان يةةةن الةةةرسيس األميركةةةي بخصةةةوص إمكانيةةةة أن تكةةةون
األولةةةةى  نةةةةاء الحةةةةر  العالميةةةةةاألرمةةةةن أث مجةةةةزرة جماييةةةةة بحةةةةق  اشمبراطوريةةةةة العثمانيةةةةة قةةةةد ارتكبةةةةت 

 )االمبراطورية العثمانية كانت الدولة السلف بالنسبة إلى الدولة التركية المعاصرة(ي
 كالك، هناك اهتمامات أخر  في الرأن التركي لد  صانعي السياسة في الواليات المتحدة؛ ومنها:

 يات المسيحية في تركيا؛= حقوط األقل  
 تحاد األوروبي؛= مركلة انضمام تركيا إلى اال

 = زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا؛
 = دور األتراك في النزاع القبرصيي

وتجةةةدر اشرةةةارة إلةةةى أن الكةةةونغرس يرصةةةد حةةةوالي خمسةةةة ماليةةةين دوالر سةةةنويًا كمسةةةايدة يسةةةكرية وأمنيةةةة 
ة تزيةةد يلةةى المليةةار م االتحةةاد األوروبةةي لتركيةةا مسةةايدات تقنيةةة وماليةةة بقيمةةلتركيةةاي وفةةي الوقةةت الحةةالي، يقةةد  

 دوالر، كديم في مرحلة ما قبل االنتسا ي
ر فةي أحةوال الرةرط األوسة ؛ التركةي فةي القضةايا التةي تةؤث   -ز التعةاون األميركةي، يتعةز  2011ومنا العةام 

وقد وافق األتراك يلى استضافة رادار أميركي من رادارات منظومة الدفاع الصاروخي لحلف رمال األطلسي؛ 
رات و أن التطةو  دان حاليًا يلى تنسيق الجهود للتعامةل مةع الصةراع الةداسر فةي سةورياي ومةع الةك، يبةدويعمل البل

سةةراسيل، إلةةى جانةة  بعةةأل المواضةةيع األخةةر ، تطةةر  تسةةاؤالت الحاصةةلة فةةي يهةةد أوبامةةا، والمتعل   قةةة بسةةوريا وا 
تراك في المستقبل المنظةور ويلةى يم المعتبرة لد  األميركيين واألاألولويات االستراتيجية والق   تقاطعحول مد  

 المد  الطويلي
  ّّمةّوقضاياّتعنيّالكونغرسمقد
فةي الوقةت نفسةن العالقةات  وتطةو رتيات العالمية لمصالح الواليةات المتحةدة مةع مةرور الةزمن؛ رت التحد  تغي  

ةة ةةة منةةا حقبةةة الحةةر  البةةاردة(ي وبالمقارنةةة مةةع المبةةين الواليةةات المتحةةدة وتركيةةا )حليفتهةةا المهم  ص اضةةي، يخص 
ي دورًا مهمةةًا فةةي تةةأطير ومراقبةةة أنةةن يةةؤد   الكةةونغرس مبةةالي قليلةةة نسةةبيًا كمسةةايدات يسةةكرية وأمنيةةة لتركيةةا؛ إال  

العالقةةات بةةين وارةةنطن وأنقةةرةي وهنةةاك العديةةد مةةن الموضةةويات السياسةةية الخارجيةةة والداخليةةة التةةي لهةةا داللةةة 
 معتبرة بالنسبة إلى مصالح األميركييني

ةةومنةةا الث ة لجهةةة الةةديم االقتصةةادي، أو تعزيةةز مانينيةةات، ترةةهد تركيةةا تغييةةرًا داخليةةًا اا بعةةد جةةوهري؛ وخاص 
يةي وقةةد سةةايد هةةاا يم اشسةةالمية السةةن  القةةدرات االقتصةةادية، لطبقةةة وسةةطى مةةن الةةداخل األناضةةولي تتمسةةك بةةالق  

  سةةةيس الةةةوزراء رجةةة  طي ةةةل السياسةةةي الحاصةةل الةةةاي قةةةادة طةةةوال العقةةةد الماضةةي ر التغييةةر يلةةةى تغايةةةة التحةةةو  
إردوغان والرسيس يبدهللا غةول )أنظةر الملحةق (أ((، المنتميةان إلةى حةز  العدالةة والتنميةة؛ وهةو الحةز  التركةي 

ي ويلةةى مةةد  يقةةود مةةن 2002المعةةروع بميلةةن اشسةةالمي، والةةاي وصةةل إلةةى الحكةةم للمةةرة األولةةى فةةي العةةام 
خبهةةةا العلمانيةةةة والحصةةةون األخةةةر  لقلعتهةةةا وقضةةةاسها ون  ت الجمهوريةةةة التركيةةةة تعتمةةةد يلةةةى جيرةةةها الةةةزمن، ظل ةةة
ة برةيء مةن حيويتهةا الديمقراطيةة ع السياسةي واآليةديولوجي، مضةحي  في حمايةة نفسةها مةن التطةر  ، )*((الكمالية(

                                      
 نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية. )*(
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رات السياسةية القضةاسية والتطةو  في هةا  العمليةةي ويبةر سلسةلة مةن االنتخابةات واالسةتفتاءات الرةعبية والقةرارات 
ويكةس الةك  ؛عةًا بالطةابع المةدنيرت تركيةا، وغةدًا نظامهةا أكثةر تطب  اخل النظةام الدسةتوري القةاسم، تغي ةاألخر  د

 يم المحافظةيتكريس الطبقة الوسطى الجديدة لجهودها في خدمة اقتصاد السوط والق  
ّبياناتّمختصرةّعنّتركيا

   (2012 –نسمة )رقم تقديري  75627384ان: السك 
 :ي2كم783562 المساحة 

 مليون نسمة(؛ إزمير  4.97مليون نسمة(؛ أنقرة ) 13.85اسطنبول ) مدن األكثر ازدحامًا بالسكان:ال
 –مليةةون نسةةمة( )أرقةةام تقديريةةة  2.13مليةةون نسةةمة(؛ أضةةنا ) 2.69مليةةون نسةةمة(؛ بورسةةا ) 4.01)

 (ي2012

  :نسةةة  تقديريةةةة12-7ات أخةةةر : أقلي ةةة%؛ 18%؛ أكةةةراد: 75-70الجمايةةةات اشثنيةةةة: أتةةةراك( % – 
 (ي2012

  :(؛  خرون )مسيحيون ويهود(: 25-12%؛ يلويون: 88 – 75ة: % )سن  99.8الدين: مسلمون%
 ي0.2

   إناث( )نس  تقديرية 80% اكور؛ 95% )87ان الاين يستطيعون القراءة والكتابة: نس  السك %– 
2004) 

   (ي2012-ية% )نسبة تقدير 24.9: سنة أو أقل   14 ان الاين هم في سن  النسبة المسوية للسك 

   (ي2012 –% )نسبة تقديرية 2.2ي اشجمالي: الحقيقي للناتج المحل   النمو 

  :(ي2013 اار: –)نسبة تقديرية  7.3التضخم 

  :(ي2012كانون األول/ –% )نسبة تقديرية 10.1البطالة 

  :(ي2012 –% )نسبة تقديرية 2.0العجز في الموازنة 

   (2012 –% )نسبة تقديرية 36.8جمالي: ي االنسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحل 

   (2012 –% )نسبة تقديرية 8.2ي االجمالي: نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الناتج المحل 

حصةةةةاء التركةةةةي؛ وحةةةةدة المعلومةةةةات االسةةةةتخبارية االقتصةةةةادية؛ وكالةةةةة االسةةةةتخبارات * المصةةةةدر: معهةةةةد اش
 ي[The World Factbook]المركزية؛ نررة 

 
 07 ةيوجد خريط

 
جهةةا ونفواهةةا فةةي منطقتهةةاي وفةةي الوقةةت ااتةةن، حةةاول القةةادة ل الةةداخلي تركيةةا يلةةى زيةةادة تول  لقةةد سةةايد التحةةو  

األتةةراك صةةون تحالفةةات بلةةدهم التقليديةةة ويالقاتةةن االقتصةةادية مةةع البلةةدان الغربيةةة فةةي حلةةف رةةمال األطلسةةي 
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ا يند مفترط الطرط بين أوروبا و سةيا، ويلةى دين بركل روتيني يلى أهمية موقع تركيواالتحاد األوروبي، مؤك  
 ي1(بالعمق االستراتيجي( وحلفاء   ة نايمة متنامية، يمد  ع بن البلد من قو  أن هاا الموقع، مع ما يتمت  

زة اليةةةوم وهكةةةاا، يمكةةةن القةةةول إن األهميةةةة الجيوسياسةةةية لتركيةةةا، بالنسةةةبة إلةةةى الواليةةةات المتحةةةدة، باتةةةت معةةةز  
لتركيةا  قليمي الممتد  سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ودينيًا(ي ومن الممكن أن يعتمد النفوا اشبأهميتها كحليف ورمز )

هةةةةا االقتصةةةةادي الةةةةاي منحهةةةةا المرتبةةةةة السادسةةةةة يرةةةةرة بةةةةين بلةةةةدان العةةةةالم مةةةةن حيةةةةث حجةةةةم يلةةةةى اسةةةةتمرار نمو  
 االقتصادي

طوي يلى قدر كبير من التعقيد المصالح األميركية والتركية؛ فالعملية هنا تن تقاطعوليس من السهل قياس 
والديناميةةي لكةةن، مةةن الواضةةح أن التقةةار  بةةين األميةةركيين واألتةةراك حةةول قضةةايا الرةةرط األوسةة  يرةةهد ازديةةادًا 

 ؛ والك بفعل ياملين اثنين:2011ملموسًا منا العام 
ل يةةةةر  القةةةةادة األتةةةةراك حاجةةةةة إلةةةةى المسةةةةايدة مةةةةن جانةةةة  الواليةةةةات المتحةةةةدة، ديمةةةةًا لعمليةةةةة التحةةةةو   (1

 ،يًا لألطةةراع التةةي تسةةعى إلةةى تقةةويأل االسةةتقرار االقليمةةي يمومةةاً الةةديمقراطي فةةي المنطقةةة، وتصةةد  
والتركي الداخلي يلى وجن الخصوص، بما في الك النظامان اشيراني والسوري والعناصر اشرهابية 

 ان األكراد في البلد؛من وس  السك  
الفها مع تركيا فةي سةعيها إلةى حمايةة مصةالحها فةي قد تكون الواليات المتحدة أكثر ايتمادًا يلى تح (2

ع انحسار الحضور األميركي فةي ة العسكرية األميركية في العراط مع توق  المنطقة، بعد انتهاء المهم  
 الررط األوس  مستقباًلي

 راتتركية رفيعة المستو ، في مناسبات كثيةرة، حةول التطةو   –ت ها  العوامل إلى مراورات أميركية ولقد أد  
ةة روا فةةي سةةوريا والمنطقةةة يمومةةًاي وباشضةةافة إلةةى الةةك، أوردت تقةةارير اات صةةلة أن المسةةؤولين األميةةركيين فس 

نةةةاار المبكةةةر يلةةةى أراضةةةيها، كجةةةزء مةةةن ، يلةةةى استضةةةافة رادار أميركةةةي لإ2011موافقةةةة تركيةةةا، فةةةي أيلةةةول/
ةةيلةةى أنهةةا يال ،2منظومةةة الةةدفاع الصةةاروخي لحلةةف رةةمال األطلسةةي، لصةةالح أوروبةةا ة مةةن يالمةةات مةةة مهم 

اع لةين وصةن  اهتمام األتراك بإدامة التعاون اشستراتيجي مع وارنطني وخالل األيوام السابقة، كان بعأل المحل  
قلةق حيةال إمكانيةة االيتمةاد يلةى تركيةا كحليفةة يلةى المسةتو   يةنروا السياسة األميركيين واألوروبيةين قةد يب ة

الة لفكرة فرأل يقوبات أممية يلى إيران الك نظرًا لمعارضتها الفع  الثناسي وفي إطار حلف رمال األطلسي؛ و 
 ي3ي العالقات بينها وبين إسراسيل، من جهة ثانيةبسب  برنامجها النووي، من جهة، ولترد  

                                      
1 = Ahmet Davutoglu, "Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring", International Policy and 

Leadership Institute and Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), Turkey Policy Brief Series, 2012 – Third 

Edition. 

السياسةية اققليميةة  ، أحمد داود أوغلو، مبادئ السياسةة الخارييةة والهيكلةة[TEPAV])المعهد العالمي للسياسة والقيادة، ومؤسسة البحوث السياسية االقتصادية في تركيا 

 لتركيا(. وانظر أيضاً:

= Gareth Jenkins, "On the edge- The AKP shifts Turkey's political Compass", Jane's Intelligence Review, August 2, 2010. 

 حزب العدالة والتنمية يحرف بوصلة تركيا السياسية(. –)على الحافة 
، في التعامل مة  مووةوع الةدفاع الصةارومي )مقاربةة إدارة أوبامةا(، [EPAA]المقترحة "للمقاربة التكيّفية األوروبية الممرحلة"  يمكن االّطالع على وصف للعناصر 2

 ...2011أيلول/ 15وللخّط الزمني لعملية نشر المنظومة الدفاعية الصارومية، بالعودة إلى البيان الصحافي الذي أطلقه البيت األبيض بتاريخ 

= http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/15/fact-sheet-implementing-missile-defense-europe  

 ية األوروبية الممرحلة" بأنها وسيلة لموايهة التهديدات الصارومية من يانب إيران. وانظر أيضاً:وبشكل واوح، تصف هذه الوثيقة "المقاربة التكيف

= CRS Report AL34051, Long Range Ballistic Missile Defense in Europe, by Steven A. Hildreth and Carl Ek. 

 )الدفاع الصارومي البالستي البعيد المدى في أوروبا(.
(، التي حصلت في المياه الدولية، في ظروف مختلف عليها، وأدت إلى وفةاة ثمانيةة أتةراك وأميركةي واحةد 2010و  كذلك في أعقاب حادثة أسطول غّزة )أيار/كان الو 3

 من أصل تركي. إالّ أن عالمات تردّي العالقات كانت قد سبقت تلك الحادثة.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/15/fact-sheet-implementing-missile-defense-europe
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 المواضيع والمساسل التالية: وللكونغرس األميركي اهتمام يالي المستو  بالرأن التركي فيما خص  
   ليمي في الررط األوس  بمدا  األوس  =قر اشالتعامل مع التغي 

مثل سوريا والعةراط  في بلدان   ،هل ستأتي السياسات التركية منسجمة ومتوافقة مع مصالح الواليات المتحدة
ان وحركات المعارضة والحكومات فيما يتعلق بالديم السياسي والمادي للسك   ،ومصر وتونس وليبيا وأفغانستان

اة األنظمةةة المسةةتبدة؛ واأليمةةال اشنسةةانية و/أو العسةةكرية المغط ةة اليةةة والمسةةتقبلية ضةةد  االنتقاليةة؛ والعقوبةةات الح
 من النفوا اشيراني؟ أو قد ترمل استخدام أراأل  أو قوايد تركية؛ والحد   ،دوليًا التي ترمل

  التركية = –إسراسيل والعالقة األميركية 
ةة سةةراسيل؛ وخاص  ة بعةةد بةةوادر التحسةةن التةةي ظهةةرت فةةي مطلةةع مةةا هةةي فةةرص تحسةةين العالقةةات بةةين تركيةةا وا 

ر في المسةايي المباولةة مةن قبةل الواليةات المتحةدة يلةى صةعيد ؟ييي وكيف لها  العالقات أن تؤث  2013العام 
ر هةةا  اشسةةالمية، هةةل يمكةةن أن تةةؤث   –سةةتمرار المرةةاحنات التركيةةة اقليمةةي؟ييي وفةةي حةةال األمنةةي اشالتنسةةيق 

 نغرس يمومًا حيال وضع تركيا كبلد حليف في إطار حلف رمال األطلسي؟المراحنات في رؤ  أيضاء الكو 
   ق بالمجزرة األرمنية =القرار المتعل 

لة، لمسألة إصدار قرار برلماني أو بيان رساسي أميركي يطلةق صةفة ما هي نقاط الجدل الدايمة، أو المعط  
مسةةةات اآلالع مةةةن األرمةةةن أثنةةةاء  بحةةةق   (المجةةةزرة الجماييةةةة( يلةةةى األيمةةةال التةةةي ارتكبتهةةةا السةةةلطات العثمانيةةةة

ر فةةي العالقةةات والتعةةاون الةةدفايي الحةةر  العالميةةة األولةةى؟ييي وكيةةف يمكةةن لمثةةل هةةاا القةةرار أو البيةةان أن يةةؤث  
 بين الواليات المتحدة وتركيا؟

  يات الدينية غير المسلمة =األقل   حقوط 
يةةنمةةا هةةو الةةدور المناسةة  الةةاي يسةةتطيع أن  عيد ديةةم حقةةوط المجتمعةةين المسةةيحي الكةةونغرس يلةةى صةة يؤد 

 واليهودي داخل تركيا؟
ل إمكانية انضمام اع السياسة األميركية اهتمامًا بالمركلة الراهنة التي تعط  ظهر الكثيرون من صن  وكالك، ي  

رات السياسةةية الحاصةةلة يلةةى الحلبةةة التركيةةة الداخليةةة، بمةةا فيهةةا المسةةألة تركيةةا إلةةى االتحةةاد األوروبةةي؛ وبةةالتطو  
ان اليونةانيين الكردية؛ وبموضوع تحسين التبادل التجاري مع األتةراك؛ وبةدور تركيةا فةي النةزاع العهيةد بةين السةك  

 واألتراك حول السيطرة يلى قبرصي
وحسةةة  (االسةةةتالع التركةةةي فةةةي أميركةةةا( )منظمةةةة تةةةديو إلةةةى إقامةةةة يالقةةةات إيجابيةةةة بةةةين تركيةةةا والواليةةةات 

 ي20134يضوًا، منا نيسان/ 157 حول تركيا واألميركيين األتراك( يضم   البرلمانيالمتحدة( أصبح (المجمع 
 ّنظرةّعامةّإلىّالبلد

يةةات الدينيةةة، واألقل   5الع يلةةى خلفيةةة تاريخيةةة حةةول تركيةةا ويلةةى معلومةةات يةةن حركةةة (فوتةةوال  غةةولن(لالط ةة
 أنظر الملحق (ج(ي

 = السياسات الداخلية
                                      

4 = http://www.tc-america.org/in-congress/caucus.htm.  
ذين ينتمون إليها أنهم حركة "غولن" هي عبارة عن مجموعة متعدّدة الويوه من األفراد والمنظمات في تركيا وفي بلدان أمرى حول العالم. والمعروف عن األشخاص ال 5

 اً تركياً سابقاً يعيش اليوم في الواليات المتحدة.إمام –بالتأييد أو التعاطف  –يقلّدون 

http://www.tc-america.org/in-congress/caucus.htm
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العسةكري للبلةد، وفةي العديةد  –ر حتمةًا فةي التةوازن المةدني ث  ما ترهد  تركيا مةن تطةورات سياسةية داخليةة يةؤ 
يةةةة الكرديةةةة مةةةن القضةةةايا األخةةةر ، التةةةي أبرزهةةةا: الجةةةدل الةةةداسر حةةةول الةةةدين فةةةي الحيةةةاة العامةةةة؛ ووضةةةع األقل  

 يات المجتمع المدنيي وبةدورها، مةنية الصحافة وحر  ثنية والدينية األخر ؛ والقلق المتزايد يلى حر  يات اشواألقل  
ة رات المتعلقة بها  المواضيع يلى تحديد من يرسم ركل السياسةي وترير تقارير يد  ح أن تسايف التطو  المرج  

، 2013إلى أن رسيس الوزراء إردوغان قد يسعى إلى إقنةاع البرلمةان التركةي بةإجراء اسةتفتاء رةعبي، فةي العةام 
ةتوق ةي وي6ع صةالحيات رساسةة الجمهوريةة فةي تركيةاحول دستور جديد يوس   ردوغةان إح ع معظةم المةراقبين أن يرر 

ع إجراؤهةةا فةةي خريةةف العةةام )متوق ةة 7نفسةةن لمنصةة  رسةةيس الجمهوريةةة فةةي أول انتخابةةات رساسةةية تركيةةة مبارةةرة
ةةةيةةةة، التةةةي غالبةةةًا مةةةا تقةةةيس التحةةةو  (ي وأمةةةا االنتخابةةةات المحل  2014 ة الت يلةةةى صةةةعيد الةةةرأي العةةةام الرةةةعبي لألم 

االنتخابةات البرلمانيةة فةي  سةتتم   ؛ أي قبةل االنتخابةات الرساسةية؛ فةي حةين2014/رة فةي  ااربكاملها، فهي مقةر  
 ي2015العام 
 //ّاألحزابّفيّالبرلمانّالتركي1الجدولّرقم://ّ

 (2011)يلى أساس االنتخابات الوطنية التي أجريت في حزيران/
 ن العامالتوج   أيضاء في البرلمان 2011إقتراع حزيران/ الحز 
التنميةة زييمةن حز  العدالة و 

   إردوغانرج  طي  
ليبراليةةةة اقتصةةةادية ومحافظةةةة  326 49.8%

 إجتمايية
حةةةةةةةز  الرةةةةةةةع  الجمهةةةةةةةوري 

 روغلوأزييمن كمال كيليجد 
ديمقراطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اجتماييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  135 26%

 ومصالح يلمانية
 نحةةز  العمةةةل القةةةومي زييمةةة

 دفلت بهلجي
ريايةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةالح القوميةةةةةةةةةة  53 13%

 التركية
طيةةةةةة حةةةةةز  السةةةةةالم والديمقرا

زييمةةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةةةةةدين 
 دميرتاس

ثنيةةةةةةةةةة ريايةةةةةةةةةة المصةةةةةةةةةالح اش 36 6.6%
لألكةةراد وضةةمان الديمقراطيةةة 

 االجتمايية
المصةةةدر: المجلةةةس األيلةةةى لالنتخابةةةات فةةةي تركيةةةا، األحةةةزا  واالنتخابةةةات فةةةي موقةةةع أوروبةةةا يلةةةى الرةةةبكة 

 يالعنكبوتية
 ةةةين فةةةي حةةةز  السةةةاليضةةةاء الواحةةةد والسةةةت  النسةةةبة المسويةةةة النتخةةةا  األ حوا م والديمقراطيةةةة، الةةةاين ترر 

 ي(28ن في المالحظة)ين، كما هو مبي  كمستقل  
ي 8يةات المدنيةةبةاحترام الحر  م إردوغةان وحكومةة العدالةة والتنميةة ايون ويالميون فةي التةز ك مراقبون محل  ويرك  

التةدابير التةي اتخةاتها  ل مبعثًا روتينيًا للقلق في تركيا؛ لكةن  ية الصحافة يمث  ي يلى حر  ومن المعروع أن التعد  
                                      

%( من أصوات البرلمان؛ لكي يتمّكن من إيراء استفتاء شعبي. وحتّى اآلن، لم تنجح اللجنةة 60يحتاج حزب العدالة والتنمية إلى دعم من ماريه لينال األكثرية الغالبة ) 6

 كيا( في التوصل إلى إيماع حول مسودّة )يديدة( للدستور.الدستورية )المؤلّفة من ممثّلين لألحزاب األربعة في تر
 سابقاً، كان البرلمان التركي ينتخب رئيس الجمهورية باقتراع سّري. 7

8 = Council on Foreign Relations, U.S. Turkey Relations: A New Partnership, Independent Task Force Report No. 69, 2012, p. 

