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 شكر وتلدير
 

إدارة الجامعددددددددة اللبنانيددددددددةا وكليددددددددة الحقددددددددو  والعلددددددددوم  إلدددددددد حتددددددددرام تقدددددددددم بكددددددددال  الشددددددددكر واإأ   
 السياسية واإدارية وعميدها الدكتور كميل حبيب الموقر.

وأكددددد  بالدددددذكر اشسدددددتاذة المشدددددرفة علددددد  رسدددددالتي الددددددكتورة رندددددا شدددددكر التدددددي كانددددد  دقيقدددددة فدددددي    
بددددددد  م ح ددددددا  أكاصددددددة علدددددد  الصددددددعيدين ال كددددددري والمنهجدددددديا و  اأوال   الرسددددددالةتصددددددميم هندسددددددة 
 ا  ا وهددددذا مددددا جعلنددددي أبددددذل جهدددددثانيددددا   ال وحققدددد  فيهدددداإردة او  والشدددداردة دع لددددم تددددو  اشدددداملةو ت صدددديلية 

 ي.بشكون عند حسن  نها وثقتها  ا  مناسب
ذي أسددددددددعدني ب شددددددددادت  طددددددددوني عطددددددددا اهلل الددددددددالدددددددددكتور العميددددددددد  سدددددددديادة اشولوأشددددددددكر القددددددددار      
ا وقدددددد كنددددد  وفكريدددددة م ح دددددا  نقديدددددة منهجيدددددةاليددددد  مدددددن وجهندددددي أسدددددعدني بمدددددا رسدددددالةا وأيضدددددا  بال

عمليددددددة الكتابددددددة التددددددي واجهتنددددددي كدددددد ل الصددددددعبة العمليددددددة لكددددددن ال ددددددروف علدددددد  درايددددددة ببعضددددددهاا 
  ولعدم توفر فرصة للكتابة الهادئة السلسة.  اسلوبياالكم  بعض االرتباك ح
ايددددددة عالر  علدددددد العميددددددد الدددددددكتور كميدددددل حبيددددددب القدددددار  الثدددددداني  شددددددكر الجزيددددددل لسدددددديادةأتوجددددد  بالو    

كددددددون هددددددذه الرسددددددالة مسددددددتوفية للشددددددروط ومنجددددددزة لدددددد  لتالجهددددددد الددددددذي بذو الرسددددددالة بهدددددداا  حدددددداطأالتددددددي 
تكددددددر  منهددددددا أن أالتددددددي افتكددددددر و مؤسسددددددة وط بددددددا ا بالشددددددكل الددددددذي يددددددراه الئقددددددا  بالجامعددددددة اللبنانيددددددة 

والعلددددوم أوال ا  الحقددددو كليددددة كمددددا تكرجدددد  سددددابقا  قددددي ا الدراسددددا  العليددددا لددددومطالبددددا  فددددي دبإنشدددداء اهلل 
 .بعون اهلل وفضل  ة للدكتوراةعوعل  آمل المتابا ثانيا   اسيةيالس
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إهداء
 

ح  العزيزتان ي اوابنت الزينا العزيزة فاطمةال اضلة و زوجتي  : حبيبةعائلتي ال إل 
 .لي وُحبهن نلحبي لهووفيا  أن أكون الئقا   آم   من اهلل اوسكينة
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 تمهيد :  -
التركيدددددة إلدددددد  الربدددددا اشول مددددددن القدددددرن التاسددددددا عشدددددر مددددددن  -تعدددددود جددددددذور الع قدددددا  اشمريكيددددددة   

كددددد ل االت اقيدددددة التجاريدددددة الموقعدددددة بدددددين اإمبراطوريدددددة العثمانيدددددة والواليدددددا  المتحددددددة اشمريكيدددددة فدددددي 
حسددددددب بيانددددددا  ووثددددددائ  وزارة  0380بصددددددورة رسددددددمية دبلوماسددددددية عددددددام  ا وقددددددد بدددددددأ 1 0381عددددددام 

