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املتحدة الواليات اسرتاتيجيات تسلكها عدة بني من
نموذج إجياد اسرتاتيجية األوســط؛ الرشق منطقة يف
أشخاص عليه ويقوم  الغربية، واألفكار للديمقراطية
املفكرين بعض يسميه ما أو إسالمية، وهيئات وأفراد
«النموذج عليه أطلق ما ويعد املؤمنة». «العلامنية
فرضه يف املتحدة  الواليات ترغب مثال خري الرتكي»

وإجياده.
عدد يف الدورية (واشنطن) جملة نرشته له مقال ويف
االسرتاتيجية الدراسات ملركز التابعة ٢٠٠٤م صيف
للتكنولوجيا ماساشوسيتس ومعهد والعاملية
السابق النائب وهو إي فوللر - جراهام قال ،(MIT)
لوكالة التابع الوطني االستخبارات جملس لرئيس 
«مستقبل أعامله وآخــر  - األمريكية  االستخبارات

:- السيايس» اإلسالم
منذ الغرب الكالسيكية تركيا صورة خدعت لقد 
والديمقراطية العلامنية الدولة تلك أهنا طويلة عىل فرتة
األمريكية، املتحدة للواليات الصدوق الصديق وذلك
مصالح مــع سياستها  تتوافق التي الــدولــة  وتلك
أصبحت أهنا إىل باإلضافة املنطقة، يف املتحدة الواليات
عامًا املاضية، خالل اخلمسني املسلمني لكل نموذجًا
تقدم ألهنا حقيقية؛ غري الصفات تلك كل أن إال

وغري خمتربة. مرحية أسطورة

تلك ومع اآلن تركيا ويقول: إن ويستدرك الكاتب
أصبحت قد األخرية السنوات خالل املتطورة احلقائق
اجلديد فالنموذج كلها. للمنطقة حقيقيًا نموذجًا
الديمقراطية؛ بالعملية الكامل االنتفاع عىل يعتمد
أيضًا رشقية بل فقط غربية  قوة تكون  لئال وإرادهتــا
يدعمها التي الوطنية للسيادة تدريب أكرب وذلك  ،
أصبحت والتي  لتحركاهتا، أكرب  واستقالًال الشعب؛
أو األمريكية املتحدة  الواليات أمن مع تتعارض ال

أخرى. قوة
وللمنطقة لرتكيا هو األفضل اجلديد النموذج ذلك
يأمل مــن هناك كــان إن  حتى  وللعامل،  وألوروبـــا 

القديم. الرتكي النموذج بأسطورة باالحتفاظ
لتغري األساسية العوامل الباحث د يعدِّ ذلك وبعد
القادم، العقد يف لرتكيا واالسرتاتيجي السيايس املنظور
الشائكة، الرتكية والقومية اإلســالم، نظره: يف وهي
رشق كدولة ودورها األورويب، االحتاد إىل ودخوهلا
إىل باإلضافة خمتلفة، أعراق  ذات  وكدولة أوسطية،

األمريكية. املتحدة الواليات مع عالقاهتا
العلامنية كانت لقد الباحث: يقول اإلســالم وعن
فقد فهموها فيها قديًام ، الغربيني حبَّب هي ما الرتكية
السيايس الثقايف النموذج نحو أسايس مفهوم بأهنا 
اإلسالم منع  عدم من  الرغم وعىل األسمى. الغريب
قامت دوره، كام بتهميش قامت قد الدولة ؛ فإن متامًا
حتى سريأسها، ومن التي سُتبنى املساجد عدد بتحديد

اجلمعة. صالة يف سيلقوهنا اخلطبة التي مراسم
حارسًا اخلصوص وجه عىل الرتكي اجليش كان لقد
وقاد الرتكية، األيديولوجية عىل وغيورًا متحمسًا
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الدينية القوى أنواع من  نوع كل  بقمع وقام الرصاع،
بالسياسة. يف االندماج الدين رجال حماولة أو املنظمة،
التشبه إىل الشهرية الرتكية النزعة  أصبحت لقد
للغرب، متيل فرتكيا  وواقعية، تأصًال أكثر بالغرب
االسرتاتيجية املتطلبات تكون أن إىل أدى مما وذلك
السوفييتي االحتاد هتديدات وجه للوقوف يف الالزمة
األطلنطي، شــامل  حلف  ــدول ل أنــقــرة انــضــامم هــي 
فإن ذلــك ومــع الغريب. األمــن ضــامن عن  والبحث
كانت فقد  وضحاها، ليلة بني غربية تصبح مل  تركيا
دولة جمرد من أكثر  الرتكية العثامنية اإلمرباطورية
بسبب موقعها القريب وذلك إسالمية متأثرة بالغرب،
الدول من العديد  مع الوثيق وتعاملها الغرب،  من
كانت فقد األخرى، اإلسالمية الدول من أكثر الغربية
وحليفًا عرضيًا دوريًا عدّوًا السنني من مئات ألكثر
الغربية بالسياسة الوثيق ارتباطها إىل للغرب، باإلضافة
الرتكية العثامنية، اإلمرباطورية التي دامتها السنوات يف