23: 
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ةة غيةةر مةةألوع  دة إلةةى حةةد  فت بأنهةةا مرةةد  السةةلطات فةةي األيةةوام األخيةةرة القةةت انتقةةادات يلةةى نطةةاط واسةةع ووص 
ي ومةةةةةةن هةةةةةةا  التةةةةةةدابير والممارسةةةةةةات: الترويةةةةةةع وااليتقةةةةةةال الجمةةةةةةايي 9ومدفويةةةةةةة بنزيةةةةةةات  يديولوجيةةةةةةة بحتةةةةةةة

اليين والسةةابقين، غالبةةًا بموجةة  قةةانون مكافحةةة اط العسةةكريين الحةة، وللرخصةةيات الكرديةةة والضةةب  10للصةةحافيين
 فراطياش ويعتبر  المراقبون الدوليون غامضًا وفضفاضًا إلى حد   ،إرها  تنتقد  منظمات حقوط اشنسان

بقضةةيتين وطنيتةةين  بعيةةد   يةةة السياسةةية مةةرتب  إلةةى حةةد  يةةة اشيةةالم والحر  رةةار هنةةا إلةةى أن الخةةوع يلةةى حر  وي  
 اثنتين؛ هما:

 ان تركيا األكراد؛حنات المتعلقة بسك  قضية المرا (1
ةوسةلدجهامر )أو بةاليوز(؛ والتةي ز  قضية التحقيقات الجناسيةة المعروفةة باسةم قضةية إيرجينيكةون  (2 م فيهةا ي 

أنةةن كانةةت هنةةاك مةةؤامرات شسةةقاط أو تقةةويأل حكومةةة العدالةةة والتنميةةة فةةي مطلةةع العقةةد األول مةةن هةةاا 
من العسكريين العاملين والمتقايةدين  300نية أكثر من ، أدانت محكمة مد2002ي وفي أيلول/11القرن 

رفع إلى المحكمة العليا التركية؛ وقد تصل إلةى المحكمةة في ها  القضيةي وما تزال قضايا االستسناع ت  
ى لةو كةان بعةأل المةؤامرات المعاديةة يي كثيرون فةي اشيةالم أنةن حت ةي ويد  12األوروبية لحقوط اشنسان
لسةلطات المعروفةة بمواالتهةا لحةز  العدالةة والتنميةة أو بتعاطفهةا مةع حركةة فةتح للحكومة حقيقيةًا، فةإن ا

ت المةةةةزايم فةةةةي إسةةةةكات أو إضةةةةعاع االخصةةةةام السياسةةةةيين واآليةةةةديولوجييني ويلةةةةى اسةةةةتغل   13هللا غةةةةولن
                                                                                                                        

يمقراطيةة التةي بين الواليات المتحدة وتركيا: شراكة يديدة"؛ حيث ورد أنه "...في بعةض المنةاط ، اسةتخدمت حكومةة العدالةة والتنميةة نفةس األدوات غيةر الد)"العالقات 

 استخدمتها سابقتها؛ فلم تبد أكثر ليبرالية من الحكومات التركية السالفة.." وأنظر أيضاً:

= The U.S. State Department's Country Report on Human Rights Practices 2010. 

(؛ وحسب "الملح  حول حّرية الصحافة العالمية"، الذي أصدرته منظمة "مراسةلون 2010)تقارير وزارة الخاريية األميركية حول ممارسات حقوق االنسان في البلدان/

 ولة، يرى تقييمها حسب مستوى الحّرية الذي يتمتّ  به السّكان(.د 179في قائمة تضّم  154، تحتّل تركيا المرتبة 2013بال حدود"، للعام 
التةي  ، ظهرت على الموق  اقلكتروني لسفارة الواليات المتحدة في أنقرة مالحظات مأموذة من مؤتمر صحافي عِقد في السفارة حول حادثةة التفجيةر2013شباط/ 5في  9

 –(، إلةى يانةب عةدد مةن المواوةي  األمةرى التةي تعنةي المصةالح األميركيةة 2013طةة التفتةيش )األول مةن شةباط/وقعت أمام المبنةى التةاب  لألميةرة هنةاك، واسةتهدفت نق

لةوزراء ورئةيس مجلةس النةّواب التركية. ومن بين هذه المالحظات، تلك التي أبداها السفير األميركي في تركيا، فرانسيس ريكياردون، والتي ياء فيهةا: "...تحةدّث رئةيس ا

زمنيةة طويلةة، ورية، في اآلونة األميرة، عن نشاطات لنظامكم القضائي ال تبدو سليمة في نظةركم. لةديكم نةّواب فةي البرلمةان ووةعوا وراء القضةبان لفتةرات رئيس الجمه

يين... لةديكم أسةاتذة يةامعيون )دامةل بتهم غير واوحة أحياناً... لةديكم قةادة عسةكريون مؤتمنةون علةى حمايةة هةذا البلةد، وِوةعوا أيضةاً وراء القضةبان كمةا لةو كةانوا إرهةاب

موظفةاً حكوميةاً قبةل سةتّة عشةر السجون(... لديكم الرئيس الساب  لمجلس التعليم العالي في تركيا مسجون بةتهم غيةر واوةحة، يبةدو أنهةا متعلّقةة بتطبيقةه للقةانون حةين كةان 

تراواً على ارتفةاع األقسةاط... وعنةدما يكةون لنظةام قضةائي مثةل هةذا األداء؛ وعنةدما يخلةط هةذا عاماً... لديكم طلبة مسالمون ُسجنوا ألنهم قاموا باحتجايات غير عنيفة اع

ن نعمةل مةن أيةل التوفية  بةين النظام بين المواطنين العاديين وبين األشخاص اقرهابيين، يغدو من الصعب على المحاكم األميركية واألوروبية أن تقف فةي موازاتةه... نحة

 ي البلدين..".العمليات القانونية ف
10 = "Not So Free", Economist, April 6-12-2013, 

صةحافياً  49ى األقةّل، يويةد )"ليست حّرة يداً"؛ حيث ورد أن تركيا هي اليوم رائدة على الصعيد العالمي في مجال سجن الصحافيين... وهناك تقديرات متفاوتة؛ لكن، علة

 وراء القضبان...(.
 ية وصّحة األدلّة على هذه الخطط المزعومة في الدوائر المحلية والعالمية.هناك مالف حول ويود وصالح 11

= Gareth Jenkins, "Ergenekon and Sledgehammer, and Politics of of Turkish Justice: Conspiracies and Coincidences", MERIA 

Journal, vol. 15, no. 2, June 2011; 

 ت العدالة التركية: مؤامرات ومصادفات..".)"إيريينيكون وسلديهامر وسياسا

= Sedat Ergin, "The Balyoz case is actually Starting now", hurriyetdailynews. Com, September 28, 2012; 

 )قضية باليوز بدأت اآلن في واق  الحال(...

= Yildiray ogur, "Listen, Balyoz is Speaking", todays zaman. Org, September 24, 2012. 

 )أنصتوا... باليوز يتكلّم(.
 ، تخض  تركيا لقرارات المحكمة األوروبية الخاّصة بحقوق اقنسان.1949كونها بلد عضو في مجلس أوروبا، منذ العام  12
عةةاطفين معةةه يؤيّةةدون بقةةّوة محاكمةةات لالّطةةالع علةةى وصةةف لحركةةة غةةولن، أنظةةر الملحةة  "ج". وتجةةدر اقشةةارة هنةةا إلةةى أن معظةةم المنتمةةين إلةةى هةةذه الحركةةة والمت 13

اف والعدالةة و/أو االنتقةام الةذي إيريينيكون وسلديهامر، ربما، وإلى حٍد ما، انطالقاً من مخةاوف حيةال ديناميةات السةلطة المجتمعيةة المةدارك "الغولنيةة" المتعلقةة باالنكشة

ه المخةاوف ناتجةة إلةى حةد بعيةد عةن تجربةة المحاكمةة السةابقة لفةتح ي غةولن، زعةيم الحركةة يشمل الجيش وغيره مةن األوصةياء علةى النخبةة العلمانيةة التركيةة. ولعةّل هةذ

يمكن أن تسفر عنه هةذه  الروحي، في ظّل الحكومات الخاوعة لتوييهات الجيش. وباقمكان استشعار حالة الخالف بين الحركة و"حزب العدالة والتنمية"، واستشراف ما

 سلبية، بالعودة إلى المعطيات التالية: الحالة في المستقبل من عواقب

 وتلك التي تلتها؛ 2012= سلسلة األحداث التي شهدها العام 

 = التصريحات العلنية قردوغان فيما يتعل  بضرورة إغالق باب المناقشة البرلمانية حول قضايا المحكمة المتعلقة بالجيش؛

 ي كانت ألعضاء حركة غولن والمتعاطفين معها صلة بها. أنظر، على سبيل المثال:= تبديل الحقائب القضائية وحقائب الخدمات المدنية الت

= M. Kemal Kaya and Svante E. Cornell, "The Big Split: The Differences that Led Erdogan and the Gulen Movement to Part 

Ways", Turkey Analyst, vol.5, no.5, March 5, 2012. 

 بير: الخالفات التي أدّت إلى االفتراق بين إردوغان وحركة غولن(.)االنقسام الك
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يرةةعرون بةةالقلق حيةةال النفةةوا المتوسةةع لحةةز  العدالةةة والتنميةةة؛ وهةةم  األغلةة ، هنةةاك بةةين األتةةراك أنةةاس  
الةةةةة لتمحةةةةيص وموازنةةةةة حكةةةةم الحةةةةز  الواحةةةةد مةةةةن وجةةةةود  ليةةةةات فع   –يلةةةةى مةةةةا يبةةةةدو  –نةةةةين غيةةةةر متيق  

مةا رةهدتن  ة فةي ظةل    إردوغان؛ وخاص  (الكاريزمي( والصديق لإسالم الاي يقف يلى رأسن رج  طي  
ر ة يلةةى نهةةج كمةةال أتةةاتوركي كمةةا ويعب ةةتركيةةا مةةن محةةاوالت شضةةعاع الجةةيش والقةةو  األخةةر  الوصةةي  

ي تغييةةةرات إردوغةةةان الدسةةةتورية المقترحةةةة إلةةةى إلغةةةاء بين يةةةن قلةةةق حيةةةال إمكانيةةةة أن تةةةؤد  بعةةةأل المةةةراق
 الفصل بين السلطاتي

14ّ=ّاالقتصادّوالتجارةّوالطاقة
لةى حةد بعيةد، مةن النمةو  لقد استفادت النجاحات السياسية التي حق   االقتصةادي  قهةا حةز  العدالةة والتنميةة، وا 

-2008لفتةةةرة زمنيةةةة قصةةةيرة أثنةةةاء األزمةةةة االقتصةةةادية العالميةةةة ) عةةةًا إال  التركةةةي المعتبةةةر الةةةاي لةةةم يرةةةهد تراج
ق )ينةدما حق ة 2002(ي إا أن الناتج المحلي االجمالي ازداد بقيمة فاقةت الثالثةة أضةعاع بةين العةامين 2009

ت ع التكةةةةتالاها تنةةةةو  )التةةةةي غةةةةا   الت النمةةةةو  ي كمةةةةا أن معةةةةد  2010ل فةةةةوز انتخةةةةابي( وحةةةةز  العدالةةةةة والتنميةةةةة أو  
التجارية، مثل (سابانجي( و(كوج( و(النمور األناضولية(؛ وهي يبارة ين مصالح تجاريةة صةغيرة إلةى متوسةطة 

ةةةالحجةةةم ت   لتها الصةةةين والهنةةةد ز فةةةي وسةةة  وجنةةةو  تركيةةةا( كانةةةت رةةةبيهة بتلةةةك التةةةي سةةةج  عنةةةى بالتصةةةدير وتترك 
أن ايتمةةاد تركيةةا فةةي االقتصةةاد يلةةى  واالقتصةةادات الناميةةة الكبيةةرة األخةةر  خةةالل العقةةد الفاسةةت مةةن الةةزمني إال  

يات ناتجةةةة يةةةن تبةةةاطؤ النرةةةاط االقتصةةةادي االسةةةتثمارات الخارجيةةةة )األجنبيةةةة( والصةةةادرات وضةةةعها أمةةةام تحةةةد  
لالتحةةةاد األوروبةةةي )الرةةةريك التجةةةاري الرسيسةةةي لألتةةةراك(ي وحسةةة  بيانةةةات أوردهةةةا المعهةةةد االحصةةةاسي التركةةةي، 

ةةةة ي إال  2012% يةةةةام 2.2إلةةةةى  2011% يةةةةام 8.8مةةةةن  ل النمةةةةو  إنخفةةةةأل معةةةةد   ي المعلومةةةةات أن وحةةةةدة تقص 
لةةى حةوالي  2013% يةةام 3.5ل إلةةى ع ارتفةةاع هةةاا المعةد  االقتصةادية تتوق ةة % فةةي األيةةوام األربعةةة التاليةةة، 5وا 

(بفضل التحسن الطفيف للظروع المالية واالقتصادية العالميةة(، مةن جهةة، ونتيجةة لزيةادة الطلة  االسةتهالكي 
 ي15مها مصرع تركيا المركزي، من جهة ثانية(بالتسهيالت المالية الحارة( التي قد   اً ز التركي، معز  

 ومن األهداع االقتصادية البنيوية المرجو تحقيقها في تركيا:
التحفيةةز يلةةى زيةةادة نرةةاطات البحةةث والتطةةوير، مةةن أجةةل ترةةجيع األتةةراك يلةةى اشبةةداع التكنولةةوجي  (1

 لعالمي؛وتغاية رو  التنافس لديهم يلى الصعيد ا
 تحقيق االنسجام والتناغم بين جهاز التربية والتعليم وحاجات القو  العاملة في المستقبل؛ (2

 زيادة وتنويع مصادر الطاقة لتلبية الحاجات االستهالكية المتزايدةي (3

ومةةن خةةالل السياسةةة الماليةةة و ليةةات التنظةةيم المختلفةةة، قةةد يسةةعى صةةانعو السياسةةة فةةي تركيةةا إلةةى اجتةةاا  
أن اجتاا  االسةتثمار  إلىالقصيرة األمد؛ مع اشرارة  ن االستثمارات األجنبية وتقليص حجم القروألالمزيد م

                                      
 كان لمايكل راتنر، المتخّصص في شؤون سياسة الطاقة، إسهام في إعداد بعض أيزاء هذا القسم من التقرير )المتعل  منها بقضايا الطاقة(. 14

15 = Economist Intelligence Unit, Country Report: Turkey, generated April 9, 2013. 

 (.2013نيسان/ 9)وحدة تقّصي المعلومات االقتصادية، تقرير البلدان: تركيا، 



 9 

األجنبي يكون مصحوبًا يمومًا بانتقال الخبرات والمهارات؛ في حين أن تقليص القةروأل القصةيرة األمةد يبقةى 
 ي16رضة ألن ينقل  يكسًا بصورة مفاجسةي  

الواليةةات المتحةةدة  وبةةي الرةةريك التجةةاري الرسيسةةي لتركيةةا؛ فةةي حةةين تحتةةل  ل االتحةةاد األور ى اآلن، يرةةك  وحت ةة
التجاريةةةة هةةةا  )بعةةةد االتحةةةاد األوروبةةةي وروسةةةيا والصةةةين(ي وبالنسةةةبة إلةةةى المرتبةةةة الرابعةةةة يلةةةى قاسمةةةة الرةةةراكة 

ن سةعي أي وصةحيح 17تركيةا المرتبةة الخامسةة والثالثةين يلةى قاسمةة الرةركاء التجةاريين الواليات المتحدة، تحتل  
ص نسةةبة تعاملهةةا التجةةاري مةةع االتحةةاد األوروبةةي )مةةن حةةوالي ، قل ةة1991تركيةةا وراء أسةةواط جديةةدة، منةةا العةةام 

%(، كنسةبة 5% إلةى نحةو 9%( ومةع الواليةات المتحةدة )مةن مةا يزيةد يلةى 40% إلى ما يزيد قلياًل يلةى 50
 هاا الصعيد بدأ يتجن صعودًايأن المنحنى يلى  مسوية من القيمة اشجمالية للتجارة التركية؛ إال  

 تجارة البضاسع بين الواليات المتحدة وتركيا -// 2* الجدول رقم//
 )بمليارات الدوالرات(

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 12.580 14.660 10.550 7.090 9.960 6.500 صادرات
 6.230 5.220 4.200 3.660 4.640 4.600 واردات

 18.810 19.880 14.750 10.750 14.600 11.100 جماليالحجم اش
 المصدر: وزارة التجارة األميركية، قسم التجارة الخارجية، مكت  اشحصاء األميركي

 
اين األميركيين في مجال األيمال، في ما يتعلق بأداء ويلى الرغم من المخاوع الموجودة لد  كبار المتنف  

% 65أن  2011يت في العام نتيجة لعملية مسحية استطاليية أجر   ناألجهزة القانونية والتنظيمية التركية، تبي  
د رجال األيمال هؤالء مستعدون لتنفيا المزيد من المراريع االستثمارية في تركياي وباشضافة إلةى الةك، أي ةمن 
ج الحكومةةة األميركيةةة مةةع الحكومةةة التركيةةة مةةن أجةةل % مةةن رجةةال األيمةةال المسةةتطلعة  راؤهةةم زيةةادة تةةول  88
يتحسةةةةين االسةةةةةتثمار وتسةةةةةهيل دخةةةةةول الرةةةةةركات األميركيةةةةةة إلةةةةى األسةةةةةواط التركيةةةةةة وتلطيةةةةةف منةةةةةا  يملهةةةةةا (يي

 ي18هناكيي(
ومةةن الواضةةح أن أهميةةة تركيةةا كمركةةز إقليمةةي محةةوري فةةي يمليةةة نقةةل الطاقةةة ترفةةع مةةن رةةأنها بالنسةةبة إلةةى 

ي 19يلةى المسةتو  الةداخليالمجةال،  ر لها الفةرص لتلبيةة حاجاتهةا المتزايةدة فةي هةااأسواط الطاقة العالمية وتوف  
تتمتةع بةن تركيةا جعةل منهةا دولةة معتبةرة فةي ضةوء المسةايي األميركيةة واألوروبيةة الراميةة  الةايع كمةا أن الموق ة

لةةين: حةةد المحل  أي لكةةن، كمةةا كتةة  20جنةةوبي لنقةةل الغةةاز الطبيعةةي مةةن بلةةدان المنرةةأ المختلفةةة إلةةى إنرةةاء ممةةر  
                                      

 .2012أنظر، على سبيل المثال: منظمة الدراسات المسحية )االستطالعية( لشؤون التعاون والتنمية في المجال االقتصادي: تركيا، تموز/ 16
 كاء التجاريين اآلمرين للواليات المتحدة، يمعتها لجنة التجارة العالمية األميركية...بيانات إحصائية عن وو  تركيا بالنسبة إلى الشر 17

= http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/cy_m3_run.asp.  
 .2011، تشرين األول/2011ت في تركيا للعام منتدى األعمال األميركي في تركيا، مناخ األعمال واالستثمارا 18

19 = Transatlautic Academy, Getting to Zero: Turkey, Its Neighbors, and the West, June 2010, citing Turkish government 

statistics. 