الكارجيددددة اشميركيددددةا واسددددتمر  إلدددد  مددددا قبددددل سددددقوط الك فددددة العثمانيددددة بسددددنوا ا حيدددد  تددددم قطددددا 
بسدددددبب وجدددددود الددددددولتين أثنددددداء الحدددددرب  0191 – 0101الع قدددددا  الدبلوماسدددددية فدددددي ال تدددددرة مدددددا بدددددين 
مدددددا تمكدددددض عنهدددددا مدددددن هزيمدددددة لتركيدددددا أرغمتهدددددا علددددد  و العالميدددددة اشولددددد  فدددددي جبهتدددددين متحددددداربتينا 

عددددد ن ت سدددددي  الجمهوريدددددة 0198توقيدددددا معاهددددددة سدددددي ر عدددددام  ا ومدددددا ت هدددددا مدددددن سدددددقوط للك فدددددة وا 
 . 0191عام 
لد  جاندب الع قدا  الدبلوماسدية كدان هنداك  2عيدد إنشداء الع قدا  بدين البلددينأُ  0281وفي سنة     وا 

ا لدولة العثمانيةلوالس ح تورد الن ط التي  اشميركيةالس ن ع قا  اقتصادية وعسكرية تمثل  ب رسال 
نتيجدة فدائض  أسدلحةومن بين المبدادال  المهمدة بدين الطدرفين كدان هنداك طلبدا  صد قا  ومشدتريا  

 02813 - 0280بين عامي  اشميركيةهلية الس ح الذي تكد  بعد الحرب اش
 مريكيدةأبعثدة  ب رسدال جاكسدون مددروأ مريكدياال الدرئي الصدداقة عنددما قدام  ع قدا  بددأ وقدد    

 واثمدر  بينهمداا ات دا  عقدد إلد  التوصدل بهددف العثمانيدة مدا الحكومدة للت داوض نددأ جدارلي برئاسدة
 بموجبهدا منح وُ  البلدينا بين الع قا  هيكل حدد  ات اقية عقدب 0281 يارأ من السابا في الجهود
 متيدازا اال بن دام تتمتدا التي العثمانية الدولة لدى ح وة كثراش الدولة ح  اشمريكيةالمتحدة  الواليا 

التركدد  الوثيدد  بدددأ  بعددد الحددرب العالميددة  -. إال أن البدايددة الحقيقيددة للتحددالف اشميركدد  4اشجنبيددة " 
السدوفيات ا ومدن جهدة ثانيدة  اإتحدادحتدواء إ ةية موقا تركيدا فد  سياسدأهمأميركا درك  أالثانيةا حي  

                                  
 (ا رابط : 88/2/8102)تم الدكول في ية التركيةا الع قا  ما دول أميركا الشماليةا موقا وزارة الكارج {1}

http://www.mfa.gov.tr 

{2} US.Relations With Turkey . Bilateral Relations Fact Sheet ,27/3/2019,in: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-turkey 

التغيددرا المركددز العربددي ل بحددا  ودراسددة السياسدديةا - االسددتمراريةكيددة عقيددل سددعيد مح ددو ا السياسددة الكارجيددة التر  {3}
 881 -888ا   8108بيرو  

 المرجا ن س    {4}

http://www.mfa.gov.tr/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.ar.mfa
https://www.state.gov/u-s-relations-with-turkey/


2 
 

التي وق   عل  الحياد في الحرب العالميدة الثانيدة مدن تمددد الكطدر السدوفياتي الشديوعي كشي  تركيا 
مركدز قدوي فدي  كاند  فديا و جانب محور الحل اء المنتصدر إل ن موسكو كان  أراضيها كاصة أ إل 

ا ومنذ سقوط اإمبراطورية العثمانيدة آمدن قدادة تركيدا بد نه عليهد  .5 بعد الحرب  شنالن ام الدولي الذي 
دكددال ن سددها فددي من ومددة عالميددة رابحددة ومسدديطرة. وهددو مددا حددد   الحصددول علدد  مسدداعدة كارجيددةا وا 