األوىل. العاملية احلرب اهنارت يف والتي
والغربية التحررية اإلصالحات تركيا لت حتمَّ لقد
احلكومة نظام وتبّني القانوين، النظام تنظيم مثل
اإلسالمي القانون بني التسوية وحماولة الربملانية،
يف الغريب النظام  استخدام إىل باإلضافة والغريب،
أتاتورك إصالحات مت قدَّ فقد وهلذا إصالح التعليم.
فصًال الثانية، العاملية بعد احلرب الرتكية، للجمهورية

جديدًا لتطور عملية تغريب تركيا.
أتاتورك لتحطيم التطويرية من األمهية الرغم وعىل
القرن عرشينيات يف اجلديدة تركيا يف الدين لقوى
واالجتامعية، املادية اآلثار  بعض تركت فإهنا املايض؛
أو السبعني األعوام خالل ببطء معاجلتها متت والتي
للسكان العظمى الغالبية كانت وملا املاضية. الثامنني
الصفوة تشارك  فلم لذا بالغرب؛ تتأثر مل ــراك األت
دينهم، عىل  وحافظوا بالغرب،  ترتبط  التي الرتكية
أصبحوا لو  حتى العثامين  برتاثهم فخورين وا  وظلُّ

اجلديدة. اإلمرباطورية تلك يف مواطنني
تركيا سكان ليستفيد أجيال عدة استغرق األمر لقد

اإلصالح من األناضول يف الذين يعيشون التقليديون
إىل باإلضافة واخلصخصة، التعليم االقتصادي، ونظام
يشاركوا ولكي الدولة، يف الكبري االقتصادي التقّدم
والسياسية االقتصادية احلاالت يف أساسية مشاركة 
القوة تلك استطاعت السنني وبمرور واالجتامعية.
األحزاب تدعيم  األناضول» «نمور املسامة اجلديدة
شأن من وترفع الدينية،  التقاليد حترتم التي السياسية
عن الدولة للتعبري أو حماوالت اإلسالمي، تركيا تراث

الرتاث. ذلك
العجيب  النرص ذلك العملية تلك ذروة وكانت 
انتخابات يف والتنمية» «العدالة حزب أحرزه الذي
الصفوة رفض من الرغم عىل وذلك ٢٠٠٢م،  عام
وبسبب واآلن  املهمة، الدينية األحزاب بقبول الدائم
بكل نفسه يصف الذي احلزب لذلك االنتشار الواسع
احلاكم أصبح احلزب فقد إسالمية؛ خلفّية ذو بأنه فخر
لذلك احلتمي النتاج  كان  التطور ذلك  أن إال  للبالد.
الرتكية اإلسالمية، والتي للتقاليد حدث الذي التطور
للحقائق أقرب ألهنا أصبحت ؛ أصبحت أكثر اعتداًال
خصوصًا العلمي،  االسترشاق ومطالب السياسية
والبنية العلامين اجليش لعساكر اليقظة العني حتت

القديمة. املختارة
«نــور» بحركة املعروفة  الكربى احلركة وباملثل
«فتح حركة إىل باإلضافة املعروفة، الكبرية بفروعها
األنــاضــول أرض مــن  انطلقت والــتــي كــولــن» اهللا
لكي اإلسالم بتجديد تطالب والتي نفسها، التقليدية
والتسامح، والديمقراطية التعليم عىل بالرتكيز يقوم
األخالقية املبادئ عىل املبني املدين املجتمع وتشكيل
مان تقدِّ احلركتني  هاتني فإن احلقيقة؛ ويف لإلسالم.
برتاثها فخورة صفوة لألناضول، جديدة صفوة
متمدينة لتصبح جتاهد نفسه  الوقت  ويف  اإلسالمي،
من جزءًا تكون إىل أن باإلضافة تكنولوجيا، ومتقدمة
للهوية تام ضياع إىل يؤدي لن دام األورويب ما النظام

اإلسالمية.
دولة  أول هي تركيا بأن القائلة فإن احلقيقة وهلذا؛
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قومي حزب بانتخاب تقوم العامل اإلسالمي يف تاريخ
حيب كام   - إسالمية جــذور  من ينبع حزب أو قوي 

مذهلة. حقيقة تعّد -؛ نفسه يصف أن العدالة حزب
عالمة لكل اليقظ احلارس اجليش الرتكي كان وقد
حقيقة إىل ينضم عليه أن فإن وهلذا احلكومة، يف دينية
فإن احلزب؛ ذلك انتخبت التي  الغالبية  كانت إذا أنه 
والتي مع األيديولوجية قام بالعمل قد العدالة حزب
فربام هذا ومع  السياسية. الرتكية األوامر مع تتوافق
ضوء يف ؛ يف تركيا مفاجئًا احلدث ذلك يكون جيب أال
العامل عىل كانت مهيمنة أن األحزاب السياسية حقيقة
وحقيقة املاضيني، العقدين خــالل كله اإلسالمي
بتهميشه وتقوم الدين  عىل مسيطرة كانت الدولة أن
معتاد غري يشء فهي وقت طويل، منذ من تأثريه وحتد
اإلسالم عودة إىل أدى وذلك هو ما إسالمية، دولة يف
السياسية احلياة مراحل  إىل بثبات، ولكن ، تدرجييًا
من كان ولــذا تركيا، يف واالجتامعية  واالقتصادية 
بارتباطها الرتكية  للهوية الطبيعية املالمح أن الطبيعي 
تبقى لن السنني؛ من مئات لعدة اإلسالم ونرشه بحامية
إلغاء يف أتاتورك ر فكَّ لو حتى األبد؛ إىل قمع يف حالة