 )"العودة إلى الصفر: تركيا وييرانها والغرب"، م  االستشهاد بإحصاءات حكومية تركية(.
قةة ألوروبةا. وقةد كةان تركيةز عت الواليات المتحدة لنفسها استراتيجية طاقة تسمح لها بالعمل م  البلدان األوروبية واالتحاد األوروبي، سعياً إلى تنوي  مصادر الطاوو 20

ط إلةى أوروبةا، بواسةطة أنابيةب نفةط، عبةر األراوةي الواليات المتحدة على الجهود الرامية إلى إنشاء ممّر ينوبي قمدادات الغاز الطبيعي من بحر قزوين والشرق األوس

 التركية. أنظر على سبيل المثال:

http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/cy_m3_run.asp
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ال الاي يخةدم أهةدافها السياسةية يا يلى استخدام (ورقة الطاقة( يلى النحو الفع  من قدرة ترك (يييهناك قيود تحد  
ةة ة الةةةنف  الخارجيةةة؛ وأبةةرز هةةا  القيةةود حقيقةةة أن االقتصةةاد التركةةةي نفسةةن يعتمةةد يلةةى اسةةتيراد الطاقةةة، وبخاص 

يةةرانيي( ى مجمةةل ، تضةةايفت نسةةبة التجةةارة مةةع روسةةيا إلةة1991ي ومنةةا العةةام 21والغةةاز الطبيعةةي، مةةن روسةةيا وا 
ويةةالوة يلةةى %، نتيجةةة الزديةةاد قيمةةة واردات الطاقةةة بالدرجةةة األولةةىي 11% إلةةى 5قيمةةة التجةةارة التركيةةة مةةن 

تةةديرها الدولةةة( هةةاا، أفةةادت تقةةارير بةةأن رةةركة فرييةةة تابعةةة لرةةركة (روسةةاتوم( )الرةةركة النوويةةة الروسةةية التةةي 
)قةر  مينةاء  ، فةي أكويةو22الطاقة النووية التركيةدخلت في اتفاط لبناء وترغيل ما قد يكون أول معمل شنتاج 

 ي2016مرسين يلى البحر المتوس (، يلى أن تبدأ يملية اشنراء في العام 
ل إيران مصدرًا من مصادر الطاقةة بالنسةبة إلةى تركيةا )أنظةر: (إيةران(، أدنةا (ي لكةن، فةي أواخةر كالك، ترك  

، 23رأن نقل الغاز الطبيعي إلى األراضي التركية ويبرها، توصلت تركيا وأاربيجان إلى اتفاقات ب2011العام 
ي وقةةد حةةازت 2018الغةةاز فةةي العةةام  إنرةةاء  يبةةر األناضةةول، يلةةى أن يبةةدأ ضةة   أنابيةة  مقتةةر   بواسةةطة خةة   

ة فةي مجةال نقةل الطاقةة (غيةر الروسةية( االتفاقات المةاكورة اهتمامةًا خاصةًا كونهةا تفةتح البةا  يلةى سةابقة مهم ة
 ، يلى السما  بمةرور خة   2011ة( إلى أوروباي ومع الك، وافقت تركيا أيضًا، في أواخر العام و(غير اشيراني
الروسةةي يبةر مياههةةا اشقليميةةة فةةي البحةر األسةةود، وصةةواًل إلةةى  [South Stream]سةةتريم(  ثأنابية  (سةةاو 

أسةعار الغةاز الطبيعةي يبر رمال البلقان إلى إيطاليا(، مقابةل تخفيضةات فةي  هاا الخ    بلغاريا )يلى أن يمتد  
 الروسي الاي يرترين األتراك، حس  ما أوردتن بعأل التقاريري

ومةةةن البلةةةدان األخةةةر  التةةةي تريةةةى مصةةةالح تجاريةةةة مرةةةتركة مةةةع تركيةةةا، هنةةةاك الصةةةين، التةةةي ازدادت قيمةةةة 
يًا فةي مليةار دوالر سةنو  24إلةى حةوالي  2000تجارتها المرتركة مع األتراك من مليةار دوالر سةنويًا فةي العةام 

اغتنةام فةرص تجاريةة مةع يةدد مةن البلةدان العربيةة فةي  إلةىي وباشضةافة إلةى الةك، سةعت تركيةا 201124العام 
أن  ة واتفاقةةةةات السةةةةفر المعفةةةةى مةةةةن التأرةةةةيراتي إال  السةةةنوات األخيةةةةرة؛ والةةةةك مةةةةن خةةةةالل اتفاقةةةةات التجةةةةارة الحةةةةر  

يات المسةةتقبلية التةةي تبةةرز يلةةى طريةةق تحةةد  ة فةةي المنطقةةة يمكةةن أن تزيةةد فةةي الالسياسةةية المسةةتمر  االضةةطرابات 
 ، أو لجهة زيادة االستثمارات األجنبيةياالقتصاد التركي؛ إن لجهة تحقيق النمو  

ّ=ّالمسألةّالكرديةّ

                                                                                                                        
= Tolga Demirol, "Turkey's energy security and foreign policy", Turkish Review, January/ February 2012; 

 )أمن الطاقة التركية وسياسة تركيا الخاريية(.

= Transatlantic Academy, op. cit. 
 ديميرول، المصدر الساب . 21
(، نةّص علةى التعةاون النةووي السةلمي انسةجاماً مة  المعةايير واألعةراف الدوليةة 123سةنة )االتفةاق  15، وقّعت الواليات المتحدة وتركيا اتفاقاً لمدة 2008في حزيران/ 22

النووي؛ وهم ملتزمةون باتفةاق تةدابير األمةان وبةالبروتوكول اقوةافي مة  الوكالةة الدوليةة  المتعلقة بمن  انتشار األسلحة النووية. وكذلك، وقّ  األتراك معاهدة من  االنتشار

لعالمية في مجال الطاقة النووية(، للطاقة الذريّة. وهي مشاركة بصفة مراقب في "اقطار الدولي للتعاون في مجال الطاقة النووية" )كان معروفاً في الساب  باسم الشراكة ا

. ويعّزز هذا "اقطار" االستخدام السةلمي للطاقةة النوويةة عةن طرية  المسةاعدة علةى إقامةة 2007يات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا واليابان في العام الذي أنشأته الوال

قرار بالسعي إلى امتالك برنامج نووي عسةكري مراكز معالجة قنتاج الوقود النووي. وتركيا هي من البلدان اققليمية التي غالباً ما يتحدّث المحللّون عن إمكانية اتخاذها ال

رسةانة نوويةة منةذ سةتيّنيات القةرن ماّص بها إذا ما نجح أٌي من البلدان المجاورة لهةا )كةإيران مةثالً( فةي امةتالك أسةلحة نوويةة. ويعتقةد معظةم المحلّلةين أن إسةرائيل تملةك ت

 عن الكشف عن حقيقة تمووعها فيما مّص األسلحة النووية. أنظر: المنصرم، غير أنها تتّب  سياسة "الالشفافية النووية"، فتمتن  

= CRS Report R 41761, Turkey – U.S. Defense Cooperation: Prospects and Challenges, by Jim Janotti. 

 )التعاون الدفاعي بين تركيا والواليات المتحدة: توقّعات وتحديات(.
مليةار قةدم مكعّةب؛ يخّصةص  700و 565يا وأذربيجان، سوف تعبر األراوي التركية كمية من الغاز الطبيعي يتةراو  حجمهةا بةين حسب بنود االتفاق المعقود بين ترك 23

 مليارات قدم مكعّب لتلبية حاية تركيا المحلية. 210منها 
24 = Gokhan Bacik, "Envisioning the Asia-Pacific Century: Turkey between the United States and China", On Turkey, German 

Marshall Fund of the United states, December 8, 2011. 

 الباسيفي: تركيا بين الواليات المتحدة والصين(. –)تصّور للقرن اآلسيوي 
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ز وجود هؤالء في المناطق ان تركياي ويترك  % من سك  20يلى  15ثني الكردي ل أصحا  االنتماء اشيرك  
ة الفقيةةرة نسةةبيًا مةةن البلةةد؛ وكةةالك فةةي جيةةو  يلةةى امتةةداد األراضةةي التركيةةةي المدنيةةة والمنطقةةة الجنوبيةةة الرةةرقي

يهيةةةدة يعةةةود وبرةةةكل دوريةةةن كانةةةت تتفةةةاقم المرةةةاحنات بةةةين األكةةةراد األتةةةراك والدولةةةة التركيةةةة؛ وهةةةي مرةةةاحنات 
ي ومةةةن أبةةةرز يوامةةةل هةةةةاا الرةةةحن، رفةةةأل األكةةةةراد 1923تاريخهةةةا إلةةةى تةةةاري  تأسةةةةيس الجمهوريةةةة فةةةي العةةةةام 

يةةةران وسةةةوريا(، والتةةةدابير القاسةةةية التةةةي اتخةةةاتها االيتةةةر  اع بسةةةلطة الدولةةةة التركيةةةة )كمةةةا حةةةال أكةةةراد العةةةراط وا 
 ياءات والمطال  الكثيرة المتعلقة بحقوط اشنسانيالسلطات التركية لقمع الهوية الكردية؛ واالد  

 
14ّّيوجدّرسم

 
د االنفصالي واشرهةا  المةدني اللةاين مر  عًا لقمع الت، يخوأل الجيش التركي صرايًا متقط  1984ومنا العام 

ال مطالة  حةز  العم ة ي لكن  25يبدهللا أوجالن( تنظيمالملحق (أ( معلومات ين  ال ( )يضم  (حز  العم   يمارسها
ةالكردستاني، التي كانت ترك   أل السةقف تةدريجيًا، لتقتصةر أخيةرًا ز يلى االنفصال في بةاد  األمةر، راحةت تخف 

 ي26والسياسيةل في الحصول يلى قدر أكبر من االستقاللية الثقافية ث  يتمطموحًا  يلى هدع أقل  
فةي تسةةعينيات القةرن المنصةرم؛ ثةةم  أرةد  ال الكردسةةتاني وقةد بلةي الصةةراع بةين السةلطات التركيةةة وحةز  العم ة

ات التحةةالف العةةراط، بقيةةادة الواليةةات المتحةةدة، بعةةد فتةةرة مةةن ، ينةةدما غةةزت قةةو  2003سةةتأنف فةةي العةةام يةةاد لي  
ل الحةةز  جةةزًء مةةن نرةةاطاتن بنرةةاطات إجراميةةة لهةةدوء النسةةبيي وحسةة  مصةةادر فةةي الحكومةةة األميركيةةة، يمةةو  ا

، 1991ومنةةا انتهةةاء حةةر  الخلةةيج، يةةام رات مةةن خةةالل رةةبكة تعمةةل يلةةى امتةةداد أوروبةةاي ترةةمل بيةةع المخةةد  
ة فتةرة الصةراع الةداخلي ق ويطلةق هجماتةني وخةالل يستخدم الحز  مالجئ  منة لن في رمال العةراط؛ ومنهةا ينس 

ة ال الكردسةتاني، التةي تعمةل داخةل الحةدود في سوريا، نجح (االتحةاد الةديمقراطي( )المنظمةة الرةقيقة لحةز  العم 
( فةةي تحقيةةق قةةدر مةةن السةةيطرة يلةةى مسةةاحة معتبةةرة مةةن األراضةةي التةةي يسةةكنها األكةةراد قةةر  الحةةدود السةةورية
ةةالتركيةةةي وهةةاا يثيةةر سةةؤااًل جديةةدًا با –السةةورية  ال لنسةةبة إلةةى تركيةةا: (هةةل نرةةأت قايةةدة ديةةم أخةةر  لحةةز  العم 

 ي27يملياتن؟ييي( لقيادتن، أو كمعسكر لتدري  يناصر ، أو كمنطلق لرن   الكردستاني يستفيد منها األخير كمقر  
                                      

ركةي قتِلةوا منةذ بةدء الصةراع فةي مطلة  ت 11700أن حةوالي  [International Crisis Group]، أورد فري  2011// لتقرير صادر في أيلول/2في المالحظة رقم// 25

لمقةاتلين المنتمةين إلةى حةزب الثمانينيات، حسب تقديرات الحكومة التركية. ويشمل هذا العدد عناصةر أمةن ومةدنيين أتراكةاً، باقوةافة إلةى أكةراد غيةر مصةنّفين فةي عةداد ا

 مقاتل... 40000إلى  30000تاني الذين قتِلوا في الصراع بلغ العّمال الكردستاني. وأورد التقرير ذاته أن عدد مقاتلي حزب العّمال الكردس

= International Crisis Group, Turkey: Ending the PKK Insurgency, Europe Report, No. 213, September 20, 2011. 

 )تركيا: إنهاء تمّرد حزب العّمال الكردستاني(.
26 = U.S. Treasury Department Press Release, "Five PKK Leaders Designated Norcotics Traffickers", April 20, 2011. 

 (.2011نيسان/ 20)وزارة الخزانة األميركية؛ بيان صحافي، "ممسة من قياديّي حزب العّمال الكردستاني يصنّفون كتجار مخدرات"، بيان صادر في 
دات موّزعة على مساحة سهلية، أقّل اتساعاً، في الشةمال السةوري؛ مةا يعنةي أن منطقةتهم ال تضةاهي المنطقةة إالّ أن سّكان سوريا األكراد يعيشون بغالبيتهم في قرًى وبل 27

العّمةال الكردسةتاني رداً علةى الكردية في العراق من حيث صالحيتها كقاعدة للعمليات. ويقدّر بعض المراقبين أن يكون نظام األسد والنظةام اقيرانةي قةد توافقةا مة  حةزب 

 تراك للمعاروة السورية...دعم األ

= Heiko Wimmen and Muzehher Selcuk, "The Rise of Syria's Kurds", Carnegie Endowment of International Peace, February 5, 

2013. 

 )نهوض أكراد سوريا(

 وأن هناك روابط تاريخية بين الحزب واألكراد السوريين.، 1998ويدير بالذكر أيضاً أن سوريا ظلّت تستضيف قيادة حزب العّمال الكردستاني حتّى العام 

، نُِشرت تقةارير صةحافية مفادهةا أن االتحةاد الةديمقراطي )الكةردي( فةي سةوريا يتعةاون مة  مختلةف الجماعةات السةورية المعاروةة فةي إطةار 2013لكن، في مطل  العام 

ن البلد، ربما بناًء علةى حسةابات ملةص أصةحابها إلةى اسةتنتاج أن سةيطرة نظةام األسةد علةى هةذه المنةاط  ترتيبات األمر الواق  المتعلقة بالسيطرة على المناط  الشمالية م

 باتت معدومة أو شبه معدومة؛ أنظر، على سبيل المثال:

= Matthieu Aikins, "The Kurdish Factor", latitude. blogs. nytimes. com, April 1, 2013. 

 )العامل الكردي(.
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  بل الحكومة األميركيةال الكردستاني من ق  تصنيفات حز  العم  
 السنة التصنيف

 1997 منظمة إرهابية أجنبية
 2000 نظمة إرهابية يالمية بتصنيف باسنم

 2008 راتج للمخد  منظمة أجنبية بتصنيف باسن ككيان مرو  
 

وتدرك حكومةة العدالةة والتنميةة التركيةة أن دمةج األكةراد فةي المجتمةع التركةي، دمجةًا تكامليةًا، سةوع يتطلة  
مقاربةة التقليديةة القاسمةة يلةى األمةني إلى جانة  ال ي مقاربات سياسية وثقافية واقتصادية اات طابع إنماسي،تبن  

ال تحييد حز  العم  الجيش التركي في  أسلو فلطالما ايتبرت الحكومات الغربية ومنظمات حقوط اشنسان أن 
اشفةةراط )نتيجةةة لهةةاا األسةةلو ، جةةر   ق يلةةى األكةةراد ويقسةةو يلةةيهم إلةةى حةةد  الكردسةةتاني وتعطيةةل فعاليتةةن يضةةي  

ال الكردسةتاني أو تعةاطفهم هجير مسات اآلالع منهم، بسب  انتماسهم لحةز  العم ةايتقال اآلالع من األكراد وت
 معن(ي

ةةة يم التقليديةةةةي ال الكردسةةةتاني جمهةةةور معتبةةةر فةةةي المنةةةاطق الكرديةةةة الريفيةةةة، نظةةةرًا لمراياتةةةن الق ةةةولحةةةز  العم 
يةةةن الموقةةةف وبفضةةةل احترامةةةن للهويةةةة اشسةةةالمية العامةةةة، ابتعةةةد إردوغةةةان، مةةةع بعةةةأل الةةةوزراء فةةةي حكومتةةةن، 

ت الحكومةةة بعةةأل ديةةة للمواطنةةة فةةي تركيةةاي وتبن ةةالرسةةمي السةةابق الةةاي كةةان يةةرفأل االيتةةراع بالطبيعةةة التعد  
 ي إال  28التي سمحت بزيادة استخدام اللغات الكردية في مناهج التعليم والحمالت االنتخابية واشيالم اشجراءات

، والتةةي هةةدفت إلةةى إيطةةاء األكةةراد 2012أواخةةر العةةام ى ت حت ةةأن البيانةةات والمسةةايي الحكوميةةة، التةةي اسةةتمر  
لةةى إنصةةاع القةةادة القةةوميين والمحةةاربين القةةدامى مةةن أبنةةاء اشثنيةةة الكرديةةة، اهبةةت أدراج مزيةةدًا  مةةن الحقةةوط وا 
يةات العلنيةة لاليتةزاز القةومي مةن جانة  بسةب  أيمةال العنةف المتصةايدة والتجل   –بالمعنى السياسي  –الريا  

نةةة سةةواءي وقةد الحةة  بعةةأل المةةراقبين أن هنةةاك متالزمةةة معي   صةةريين واألكةةراد العنصةةريين يلةةى حةةد  األتةراك العن
ةة ال الكردسةةتاني نحةةو فتةةرة مةةن الصةةراع العنيةةف الةةاي ال حةةدود لةةن؛ والةةك تسةةير بالسةةلطات التركيةةة وحةةز  العم 

 ألسبا  مختلفة:
 استمرار فورات العنف؛ (1
 ة؛موجات االيتقال التي تالحق الرخصيات الكردي (2

ل إجةةراءات مةةنح األكةةراد مزيةةدًا مةةن الحقةةوط المدنيةةة واالسةةتقالل الةةاي يعط ةة الجمةةود السياسةةي المسةةتمر   (3
 المحلي؛

                                      
( من أّي قم  لهوية األكراد اقثنية أو اللغوية. ويُشةار 1982ادة القوميون األكراد بأن تخلو التغييرات المستقبلية المدملة إلى الدستور التركي )الموووع عام يطالب الق 28

 رة عن كيان ال يقبل التقسيم. ولغتها هي اللغة التركية".هنا إلى أن المادة الثالثة من الدستور التركي تبدأ بالعبارة التالية: "إن الدولة التركية، أرواً وشعباً، هي عبا

ركيا، يسعى األكراد أيضاً إلى ولما كان الدستور ينص على عدم يواز تعديل موادة الثالث األولى، يمكن القول إن مجّرد اقترا  أّي تغيير سيوايه معوقات قضائية. وفي ت

% حاليةاً( لألحةزاب السياسةية 10ية الكردية في السياسات التركية؛ وذلك عن طري  مفض عتبة االقتراع علةى النسةبة )تعديل قانون االنتخاب، بُغية زيادة المشاركة الوطن

عضةةواً مةن "حةةزب السةةالم والديمقراطيةة" )القةةومي الكةةردي( كمسةتقلّين، عةةن يمةةاهير فةي منةةاط  منفةةردة  61، ترّشةةح 2011الممثّلةة فةةي البرلمةان. وفةةي انتخابةةات العةام 

 ً محلّة منفردة ونالوا ستّة بالمئة مةن مجمةل أصةوات  36، نظراً لحسابات أدّت إلى استنتاج أن الحزب سوف لن يبلغ عتبة العشرة بالمئة. وفاز هؤالء المستقلّون في يغرافيا

 النامبين على امتداد البلد.
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 ي29قومي أمني الطابع ي القادة األتراك لرد  ز فرص تبن  الجداول الزمنية السياسية التي تعز   (4

، 2012ر كةةانون األول/ان، فةةي أواخةةغةةويلةةى الةةرغم مةةن هةةا  المؤرةةرات السةةلبية، كرةةف رسةةيس الةةوزراء إردو 
وجالن، في أال الكردستاني المعتقل، يبدهللا جري مفاوضات مع زييم حز  العم  ين أن االستخبارات التركية ت  

، أيلن أوجالن وقياديون  خرون في الحز  وقفةًا شطةالط 2013محاولة لنزع سال  الحز ي وفي أواخر  اار/
ةةالنةةار؛ غيةةر أن اسةةتمرار الهدنةةة مرهةةون بقةةدرة ال ال الكردسةةتاني واألكةةراد حكومةةة التركيةةة يلةةى إقنةةاع حةةز  العم 