 يقابل لم إذا"  أن ترومان" الذي يؤكد  بموجب مبدأ " 0291إليها في عام  اشميركيةبمده يد المساعدة 
كذا انضدو  حرب عالمية ثالثة " وه إل طريق   في يكون سوف العالم ف ن حديد من بقبضة السوفيي 

 . 6 أوروبابناء  عادةتركيا تح  "كطة مارشال" إ
التقددرب مددن الغددرب بعددد الحددرب العالميددة الثانيددة نتيجددة الضددغوطا  والمطالددب بدددأ  تركيددا وبال عددل    

واليتدددين تدددركيتين  إعدددادةلناحيدددة  0291السدددوفياتية مدددن تركيدددا كددد ل م اوضدددا  مدددؤتمر بوتسددددام عدددام 
علدد  المضددائ  البحريددة )الدددردنيل والبوسدد ور(ا اإشددراف ا و السددوفياتي إلدد  اإتحدداد )قددار  واردهددان(

قامددةا و 0288وتعددديل معاهدددة مددونترو لعددام  قواعددد عسددكرية فددي منطقددة المضددائ ا والددرفض التركددي  ا 
 .7لهذه المطالبا ومساندة الواليا  المتحدة وبريطانيا لتركيا 

وجدددد  المسدددداعدا  أولي ددددر لونسددد ورد لبحدددد  أل ميركدددي برئاسددددة الجنددددراأوفددددد  أنقددددرةولهدددذه الغايددددة زار    
اء كبدر  أميركدارسال إوالعسكرية المكصصة لتركيا بموجب مبدأ ترومانا وتم "االت ا  عل   االقتصادية

حتواء الشديوعيةا إ إطارشراف عل  تطبي  برنامج المساعدا  في ومستشارين عسكرين ومهندسين لإل
مليار دوالر عل  شكل هبدا   08فقط حوالي  0292 -0291وقدم  الواليا  المتحدة ما بين اعوام 

 حلددف شدددمال إلدد تركيددا  انضددم للحددرب البدداردة  اشولدد نطدد   الشددرارة إومسدداعدا  وقددروضا ومددا 
ا وبالمقابل سداعد  اإتحاد السوفياتيحلف بغدادا وتوجه  شحنة العداء صوب  إل والحقا  اشطلسي

 .8ها"أهدافان تحقيقا لسياساتها و واشنطن في احتواء المشاحنا  بين تركيا واليون

                                  
{5}U.S.Congress,House of Representative,Turkeys Problems and Prospects,Implications 
for U.S Intersts, Washington D.C,Government Printing Office, 1980 ,p.28 

(ا اطروحدددة دكتدددوراة غيدددر منشدددورةا كليدددة 8111 -0220) اشميركيدددةغيدددداء سدددعيد عبدددد المجيددددا الع قدددا  التركيدددة  {6}
) منقولة مدن دراسدة رندا شداكرا منشدورة فدي مجلدة تكريد  للعلدوم  09ا   8111العلوم السياسية جامعة بغدادا بغداد 

 (. 089ا   08يةا العدد اشمنالشراكة االسترتيجية والتداعيا   بين التركية -الع قا  اشميركية السياسيةا بعنوان 
ا 8108ا 0كريم الزبيديا سياسا  الواليا  المتحدة اتجاه تركياا دار الرضوان للنشر والتوزياا عمان االردنا ط {7}

  19 
دار مركددددز باحدددد  جدددديم زانددددوتيا التعدددداون الدددددفاعي بددددين تركيددددا والواليددددا  المتحدددددة توقعددددا  وتحددددديا ا ترجمددددة واصدددد {8}
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 اشميركيدةن المعوندة إينوندو" إصرح الدرئي  التركدي عصدم   اشميركيةوفي ضوء تدف  المساعدا    
ن الع قدددا  الوديدددة بدددين تركيدددا والواليدددا  المتحددددة ا  و  االديمقراطيدددةلتركيدددا كطدددوة ايجابيدددة للددددفاع عدددن 