البرش. من وعي اإلسالمي مايض تركيا
إصالحات مــن العديد أمهية  مــن الــرغــم  ــىل وع
لن العامة مع للدين اضطهاده فإن الغربية؛ أتاتورك
إىل أخــرى مــرة تركيا  عــادت فقد ــد، األب إىل يستمر 
فإن السياسة. يف الدينية العاطفة عن العادي التعبري
مثلام العملية؛ أســاس كانت املتطورة الديمقراطية
يف اإلسالمية السياسة قوة من الديمقراطية زادت

. أيضًا املسلمة الدول العديد من
لتصبح، تركيا اتبعتها  التي الطرق أهم  فإن وهلذا
كوهنا واحدة هي اإلسالمي كله؛ العامل نموذج اليوم،
الديمقراطية فيها ظهرت التي املسلمة الــدول من
واملبادأة املالءمة من عقود عدة وبعد الصحيحة،
إىل الوصول اآلن الرتكية الديمقراطية استطاعت
تركيا املشكلة السياسية ولقد حلَّت نسبية. نضج مرحلة
واحلرية املناسبتني الضغط درجة باستخدام اإلسالمية

عىل وتساعد باإلسالم هيتم حزب بوجود لتسمح
الناخبون فيه يشعر الذي اليوم يأيت ازدهاره. وعندما
ُيمنى فسوف محاسته؛ فقد  قد اإلسالمي  احلزب بأن
كله وذلك آخر، حزب حمله وحيل الساحقة  باهلزيمة
والتي السياسية، للقوى الطبيعي التغيري من كجزء

األخرى. واألحزاب اإلسالمي احلزب بني تساوي
احلزب ليكون اإلسالمي احلزب انتخاب كان  وإذا
مقدمة يف  فإنه تركيا؛ أولــويــات مقدمة يف  احلاكم
للواليات كانت فقد كذلك، واشنطن أولــويــات
أي بخصوص االعرتاضات بعض األمريكية املتحدة
أسبابه؛ له األمر وذلك اإلسالمية، السياسات من نوع
وأزمة ١٩٧٩م، عام اإليرانية الثورة منذ إنه حيث
هبا قام التي الناجحة التخريبية واهلجامت الرهائن،
الشيعة- إىل ينتمون الذين - اللبنانية املقاومة رجال
لبنان يف اإلرسائييل والوجود املتحدة الواليات ضد
املسلمني من عدد ظهور إىل باإلضافة الثامنينيات، منذ
يف اإلرهابية واجلامعات املقاومة ورجــال املتطرفني
عرش احلــادي هجامت  توجته النهاية ويف كله، العامل
فقد ذلــك ومــع القاعدة. نفذهتا والتي  سبتمرب من 
متامًا ناجحة  قواعد إىل الوصول واشنطن استطاعت
فقد ولذلك والتنمية،  العدالة حزب قوة مع  للتعامل
يف املتحدة للواليات حمتمًال كله رشيكًا العامل يكون 
رئيس زار فقد للمنطقة، االستقرار اجتاهها نحو حتقيق
من عدد بإجراء اجلانبان وقام واشنطن، وزراء احلزب
قضايا مثل املهمة القضايا من العديد يف املباحثات
التعاون مسألة بحث إىل باإلضافة وقربص، العراق

حمددة. جماالت يف البلدين بني الثنائي العسكري
تلك العدالة حــزب فيه ختطى الــذي الوقت ويف 
بإمكاهنا أن املتحدة الواليات تشعر أن يف فنأمل العقبة،
يف اإلسالمية مع األحزاب األعامل من بالعديد القيام

القريب. املستقبل يف أخرى بلدان
ذلك يف -سواء رغبت األمريكية املتحدة الواليات إن
اإلسالمية احلركات مع التعامل جتّنب يمكنها ال ال- أم
وخالفاهتا اختالفاهتا بكل اإلسالمي العامل يف الكربى
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ميلء اإلسالمي العامل أن يعلم شخص فكل وتطورها،
اليوم املسلمون ويقوم الشديد، والغضب باألحزان
عام التي تعربِّ املظاهرات عرب األحزان تلك عن بالتعبري
األحزان تلك ظهرت فقد ذلك ومع داخلهم. خيتلج
املعتقدات من العديد  خالل مضت عقود عدة منذ
سها أسَّ التي املتطرفة العربية القومية مثل واألفكار؛
والستينيات، اخلمسينيات فرتة يف النارص عبد  مجال
االستعامر، ضد نفسها  النزعة بعض عن تعربِّ  والتي
املرجوة؛ النتائج إحراز يف النارصية  أخفقت فعندما 
واإلخوان املاركسية والشيوعية املذاهب من كل أصبح
تلك أمكن قمع وهلذا لو هلا، الطبيعي اخلليفة املسلمني
التي تلك األحزاب تنتهي فلن حتطيمها؛ أو املعتقدات
أعدت لقد أخرى. طرق إىل ولكنها ستسعى خلقتها،
عندما وذلك اإلسالمي، للعامل سباقًا مثاًال تركيا
العامة أحزاهنم عن املسلمني تعبريات بتكييف  قامت