ة التي تعنيهمي وير  بعأل المراقبين أن اردوغان ية إلى معالجة القضايا المهم  اآلخرين بأنها تسعى بصورة جد  
فةةي  ياليةةرسيسةًا لتركيةةا وسةعيًا إلةةى الحصةول يلةةى (نعةم( بنسةةبة  نأويةز بةةإجراء المحادثةات ديمةةًا لفةرص انتخابةة

السةةةتفتاء الدسةةةتوري الةةةاي سةةةيلي العمليةةةة )أنظةةةر: (السياسةةةات الداخليةةةة(، أيةةةال (؛ فةةةي حةةةين يفتةةةرأل مراقبةةةون ا
 خرون أن ما فعلن إردوغان )إطالط المحادثات مةع األكةراد( كةان لقطةع الطريةق يلةى أيةة تهديةدات كامنةة مةن 

كرديةة ورغبةة أوجةالن الرخصةةية ال الكردسةتاني فةةي سةوريا، أو ربمةا السةتغالل االنقسةةامات الجانة  حةز  العم ة
 يةيفي نيل الحر  

قةن مةن ومةا يمكةن أن تحق  ، ر المراقبون يةن جملةة مةن اآلراء فيمةا يتعلةق بصةوابية المفاوضةات وجةدواهاويعب  
ة أن غالبيةة هةؤالء  ال الكردسةتاني ألكةراد تركيةاي إال  توقعات؛ وأيضًا فيما يتعلق بمد  تمثيل أوجالن وحز  العم 

العلني بحصول ها  المفاوضات كان خطوة جريسة من رأنها تحريد الةديم  إردوغانن ايتراع المراقبين تر  أ
ل إلةى مجازفةة بتصةعيد الصةراع ما قد يتوصل إلين الجانبان، من جهة، وقد يتحو   لرعبي الواسع النطاط التفاط  

تةةةةراك، فةةةةي ي وفةةةةي مقابلةةةةة أجراهةةةةا معةةةةن أحةةةةد الصةةةةحافيين األ30فةةةةي حةةةةال فرةةةةلت المفاوضةةةةات، مةةةةن جهةةةةة ثانيةةةةة
سةةلمي للصةةراع  ردوغةةان السةةايية وراء حةةل  إي جهةةود رسةةيس الةةوزراء ، قةةال الةةرسيس أوبامةةا: (ييأحي ةة2013رةةباط/
 ي31  الكثير من األلم واألسى لرع  تركيا يلى مد  أكثر من ثالثين يامًاييي(الاي سب  
 ّالعالقاتّبينّالوالياتّالمتحدةّوتركيا

ّ=ّنظرةّعامة
ل الظةروع ر الةديناميات داخةل البلةدين وتبةد  الواليات المتحدة وتركياي ومةع تغي ةت يقود من التحالف بين مر  

بفعاليةةةة فةةةي  لالسةةةتثماررت كةةةالك الحسةةةابات األساسةةةية التةةةي دفعةةةت الواليةةةات المتحةةةدة قليميةةةة، تغي ةةةالعالميةةةة واش
ل التغييةر اآلخةر تمث ةالدفاع التركي وفةي تنميةة قةدرات تركيةا العسةكرية واالقتصةادية أثنةاء فتةرة الحةر  البةاردةي و 

بل الواليات المتحدة وفةي توكيةد تركيةا لموقعيتهةا كالية  في انحسار االيتماد التركي يلى الديم المادي من ق  
 معتبر يلى حلبة السياسة الخارجيةي

                                      
أسةوأ قتةال بةين حةزب العّمةال الكردسةتاني  2012وأواسط آب/ 2011، شهدت الفترة التي امتدّت بين صيف العام [International Crisis Group]حسب مجموعة  29

مقةاتلين مةن  405ينةدياً وريةل شةركة وعنصةراً مةن ميليشةيا حةرس القةرى؛ و 222شخصةاً: "... 711؛ حيث أدّت المعارك إلى مقتةل 1999والسلطات التركية منذ العام 

 مدنياً...". 84حزب العّمال الكردستاني؛ و

= International Crisis Group, Turkey: The PKK and a Kurdish Settlement, Europe: The PKK and a Kurdish Settlement, Europe 

Report, No. 219, September 11, 2012. 

 )تركيا: حزب العّمال الكردستاني وتسوية كردية(.
 أنظر، على سبيل المثال: 30

= "The war may be over", Economist, March 30- April3, 2013. 

 )قد تكون الحرب منتهية(
 مقابلة م  الرئيس األميركي باراك أوباما، أيراها بينار إرسوي، من ميليّت، ونقلتها صحيفة "حّريت"... 31

= "Obama "applauds"Turkey's effort to find peaceful Solution to Kurdish problem", hurriyetdailynews. Com, February 10, 2013. 

 )أوباما يُحيّي مساعي تركيا الرامية إلى إيجاد حّل سلمي للمشكلة الكردية(.
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يةةة العالقةةة تهم توكيةةد أهم  يلةةى إظهةةار ني ةة األميركيةةةومنةةا بدايةةة يهةةد أوبامةةا، يحةةرص المسةةؤولون فةةي اشدارة 
، قةةام الةةرسيس أوبامةةا بزيةةارة إلةةى تركيةةا؛ وفةةي تلةةك 2009مةةع تركيةةاي وفةةي نيسةةان/ األوجةةندة اتيجية المتعةةد  االسةةتر 

ثًا يةةن (نمةةواج يةةن الرساسةةة(، خاطةة  أوبامةةا البرلمةةان فةةي أنقةةرة، متحةةد  ل زيةةارة لةةن بعةةد تول  الزيةةارة )التةةي كانةةت أو  
ويلةةى تركيةةا والواليةةات المتحةةدة أن تقفةةا معةةًا،  الرةةراكة( المنرةةود، فقةةال: (يييتركيةةا بلةةد حليةةف بةةالي األهميةةةييي

 يات زماننا هاايي(يبا يلى تحد  وتعمال معًا، لتتغل  
سراسيل، كرفت  اها األميركيون واألتراك الحقًا، فيما خص  أن المواقف والبيانات التي تبن   إال   يران وا  أرمينيا وا 

، سةحبت 2010يم واألولوياتي وفي  اار/الق  ين مراحنات كامنة بين الواليات المتحدة وتركيا حول جملة من 
ا  تةةةة، إثةةةر إيةةةداد لجنةةةة الرةةةؤون الخارجيةةةة فةةةي مجلةةةس النةةةو  تركيةةةا سةةةفيرها مةةةن الواليةةةات المتحةةةدة، بصةةةورة مؤق  

ا  المجلةس بخصةوص مسةألة إمكانيةة طر  يلى كامل نةو  ( ي  252األميركي تقريرًا اقترحت فين مرروع قانون )
ةةاألرمةة حصةةول مجةةزرة جماييةةة بحةةق   ة ة منهةةا حادثةةة أسةةطول غةةز  ني وبعةةد سلسةةلة مةةن األحةةداث الالحقةةة )وخاص 

واالقتةةراع فةةي مجلةةس األمةةن الةةدولي يلةةى قةةرار بفةةرأل يقوبةةات يلةةى إيةةران(، إنةةدفع بعةةأل أيضةةاء الكةةونغرس 
ةة ر ويب ةة ي32ن تركيةةا كبلةةد حليةةف للواليةةات المتحةةدة والغةةر ومسةةؤولي اشدارة إلةةى إثةةارة تسةةاؤالت يلنيةةة حةةول توج 

 ين مخاوع حيال مسألتين اثنتين:هؤالء 
ي بيانات ومواقف القادة األتراك إلى تقويأل أولوية يليا للواليات المتحةدة فةي الملةف النةووي أن تؤد   (1

 اشيراني؛
يران كتهديدي (2  أن تتناقأل ها  المواقف والبيانات مع تصنيف إسراسيل كحليفة وا 

رادار تةةةةابع لمنظومةةةةة الةةةةدفاع الصةةةةاروخي ، يلةةةةى استضةةةةافة 2011ويبةةةةدو أن موافقةةةةة األتةةةةراك، فةةةةي العةةةةام 
بتها النزايةات السةابقة يلةى حلبةة السياسةة ف إلةى حةد بعيةد حالةة التةوتر التةي سةب  األميركية/ الرمال أطلسية خف  

الخارجيةةةي وكةةالك، بةةدأ التعةةاون الوثيةةق بةةين الواليةةات المتحةةدة وتركيةةا فةةي الرةةرط األوسةة ، وفةةي سةةوريا تحديةةدًا، 
ديمقراطي ومنع إيران وأطراع أخر  من إاكاء نار المراحنات الطاسفيةة اشقليميةة وزيةادة بهدع ديم االنتقال ال
ويبدو أن األميركيين واألتراك كانوا يفترقون أحيانًا، في المقاربات وفي استرعار وتقويم تعقيد األزمات األمنيةي 

يلةى  –لصةراع واسةتعدادها األكبةر الحاالت الطارسة، ألسبا  أبرزها موقع تركيا الجغرافي القري  مةن منةاطق ا
يةي وباشضةةافة إلةةى الةةك، وحسةة  ى يلنةًا المنظوريةةة اشسةةالمية السةةن  للعمةةل مةةع أطةةراع أخةةر  تتبن ةة –مةا يظهةةر 
ةةتقريةةر أ   سةةتيفن تةةابع لمجلةةس العالقةةات الخارجيةةة )كةةان يلةةى رأسةةن  بةةل فريةةق يمةةل خةةاص  مةةن ق   2012يةةام  د  ي 
(يييتكرةةةف  )*(ومي؛ ومةةةادلين أولبرايةةةت، وزيةةةرة الخارجيةةةة السةةةابقة(المسترةةةار السةةةابق لرةةةؤون األمةةةن القةةة هةةةادلي

اسةةةتطاليات الةةةرأي العةةةام فةةةي تركيةةةا يةةةن أن لةةةد  الجمهةةةور التركةةةي انطبايةةةًا غيةةةر مستحسةةةن حيةةةال الواليةةةات 
ر اليةوم فةي المتحدةييي وهي مركلة من رأنها أن تلحق الضرر بالعالقات الثناسية؛ خاصة وأن الرأي العام يةؤث  

                                      
32 = "U.S. official: Turkey must demonstrate commitment to west", Today's Zaman, June 28, 2010. 

 )مسؤول أميركي: على تركيا أن تظِهر التزامها بالغرب(.
 هادلي"... –"تقرير أولبرايت  )*(

= Council on Foreign Relations, Task Force Report, ["Albright-Hadley Report"). 
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وممةةا ال رةةك فيةةن أن انطبايةةًا سةةلبيًا مةةن هةةاا  33الخارجيةةة التركيةةة أكثةةر منةةن فةةي أي وقةةت مضةةىيييي( السياسةةة
 النوع يكون كفياًل بإحداث مثل هاا الضرر في قرينة رعبية تركية ال تستهويها البلدان األجنبية(ي

وغلةو أيةر الخارجيةة داود ردويةان ووز إن العديد من المراقبين األميركيين انتقةادات إلةى رسةيس الةوزراء وقد وج  
يقةة التةي تعامةل ة الطر بةل اشثنةيني وكةان إردوغةان قةد اسةتنكر برةد  يلى ما بدا استخدامًا لمعايير مزدوجة مةن ق  

(بإرهةا  الدولةة(؛ ومفترضةًا أن العقوبةات  ة؛ واصةفًا الةك أحيانةاً ة في قطاع غةز  ينيين، وخاص  طسبها إسراسيل الفل
سةةايد يلةةى إنهةةاء حالةةة الجمةةود التةةي تعةةاني منهةةا يمليةةة السةةالم بةةين إسةةراسيل الدوليةةة يلةةى إسةةراسيل يمكةةن أن ت

تركيةةةةا؛ ووصةةةةف أيضةةةةاء الحركةةةةة ان قيةةةةاديين مةةةةن حمةةةةاس فةةةةي غةةةةوالعةةةةر ي وباشضةةةةافة إلةةةةى الةةةةك، التقةةةةى إردو 
الةةةرسيس اشيرانةةةي محمةةةود  هن ةةةؤوا(بالمقةةةاومين(، ولةةةيس (باشرهةةةابيين(؛ وكةةةان مةةةن القةةةادة العةةةالميين األواسةةةل الةةةاين 

)يلى الرغم من الخالفات التةي دارت حةول نزاهةة العمليةة  2009حمدي نجاد يلى إيادة انتخابن في حزيران أ
االنتخابيةةة(ي وكةةالك، قةةال إردوغةةان، دفايةةًا يةةن الةةرسيس السةةوداني يمةةر البرةةير وردًا يلةةى االديةةاءات المتعلقةةة 

 أن يرتكبوا أيمال قتل جمايييي(ي (يييال يمكن لمن ينتمون إلى الدين اشسالميبأحداث دارفور وغيرها، 
دفعت تركيا إلى التنسيق بركل أوثق  2010ة منا العام قليمية المستمر  ويلى الرغم من أن االضطرابات اش

ك مع الواليات المتحدة والبلدان األخر  في حلف رمال األطلسي، كان إردوغان يبرز بين الحين واآلخر ليرك  
الفلسةةطيني، يةةن  –مرةةكلة الصةةراع اشسةةراسيلي  د حةةل  ا أن إردوغةةان يؤي ةةكمةةي 34فةةي مواقةةف ودوافةةع هةةا  الةةدول

ر يةن السالم؛ وغالبًا ما يعب  طريق إقامة دولتين؛ وينتقد المقاربة التي تقودها الواليات المتحدة في إطار يملية 
 موقفن هاا يبر وساسل اشيالم العالميةي

35ّاألطلسي=ّالعالقاتّالثنائيةّوالتعاونّالدفاعيّمعّحلفّشمالّ
ة ز التحةالف بةين الواليةات المتحةدة وتركيةا يلةى العالقةة الدفاييةة، الثناسيةة منهةا والمنرةأة فةي إطةار لطالما رك 

يات لألمةةن القةومي األميركةي فةةي الرةرط األوسة ، أصةةبحت هةا  التحةد   حلةف رةمال األطلسةةيي ومةع وجةود كةةل  
أكثةر منهةا فةي حقبةة الحةر  البةاردةي وبةالنظر  – يقبةل الجةدل يلةى نحةو   –تركيا حليفةة للواليةات المتحةدة اليةوم 

ونقةل  ةر أراضةيها( لموضةعإلى موقع تركيا القري  من يدد من البقاع العالمية الساخنة، فقد ازدادت قيمةة (تةوف  
سةواءي  األسلحة والجنود والحموالت العسكرية، بالنسبة إلى الواليات المتحةدة وحلةف رةمال األطلسةي، يلةى حةد  

منظومةةة دفةةاع صةةاروخي بإنةةاار مبكةةر تابعةةة للواليةةات المتحةةدة/ حلةةف رةةمال افة تركيةةا لةةرادار ويبةةدو أن استضةة
ز األهميةةةةة يةةةةز   ،يةةةةةات البر  يةةةةة للحلةةةةف فةةةةي أزميةةةةر إلةةةةى وحةةةةدة قيةةةةادة للقةةةةو  وتحويةةةةل وحةةةةدة قيةةةةادة جو   ،األطلسةةةةي

حلةةةف رةةةمال االسةةةتراتيجية لهةةةاا البلةةةد بالنسةةةبة إلةةةى حلفاسةةةني )لالطةةةالع يلةةةى مزيةةةد مةةةن المعلومةةةات يةةةن دور 
 األطلسي في التموضع الدفايي التركي في ضوء الصراع الداسر في سوريا، أنظر: (سوريا(، أدنا (ي

أن انحسةار نفةةوا  فةي العقةةود  ، إال  مؤتمنةةل مؤسسةة وطنيةةة ويلةى الةرغم مةةن أن الجةيش التركةي مةةا زال يمث ة
يش كمحةةةاور رسيسةةةي، بالنسةةةبة إلةةةى الماضةةةية دفةةةع العديةةةد مةةةن المةةةراقبين إلةةةى اسةةةتنتاج أن الةةةدور التقليةةةدي للجةةة

                                      
33 = Council on Foreign Relations, op. cit., p.7. 

علةى الحةدّ فةي البلةد؛ علمةاً بةأن  ، ما وصفه بالمصالح التجارية البريطانيةة والفرنسةية الزائةدة2011على سبيل المثال، انتقد إردوغان، أثناء رحلة له إلى ليبيا، في أيلول/ 34

 .2011لعام تركيا نفسها كانت ترعى مصالح تجارية معتبرة هناك؛ وبأنها شاركت في العملية التي نفّذها حلف شمال األطلسي على األراوي الليبية في ا
 لالطالع على معلومات تفصيلية عن هذا الموووع، أنظر: 35

= CRS Report R41761, Turkey – U.S. Defense Cooperation: Prospects and Challenges, by Jim Zanotti. 

 )التعاون الدفاعي بين تركيا والواليات المتحدة: توقّعات وتحدّيات(.
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دًا بةةةالخطر، إن لةةةم نقةةةل مضةةةمحاًل الواليةةةات المتحةةةدة والحلفةةةاء اآلخةةةرين فةةةي حلةةةف رةةةمال األطلسةةةي، بةةةات مهةةةد  
يًا ل تحةةد  العسةةكرية فةةي تركيةةا تمث ةة –رات التةةي طةةرأت يلةةى هيكليةةة السةةلطة المدنيةةة أن التغي ةة بالكامةةلي وال رةةك  

ي الةك إلةى تعديل وتكييةف النمةااج المسةتقبلية للتعامةل الثنةاسيي وقةد يةؤد  للمسؤولين األميركيين في سعهيم إلى 
ى اآلن؛ بحيةةث يصةةبح فيهةةا ايتمةةاد ديةةة أبعادهةةا تلةةك المعهةةودة حت ةةدة األبعةةاد، تفةةوط فةةي تعد  بلةةورة مقاربةةة متعةةد  

لنفةوا، كمةا مسؤولي الخارجية األميركية والمسؤولين األميركيين اآلخرين يلةى (البنتةاغون( فةي يمليةة ممارسةة ا
 ي36ير  بعأل المراقبين

ية قر  مدينة ك( الجو  يلا هو الك الموجود في قايدة (إنجر وأضخم تواجد يسكري للواليات المتحدة في تركي
موظةةف متعاقةةد مةةن األتةةراك(ي  3500جنةةدي أميركةةي )مةةع نحةةو  1500أضةةنا الجنوبيةةة، حيةةث يتمركةةز حةةوالي 

ة وحلف رةمال األطلسةي فةي ك لديم يمليات الواليات المتحدينجرلستخدم قايدة إومنا انتهاء الحر  الباردة، ت  
 The Bulletin of the Atomic]سةةوفو وأفغانسةةتاني وحسةة  دوريةةة و البوسةةنة والهرسةةك وكالعةةراط و 

Scientists] ةيةتحةوي قايةدة إنجرل  [B-16]قنبلةة جاابيةة نوويةة مةن نةةوع  70إلةى  60نة فيهةةا ك أقبيةة محص 
 ي ولتركيةا الحةق  37ة يمكن إلقاؤها من الطاسرات( تحت إرراع حلف رمال األطلسي)وهي يبارة ين قنابل تكتي  

 ك ررط إبالغ األميركيين مسبقًا )قبل ثالثة أيام(ييفي إلغاء المجاز األميركي إلى إنجرل
دوالر مةةةةن المسةةةةايدات  مليةةةةار 13.8إلةةةةى تركيةةةةا مةةةةا قيمتةةةةن  مت الواليةةةةات المتحةةةةدة، قةةةةد  1948ومنةةةةا العةةةةام 

السةقف الحةالي  مليةارات دوالر يلةى رةكل قةروأل(ي لكةن   5.6مليار دوالر يلى رةكل هبةات و 8.2العسكرية )
ع هةةا  المسةةايدات يلةةى المجةةاالت لهةةا  المسةةايدات العسةةكرية واألمنيةةة هةةو خمسةةة ماليةةين دوالر سةةنويًا؛ وتةةوز  

امج التةةي لهةةا يالقةةة والبةةر  ،رات العالميةةةوفةةرأل قةةوانين ضةةب  تجةةارة المخةةد   ،التاليةةة: التةةدري  العسةةكري العةةالمي
 بمنع انترار أسلحة الدمار الرامل ومكافحة اشرها  ونزع األلغام يالميًاي

     
المطلو  للعام  العام المالي العام المالي العام المالي مصرع المسايدات

 )أ(2013المالي 
                                      

36 = Henri J. Barkey, "Turkey's new Global Role", Carnegie Endowment for International Peace, November 17, 2010. 