إسدددتراتيجية تركيدددا لحلدددف النددداتو ثمدددرة  انضدددمام . وكدددان9 فدددي تركيدددا" الديمقراطيدددةستسددداعد علددد  ترسدددي  
واحتددواء المددد الشدديوعي وتقويددة الكاصددرة الجنوبيددة للحلددفا وهددي  اإتحدداد السددوفياتيميركيددة لمحاصددرة أ

حلددف شددمال  إلدد القبددول بضددم تركيددا واليونددان علدد   اشوروبيددةالدولددة  أميركددا  فيهددا أرغمددإسددتراتيجية 
    .10صل وروبية باشأو فكرة أبينهماا ولم تكن رغبة  التاريكيرغم النزاع والعداء  اشطلسي

ا التدي بددا  اشميركيدةحلف الناتو بتوجي  من الواليا  المتحددة  إل تركيا  انضم  0218في عام    
حلدددف من مدددة  أيضدددا  ا فكدددان ان انشددد   فدددي ن ددد  العدددام اشوسدددطسياسدددية انشددداء االحددد ف فدددي الشدددر  

جانددب الواليددا  المتحدددة  إلدد ان يتكددون (ا وكدد0211بغددداد )ا والحقددا حلددف اشوسددطالدددفاع عددن الشددر  
يدددرانوبريطانيدددا كدددل مدددن العدددرا  وتركيدددا و  وباكسدددتان وهدفددد  مواجهدددة بعدددض الددددول العربيدددة التدددي تبنددد   ا 

المعسددكر السددوفياتيا كاصددة جمهوريددة مصددر العربيددة بقيددادة الددرئي   إلدد وميددة ومالدد  الق اإيددديولوجيا
في من ومة دفاعيدة تقداوم  اشوسطوكان هدف الواليا  المتحدة حشد دول الشر   جمال عبد الناصر.

 إلد التوج  القومي العربي والتهديد الشيوعيا وتوفر الحمايدة لقيدام دولدة وكيدان "إسدرائيل" التدي  هدر  
 . 11الغربيةا والن ط العربي  اإستثمارا لحماية  أيضا  ( و 0292 - 0292وجود بين عامي )ال
 0218العددددوان الث ثدددي علددد  مصدددر والسدددوي   أحددددا يدددد  تركيدددا الواليدددا  المتحددددة فدددي أوهكدددذا    
شدددكري  قامددد  الحكومدددة السدددورية برئاسدددة ( الدددذي 0211حسدددني الدددزعيم فدددي سدددوريا ) انقددد ب أحددددا و 

ددا شركددان  ع يددف البددزري سددت زازية مثددل تعيددين العقيدددبسلسددلة مددن التغييددرا  المؤسسددية اإ القددوتلي رئيس 
الشدددكوك بالسددديطرة وفيا ا و متعددداطف مدددا السددد أنددد الجددديل السدددوري الدددذي زعمددد  الحكومدددا  الغربيدددة 

الن در فدي دعدم تددكل  إلد عدرا  ولبندان والددول المجداورة ممدا دفدا ال االشيوعية عل  دمش  نم  أكثر

                                                                                                   
 01ا   8108ا بيرو  اإستراتيجية  للدراسا  ال لسطينية و 

 مركدز مجلدة ا0220 -0291التركيدةا  –اشميركيدة الع قدا  تطدور الجشدعميا زويدد يدون  أحمددالشدمريا  أحمدد {9}
 08ا   8العدد ا 2ا المجلد8102للدراسا  االنسانيةا العرا ا  بابل