بدًال من قمعها.
يف الثاين العامل عن ذلك بعد الكاتب ويتحدث
القومية يف يتمثل والذي الرتكي، املنظور االسرتاتيجي
املفاوض إن ويقول: بالشائكة يصفها والتي الرتكية،
جيدًا الرتكية يعلم احلكومة مع يعمل حني األمريكي
املفاوضني، ــزدرون ي ما وغالبًا أقوياء ــراك األت أن
أو مصاحلهم  يمس يشء كل نحو حــّس ذوو فهم 
دوافع يف شكوكهم إىل باإلضافة القومية، كرامتهم

الغربيني. الدبلوماسيني
لقرون تركيا معاناة  من احلساسية تلك نجمت لقد
الغربية، واإلمرباطورية الغريب االستعامر من طويلة
البلقان العثامنية يف بتجزيء اإلمرباطورية قامت والتي
فحتى صغرية، أجزاء إىل والقوقاز األوسط والرشق
مع عالقاهتا بقطع قامت قد اجلديدة الرتكية  الدولة
العاملية احلرب بعد اليونان، مثل األوروبية، القوى
التقليدية غري املقاومة حرب  بسبب وذلك  األوىل،

أتاتورك. قادها والتي
هؤالء رضب التارخيية التجارب تلك عت شجَّ لقد
لالستعامر، وذلك املضادة القومية ضد يعملون الذين

إجراء وذلــك الرتكية القومية بتأليف قاموا عندما
استعادة عىل قادرة زالت ما  الدولة إن حيث مؤقت،
القوى من اخلالص بعدما استطاعت قوهتا واستقالهلا
عكس عىل وذلك ١٩٢١م، عام  الغربية  االستعامرية
استقالهلا عىل حصلت والتي العربية، الدول معظم

الثانية. العاملية احلرب انتهاء احلقيقي بعد
ــا أوروب ــع دواف حــول شكوك  بقايا هناك تــزال ال
الرماد، حتت مدفونة األمريكية املتحدة  والواليات 
وتتشارك آلخــر. وقت  من  قوة  بكل  تظهر ولكنها
السياسية الرتكية  الطوائف  كل الشكوك  تلك كل يف
األتاتوركيني والقوميني واليساريني  اجليش  مثل
ال التي الدوائر أغلب إىل باإلضافة واإلسالميني،

بالغرب. تتشبه

النموذج يف الثالث للمتغري الكاتب وينتقل 
األورويب: االحتاد إىل لالنضامم سعيها وهو الرتكي

االحتاد عضوية عن الدؤوب تركيا بحث ر وفَّ لقد
بــاإلصــالحــات للقيام  احلــيــوي  ــع ــداف ال األورويب
األرجح فعىل ولذلك الداخلية، واالقتصادية السياسية
عىل األورويب االحتــاد عضوية عىل سيحصلون أهنم
بعض وشكوك األتـــراك الــقــادة تشاؤم من الرغم
توسيع وراء املنطق كان فلو األورويب، االحتاد أعضاء
أعضاء بضم سمح الذي هو األورويب  االحتاد دائرة
م تقدُّ أقل كوهنم من الرغم عىل  ورومانيا بلغاريا مثل
تركيا انضامم  أن الطبيعي فمن واقتصادّي؛ سياّيس
غري، ال فقط وقت مسألة سيكون األورويب لالحتاد
وارد، غري  ثقافية أو دينية  ألسباب  رفضهم إن حيث
الثقافات متعددة بأهنا تتحجج  ــا  أوروب ألن وذلــك

والطموح العاملي.
األورويب لالحتاد لالنضامم تركيا طموح ويضيف
األورويب االحتــاد عالقات يف  املشكالت من العديد
أمريكا فرغبة األمريكية، املتحدة ــات  الــوالي مــع
الرشق يف اسرتاتيجيًا رشيكًا  تركيا  عىل احلفاظ يف
القلق ــادة زي إىل األورويب االحتــاد دفعت ــط؛ األوس
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األورويب االحتاد لدى تزال  وال الرتكي. النفوذ من
الرتكية العضوية كانت ما إذا حول الشكوك بعض
وذلك األورويب، االحتاد أعضاء باقي مع ستنسجم
السكانية، كثافتها وكثرة اإلسالمية طبيعتها بسبب
لقد املهاجرين. العامل من سُتغرق أوروبا باملزيد والتي
املتحدة الواليات مصالح أن األورويب االحتاد عرف
هتتم ال فهي األول، املقام يف اسرتاتيجية األمريكية
عىل االحتاد االقتصادي أو تركيا السيايس بتأثري كثريًا 
أيضًا ويقلق أعضاء االحتاد األورويب نفسه. األورويب
جريان سيسببها التي االسرتاتيجية املشكالت تلك من
وإيــران، والعراق سوريا مثل ين املستقرِّ غري تركيا