 ديد لتركيا()الدور العالمي الج

لذي دأبةت الواليةات المتحةدة علةى هناك تحٍد أمام المسؤولين األميركيين الذين يسعون إلى إدارة التعامل م  تركيا؛ ومن الممكن أن يتعاظم هذا التحدّي في ووء األسلوب ا

: "...ألسباب متعلقة بالتعريف الذاتي ومنط  الحرب الباردة، يُنظر إلى اتباعه في العمل م  األتراك. وفي هذا الصدد، قال السفير األميركي الساب  في تركيا، مارك بارس

فرعيةة المسةؤولة عةن التعامةل مة  تركيا على أنها بلد أوروبي... ومدمة ألغراض لها عالقة ببلورة وتريمة المواقف السياسية، أوِكل الشأن التركي إلى الدوائر الرسمية ال

رة الخارييةة )األميركيةة(؛ والقيةادة األوروبيةة فةي وزارة الةدفاع )األميركيةة )"البنتةاغون"(؛ ومديريةة أوروبةا فةي مجلةس األمةن أوروبا؛ مثةل: المكتةب األوروبةي فةي وزا

ا الخطيرة ( تحديداً، الحظنا أن غالبية القضاي2001( وأحداث الحادي عشر من أيلول )1991-1990القومي.. إلخ... لكن، منذ انتهاء الحرب الباردة، وبعد حرب الخليج )

ات التركيةة، ال بةل كةّل القضةايا المثيةرة للجةدل، بةرزت فةي منةاط  مةارج أوروبةا.... وقةد نشةأت هةذه القضةايا، أو غالبيتهةا حقيقةة، نتيجةة لتطةّور –في العالقات األميركية 

ق األدنى في وزارة الخاريية؛ والقيادة الوسطى فةي حصلت في مناط  هي في واشنطن من مسؤولية مكاتب تتعامل م  الشؤون الشرق أوسطية؛ مثل: مكتب شؤون الشر

 البنتاغون؛ ومديرية الشرق األدنى وينوب آسيا في مجلس األمن القومي.." أنظر:

= Omar Taspinar, "The rise of Turkish Gaullism: Getting Turkish – American Relations Right", Insight Turkey, vol.13, no.1, 

winter 2011,.. 

 األميركية(. –)بروز الغولية التركية: تصحيح العالقات التركية 

 .2008...وفي المادة المذكورة، يستشهد الكاتب بمعلومات واردة في مادة غير منشورة لـ مارك بارس كان أعدّها في العام 
37 = Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, "U.S. tactical nuclear weapos in Europe, 2011, The Bulletin of the Atomic 

Scientists, vol. 67, no.1, January/ February 2011. 

 )األسلحة النووية التكتية األميركية في أوروبا(.

وهولنةدا، منةذ أيةام الحةرب البةاردة. قنبلة نووية تكتيّة مخزنّة فةي تركيةا وبلجيكةا وألمانيةا وإيطاليةا  200 – 150وحسب بعض التقارير ذات الصلة، تملك الواليات المتحدة 

 7000رن المنصةرم )أكثةر مةن وهذه الكمية ليست سوى يزًء صغيراً من كمية األسلحة النووية التكتيّة األميركية التي كانت منشورة في أوروبا طوال السةبعينيات مةن القة

 سال  نووي تكتي(.

 )أنظر: المصدر الساب (.
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= تةةةةةةةةةةدري  يسةةةةةةةةةةكري 
 يالمي

5.0 4.0 4.0 3.6 

= فرأل قوانين ضب  
تجةةةةةةةةةةةةةةةارة المخةةةةةةةةةةةةةةةدرات 

 يالمياً 

- 0.5 0.5 - 

= بةةةةةرامج لهةةةةةا يالقةةةةةة 
بمنةةةةةع انترةةةةةار أسةةةةةلحة 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمار الرةةةةةةةةةةةةةةةةةةامل 
ومحاربةةةةةةةةةةةة اشرهةةةةةةةةةةةا  
 ونزع األلغام يالمياً 

3.0 1.4 1.1 0.9 

 4.7 5.6 5.9 8.0 = المجموع
 المصدر: وزارة خارجية الواليات المتحدة 
   األرقام الواردة في الجدول هي أرقام تقريبيةي مالحظة: كل 

؛ 2016أرقةام دقيقةة فيمةا يتعلةق بأحجةام المسةايدات األميركيةة لتركيةا فةي العةام المةالي  )أ(ي ال يمكن تقةديم
ةة ألن تحديةةد قيمةةة هةةا  المسةةايدات ال يكةةون إال   ة إثةةر تقةةويم الموازنةةة؛ بعةةد مناقرةةات تجريهةةا السةةلطات المختص 

)القةانون العةام  2011ام والك بناًء يلى المراجةع واألنظمةة القانونيةة التاليةة: قةانون ضةب  الموازنةة الصةادر ية
-112)القةةانون العةةام  2012يفةةاء دافعةةي الضةةراس  األميةةركيين للعةةام إ قةةانون  ل فةةي ظةةل  (، والمعةةد  112-25
ورؤون  كريةباشنراءات العس ا (؛ وقانون وزارة الدفاع الخاص  النو   س// في مجل8/مرروع القانون رقم//240

/مرةةروع القةةانون 6-113)القةةانون العةةام  2013فةةي العةةام  رصةةادات السةةنوية الصةةادرالمحةةاربين القةةدامى واش
 ا (ي// في مجلس النو  933رقم//
ال األطلسةةي ولطةةرط النقةةل فةةي //: خريطةةة التواجةةد العسةةكري للواليةةات المتحةةدة وحلةةف رةةم3رقةةم// رةةكلال* 
 تركيا
 

19ّّيوجدّرسم
 

 Hurriyet Daily] * المصةةدر: وزارة الةةدفاع فةةي الواليةةات المتحةةدة؛ حلةةف رةةمال األطلسةةي؛ صةةحيفة

News]  بل ؛ مع معالجة من ق[Congressional Research Service] ي 
من أحد القادة  [CRS]اها مركز لكترونية تلق  إالمواقع هي مواقع تقريبيةي وحس  رسالة  * مالحظات: كل  

قة للحلةف فةي يةة السةابية من القيادة الجو  ، فإن العناصر المتبق  2013نيسان/ 5في حلف رمال األطلسي، في 
 وقايةةدتاي 2013يةةة للحلةةف فةةي ألمانيةةا( سةةوع تصةةبح خةةارج الخدمةةة فةةي أيةةار/أزميةةر )اآلن تابعةةة للقيةةادة الجو  

بةةل الجةةيش وكوريجيةةك همةةا قايةةدتان تركيتةةاني ويجةةري اسةةتخدام أجةةزاء منهمةةا ألغةةراأل محةةدودة مةةن ق   إنجرليةةك
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قة ين التواجد العسكري للواليات المتحدة ث  إضافية مو ات حلف رمال األطلسي؛ وهناك معلومات األميركي وقو  
 وحلف رمال األطلسي في تركيا في:

= CRS Report R41761, Turkey – U.S. Defense cooperation: Prospects 
and Challenges, by Jim Zanotti. 

 يات(يعات وتحد  )التعاون الدفايي بين تركيا والواليات المتحدة: توق  
 
 
 تركيا )أميركية ورمال أطلسية( –يع ات االنترار السر قو   (1
 = مكت  التعاون الدفايي األميركي؛ (2

 بالرراكة من أجل السالم، تابع لحلف رمال األطلسي؛ = مركز تدري  خاص  

 اشرها ، تابع لحلف رمال األطلسي؛ = مركز الدفاع ضد  

 اريات صواري  من نوع باتريوت، تابعة لحلف رمال األطلسي؛بط   (3

 موقع لرادار دفايي صاروخي تابع للجيش األميركي؛قايدة كوريجيك:  (4

 مركز قيادي لرادار الدفاع الصاروخي تابع للجيش األميركي وحلف رمال األطلسي؛ (5

 ية؛ات البر  رمال أطلسية للقو   –قيادة أميركية  (6

 يةينجرليك الجو  إقايدة  (7

ّينّبالسياسةّالخارجية=ّقضاياّرئيسيةّتعنيّالمهتمّ 
المعلومةةات والتحلةةيالت حةةول قضةةايا السياسةةة الخارجيةةة، إلةةى جانةة  تلةةك المةةاكورة الع يلةةى مزيةةد مةةن لالط ةة

قليمةةي حيةةال العةةراط وقبةةرص وأرمينيةةا وأفغانسةةتان واالتحةةاد األوروبةةي أدنةةا  )بمةةا فيهةةا المتعلقةةة بموقةةف تركيةةا اش
 وبلدان ومناطق أخر (، أنظر الملحق //د//ي

ّ*ّإسرائيل
سةةراسيل بصةةالت ل مةةن القةةرن الحةةادي والعرةةرين، تمت  ألو  خةةالل التسةةعينيات، وفةةي مطلةةع العقةةد ا عةةت تركيةةا وا 

زت التعاون بينهمةا فةي مجةاالت أخةر ؛ وقةد أنةتج هةاا التعةاون العديةد مةن االتفاقةات؛ ومنهةا يسكرية متينة يز  
 –ي لكةةةةن، فةةةةي السةةةةنوات األخيةةةةرة، رةةةةهدت العالقةةةةات التركيةةةةة 2000ع فةةةةي العةةةةام ة الموق ةةةةالتجةةةةارة الحةةةةر  اتفةةةةاط 
رات الطارسةة يلةى ي إلةى يةدد مةن العوامةل التةي تتةراو  بةين (التغي ةيًا؛ ويمكننا أن نعزو هاا الترد  اسيلية ترد  اشسر 

التغييةةر الحاصةةل  دة التةةي زادت فةةي مسةةتو  التةةوتري وفيمةةا خةةص  السياسةةة الداخليةةة التركيةةة( و(الحةةوادث المحةةد  
ارًا لةدور الجةيش فةي المجتمةع التركةي وتعاظمةًا اشسةراسيلية انحسة –ي العالقةات التركيةة داخل تركيا، يكةس تةرد  

لسلطة رسةيس الةوزراء إردوغةان والقيةاديين الةوطنيين والمسةؤولين اآلخةرين فةي حةز  العدالةة والتنميةةي ويبةدو أن 
قليمي؛ وهةم غالبةًا مةا ي واشهؤالء القادة يرون في انتقاد إسراسيل فضيلة مستحسنة رعبيًا يلى المستويين المحل  

ة تحديةدًا بأنهةا فعةل ممأسةس وممةنهج األمنية اشسراسيلية فةي الضةفة الغربيةة وفةي قطةاع غةز   جراءاتاشيصفون 
يلةى يي القةادة األتةراك أن إسةراسيل تعتمةد إلةى حةد بعيةد يقوم يلى إساءة التعامل مع الفلسةطينييني وكةالك، يةد  



 19 

ن بوجودها( معلنة، والتي يعلم العالم كل  القدرات العسكرية والردع العسكري )بما في الك الترسانة النووية غير ال
 قليميةيفي التعامل مع المراكل اش

( 2010ة )أيةار/ي في العالقات بين البلدين، حادثة أسةطول غةز  ومن أبرز الحوادث التي وسمت حالة الترد  
المتحةدة )فةةي  المرةار إليةن أيةال ي و نةااك، تعبيةرًا يةن اسةتياسها مةن التقريةر الةاي أصةدرتن األمانةة العامةة لألمةم

ضت تركيا مستو  العالقات الدبلوماسية مع إسراسيل ، خف  38ة( إثر التحقيق في حادثة أسطول غز  2011أيلول/
، تمت تلبيةة طلة  تركيةا لجهةة االيتةاار مةن جانة  إسةراسيل، 2013ي وفي  اار/39إلى درجة الوكالء الوزاريين

المتحدة )نعرأل لةن الحقةًا( بهةدع إصةال  الرةر   لتن الوالياتالحادثة؛ والك من خالل تواصل سه   فيما خص  
في العالقات بين إسراسيل وتركياي وقبل الك، كان إردوغان قد أيلن يدم موافقتن يلى العمليات العسكرية التي 

رًا يةن غضةبن مةن رسةيس ، معب ة2009كانون الثةاني/ – 2008ة خالل فترة كانون األول/اتها إسراسيل في غز  نف  
لي إيهود أولمرت، الاي لم يبلغن بأمر الخط  العسكرية اشسراسيلية أثناء زيارتةن إلةى أنقةرة قبيةل الوزراء اشسراسي
 بدء الصراعي

سراسيل خلقت مرةكالت للواليةات المتحةدة، ألن األميةركيين وباشمكان القول إن العالقة المترد   ية بين تركيا وا 
بتيني ويبةدو أن المسةؤولين فةي اشدارة حليفتين المقةر  كانوا حريصين يلى تنسيق سياستهم اشقليمية مع هاتين ال

 تقةةاطعاشسةةراسيلية يلةةى النظةةام االقليمةةي ويلةةى  –فين مةةن انعكةةاس المرةةاحنات التركيةةة األميركيةةة كةةانوا متخةةو  
 –خطةورة بعةد إاا مةا أسةفرت الخالفةات التركيةة  المصالح بين تركيا والواليات المتحدةي وقد تغدو المجازفة أرةد  

د وقعةًا فةي المسةتقبلي وجةدير بالةاكر هنةا أن تركيةا تؤي ة سيلية حول الموضةوع الفلسةطيني يةن حةوادث أرةد  اشسرا
أنهةا تةديم فةي  ي إلةى إقامةة دولتةين؛ إال  الفلسةطيني بمفاوضةات تةؤد   –اشسةراسيلي يلنًا معالجة مرةكلة الصةراع 

لألمم المتحدة وتديو إلى المصةالحة  الوقت نفسن سعي الفلسطينيين إلى اكتسا  العضوية في الجمعية العامة
ة، إسةةماييل ع إردوغةةان رسةةيس الةوزراء (الحمسةةاوي( فةةي غةةز  ، يةةر  2012بةين فةةتح وحمةةاسي وفةةي كةانون الثةةاني/

 ة، بأنن (ييرسيس الوزراء المنتخ  لفلسطينيي(، والك أثناء جلسة للبرلمان التركييهني  
سةراسيلي وبعةد  وقد أظهر بعأل أيضاء الكونغرس قلقًا حيال اشركاليات التي ترو  العالقات بةين تركيةا وا 

 24// بأغلبيةة األصةوات( فةي 548حادثة األسطول، وافق مجلس الريو  األميركةي يلةى مرةروع القةرار رقةم//
إسةراسيل  ا  اشرهابيون يلى مةتن مةافي مرمةرة، وأيلةن ديمةن لحةق  ي وأدان القرار الهجوم الاي نف  2010حزيران/

الحكومةة التركيةة يلةى االيتةراع بأهميةة العالقةات القويةة والمسةتمرة مةع إسةراسيل  وحةث  في الةدفاع يةن الةنفس، 
المنظمات التي قد تكون لهةا صةالت بالجمايةات اشرهابيةة )فةي إرةارة إلةى (مؤسسةة اشغاثةة  ألوبضرورة تحي

                                      
 لي:التقرير متوفّر على العنوان التا 38

= http://go.ynet.co.il/pic/news/Palmer-Committee-Final-Report.pdf.  

ساب  ألفارو يوريب ومشاركاً واحداً من كل مةن تركيةا كانت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء النيوزيالندي، السير ييفري بالمر؛ وكانت عضويتها تضّم الرئيس الكولومبي ال

ضمون التقريةر، دار الجةدل بةين وإسرائيل. وعلى نحو صريح، أورد معدو هذا التقرير )تقرير لجنة بالمر( أن تقريرهم ليس للبّت بمسائل قانونية. وبمجّرد أن تّم تسريب م

 قِبل إسرائيل على قطاع غّزة، بمعزل عن انتقاد التقرير لطريقة تعامل إسرائيل م  الحادثة ذاتها. المسؤولين األتراك حول قانونية الحصار البحري المفروض من
، بعد قيام األميرة بسّن قانون ماّص بوو  القدس؛ حيث اعتبر هذا 1980على نحٍو مماثل، عمدت تركيا إلى مفض مستوى عالقاتها الدبلوماسية م  إسرائيل في العام  39

 ً ، ونةال تأييةد أربة  عشةرة دولةة، دون معاروةة، مة  1980آب/ 20، الةذي أصةدر فةي 478للشرائ  األممية، وماّصة منها قرار مجلس األمن الةدولي رقةم// القانون مخالفا

ليةة السةالم فةي الشةرق ، بعةد انعقةاد مةؤتمر مدريةد الةذي أطلة  عم1992امتناع الواليات المتحدة وحةدها عةن التصةويت. وأعةادت تركيةا اسةتقبال سةفير إسةرائيل فةي العةام 

 األوسط.

= Linda Gradstein, "No end in Sight for downward spiral in Turkish – Israeli ties", JTA, September 6, 2011. 

http://go.ynet.co.il/pic/news/Palmer-Committee-Final-Report.pdf
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مطلةع العةام  ي وفةي40مةت رحلةة األسةطول(المنظمة اشسالمية التركية غير الحكوميةة التةي نظ   وهياشنسانية(؛ 
، نقلت مقالة نررتها مجلة (نيويورك تايمز ماغازين( يةن دبلوماسةي تركةي مسةؤول يةن ملةف العالقةات 2011

ا قةد ايتةدنا يلةى ا ييي وكن ةأل لقصةف ينيةف مةن جهةة مجلةس النةو  مع الواليات المتحدة قولن: (ييي نحن نتعةر  
ان اللةةوبي اليهةةودي يحمينةةاييي ييياليةةوم نحةةن ي الضةةربات مةةن اللةةوبي اليونةةاني واللةةوبي األرمنةةييي لكةةن، كةةتلق ةة

ل يعمةةل فةةي الواليةةات المتحةةدة ، كتةة  محل ةة2013ي وفةةي  اار/41مطةةاردون مةةن قبةةل اللةةوبي اليهةةودي أيضةةًايي(
ةةة الهلينيةةةة فةةةي الكةةةونغرس وتجميةةةد أو  –ز يلةةةى إسةةةراسيل وتركيةةةا تحديةةةدًا: (ييمةةةع ترةةةكيل الكتلةةةة اشسةةةراسيلية ويرك 

ر في أن خصام األتراك مةع إسةراسيل يةؤث   بعدم طرحها يلى اللجان، ال أرك  كيا تعطيل صفقات األسلحة مع تر 
 ي42مع الواليات المتحدةيي( يلى مصالحهمسلبًا 

ل يالمةةات مبكةةرة وطةةأة بعةةد التطةةورات األخيةةرة التةةي قةةد ترةةك   يمكةةن لهةةا  التةةأثيرات السةةلبية أن تغةةدو أخةةف  
سةةراسيلي وأثنةةاء رحلةةة قةةام بهةةا  ل الةةرسيس أوبامةةا ووزيةةر ، سةةه  2013إلةةى إسةةراسيل فةةي  اار/للتقةةار  بةةين تركيةةا وا 
ردوغان ورسيس الوزراء اشسراسيلي بنيامين نتنيةاهوي وأثنةاء تلةك إخارجيتن جون كيري تواصاًل يبر الهاتف بين 

ردوغان ين أية أخطاء يمالنية ارتكبتها إسراسيل أثناء حادثة األسطول و(يمكةن إالمحادثة، ايتار نتنياهو من 
ت إلةةةةةى سةةةةةقوط جرحةةةةةى أو وقةةةةةوع خسةةةةةاسر فةةةةةي األروا (، وويةةةةةد بعقةةةةةد اتفةةةةةاط (تعةةةةةويأل دون كةةةةةون قةةةةةد أد  أن ت

 ي43مسؤولية(
  هةاا أد  أن   44اشسةراسيلية، –ويلى رأس المؤررات األخر  التي أوحت بتحسين طفيةف للعالقةات التركيةة 

بةةين البلةةدين فةةي الرةةؤون  االيتةةاار إلةةى تخمينةةات واسةةعة النطةةاط حةةول كيفيةةة وسةةرية اسةةتعادة التقةةار  السةةابق
ي لكةن، مةةا تةةزال هنةةاك نقةاط يالقةةة فةةي هةةاا الموضةوع؛ ومنهةةا: القيةةود التةةي 45العسةكرية واالسةةتخبارية والسياسةةية

لى سواحل غز    ي46ية مع إسراسيلة ويبر حدود القطاع البر  تفرضها إسراسيل يلى حركة الناس والبضاسع من وا 
سةراسيل فيمةا يتعلةق بسةوريا وبإمكانيةة نقةل ز التقارير االيالمية يلى طوالع جديوترك   دة للتنسيق بين تركيةا وا 

واسةةتهالك األتةةراك للغةةاز الطبيعةةي المكترةةف أمةةام رةةواطئ إسةةراسيل يلةةى البحةةر المتوسةة ؛ لكةةن، مةةع اسةةتبعاد 

                                      
نائباً. ولو تّم إقراره، لكان هذا القرار  23//، الذي لم ينل موافقة األكثرية، لكنه نال تأييد 1532في مجلس النّواب األميركي، أشرفت النائب دينا تيتاس على القرار رقم// 40

رحلة أسطول غزة األميرة قد أياز دعوة وزيرة الخاريية إلى التحقي  في دور أية حكومة أينبية، بما في ذلك حكومة الجمهورية التركية، في مساعدة وتحريض منّظمي 

 تابعة لدولة إسرائيل.على انتهاك أمن السواحل اقسرائيلية ومهايمة قّوات الدفاع البحري ال
41 = James Traub, "Turkey's Rules", New York Times Magazine, January 20, 2011. 

 )أنظمة تركيا(.
42 = Michael Koplow, "O & Z Goes to Turkey", ottomans and Zionists.com, March 4, 2013. 

 )منظمة "عثمانيون وصهاينة" تذهب إلى تركيا(.
 .2013آذار/ 22ث الذي دار بين نتنياهو وإردوغان، من الموق  اقلكتروني لمكتب رئيس الوزراء اقسرائيلي، ملّخص الحدي 43
، نقلت تقارير صحافية عن مسؤول تركي قوله إن تركيا سحبت اعتراواتها السابقة على مشةاركة إسةرائيل غيةر العسةكرية فةي نشةاطات حلةف 2012في كانون األول/ 44

 شمال األطلسي.