القوقاز. يف جرياهنا باإلضافة إىل
الواليات بجهود أيضًا األورويب االحتــاد  وهيتم
ومنعه األورويب، االحتــاد  مــرشوع لتخريب املتحدة
الواليات لسيطرة حقيقيًا منافسًا يصبح أن من
الواليات إرصار  األورويب  االحتــاد ويعي املتحدة.
الــدول من العديد إضافة عىل األمريكية  املتحدة
إىل وهتــدف تركيا، ضمنها ومــن لــالحتــاد، الرشقية
بتعويم وذلــك األورويب، ــاد االحت مشكالت  ــادة زي
ظهرت لقد األورويب. لــالحتــاد  الثقافية اخللفّية
ظهور مع الكامنة األورويب واالحتاد أمريكا رصاعات
املتحدة، الواليات يف اجلدد املحافظني أيديولوجية
يف ظهر والذي  للسيطرة، الواضح طموحها وتبلور 
أيزهناور إدارة قامت بعدما ١٩٥٦م عام السويس أزمة
لالستيالء والربيطانية الفرنسية العسكرية بإدانة اجلهود
لقد استوعبت املرصيون. ها أممَّ بعدما قناة السويس عىل
وزير ـ رامسفيلد دونالد ازدراء أسباب جيدًا أوروبا
القديمة»، «أوروبا بـ وصفهم عندما ـ األمريكي الدفاع
مثل العراق التي رفضت احلرب عىل البالد تلك وهي
االحتاد ضمن كانت التي  البلدان أما وفرنسا.  أملانيا
بأهنا «أوروبا اجلديدة»؛ وصفها فقد القديم؛ السوفييتي
هبم من تقرُّ أكثر واشنطن من هبم تقرُّ إمكانية ملمحًا إىل

ويلهو. كان يعبث كام لو لربوكسل،
واشنطن يف اجلدد املحافظني أعامل جدول فإن واآلن؛

مستقل إنه االحتاد األورويب؛ حيث إضعاف إىل يسعى
وتعي األمريكية، املتحدة  الواليات عن اسرتاتيجيًا
تلك جيدًا  وأملانيا  وبلجيكا فرنسا مثل القلب بلدان
عن واشنطن تدافع األســاس هذا  وعىل ــداف، األه
أن املفهوم ومن األورويب،  االحتاد  يف تركيا عضوية 
االحتاد األطلنطي يف اجلزء طبيعة تقوية إىل هيدف ذلك
األورويب املركزي اجلزء إضعاف مقابل يف األورويب؛
بعض أما األورويب. االحتاد مؤسسو به آمن والذي
حيث آخر، رأي  فلهم واشنطن  يف  اجلدد املحافظني
لالحتاد االنضامم يف تركيا  فرصة من التقليل  حياولون
املتحدة يضموها مع الواليات يف أن آملني األورويب،

. األورويب املعسكر ضد معسكرها يف األمريكية
االحتاد عىل عضوية احلصول صعوبة من الرغم عىل
إذا نفسه؛ االحتاد يف أخرى  دولة  أو  لرتكيا  األورويب
املتحدة؛ الــواليــات مع وثيقة عالقات صاحبته ما
ظهر والــذي املنافسة من  اجلديد  النوع ذلــك فــإن
القضية كان العراق حول  وواشنطن  بروكسل بني
اختاذ إىل تركيا سيدفع الذي وهو فقط، الكربى األوىل
بالفعل االنقسام ظهر لقد الصعبة، القرارات بعض
أصبحوا إهنم حيث األتــراك؛ السياسيني صفوة بني
األمريكية، املتحدة  للواليات يميل جــزء جزأين:
يميلون الذين وهؤالء ألوروبا، يميل اآلخر واجلزء
مثل القديمة الصفوة  من يكونون  ما عادة  لواشنطن
أقاموها التي الــبــاردة احلــرب ــط ورواب العسكريني
الواليات أن يؤمنون الذين وهــؤالء واشنطن، مع
لرتكيا الداخيل باإلصالح  مطالبها ستكون املتحدة
هؤالء وخصوصًا األورويب،  االحتاد  من كثريًا  أقل
لألقلية العرقية املطالب مع  بالتسوية  يطالبون الذين
هؤالء فتضم ألوروبا متيل التي اجلامعة أما الكردية.
لعدم يميلون  الذين  أو باالجتامعيات هيتمون الذين
سيتعرض والــذي األصغر  اجليل  وذلك االستعامر،
الرتكية العائالت  ماليني وخصوصًا  أكثر،  ألوروبا
الذين وهــؤالء أملانيا، إىل  هاجرت أو  عملت التي
الذين هؤالء إىل باإلضافة األورويب، جذهبم املرشوع
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اجلديد لرتكيا. الرويس التهديد أخافهم
اجلغرايف  السياسة علم فإّن ذلك من الرغم وعىل
ــط ــرواب ال ــىل ع اإلبـــقـــاء يشجع يـــزال ال ــي ــرتك ال
األمريكية، املتحدة ــات ــوالي ال مــع االسرتاتيجية
االقتصادية الروابط نمو  مستوى زيادة  إىل باإلضافة

األورويب. االحتاد مع
سلطة مقابل األورويب يف االحتاد قوة هي فام واآلن؛
عىل سيعتمد فاجلدال األمريكية، املتحدة  الواليات
التي املتحدة واالسرتاتيجيات الواليات رصامة مدى
ستختلف القادمة العقود ويف األورويب، االحتاد يتبعها
فمن الشخيص رأيي ويف متامًا . االسرتاتيجية املصالح
اختالفات أو متزايدة تكتيكات العامل املحتمل أن يشهد
املتحدة األمريكية، والواليات أوروبا بني اسرتاتيجية
االهتامم مع كبري، إىل حد متامًا طبيعية ستكون والتي
كل فعىل  واشنطن، يف  السياسية القوة سيحمل بمن
املنطقة، هذه يف للتغّريات يقظة تكون أن  األحــزاب

تنتج. قد التي املشكالت من احلد عىل ويعملون
مع عالقاهتا هو تركيا عالقات يف  الرابع واملتغري 
االسرتاتيجية تركيا عالقات ولفهم األوسط: الرشق
جوهر بأن املعرفة يتطلب ذلك فإن املنطقة؛ اجلديدة مع
بشدة يميلون أتاتورك، إىل يميل سكان تركيا، والذي
دولتهم إىل حتويل وحياولون مه، وتقدُّ الغرب تطور إىل

مثلهم. غربية دولة
األتاتوركيني؛ حكم  من  قرن نصف  من  أكثر وبعد
غري كان لو كام األوســط الــرشق  مع  تركيا تعاملت
الرتكي ــايض  امل املنطقة تلك مثَّلت فقد مــوجــود.
بعضهام فيه ــراك واألت العرب يرى والــذي احلزين،
يكرهون فالعرب متبادلتني، وكراهية بعداوة  بعضًا 
العريب عىل العامل امتدت التي سيطرهتم بسبب األتراك
واألتراك للغرب. املوالية سياساهتا إىل كله، باإلضافة
العثامنية لإلمرباطورية خيانتهم بسبب العرب يكرهون
العاملية احلرب يف  العظمى بريطانيا  بجانب ووقوفهم
بأن األتاتوركيون األتـــراك يرغب مل ــذا ول األوىل،
لقد اإلســالم، شــؤون أو العريب العامل  يف لوا يتدخَّ

بتدريب هتتم مل بأهنا الرتكية اخلارجية وزارة افتخرت
العامل العريب. مع ليعملوا دبلوماسييها تطوير أو

دعم يف أسايس دور اجلغرايف تركيا ملوقع  كان لقد
الرشق يف  العرب وجرياهنا تركيا بني السيئة النية
املحيل لالندماج الرويس التهديد عن أما  واجلنوب.
فقد عــام؛ مخسامئة من أكثر  منذ  لرتكيا واإلقليمي
العثامنية. اإلمرباطورية  لتفكيك أساسيًا عامًال كان
السوفييتي، االحتاد هيئة يف  جتسدها وبعد  بعد، وفيام
املحيل تركيا اندماج أخرى مرة روسيا دت هــدَّ فقد
العربية الــدول من العديد كانت ولقد واإلقليمي. 
االستعامري ماضيهم بسبب الــغــرب مــن غاضبة
السبب إىل باإلضافة األوسط، الرشق يف واإلمربيايل
األرايض يف إرسائيل لدولة  زرعها  وهو  أال الرئيس؛
املنافس بوصفه السوفييتي االحتاد إىل وينظرون العربية.
لدى ليس فإقليميًا وسيطرهتا. الغربية الطبيعي للقوة
مل ألنه السوفييتي؛ االحتاد من  عليه خيافون  ما العرب

منهم. قريبًا ما يومًا يكن
قبل ما حقبة ففي ، متامًا خمتلف فموقفها تركيا أما
وباتت األوسط كربت أمهية الرشق السوفييتي االحتاد
إقليميًا استقراره وذلك بسبب عدم كله، للعامل واضحة
جرياهنا توجيه عبء عليها أن تركيا شعرت فقد لذا ؛