= Gulsen Solaker and Jonathon Burch, "Turkey lifts objection to December 24, 2012. 

 (.2012كانون األول/ 24)تركيا تسحب احتجايها على تعاون حلف شمال األطلسي م  إسرائيل، وكالة رويترز، 

مال األطلسةي، إلةى يانةب الجزائةر ومصةر واألردن والمغةرب وموريتانيةا وتجدر اقشارة هنا إلى أن إسرائيل تشارك في "الحوار المتوسطي" الذي يشرف عليه حلف شة

، كانت إسرائيل قد يّسرت تسليم 2013وتونس. وباقوافة إلى ذلك، ظّل التعامل التجاري بين البلدين يرسم منحًى صاعداً منذ حادثة األسطول؛ وقبل شهر شباط من العام 

 عقد مبرم سابقاً( لطائرة إنذار مبكر اشترتها تركيا من شركة "بوينغ" في الواليات المتحدة...األتراك منظومات لإلسناد اقلكتروني )بمويب 

= Burak Bekdil, "Israel adandons block on Sales to Turkish AWACS", Hurriyet Daily News, February 22, 2013. 

 أواكس" التركية(.)إسرائيل تتخلّى عن مسعاها الرامي إلى تعطيل المبيعات لطائرات "
 أنظر، على سبيل المثال: 45

= Oded Eran, "Israel-Turkey Reconciliation Still Remote", nationalinterest.org, April 18, 2013; 

 التركية ما تزال بعيدة(... –)المصالحة اقسرائيلية 

= Uzi Mahnaimi, "Israel to corral Iran with Turkish airbase", Sunday Times (Uk), April 21, 2013. 

 )إسرائيل، لزيادة إحاطة إيران بقواعد يّوية تركية(.
 .2013نيسان/ 7مالحظات لوزير الخاريية األميركي يون كيري ونظيره التركي أحمد داود أوغلو، قصر سيراغان، اسطنبول، تركيا،  46
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 ع بعةأل التقةارير دورًا أكثةر بةروزاً ي وكةالك، تتوق ة47العودة إلى أجواء التقار  التةي كانةت سةاسدة فةي التسةعينيات
ي وكانةةةت بعةةةأل المصةةةادر قةةةد أرةةةارت إلةةةى أن 48اشسةةةراسيليين والفلسةةةطينيين فةةةي المسةةةتقبللتركيةةةا كوسةةةي  بةةةين 

إردوغةان ترةةاور مةةع فةةتح وحمةاس )وهمةةا الفصةةيالن الفلسةةطينيان الرسيسةةيان( قبةل الموافقةةة يلةةى إجةةراء المكالمةةة 
لى أنن الهاتفية التي رت   يلةى  2013ة فةي أواخةر أيةار/ينوي زيارة غز  بتها الواليات المتحدة بينن وبين نتنياهو، وا 

 الرغم من ايتراأل الواليات المتحدةي
 –ين إلةةى فعةةل رةةيء مةةا مةةن أجةةل تحسةةين العالقةةات التركيةةة القةةادة األميةةركيين وجةةدوا أنفسةةهم مضةةطر   ولعةةل  
النمسةا،  –ا التي أطلقها إردوغان في مؤتمر التحالف األممي للحضةارات فةي فيين ةبعد المالحظات  ،اشسراسيلية
ي وقةةد أثةةارت تلةةك المالحظةةات  49، والتةةي سةةاو  فيهةةا يلةةى مةةا يبةةدو بةةين الصةةهيونية والفارةةية2013فةي رةةباط/

موجة من االنتقادات العنيفة من قبل إسةراسيل والبيةت األبةيأل والةوزير كيةري وبعةأل أيضةاء الكةونغرسي وفةي 
ةة 12 ديةةوة فيهةةا إلةةى رسةةالة إلةةى اردوغةةان  سةةيناتورًا( 23يضةةوًا مةةن أيضةةاء الكةةونغرس )بيةةنهم  89ن  اار، وج 

ا، مةع اشرةارة فةي الوقةت ااتةن إلةى أنهةم ر( الةاي وصةف بةن الصةهيونية فةي فيين ةسح  ما أسةمو  (التعليةق المنف ة
لةى أنهةم يةأملون فةي  يعملون أن الحكومة التركية ملتزمة بالسعي العالمي الجاد   من أجل ديةم األمةن والسةالم وا 

سةراسيلدة استعادة العالقات الجي   ي لكةن، لةيس واضةحًا مةا إاا كةان ايتةاار نتنيةاهو شردوغةان، فةي 50بين تركيا وا 
اسةةتنتاج أن أيةةة مالحظةةات  إلةةىي بالقةةادة األتةةراك أيقةةا  التعليقةةات المثيةةرة للجةةدل التةةي أطلقهةةا األخيةةر، سةةيؤد  

 تنازالت إضافية من جان  إسراسيل أو الواليات المتحدةي استفزازية مستقبلية قد تستدر  
51ّسوريا

دة مةع ردوغان ووزير الخارجية داود أوغلو اسةتخدام يالقاتهمةا الجي ةإ، حاول رسيس الوزراء 2011في العام 
د فةةي سةةورياي وينةةدما فرةةلت تلةةك برةةار األسةةد مةةن أجةةل المسةةايدة فةةي التوصةةل إلةةى نهايةةة سةةلمية لحالةةة التمةةر  

يةةا ر اشثنةةان أسةةلوبهما وتبن  المعارضةةة، غي ةة المحاولةةة فةةي تلطيةةف المقاربةةة التةةي ايتمةةدها األسةةد فةةي التعامةةل مةةع
 دًا حيال النظام السوريي وحس  أحد الصحافيين األتراك:موقفًا مترد  

                                      
 أنظر، على سبيل المثال: 47

= "A useful first step", Economist, March 30- April 5, 2013. 

 )مطوة أولى مفيدة(
 أنظر، على سبيل المثال: 48

= Semih Idiz, "Israeli Apology May Restor Turkey's Regional Influence", Al-Monitor Turkey, Pulse, March 26, 2013. 

 )االعتذار اقسرائيلي قد يعيد لتركيا نفوذها اققليمي(
 قاله إردوغان في معرض حديثه عن طريقة تعامل البلدان الغربية م  المسلمين والشتات المسلم: "...يجةب أن نسةعى ياهةدين لكةي نفهةم علةى نحةوفيما يلي مضمون ما  49

ب أن نعتبةر "رهةاب ب، يجةأفضل معتقدات اآلمرين... لكننا، بدالً من ذلك، نةرى أن سةلوك النةاس يقةوم علةى التحامةل وعلةى إقصةاء اآلمةرين وازدرائهةم... ...ولهةذا السةب

 اقسالم" يريمة بحّ  اقنسانية، كحال الصهيونية أو معاداة السامية أو الفاشية..".

 لالّطالع على شريط فيديو وعلى بعض المالحظات، فيما مّص كلمة اردوغان، أنظر:

= http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/28/video-of-turkish-primier-comparing-zionism-to-anti-semitism-and-

fascism/?smid=tw.thelede&seid=auto.  
 نص الرسالة المذكورة،.. 50

= http://israel.house.gov.images/PDF/erdoganletteronzionismcomment.pdf. 

موّيهةة إلةى السياسةات اقسةرائيلية وإن بياناتةه آذار، لةم يسةحب اردوغةان تعليقةه، بةل قةال إن انتقاداتةه  19وفي مقابلة أيرتها معه وسيلة إعالميةة دنماركيةة مشةهورة، فةي 

 العديدة السابقة التي أدان فيها معاداة السامية تبيّن موقفه حيال هذا الموووع.

= "Exclusive Erdogan-interview: we see a human tragedy befour our eyes", Dolitiken (Denmark), March 19, 2013, 

 نحن نرى مأساة إنسانية أمام عيوننا(.)مقابلة حصرية م  إردوغان: 
 لالّطالع على معلومات أساسية عن سوريا، أنظر: 51

= CRS Report RL 33487, Armed Conflict in Syria: U.S. and International Response, by Jeremy M. Sharp and Christopher M. 

Blanchard. 

دولي(؛ وقةد قامةت رودا مارغيسةون، المتخّصصةة فةي السياسةة االنسةانية الدوليةة، بإعةداد المعلومةات المتعلقةة بةالاليئين )الصراع المسلّح فةي سةوريا: الةردّ األميركةي والة

 السوريين في هذا الجزء من التقرير.

http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/28/video-of-turkish-primier-comparing-zionism-to-anti-semitism-and-fascism/?smid=tw.thelede&seid=auto
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/01/28/video-of-turkish-primier-comparing-zionism-to-anti-semitism-and-fascism/?smid=tw.thelede&seid=auto
http://israel.house.gov.images/PDF/erdoganletteronzionismcomment.pdf
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 كةل   باالةرت تركيا إسقاط نظام البعث في دمرق، وسعت إلى تحقيق الك ، قر  2011(يييفي صيف العام 
عسةكري فةي سةورياي ولةيس سةرًا أن تركيةا مةا تسةتطيع فعلةن، خةال التةدخل ال ما في وسةعهاي وقةد فعلةت تركيةا كةل  

رت ات السورية المعارضة، ويس  ريت بداية يملية تنظيم وتنسيق المعارضة السورية، وفتحت أراضيها أمام القو  
 ي52لها الديم اللوجستيييي(

م الةديم السياسةي والمةالي/ المةادي للمعارضةة )منهةا وتعمل تركيا يلى تنسيق جهودها مةع بلةدان أخةر  تقةد  
اليات المتحدة وأيضاء  خرون في حلف رمال األطلسي وبلدان يربية كالمملكةة العربيةة السةعودية وقطةر(ي الو 

المتحةةدة والبلةةدان الغربيةةة الكبةةر  يلةةى موقفهةةا الةةرافأل لفكةةرة إمةةداد  اتتقةةارير اات صةةلة، تبقةةى الواليةةوحسةة  
التركي(؛ والةك خوفةًا  الموقفخالع ة للطاسرات )يلى كالصواري  المضاد  رة، المعارضة السورية بأسلحة متطو  

ةة العناصةر المتطر  من تعاظم قةو   ة أن د تقةارير يةد  فةة وتفةاقم النزيةة الطاسفيةة يلةى المسةتو  اشقليمةيي كمةا وتؤك 
ةة المخةةابرات التركيةةة تةةديم الجةةيش السةةوري الحةةر   ية األخةةر  )حالهةةا صةةالتها بالميليرةةيات اشسةةالمية السةةن   يوتنم 

 ي53ت في بعأل الدول العربية(كحال أجهزة االستخبارا
يةران مةن جهةة ثانيةة، بفعةل التطةةو   رات وقةد ازدادت المرةاحنات بةين تركيةا ودول الخلةيج العربيةة مةن جهةة، وا 

الرةةيعية/ العلويةةة التةةي كانةةت تةةدور تحةةت  –ارات الفتنةةة السةةنية تي ةة حر كةةتالحاصةةلة فةةي سةةوريا والعةةراط والتةةي 
تركيةةة؛ مةةا أد   –خةةة ينةةد نقطةةة تفتةةيش حدوديةةة سةةورية مفخ  ، إنفجةةرت سةةيارة 2013رةةباط/ 11السةةطحي وفةةي 
ث بعةةأل التقةةارير يةةن وجةةود صةةلة بةةين  خةةريني وتتحةةد   25رخصةةًا )بيةةنهم أربعةةة أتةةراك( وجةةر   14إلةةى مقتةةل 

، 54انتحاري يند نقطة أمنيةة للسةفارة األميركيةة فةي أنقةرة نف ا هاا التفجير وتفجير سابق )في األول من رباط( 
 ي55لفة تابعة لنظام األسدوبين يناصر مخت

ز يلى تقليص فرص انتقال تةأثيرات نة ين أفق الصراع في سوريا، راحت تركيا ترك  وفي غيا  الخاتمة البي  
 [F-4]، أسةق  النظةام السةوري طةاسرة حربيةة تركيةة مةن طةراز 2012الحر  األهلية الداسرة إليهاي ففي حزيةران/

قةةت قايفةةة مدفعيةةة يبةةر الحةةدود، ، أطل  2012، فةةي ترةةرين األول/ي السةةوريي ثةةم  بةةزيم أنهةةا خرقةةت المجةةال الجةةو  
  انفجارهةةا إلةةى مقتةةل امةةرأتين وثالثةةة أوالد فةةي بلةةدة حدوديةةة تركيةةةي وردًا يلةةى حادثةةة ترةةرين األول، أطلةةق وأد  

رات ة أيامي وكالك، أجرت تركيةا مرةاو تبادل القااسف المدفعية يبر الحدود لمد   األتراك نيران مدفعيتهم، واستمر  
 ي56ة الرابعة من معاهدة رمال األطلسي )لحلف رمال األطلسي(الماد   مع حلفاسها في ظل  

                                      
52 = Kadri Gursel, "NATO Patriot Missiles Show Turkey's Military Weakness", Al-Monitor Turkey Pulse, December 28, 2012. 

 )صواريخ باتريوت التابعة لحلف شمال األطلسي تُظهر وعف تركيا العسكري(.
ة فةي سةوريا وةدّ نظةام زِعم في أحد التقارير أن المخابرات التركية كانت على تواصل م  يماعة تركية وأمرى شيشانية ينط  أفرادها بالتركية تعمالن مة  المعاروة 53

 األسد.

= "GID and MIT back Jihadists", Intelligence Online, No. 684, March13, 2013. 

 )المخابرات التركية تدعم الجهاديين(.
هةذا الحةزب حزبةاً كان حزب التحرير الشعبي الثوري )ديف سول( قد أعلن مسةؤوليته عةن تفجيةر السةفارة. وبحسةب التصةنيف الةذي ووةعته الواليةات المتحةدة، يُعتبةر  54

لينينية، وله سجّل حافل بالمواقف واألعمال الحرابية المعادية للواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي؛ كما أن لةه صةالت تاريخيةة بنظةام  – إرهابياً ذا آيديولوييا ماركسية

 األسد.
55 = "Turkey  blames Syria for border gate attack", hurriyetdailynews.com, March 11, 2013; 

 الهجوم الذي استهدف البّوابة الحدودية(؛)تركيا تحّمل سوريا المسؤولية عن 

= "The Ankara Bomber: A Pro-Assad Communist", Al- Monitor Turkey Pulse, February 2, 2013. 

 )منفّذ عملية التفجير في أنقرة: شيوعي مواٍل لألسد(.
ورات فيمةا بينهةا إذا رأى أحةدها أن السةالمة الترابيةة أو االسةتقالل السياسةي أو حسب المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال األطلسي، ينبغي على األطراف إيراء مشةا 56

 االستقرار األمني أليٍ منها مهدّد بالخطر.



 23 

تةدخل  ويلى الرغم مةن أن غالبيةة الةدول األيضةاء فةي حلةف رةمال األطلسةي تعةارأل، يلةى مةا يبةدو، أي  
 فةةي نرةةر البةةاتريوت ، يلةةى2012يسةةكري للحلةةف فةةي سةةوريا، وافةةق القةةادة فةةي هةةا  الةةدول، فةةي كةةانون األول/

د هؤالء القةادة أن نرةر البطاريةات كةان ألغةراأل من حدود تركيا الجنوبية الررقية مع سورياي وأك  مناطق قريبة 
ية، فيلي  بريدلف، ين إمكانية االسةتفادة ة الجو  ث الجنرال في القو  ، تحد  2013نيسان/ 11دفايية بحتةي وفي 

ألطلسةةي؛ والةةك أثنةةاء جلسةةة اسةةتماع يقةةدتها بطةةرط أخةةر  مةةن وجةةود صةةواري  بةةاتريوت التابعةةة لحلةةف رةةمال ا
ات األميركيةةة فةةي أوروبةةا حة فةةي مجلةةس الرةةيو  بخصةةوص تأكيةةد تعيةةين بريةةدلف  مةةرًا للقةةو  ات المسةةل  لجنةةة القةةو  

الن المسةاهمة تمةث   اللتةينات التحالف هنةاكي وفةي رةهادتن، قةال الجنةرال بريةدلف إن البطةاريتين وقاسدًا أيلى لقو  
الواليةات المتحةدة  تستخدما لتأديةة دور مسةتقبلي فةي سةوريايي وهةاا األمةر ممكةن إاا رغبةتاألميركية (يمكن أن 

 إلةىإطار ثناسي، أو إاا استطعنا إقناع رركاسنا في حلف رمال األطلسي بةالوقوع  وتركيا في فعل الك ضمن
 جانبنا والمراركة في هاا العمليي(ي

 
ألغةةراأل  التابعةةة لحلةةف رةةمال األطلسةةي قةةد تةةم   ومةةن المفتةةرأل أن يكةةون نرةةر بطاريةةات صةةواري  بةةاتريوت

السةةةوريون هجمةةةات بصةةةواري  سةةةكاد أو بأسةةةلحة كيمياسيةةةة، ألن تركيةةةا ال تملةةةك قةةةدرات  دفاييةةةة، فةةةي حةةةال رةةةن  
ةةة ي وباشضةةةافة إلةةةى البطةةةاريتين والطةةةواقم العمالنيةةةة التةةةي رةةةاركت بهةةةا الواليةةةات 57ة بهةةةادفاييةةةة صةةةاروخية خاص 

مةةةن ألمانيةةةا وهولنةةةدا ببطةةةاريتين  ازيانتيةةة  أو يلةةةى مقربةةةة منهةةةا، تسةةةاهم كةةةل  المتحةةةدة، والموجةةةودة فةةةي مدينةةةة غ
مرةةابهتين وبطةةواقم يمالنيةةة فةةي كارامانمةةاراس وأضةةنا، يلةةى الترتيةة ي وحسةة  بعةةأل التقةةارير، أصةةبحت هةةا  

العمليةةةةةة، تحةةةةةت قيةةةةةادة وسةةةةةيطرة حلةةةةةف رةةةةةمال األطلسةةةةةي، فةةةةةي كةةةةةانون الثةةةةةاني ز الخدمةةةةةة البطاريةةةةةات فةةةةةي حي ةةةةة
 ي201358ورباط/
ضةية ة ومتزايدة بالنسبة إلى تركيةاي وحسة  المفو  رة مستمر  لون مركلة محي  أن الالجسين السوريين يمث   ال رك  و 

مةةًا لالجسةةين، منةةا مخي   17يةةن  العليةةا لرةةؤون الالجسةةين فةةي األمةةم المتحةةدة، تةةدير الحكومةةة التركيةةة مةةا ال يقةةل  
اين يسةةةةكنون فةةةةي منةةةةاطق مدنيةةةةة خةةةةارج مةةةةات وأولسةةةةك الةةةةي وبةةةةين الالجسةةةةين المقيمةةةةين فةةةةي المخي  2013نيسةةةةان/
ع أن يرتفةع هةاا العةدد نسةمة، ومةن المتوق ة 293000مات، زاد يدد السةوريين الموجةودين فةي تركيةا يلةى المخي  

المسةةايدات ؛ وهةةي تقضةةي بتةةوفير بنطةةاط إقليمةةي ة رد  مةةع اسةةتمرار الصةةراعي وقةةد وضةةعت األمةةم المتحةةدة خط ةة
ةةة الالزمةةةة لسةةةد   ي وتقةةةوم (وكالةةةة اشغاثةةةة فةةةي الكةةةوارث( )وكالةةةة 59السةةةوريين فةةةي تركيةةةاجسةةةين ة لال  الحاجةةةات الملح 

مةةات وريايةةة رةةؤون الالجسةةين، بمسةةايدة الهةةالل األحمةةر التركةةي ووكةةاالت أخةةر ي حكوميةةة تركيةةة( بةةإدارة المخي  
 يةةةي وفةةي أواخةةرضةةية العليةةا لرةةؤون الالجسةةين فةةي األمةةم المتحةةدة، فتقةةدم اشررةةادات والمسةةايدات الفن  وأمةةا المفو  

                                      
وا عروواً ن األتراك تلقّ أعلنت تركيا عن مطط لشراء منظومة دفاع يّوي صارومي بالستي؛ إالّ أنها أّيلت عملية الشراء هذه مّرات عدّة. وأوردت تقارير ذات صلة أ 57

األوروبية، وكذلك من روسيا والصين؛ لكن، ليس واوحاً ما إذا كان نشر  [Eurosam]( ومن مجموعة [Ray theon]وشركة  [Patriots]من الواليات المتجدة )شركة 

 بطاريات صواريخ باتريوت التابعة لحلف شمال األطلسي سيؤثّر في قرارها هذا.
58 = NATO press release, "All NATO Patriot batteries in Turkey operational", February 16, 2013. 

 )كّل بطاريات صواريخ باتريوت التابعة لحلف شمال األطلسي في تركيا ياهزة للعمل الميداني(.
59 = UNHCR factsheet, "UNHCR Turkey Syrian Daily Sitrep", February 28, 2013; 

 لشؤون الاليئين في األمم المتحدة حول أوواع الاليئين السوريين في تركيا(.)تقرير صادر عن المفّووية العليا 

= UNHCR, "Turkey: High Commissioner for Refugees in Syrian Regio, Turkey refugee numbers revised upwords", March 12, 

2013. 