الدفاعي. جمرد اهلدوء من بأكثر العرب
البرتول  ازدهار سنوات خالل تركيا أصبحت لقد
اقتصاديًا ونشط تطور  من أول هي  السبعينيات يف
قليًال الباب بفتح وبدؤوا  وغريها، ليبيا مثل  بلدان يف
غريت وبعدما العرب، شؤون يف األجنبي للتدخل
اإلقليمية السياسات من ١٩٧٩م عام اإليرانية الثورة
أهنا وشعرت تركيا تطرفًا ، أكثر اإلسالمية، وجعلتها 
غري، ال فقط وسوريا والعراق إيران هتديدات تواجه 
إليها، اإلسالمية ثورهتا ُتصّدر أن يف إيران فقد فكرت
مشاركتها قضايا بسبب تركيا مع سوريا اختلفت بينام
أكراد تشجيع حماولتها إىل باإلضافة الفرات، هنر يف مياه
أيضًا تفعله العراق ما كانت وذلك الثورة، عىل تركيا
قد وبغداد أنقرة من أن الرغم مناسبات؛ عىل  يف عدة
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مرة. من أكثر العراق أكراد سحق عىل قبل تعاونتا من
إرسائيل تركيا من عىل تقريب احلقائق تلك وساعدت
إىل وصلت والتي املاضية، العرشين األعــوام  خالل
وجدت فقد التسعينيات،  منتصف يف هلا حدٍّ أقىص
قدراهتام ــّدا ووح الفرصة أبيب وتــل أنقرة  من كل 
وسورية وإيران العراق من كل إلجبار االسرتاتيجية

العدواين. سلوكهم من التغيري عىل
خالل  كلها املنطقة يف اآلن املوقف تغريَّ ولقد
من سورية ت غــريَّ فقد ــرية، األخ القليلة السنوات
حتت وقــامــت تركيا، نحو االســرتاتــيــجــي عدائها
الكرديني العامل حزب قائد بطرد الرتكي الضغط
تركيا، يف العنيفة الثورية  احلركة تلك واالنفصاليني،

بعد. فيام اعتقاله إىل أدى ما وهذا
دعمها توقف لكي الضغط حتت واقعة  سورية إن
العدائي حسني ام فقد ذهب صدَّ املنطقة،  يف للتطرف
يقوم قد اآلن العراق أن من الرغم وعىل العراق. من
أو الداخيل سورية  استقرار عىل جديد  هتديد بفرض
والتي مدنية حرب إحــداث  يف بالتسبب يقوم حتى
عون سيشجِّ العراقيني ألن األكراد ؛ كثريًا تركيا ختشاها
أصبحت إيران لقد االنفصال. عىل من األكراد سكاهنا
خطوات بعدة وتقوم  نفعية، املاضية العقود خالل
تقدمًا أكثر ديمقراطية عمليات عدة حتقيق نحو حرجة
مثلام تركيا بتهديد  تقوم ال الثالث الدول فإن وهلذا .
من قبلهم عسكري حمتمل هتديد فكل املايض، يف كان
قدراهتا بسبب بسهولة عليه ب التغلُّ لرتكيا  يمكن

االسرتاتيجية.
املتحدة الواليات دور نجاح فإن للسخرية! ويا
تقليل إىل أدى  قد املبارش غري أو املبارش األمريكية
الثالثة، األوسط لبلدان الرشق االسرتاتيجي  التهديد
املتحدة الواليات عىل السابق تركيا اعتامد من وغريَّ
املنطقة، تلك يف اسرتاتيجيًا حتميها لكي  األمريكية 
ــدول ال مــع متطورة عــالقــات نحو  تتحرك فرتكيا
وتقوم الثنائية العالقات تعميق ــاول  وحت الثالث،
أمهية أمهيتها فاقت والتي االقتصادية، املصالح بتطوير

األوىل. الدفاعية اهتامماهتا
تنحدر فإهنا إرسائيل؛ مع تركيا عالقات حول أما 
منتصف يف إليها وصلت والتي مستوياهتا، أعىل  من
عىل للحصول تسعى تركيا  تــزال فال التسعينيات؛ 
يف املتاحة غري اإلرسائيلية العسكرية التكنولوجيا
يف اإلرسائيلية الرتكية تزال العالقات آخر، وال مكان
مع املسلمني تعاطف كله بسبب وذلك انحدار، حالة
الرتكي الشعب تعاطف  إىل باإلضافة  العدالة، حزب
ينتهكها التي العنيفة السياسات ضد الفلسطينيني مع

اإلرسائييل. الليكود حزب قيادات
بالعالقات للمطالبة الوجيهة أسباهبا اآلن ولرتكيا 
والذين املسلمني، جرياهنا من  العديد مع املستقلة
أعداء يكونوا  لن  ولكنهم السياسية،  ثورهتم  ستتعقد
تركيا يف  الدول تلك رأي هو وذلك هذا، بعد لرتكيا
جذورها اكتشاف بعدما أعادت تطورًا ؛ أكثر أهنا عىل

واشنطن. عن باالستقالل املتزايد ووعيها اإلسالمية
أن  اخلصوص وجه الدول العربية عىل الحظت  لقد
لواشنطن «ال» تقول: أن تستطيع الديمقراطية تركيا
وحماولة العراق حرب يف مساعدهتا طلبت عندما 