 الاليئين إلى تركيا في ازدياد(.)تركيا: المفّووية العليا لشؤون الاليئين في منطقة سوريا، أعداد 
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ة2012العام  بةة ة منهةا المترت  ، أفاد تقرير بأن تركيا بدأت تعاني من التكاليف االجتماييةة واالقتصةادية، وخاص 
ة واألتراك العلويين في محافظة هاتاي الحدودية، حس  تقةديرات يلى المراحنات بين الالجسين السوريين السن  

 ي60  قدر معتبر من الصعوبات االقتصاديةتجن  واسع، يلى الرغم من نجا  األتراك في  نطاط المراقبين يلى
 إيران

إقامةةةة نةةةوع مةةةن التةةةوازن بةةةين مسةةةايدة الواليةةةات المتحةةةدة يلةةةى احتةةةواء النفةةةوا  إلةةةىيبةةةدو أن األتةةةراك يسةةةعون 
اشيراني االقليمي، مةن جهةة، والمحافظةة يلةى يالقةات سياسةية واقتصةادية طبيعيةة نسةبيًا مةع إيةران، مةن جهةة 

ة منها المتعلقة بسوريا والعراط، أدت إلى لح اشيرانية والتركية المتباينة في المنطقة، وخاص  أن المصا ثانيةي إال  
زيادة التنافس يلى النفواي وكالك، يتنافس األتراك واشيرانيون يلى استمالة العر  في قضايا حساسة، كنصرة 

 –متحةدة فةي تغايةة المرةاحنات التركيةة د بةين تركيةا والواليةات الالتقةار  المتجةد   أسةهمالقضية الفلسةطينيةي وقةد 
إدارة أوباما بال الجهود الراميةة إلةى يةزل إيةران بسةب  برنامجهةا النةووي وديمهةا تواصل فين  اشيرانية في وقت  

 كحماس وحز  هللاي ،لنظام األسد وتأييدها للجمايات الحرابية واشرهابية
، يلةةى استضةةافة رادار أميركةةةي 2011العةةام وفةةي إطةةار هةةا  القرينةةة، وافقةةت تركيةةا، فةةي رةةهر أيلةةول مةةن 

م نسةبيًا، فةي قايةدة كوريجيةك، القريبةة مةن مدينةة ماالتايةا فةي رةرط تركيةا، كجةزء لإناار المبكر في موقع متقةد  
مةةن منظومةةة الةةدفاع الصةةاروخي المعتمةةدة لةةد  حلةةف رةةمال األطلسةةيي ويةةر  معظةةم المةةراقبين أن نرةةر هةةا  

ي 61نأل لهةا أوروبةا مةن جهةة إيةراالمنظومة هو لمواجهة التهديدات الصاروخية البالستية الكامنةة التةي قةد تتعةر  
وتعليقًا يلى هاا الموضوع، قال مسؤول بةارز فةي اشدارة األميركيةة، لةم يةاكر اسةمن، إن االتفةاط بةين وارةنطن 

ل (أهةم قةرار اسةتراتيجي اتخاتةن الواليةات المتحةدة وتركيةا فةي األيةوام الخمسةة يرةر أو العرةرين وأنقرة ربمةا يمث ة
 ي62الماضية(

لن بعأل المسؤولين اشيرانيين أن إيران سةوع تسةتهدع الةرادار وبعد إظهار استياسهم من القرار التركي، أي
يةةي المنرور في تركيا في حال أقةدمت الواليةات المتحةدة أو إسةراسيل يلةى مهاجمةة أهةداع إيرانيةة بضةربات جو  

، قال رسيس الوزراء إردوغان ووزير الخارجيةة داود أوغلةو، 2012وأثناء زيارة لهما إلى طهران في أواخر  اار/
احتةرام الرةروط التةي  ة رهور إاا لةم يةتم  ك الرادار خالل مهلة ست  إن تركيا قد تفك  رارات التلفزة اشيرانية،  يبر

يلةةى اشصةةرار المعلةةن للقةةادة األتةةراك يلةةى يةةدم  –يلةةى األرجةةح  –)فةةي إرةةارة  63وضةةعتها أنقةةرة الستضةةافتن
 ي64وصول البيانات التي يجمعها الرادار إلى إسراسيل(

                                      
60 = Christopher Phillips, "The impact of Syrian refugees on Turkey and Jordan", The World Today (Royal Institute of 

International Affairs at Chatham House), vol.68, no.8/9, 2012. 

 )تأثير الاليئين السوريين على تركيا واألردن(.
 .2011(. وقد تم تشغيل الرادار في أوامر كانون األول من العام 2أنظر المالحظة ) 61

= "Part of NATO missile defense systemgoes live in Turkey", CNN, January 16, 2012. 

أن الرادار المذكور يشغّل مةن قِبةل عسةكريين أميةركيين مةن )يزء من منظومة الدفاع الصارومي التابعة لحلف شمال األطلسي يشغّل في تركيا(. وتفيد تقارير ذات صلة ب

 الصارومي من مقّر قيادي هناك.القيادة الوسطى في دياربكر؛ م  توايد ينرال تركي وفري  تحت إمرته في ألمانيا لمراقبة آليات القيادة والسيطرة لكامل منظومة الدفاع 

= "Malatya radar-system to be commanded from Ramstein", Hurriyet Daily News, February 4, 2012. 

 )منظومة الرادار المويودة في ماالتيا تحت القيادة من رامستاين(.
62 = Tom shanker, "U.S. Hails Deal with Turkey on Missile Shield", New York Times, September 15, 2011. 

 الدرع الصارومية(. )الواليات المتحدة ترّحب باالتفاق م  تركيا بشأن
63 = "Erdogan, in Iran, says NATO radar could be dismantled if needed", Today's Zaman, March 30, 2012. 

 )إردوغان، من إيران: يمكن تفكيك رادار حلف شمال األطسي إذا اقتضت الحاية ذلك(.
م  بيانةات رادار  –ن أن المعلومات التي يجمعها الرادار تنّس  _ بالقدر الذي تفروه ورورات العمل على الرغم من اقصرار التركي، أّكد أحد المسؤولين األميركيي 64

كّل تشةكيالت الةدفاع الصةارومي الدفاع الصارومي األميركي المنشور في إسرائيل. ونِقل عن مسؤول رفي  المستوى في اقدارة األميركية قوله إن "...البيانات اآلتية من 
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دة مةةع ن أسةةبا  الرةةحن هةةا ، يواصةةل المسةةؤولون األتةةراك توكيةةدهم ألهميةةة العالقةةات الجي ةةويلةةى الةةرغم مةة

إيةةران، ويحرصةةون يلةةى يقةةد لقةةاءات دوريةةة مةةع نظةةراسهم اشيةةرانييني إا أن لتركيةةا مصةةلحة فةةي إدامةةة النرةةاط 
إمكانيةة أن تلعة   ها تحاول في الوقت نفسن إبقةاء البةا  مفتوحةًا يلةىالتجاري والمحافظة يلى االستقرار؛ ولعل  

المركلة العالمية التي أحدثها البرنامج النووي اشيرانيي وبعد صدور بعةأل التقةارير التةي  دور الوسي  في حل  
ال الكردستاني، أيلن اشيرانيون واألتراك، في تررين ثت ين إمكانية أن تكون إيران قد سايدت حز  العم  تحد  

اشيرانية المعروفة باسم  –مة االنفصالية الكردية المنظ   لحز  وضد  ، إلتزامهم بالتعاون ضد هاا ا2011األول/
 خا من رمال العراط مالاًا  منًا لهاية لكردستان( والتي تت  (حز  الحياة الحر  

ن إيةران لتركيةا ، تةؤم  2012فةي ترةرين الثةاني/ [Wall Street Journal]وحسة  مقالةة نرةرتها دوريةة 
ي وكةان مةا أيلنتةن أنقةرة فةي ربيةع العةام 65حاجتها من الغةاز الطبيعةي% من 18% من حاجتها من النف  و51

%، قد سايد يلى إيفاسها من العقوبات 20أل حجم وارداتها من النف  اشيراني بنسبة ، من أنها ستخف  2012
ة ، 2013وأواسةل العةام  2012وفةي أواخةر العةام ي 201266عت موضةع التنفيةا فةي حزيةران/األميركية التةي وض 

يران؛ وكان االيتبار الساسد أن ز االترك   هتمام الرسمي واشيالمي يلى تجارة (الاه  مقابل النف ( بين تركيا وا 
ها  التجارة تسايد اشيرانيين يلى اشفالت من القيود العالمية الجديةدة التةي تعيةق وصةولهم إلةى النظةام المةالي 

ويفةرأل يقوبةات يلةى  2013ق فةي تمةوز/ز التطبيالعالميي لكن، أصبح هناك قانون أميركي جديد يدخل حي  
؛ قةةةانون تفةةةويأل 239-112مةةةن القةةةانون العةةةام  1245ر المعةةةادن الثمينةةةة شيةةةران )القسةةةم الكيانةةةات التةةةي تةةةوف  

ي وتفيد تقارير اات صةلة 67(2013، المسنون في الثاني من كانون الثاني/2013الدفاع الوطني للعام المالي 
ةةبةةأن تركيةةا قةةد تقل ةة تجةةارة (الةةاه  مقابةةل الطاقةةة( مةةع إيةةران، ربمةةا نتيجةةة لصةةدور القةةانون ر لتقلةةيص ص أو تحض 

إيةران الرةركات أو المؤسسةات التركيةة  ي وهناك أيضًا قلق أميركةي ويةالمي حيةال إمكانيةة أن تسةتغل  68الماكور
التركيةةةز يلةةةى المعةةةايير القانونيةةةة  لتمويةةةل برنامجهةةةا النةةةووي واشفةةةالت مةةةن العقوبةةةات؛ وفةةةي هةةةاا الصةةةدد، يةةةتم  

 ي70بل إيران في تركيا في اآلونة األخيرةلة من ق  ويلى ازدياد يدد الرركات الممو   69لتركيةا

                                                                                                                        
ي غيةر مكةان. وباقمكةان اليات المتحدة على امتداد العالم، بما فيها البيانات التي تجمعها الرادارات المنشورة في تركيا وإسرائيل وأيهةزة االستشةعار األمةرى فةالتابعة للو

 ني التالي:االّطالع على نّص الرسالة التي رفعها ستة سيناتورات إلى الرئيس أوباما، بهذا الشأن، بالعودة إلى العنوان اقلكترو

= http://kirk.senate.gov/?p=press_release&id=299. (September 19, 2011). 
65 = Joe Parkinson and Emre Peker, "Turkey Swaps Gold for Iranian Gas", Wall Street Journal, November 23, 2012. 

 )تركيا تقايض الذهب بالغاز اقيراني(.
، بعد أن واف  األتراك كما يبدو علةى تقلةيص حجةم وارداتهةم مةن 2012يوماً، يدّد من قِبل اقدارة األميركية في كانون األول/ 180هذا االستثناء، الذي تدوم صالحيته  66

 هيالري كلينتون... –اك آنذ –النفط اقيراني. بيان صحافي أصدرته وزيرة الخاريية األميركية 

= "Regarding Significant Reductions of Iranian Crude Oil Purchases", Washington, DC, December 7, 2012. 

 )فيما يتعل  بتقليص حجم المشتريات من النفط الخام اقيراني(.
 لالّطالع على مزيد من المعلومات العامة حول هذا الموووع، أنظر: 67

= CRS Report RS20871, Iran Sanctions, by Kenneth Katzman. 

 )العقوبات المفرووة على إيران(.
68 = Asli Kandemir, "Exclusive: Turkey to Iran gold trade wiped out by new U.S. Sanctions", Reuters, February 15, 2013. 

 ن تركيا إلى إيران أصبحت في مبر كان بعد العقوبات الجديدة التي فروتها الواليات المتحدة(.)وكالة رويترز، "تقرير حصري ماّص بالوكالة: تجارة الذهب، م
69 = Financial Action Task Force Public Statement, Paris, February 22, 2013; 

 (...2013شباط/ 22)بيان عام صادر عن الفري  الخاّص للعمل المالي، باريس، 

= Daniel Dombey, "Turkey's last – minute terror laws: will they be enough?", blogs.ft.com.February 8, 2013. 

 )قوانين مكافحة اقرهاب التي أصدرتها تركيا في اللحظة األميرة: هل ستكون كافية؟(.
70 = "New Iranian firms in Turkey stir front company warries for Ankara", todayszaman. Com, February 17, 2013. 

 )الشركات اقيرانية الجديدة في تركيا تثير قل  أنقرة حيال مشكلة "الشركات الوايهة"(.

http://kirk.senate.gov/?p=press_release&id=299
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ّ*ّخياراتّممكنةّعلىّصعيدّسياسةّالوالياتّالمتحدة
يلى الرغم من أن المصالح والسياسات األميركية والتركية تتقاطع في العديد من المجاالت، نستطيع القول 

وزيادة ايتمادها يلى نفسها فةي المجةالين العسةكري واالقتصةادي زادا فةي قةدرتها إن تنامي نفوا تركيا اشقليمي 
ع أن ما تتمت   صا نطاط ايتمادها يليها بالمعنى العامي إال  يلى االستغناء ين الواليات المتحدة إلى حد ما، وقل  

ع قةد يفةوط حاليةًا مةا يتمت ةرة يم وتكنولوجيةات يسةكرية متطةو  ة ومكانة وق ةبن الواليات المتحدة ودول الغر  من قو  
ل ي وأما يلى المد  الطويل، فقد يواجن صانعو السياسةة األميركيةة تحةديًا معتبةرًا يتمث ة71بن المنافسون الكامنون 

فةةي إقنةةاع المسةةؤولين األتةةراك بضةةرورة إدامةةة التعةةاون يلةةى الةةرغم مةةن اشحسةةاس التركةةي المتعةةاظم باالسةةتقالل 
تةزال محةدودة قةدرة تركيةا يلةى ، مةا 2012هةادلي، الصةادر فةي العةام  –يت والثقة بالنفسي وحس  تقرير أولبرا
 ممارسة النفوا االقليمي بمفردها:
ة ونفةةةوا مةةا اقتةةةرن باسةةةم تركيةةا فةةةي العقةةةد الماضةةي مةةةن اسةةةتثمار وحسةةن ني ةةة كةةةل   (يييمةةع الةةةك، وفيمةةا خةةةص  

مةن  بتن للتةأثير فةي سةلوك أي  قتةن واكتسةمصاح ، يمكن القةول إن أنقةرة لةم تكةن قةادرة يلةى تفعيةل مزايةا مةا حق  
خةالل يهةد  تنرةستهمااللاان دأ  األتةراك يلةى  القاسدانار األسد، ر القاافي أو السوري بر  الرسيسين الليبي معم  

 ي72حز  العدالة والتنميةيي(
فضةةل درايةةتهم بي فةةي، والتنسةةيق الممكةةن مةةع، مواقةةف إدارة أوبامةةا حيةةال تركيةةا، و ومةةن خةةالل التحقيةةق الجةةد  

تركيةةا، يسةتطيع أيضةةاء الكةةونغرس استرةراع الكيفيةةة التةةي يمكةن بهةةا لمختلةةف الخيةةارات أن با المتعلقةةة بالقضةاي
 لين في هاا الصدد أنن:أحد المحل  ، كت  2011تخدم مصالح الواليات المتحدةي وفي كانون األول/

وارةةنطن، مةةا تةةزال (ييييلةةى الةةرغم مةةن المسةةتويات القياسةةية للتواصةةل والتالقةةي بةةين كبةةار القةةادة فةةي أنقةةرة و 
مةا فيهةا مةن مؤسسةات  الصالت المجتمعية والمؤسسية بحاجة إلى إيادة تنري  وتقويةةييي وفةي وارةنطن، بكةل  

لهةةاا العمةةل مةةن أن  وهيسةةات رسةةمية، يواصةةل العمةةل التنسةةيقي والسياسةةي التةةأثير فةةي المصةةالح الحيويةةة؛ وال بةةد  
ى لةةو كثةةر الهةةرج والمةةرج يلةةى المةةد  مةةع يمومةةًا، حت ةةا  والمجتيتجةةاوز حةةدود اشدارة، ليصةةل إلةةى مجلةةس النةةو  

 ي73القصيريي(
ّ=ّإحداثّتغييرّإقليميّوتعزيزّاالستقرار

ةةمةةن المتوق ةة  الت االضةةطرا  المسةةتمر  ع أن يكةةون لتركيةةا دور مهةةم فةةي بلةةورة نتةةاسج التغييةةر السياسةةي ومحص 
ميةة إلةى إحةداث التغييةر اشقليمةي يلى امتداد منطقةة الرةرط األوسة ي ولكةي يرةاركوا األتةراك فةي المسةايي الرا

ي أو مواصةلة ايتمةاد الخيةارات وتعزيز االستقرار، يسةتطيع أيضةاء الكةونغرس والمسةؤولون فةي إدارة أوبامةا تبن ة
 التالية:
 سراسيلي  تحديد كيفية العمل من أجل الترجيع يلى تحسين العالقات بين تركيا وا 

                                      
 أنظر الجزء الذي يحمل عنوان: "العالقات الدولية األمرى"، في الملح  )د(. 71

72 = Council of Foreign Relations, op. cit, p.40. 

 (.40ص: )مجلس العالقات الخاريية، مصدر ساب ،
73 = Joshua W. Walker, "U.S.-Turkish Relations: Modesty and Revitalization", On Turkey, German Marshall Fund of the United 

States, December 15, 2011. 

 التركية: تواو  وإعادة إحياء(. –)العالقات األميركية 
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   العسةكري واالسةتخباري، سةواء يلةى المسةتو  الثنةاسي  المالسم للتعاون تحديد الطبيعة المناسبة والمد
أو فةةةي إطةةةار حلةةةف رةةةمال األطلسةةةي؛ بمةةةا فةةةي الةةةك االسةةةتخدام المرةةةترك للقوايةةةد واألراضةةةي التركيةةةة 
والمراركة في المعلومات، لمواجهة حز  العمال الكردسةتاني وتسةهيل حظةر العمليةات غيةر القانونيةة 

 ر يلرحن األسلحة من البلدان والكيانات األخ

 يع الديم التركي، ماليةًا وسياسةيًا، لمناهضةي األنظمةة االسةتسثارية تحديد كيف وما إاا كان يج  ترج
مةةن األفةةراد والجمايةةات؛ وكيةةف ومةةا إاا كةةان يجةة  ربةة  هةةاا الةةديم بةةديم يمليةةات االنتقةةال السياسةةي 

 رات قياديةيواالقتصادي في البلدان التي ترهد اضطرابات وتغي  

 ة التنسةةيق مةةع تركيةا مةةن أجةل فةةرأل أو ترةةديد العقوبةات األحاديةةة أو الدوليةةة أو تحديةد ضةةرورة وكيفية
دة األطةةراع )يلةةى المسةةةتو  الدبلوماسةةي و/أو العسةةكري و/ أو االقتصةةةادي( التةةي مةةن رةةةأنها المتعةةد  

إضةةةةعاع أو تغييةةةةر سةةةةلوك األنظمةةةةة أو الكيانةةةةات التةةةةي تنتهةةةةك حقةةةةوط اشنسةةةةان أو تخةةةةالف القةةةةوانين 
ومةن األمثلةة يلةى هةا  األنظمةة والكيانةات: نظةام األسةد )وربمةا جهةات أخةر  فةي  واأليراع الدوليةةي

 ي(سوريا(؛ والنظام اشيراني )الاي يدير برنامجًا نوويًا ويديم جمايات إرهابية إقليمية

 ين مةع قليمي ةتحديد كيف وما إاا كان يج  ديم الجهود التركية الراميةة إلةى تنسةيق األمةن واشنمةاء اش
 ة منها المتحالفة مع الواليات المتحدةيلمحلية األخر ؛ وخاص  األطراع ا

مةةةن هةةةا  الخيةةةارات سيحصةةةل حتمةةةًا فةةةي إطةةةار القرينةةةة اشقليميةةةة  أن ايتمةةةاد أي   إلةةةىوتجةةةدر اشرةةةارة هنةةةا 
دة التةةي تةةزداد ضةةبابية منةةا بدايةةة االضةةطرا  االقليمةةي والتغييةةر السياسةةي فةةي أواخةةر العةةام واالسةةتراتيجية المعق ةة

 ي2010
ّمبيعاتّاألسلحةّوالمساعداتّالعسكرية/ّاألمنيةّ=

رة )طةةاسرات مقاتلةةةييي طةةاسرات بةةدون ات يسةةكرية أميركيةةة متطةةو  تواصةةل تركيةةا السةةعي للحصةةول يلةةى معةةد  
ارييي طةةةةاسرات مروحيةةةةييي منظومةةةةات دفةةةاع صةةةةاروخي(؛ وترةةةارك مصةةةةانعها العسةةةكرية فةةةةي مرةةةاريع مةةةةع طي ةةة

قةن األتةراك أن مةا حق   يلةى سةبيل المثةال(ي إال   [F-35]اج طةاسرات الةةاألميركيةة )مرةروع إنتة ةالمصانع العسةكري
بدونن من اسةتعداد متزايةد للةدخول فةي صةفقات اسةتيراد وتصةدير من تنمية في مجال الصنايات الدفايية وما ي  

، كالصةين وروسةيا وباكسةتان األسلحة أو في مناورات يسكرية مرتركة مع بلةدان خةارج حلةف رةمال األطلسةي
الجنوبيةةة، يرةةير إلةةى حرصةةهم يلةةى تنويةةع يالقةةاتهم الدفاييةةة وخفةةأل درجةةة ايتمةةادهم يلةةى الواليةةات  وكوريةةا

المتحدةي ومن المعروع أن برامج المسايدات العسكرية واألمنية األميركية لتركيا هي مةن أجةل تثميةر التقةار  
 إلةةىى هةةا  البةةرامج أيضةةًا اط الجةةيش واألمةةن األتةةراك واألميةةركييني وتسةةعفةةي العالقةةات والممارسةةات بةةين ضةةب  

مواجهة الربكات اشرهابية واشجرامية النارطة في المنطقة، بمةا فيهةا تلةك المعروفةة تاريخيةًا بأنهةا تعمةل داخةل 
، أفةةادت مصةةادر فةةي الرةةرطة التركيةةة بأنهةةا احتجةةزت فةةي رةةباط 2013ي وفةةي نيسةةان/74تركيةةا ويبةةر حةةدودها

                                      
 .483-482ادرة عن قسم العمليات الخاريية في وزارة الخاريية، ملح : المنظوريات اققليمية، ص: ، الص2013فذلكة الكونغرس لموازنة العام المالي  74
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قةةة بتنظةيم القايةدة، كانةةت تسةتهدع سةةفارة الواليةات المتحةةدة طةات إرهابيةةة لهةا يالرطين فةةي مخط  أرخاصةًا متةو  
 ي75في أنقرة وموقعين  خرين

ار قةةادرة يلةى حمةةل ظهةةر األتةراك اهتمامةةًا بالغةًا فةةي الحصةول يلةةى طةاسرات بةةدون طي ة، ي  2008ومنةا العةام 
ةة األسةةلحة، مةةن الواليةةات المتحةةدة، السةةتخدامها ضةةد   ت المتحةةدة قةةد ي وكانةةت الواليةةا76ال الكردسةةتانيحةةز  العم 

، من العراط إلى تركيا، في أواخر [Predator]حة، من نوع ر مسل  يار، غأيادت نرر اربع طاسرات بدون طي  
، ربما لكي تكس  بعأل الوقت بانتظةار المرةاورات بةين إدارة أوبامةا والكةونغرس برةأن إمكانيةة 201177العام 

ضةةةاء الكةةةونغرس كةةةانوا قةةةد ايترضةةةوا يلةةةى هةةةا  بيةةع هةةةاا النةةةوع مةةةن الطةةةاسرات لتركيةةةا؛ مةةةع العلةةةم بةةأن بعةةةأل أي
ة78الصفقة ال الكردسةتاني أن ي وليس واضحًا كيف يمكن للمفاوضات الجارية بةين الحكومةة التركيةة وحةز  العم 

 ر في المرتريات العسكرية لألتراكيتؤث  
ّاألرمنّارتكابّمجزرةّجماعيةّبحقّ ّ=ّمسألةّإمكانيةّأنّيكونّقدّتمّ 

فةي العالقةات بةين تركيةا  األرمنية تأثير قةوي   –قف الكونغرس من القضايا التركية ع أن يكون لمو من المتوق  
تت ، أي أثنةاء الةدورة الحاديةة يرةرة بعةد المسةة للكةونغرس األميركةي، صةو  2010والواليات المتحةدةي وفةي  اار/

يلةةى  ا  يلةةى مرةةروع قةةرار يقضةةي بةةإطالط صةةفة (القتةةل الجمةةايي(لجنةةة الرةةؤون الخارجيةةة فةةي مجلةةس النةةو  
 1915ت بةةةين العةةةامين األرمةةةن خةةةالل الفتةةةرة التةةةي امتةةةد   األيمةةةال التةةةي ارتكبتهةةةا اشمبراطوريةةةة العثمانيةةةة ضةةةد  

// يلةى 252ا  رقةم//ي وجاءت نتيجة الك التصويت لصةالح اقتةرا  يةرأل مرةروع قةرار مجلةس النةو  1917و
ات حةت مةر  ة طر  رات مرةابهة يةد  كامل أيضاء المجلس للتصويت يليني وتجدر اشرارة هنا إلى أن مراريع قةرا

لةةى أن )أنظةةر الملحةةق (هةةة( لالط ةة 1948بةةل لجةةان الكةةونغرس منةةا العةةام ة مةةن ق  يةةد   الع يلةةى القاسمةةة كاملةةة(، وا 
األرمن( في اكر  المحرقة اليهوديةة )يةام  بت بحق  الرسيس رونالدريغان أرار إلى (المجزرة الجمايية التي ارتك  

 (ي1981
//؛ لكةةن، ردًا يلةةى الخطةةوة التةةي قامةةت بهةةا لجنةةة الرةةؤون 252مرةةروع القةةرار رقةةم//الموافقةةة يلةةى  ولةةم تةةتم  

ة رةهر، ، سحبت تركيا سفيرها من الواليات المتحةدة لمةد  2010ا  األميركي في  اار/الخارجية في مجلس النو  
تسةةوء يلةةى ، مةةن أن (يييالعالقةةة قةةد وحةةار ناسةة  فةةي البرلمةةان التركةةي يةةن حةةز  العدالةةة والتنميةةة، يلةةى األقةةل  

                                      
75 = Sebnem Arsu, "U.S. Embassy in Turkey Said to be Targeted", New York Times, April 12, 2013. 

 )أنباء عن استهداف سفارة الواليات المتحدة في تركيا(.
... [Reaper MQ-9]وسّت طائرات من نفس النوع، من طراز  [Predator MQ-1]، سعت تركيا إلى شراء أرب  طائرات شراعية من نوع [Jane's]حسب دورية  76

 األكثر تطّوراً...

= "Procurement, Turkey", Jane's Sentinel Security Assessment – Eastern Mediterranean, December 16, 2010. 

 ...تركيا( –)المشتريات 

لبلدان أعضةاء فةي حلةف شةمال األطلسةي،  [Reaper]بإمكانية بي  طائرات شراعية بدون طيّار من طراز  2009و 2008وكان الكونغرس األميركي قد أبلغ في العامين 

 العراق وأفغانستان. مثل المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، م  توويح مسألة أن هذه الطائرات سوف تُستخدم لدعم عمليات قّوات التحالف في
77 = "U.S. Deployed Predators to Incirlik: Davutoglu", Hurriyet Daily News, November 13, 2011. 

 إلى ]قاعدة[ إنجرليك ]الجوية"[(. [Predator])الواليات المتحدة نقلت طائرات من طراز 

، فةي مهةةام [Predator]لواليةات المتحةدة باالسةتمرار فةي تشةغيل الطةائرات بةدون طيّةار مةن طةراز وحسةب بانيتةا، وزيةر الةدفاع آنةذاك، أعطةت الحكومةة العراقيةة اقذن ل

 استطالعية، فوق شمال العراق...

= Craig Whitlock, "U.S. drones allowed in Iraqi skies", washingtonpost.com/ blogs/ checkpoint-washington, December 16, 2011. 

 الشراعية األميركية باالستمرار في التحلي  في األيواء العراقية(.)السما  للطائرات 
التركةي، إن  –، نقلت تقارير عن مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدولي، آنذاك، ألكسةاندر فيرشةبو، قولةه فةي كلمةة أمةام المجلةس األميركةي 2011في تشرين األول/ 78

 قات بين تركيا وإسرائيل... وليس األمر سراً... لكننّي أعود وأكّرر... نحن ندعم صفقة البي .."."...هذا الموووع يتأثر بالمشاكل التي تشوب العال

= Craig Whitlock, "Pentagon agrees to sell three attack helicopters to Turkey", Washington Post, November 1, 2011. 

 ة(.)البنتاغون يواف  على بي  تركيا ثالث مروحيّات هجومي
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لةةون مةةن هةةاا ا  األميركةةي يلةةى مرةةروع القةةرار إيةةا ي وفهةةم المحل  مجلةةس النةةو   وافةةقكافةةة المسةةتوياتييي( إاا مةةا 
( مةةن المجةاز إلةةى القوايةةد تةةة، يلةةى األقةل  د بمنةةع الواليةةات المتحةدة )جزسيةةًا أو بصةورة مؤق  التحةاير أن تركيةةا تهةد  

رةار هنةا إلةى أن الناسة  روبةرت دولةد ي وي  79ى العراط وأفغانستاناكة إلواألراضي التركية لنقل األيتدة غير الفت  
فةةي ا ( // المقتةةر  فةةي مجلةةس النةةو  252// )المطةةابق لمرةةروع القةةرار رقةةم //304اقتةةر  مرةةروع القةةرار رقةةم //

)أثناء الدورة الثانية يررة بعد المسةة للكةونغرس(؛ كمةا واقتةر  السةيناتور روبةرت  2011رهر حزيران من العام 
 مةةةةن ي لكةةةةن أيةةةةاً 2012//( فةةةةي  اار/399يز مرةةةةروع قةةةةرار مرةةةةابن فةةةةي مجلةةةةس الرةةةةيو  )تحةةةةت الةةةةرقم //مننةةةةد

دو (اشدانةةة بارتكةةا  القتةةل الجمةةايي( حيةةي مؤي ةة، سةةوع ي  2015يبةةر اللجةةاني وفةةي العةةام  المرةةرويين لةةم يمةةر  
لى جان   ف حكوماتهةا أيمةال يةن يرةرين بلةدًا  خةر تصة رمينيا، هنةاك مةا ال يقةل  أالاكر  المسوية للمجزرةي وا 

القتةةل المرتكبةةة فةةي الحقبةةة العثمانيةةةة بةةالمجزرة الجماييةةة، بينهةةا أحةةد يرةةةر بلةةدًا مةةن بلةةدان االتحةةاد األوروبةةةي 
 ي80السبعة والعررين

ّ=ّتعزيزّالتجارةّالثنائية
أوباما أن اشدارات األميركية المتعاقبة أرارت إلى أهمية زيادة التبادل التجاري مع تركيا، وأن إدارة  صحيح  

؛ لكةن، 81دة الوجةو ة بالعالقةة االسةتراتيجية الثناسيةة المتعةد  أيادت توكيد ها  المسألة لد  يرأل رؤيتها الخاص  
الةةة التةةي مةةن رةةأنها تعزيةةز التجةةارة بةةين الواليةةات لةةيس واضةةحًا كيةةف يمكةةن أن تكةةون المسةةايي الحكوميةةة الفع  

ةةالمتحةةدة وتركيةةاي وفةةي السةةنوات األخيةةرة،  ارة الثناسيةةة بةةين البلةةدين، يلةةى الةةرغم مةةن أن الفجةةوة ع نطةةاط التجةةتوس 
، سةواء مةن حيةث النسة  المسويةة أو مةن 2009)لصالح الواليات المتحدة(  خةاة فةي التوسةع أيضةًا، منةا العةام 

فت تركيةةا (كسةةوط اات أولويةةة( فةةي ضةةوء ي وكانةةت حكومةةة الواليةةات المتحةةدة قةةد صةةن  82حيةةث المعطيةةات الفعليةةة
ةة(مبةةادرة التصةةدير الوط ة نيةةة(؛ كمةةا أن لجنةةة تنسةةيق السياسةةة التجاريةةة بةةين الوكةةاالت وضةةعت اسةةتراتيجية خاص 

واليةات أميركيةة للتركيةز يليهةا  دت وزارة االقتصةاد التركيةة سةت  ي ومن جانبها، حةد  83لتعزيز التصدير إلى تركيا
س ونيويةةورك وفلوريةةدا فةةي المسةةايي الراميةةة إلةةى رفةةع مسةةتو  التبةةادل التجةةاري الثنةةاسي؛ وهةةي: كاليفورنيةةا وتكسةةا

يلينوي وجورجيا  ي84وا 
ة أو التفضةةيلية أو تركةةي للتجةةارة الحةةر   –ة، إقتةةر  المسةةؤولون األتةةراك إبةةرام اتفةةاط أميركةةي وفةةي مناسةةبات يةةد  

ي وينةةةدما أيلةةةن المسةةةؤولون فةةةي 85ل بالنجةةةا كل ةةةمسةةةاييهم لةةةم ت   لةةةة فةةةي تركيةةةا؛ لكةةةن  إقامةةةة منةةةاطق صةةةنايية مؤه  
                                      

79 = Robert Tait and Ewen Mc Caskill, "Turkey threatens serious consequences after US vote on Armenian genocide", Guardian 

(UK), March 5, 2010. 

 )تركيا تحذّر من عواقب مطيرة بعد التصويت المتعل  بالمجزرة األرمنية في الواليات المتحدة(.
يتوانيةا وبولنةدة ي التي تعتبر أن اقمبراطورية العثمانية مارست قتالً يماعياً ودّ األرمن هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا  والسويد وبلجيكةا وهولنةدة ولدول االتحاد األوروب 80

 وسلوفاكيا واليونان وقبرص؛ وحذا حذوها في ذلك البرلمان األوروبي.
، بدأت الواليات المتحدة وتركيا بعقد لقاءات 2010. وفي العام 1999واتفاقاً لتأطير التجارة واالستثمار في العام  1990وقّ  البلدان معاهدة لالستثمار الثنائي في العام  81

 دورية على المستوى الوزاري سعياً إلى صوغ إطار للتعاون االقتصادي والتجاري االستراتيجي.
 أنظر على سبيل المثال: 82

= Sider Global Advisors, op. cit. 
 ّطالع على مزيد من المعلومات حول الجهود الثنائية الرامية إلى تعزيز النشاط التجاري، أنظر:لال 83

= U.S. Department of Commerce Fact Sheet: U.S.- Turkey Framework for Strategic Economic and Commercial Cooperation, 

October 14, 2010. 

 (.2010تشرين األول/ 14التركي للتعاون االقتصادي والتجاري االستراتيجي،  –األميركية: اقطار األميركي  )بيان أنشطة صادر عن وزارة التجارة
 .2011في أيلول/ [Congressional Research Service]معلومات قدّمتها وزارة االقتصاد التركية إلى مؤسسة  84
وبي )أنظر: الملح  "د"( لن تشمل اتفاقةاً للتجةارة الحةّرة أو التفضةيلية بةين األتةراك واألميةركيين فةي غيةاب يبدو أن ترتيبات االتحاد الجمركي بين تركيا واالتحاد األور 85

 اتفاق مشابه بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة. أنظر: الموق  اقلكتروني لوزارة االقتصاد التركية...

= http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=tradeagreements&bolum=fta&region=O.  

http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=tradeagreements&bolum=fta&region=O
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ةةالواليةةات المتحةةدة واالتحةةا يًا فةةي (رةةراكة تجاريةةة واسةةتثمارية يبةةر األطلسةةي(، ديةةا رون جةةد  د األوروبةةي أنهةةم يفك 
ع تقريةةر ، رةةج  2012ي وفةةي العةةام 86فةةي أيةةة مباحثةةات تجةةر  لهةةاا الغةةرألبعةةأل المحللةةين إلةةى إرةةراك تركيةةا 

اد تةدابير أخةر  ايتمأو تفضيلية بين الواليات المتحدة وتركيا أو  حر ةهادلي يلى إبرام اتفاط تجارة  –أولبرايت 
م وتسةهيل األيمةال التجاريةة ومسةايدة المصةالح )المرةاريع( إلى السوط واالنسجام المنظ   الحر   تضمن (المجاز

اع لةةةةين وصةةةةن  ي ويةةةةزيم بعةةةةأل المحل  87التجاريةةةةة الصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة وتعزيةةةةز التجةةةةارة بالتكنولوجيةةةةات الحديثةةةةة(
 ت من نطةاط تجةارة الواليةات المتحةدة مةع تركيةا؛ إال  حد   السياسة أن الظروع االقتصادية السابقة ربما تكون قد

نتةاج أن ما رهدتن تركيا مؤخرًا مةن نمةو فةي حجةم الطلة  االسةتهالكي الةداخلي وتحسةن يلةى صةعيد نوييةة اش
  برةكل نتةاج أد  والخدمات وزيادة في القةدرة يلةى المنافسةة يالميةًا وتوسةع لنطةاط االيتةراع العةالمي بجةودة اش

الرةةركات  إلةةىادة قيمتهةةا (كمصةةدر لالسةةتيراد(، و(كسةةوط هةةدع(، وكمكةةان لالسةةتثمار، بالنسةةبة واضةةح إلةةى زيةة
 ي88األميركية

 ّخاتمة
التركةي،  –تزداد أهمية تركيا بالنسبة إلى الواليات المتحدة، مقارنة باألحقا  السابقة من التعةاون األميركةي 

ة م  ع بن تركيا من أهمية جيوسياسية واقتصةاد نةانظرًا لما تتمت   ال فةي سةاحة السياسةية ويةزم يلةى أداء الةدور الفع 
قليميةة السةاخنة، وتنظر الواليةات المتحةدة إلةى تركيةا، صةاحبة الةدور المعتبةر فةي يةدد مةن البقةاع اشالخارجيةي 

ع أن يختبةةر األميركيةةون يلةةى أنهةةا (رةةريك( فةةي السةةعي إلةةى تحقيةةق جملةةة مةةن المصةةالح الرسيسةةيةي ومةةن المتوق ةة
يةراني ويبقةى  رات الحاصةلة فةي كةل  الرةراكة مةع األتةراك فةي ضةوء التطةو   مد  فعاليةة هةا  مةن سةوريا والعةراط وا 

دة ة فيما يتعلق بالصالت المعق  ر األحداث، وخاص  مع تطو  توارد المصالح بين وارنطن وأنقرة خاضعًا للتقلبات 
سراسيل، مع ازدياد منسو  القلق حيال مسألتي البروز االستراتيجي واستكراع مصادر الطاقة في  بين تركيا وا 

التركيةةة برةةكل معتبةةر نتيجةةة للمواقةةف التةةي  –ر العالقةةات األميركيةةة رةةرط المتوسةة ي ومةةن الممكةةن جةةدًا أن تتةةأث  
ة، أبرزهةا: الصةراع األهلةي الةداسر فةي سةوريا، وطلة  األتةراك رةراء طةاسرات اها الكةونغرس حيةال قضةايا يةد  يتبن  

مكانية تبن  نراطات حز  العم   ار لمكافحةررايية أميركية بدون طي   ي قرار يدين أيمال القتةل ال الكردستاني، وا 
ةة الجمةةايي التةةي ارتكبتهةةةا اشمبراطوريةةة العثمانيةةة بحةةةق   ة إاا جعةةةل أيضةةاء الكةةونغرس مةةةواقفهم األرمةةن؛ وخاص 

سراسيلي  حيال ها  القضايا مرتبطة بحال العالقات بين تركيا وا 
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 ة الحّرة م  تركيا(.)ال تنسوا التجار

= Bahadir Kaleagasi and Baris Ornarli, Turkish Industry and Business Association (TUSIAD), "Why Turkey belongs to 

transatlantic economy", the hill.com/blogs, March 12, 2013. 
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87 = Council on Foreign Relations, op. cit., pp.12-13. 

(. وباقوافة إلى ذلك، أوصى تقرير مشترك أعدّته يمعية الصناعة والتجارة التركيةة وغرفةة التجةارة األميركيةة 13-12)مجلس العالقات الخاريية، مصدر ساب ، ص: 

اسةتراتيجيات منّسةقة واسةتغالل مةا يكفةي مةن المةوارد مةن أيةل تحقية  أهةداف ونقةاط  بأن تعمد وكاالت دعم النشاط التجاري واالستثماري األميركية والتركيةة إلةى صةوغ
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لتجارة التركية وغرفة التجةارة )العالقات االقتصادية بين الواليات المتحدة وتركيا في حقبة يديدة: تحليل وتوصيات من أيل شراكة استراتيجية يديدة، يمعية الصناعة وا
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دة تعنةي تركيةا )بمةا فةي اهةا أيضةاء الكةونغرس حيةال مسةاسل محةد  يتبن  كةالك، يمكةن القةول إن المواقةف التةي 
رات التركيةةة الداخليةةةة( سةةوع تحمةةةل إرةةارة إلةةةى أولويةةةات التعةةةاون الةةدفايي وتعزيةةةز التجةةارة ومسةةةار التطةةةو  الةةك 

لةةى التنرةةؤ السياسةةالمتحةةدة فةةي مرحلةةة بالغةةة الحساسةةية بالنسةةبة إلةةى االسةةتقرار اشالواليةةات  ي قليمةةي والعةةالمي وا 
ر الةةك فةةي خطابةةات القةةادة األتةةراك ومةةواقفهم واصةةطفافاتهم وسياسةةاتهم والدسةةتوري للجمهوريةةة التركيةةةي وقةةد يةةؤث  

لةى فةرأل  اشقليمةيسةتكون اات مضةامين معتبةرة بالنسةبة إلةى األمةن  –بدورها  –الخارجية المستقبلية، التي  وا 
ن لمواقةةف أيضةةاء الكةةونغرس رةةيء مةةن قبةةول تركيةةا فةةي يضةةوية االتحةةاد األوروبةةيي وفةةي الوقةةت نفسةةن، سةةيكو 

يةة اشيةةالم ايةةة ويحمةي حر  مس حقةوط الفةرد والجالتةأثير فةي التةةزام تركيةا بةالحكم المةةدني الةديمقراطي، الةاي يقةةد  
 جراءات القانونية والحكوميةيق حكم القانون ويضمن سالمة اشويطب   األقل ياتويصون حقوط 