فعله. عىل العرب احلكام جيرؤ مل يشء وذلك غزوها،
االستقالل نحو املتزايد تركيا اجتاه فإن وباختصار؛
جرياهنا مع عالقاهتا  تقوية وحمــاولــة واشنطن عن
مع عالقاهتا تطوير وحمــاولــة واإليــرانــيــني الــعــرب 
ساهم فقد اإلسالمي، ماضيها إىل باإلضافة روسيا،
األوسط الــرشق  من  ــزءًا ج تركيا  جعل يف  هذا كل
مع تعاطفًا  أكثر تبدو تركيا فإن واآلن؛ مىض. مما أكثر
الديمقراطية إنجازاهتا إىل النظر ويتم املسلمة، الدول
لرتكيا ل يسهِّ ما وهذا من التعاطف واالحرتام، باملزيد
اإلقليمي، النموذج من كجزء حصتها عىل احلصول
كانت عندما فيه  التفكري الصعب من  كان ما وهذا 
األطلنطي، شامل دول حلف بشدة مع متورطة تركيا
العريب العامل عن  االسرتاتيجية غفلتها إىل باإلضافة

موسكو. ينتظر دعم الذي
أن جيب هل دراســتــه: هناية يف الكاتب ويتساءل
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الرغبة تلك نحو االجتاه يف وسياساهتا واشنطن تستمر
املتحدة الواليات خميم يف تركيا برصامة عىل اإلبقاء يف
الواليات ملطالب االستجابة رسيعة لتكون األمريكية؛
فستستمر ولــذلــك املنطقة، يف وأهــدافــهــا  املتحدة

تركيا؟ مع مشكالهتا
استقالًال أكثر تبدو تركيا إن يقول: الواقع ولكن
األمنية للضامنات احتياجًا وأقل لواشنطن، فتنة وأقل
يستطيعون الذين  أعداءها  تفتقد اليوم ألهنا  النظامية؛

. داخليًا مستقرة ما بقيت تركيا بشدة أنقرة أمن هتديد
ستؤدي تركيا أن تعرف  أن واشنطن  عىل وجيب
باستخدام وذلــك ــط،  األوس الــرشق يف مهًام  دورًا
املتوقع ومن القومية. تركيا مصالح خلدمة معّدة خطط
املتغّرية واشنطن احتياجات عىل ردًا أقل تكون  أن
االجتاه يف للتطور تركيا  توقعات فإن  حلظة، كل يف
إيصال يف جرياهنا مع سياسيًا اآلن تنتهجه الــذي
يف تساهم أن املحتمل فمن لإلسالم، ديمقراطية صورة
والتي تركيا ثم البعيد. عىل املدى مستقرة منطقة إجياد
املتحدة للواليات كوكيل اخلارجية سياستها يف تساهم
املستقلة املايض، فرتكيا يف كانت تفعل األمريكية، كام
ولكن الواليات املتحدة، مع دورية خالفات ستواجه
الواضح فمن حمطمة. تكون  أن  الرضوري من ليس
جانب من واشنطن  سياسات سيطرة زادت كلام  أنه
تركيا جتد أن املشكالت، وزادت احتاملية زادت واحد؛
االحتاد األورويب، وذلك يؤدي مع تعاطفًا أكثر نفسها

االسرتاتيجي.  استقالهلا تفقد أن إىل
جنوب الواسعة يف املنطقة يف الدول كل ضمن ومن
حترز تركيا فإن والقوقاز؛  األوسط والرشق البلقان
التطور االقتصادي يف ديمقراطيتها م يف وتقدُّ تطور أكرب
تطور إىل باإلضافة  السيايس، اإلسالم مع والتعامل
نحو فتتحرك املستقّلة  تركيا  أما جرياهنا.  مع عالقاهتا 
إىل باإلضافة واإلسالمية التقليدية  قضاياها حل
القديمة الصورة  عن وبعيدًا األكراد، مع مشكالهتا
ألن طريقها يف فهي العلامنية؛ املكررة للدولة األمريكية
عىل وحتصل اإلسالمي، للعامل أصليًا نموذجًا تصبح

. أيضًا املسلمني من موافقة العديد
من تقوي لكي  تتغري القومية تركيا مصالح إن 
األورويب، باالحتاد وروابطها  لرتكيا املحلية الروابط
وتلك املتحدة، الواليات دور  مركزية من وتقلِّل
التطور تظهر  ولكنها  لرتكيا مهمة ليست األنــواع
هناية منذ العاملية االسرتاتيجية للتغريات  الكبري
بالسيطرة املتحدة الواليات عبث فإن الباردة، احلرب
إحدى البلدان يف الطبيعي نفوذها من قد قلَّلت العاملية
الرتكية، األمريكية العالقات وستزدهر هلا، احلليفة
كلها، املنطقة استقرار يف املسامهة  تركيا وستستطيع
اإلبقاء األمريكية املتحدة الواليات حتاول مل إذا وذلك
ولكن املتحدة، الواليات حلليف النموذج القديم عىل
عالقاهتا بتطوير لرتكيا تسمح فإهنا ذلك من بــدًال 

يف املنطقة. املستقلة