 
   مرجا ساب    الجشعميا زويد يون  أحمدالشمريا  أحمد  {10}

{11} United States, Department of State, Foreign Relations of the United Sates, 1952, 
The Near and Middle East (in two parts): Volume IX, Part 1 (1952-1954) ,Unite States 
Government Printing Office, Washington 1986, Pp. 405-406 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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تركيددا هددي الدولددة الوحيدددة التددي تمكندد  وكاندد  ة بالحكومددة السددورية. طاحددعسددكري عربددي أو غربددي لأ
سديطل   ب ند  نيكيتدا كروتشدوف التركية. وقدد هددد -من نشر آالف الجنود عل  طول الحدود السورية 

السدوفيتي رد ا  اإتحدادا سدتهاجم أنههاجم  سوريا بينما قال  الواليا  المتحدة  إذاصواري  عل  تركيا 
تركيددا علدد  وقددف عملياتهددا الحدوديددة بعددد  عندددما وافقدد نتهدد  اشزمددة وا  يددا. هجددوم علدد  تركأي علدد  

ضغوط من الواليدا  المتحددةا وعنددما قدام كروتشدوف بزيدارة غيدر متوقعدة للسد ارة التركيدة فدي موسدكو 
كمسة أآلف مدن مشداة البحريدة  عل  شاط ء اشوزاعي ) بيرو (حي  نزل  0212تموز 08وفي  12

ميركددي فددي الشددر  أول تدددكل أوكددان ذالددك  يددار لبنددان فددي قبضددة الناصددريةانهإللحددؤول دون  اشميركيددة
  13 "اشوسط

ميركددددي ات اقيددددة تتعلدددد  بددددالوجود العسددددكري اش 011وقددددد وقعدددد  تركيددددا والواليددددا  المتحدددددة حددددوالي     
فدي تركيدا  اشميركيدةا وقد بلغ  مساحة القواعد العسدكرية ي   الممنوحة لحلف شمال اشطلسيوالتسه

قواعدد جويدة  الدف كيلدومتر مربدا مدن اشراضدي التركيدةا منهدا 88قاعدة حدوالي  88جمالي وعددها اإ
  14وبالسيتيةا وقواعد اتصاال  وثكنا  ومساكن الجنود وعائ تهم. إستراتيجية وقواعد صواري  

    
بعدد أزمدة الصدواري  الكوبيدة  أميركداعدن  سدتق لفي مطلا الستينا  بدأ  تركيا تشدعر بندوع مدن اإ   
( مددن Geobter)مددن نددوع  اشميركيددةي صدد قة تقضددي بنقددل الصددواري  ( وعددرض الددرئي  كنددد0288)

طدر ن الكأو  اا ورقة مسداومةأنهتركيا مقابل سحب السوفيا  للصواري  من كوباا ما جعل تركيا تدرك 
وهكدذا اتجهد  الدبلوماسدية التركيدة نحدو مرحلدة تطبيدا الع قدا  . سياسدية اأهداف السوفياتي ُمبالغ في 
عدددادة  اا وتنويدددا سياسدددتها الكارجيدددةاإتحددداد السدددوفياتيمدددا الددددول العربيدددة و  ا قليمددديتعريدددف دورهدددا اإوا 

 اشطلسدديميركددي و ي العددام والنكبددة التركيددة اتجدداه التواجددد العسددكري اشأعددن زيددادة حساسددية الددر  فضدد   
رسدل  تركيدا وزيدر كارجيتهدا أالقبرصدية. وهكدذا  اشزمةهاصا  إر   أن بدأ إل راضيهاا أالكثيف عل  

المعسددكر  موسددكو وبدددا  تطبيددا ع قتهددا مددا إلدد  0289عددام  اشوليشددي  فددي تشددرين إسددعد أحسددن 

                                  
{12} Yaqub اSalim (2011). "Contesting Arabism: The Eisenhower Doctrine and the Arab 
Middle East, 1956-1959",The MacMillan Center Council on Middle East Studies: 
p.111–123 

ا مرجا ساب ا 0220 -0291التركيةا  –اشميركية الع قا  تطور الجشعميا زويد يون  أحمدريا الشم أحمد {13}
  28 

 الجشعميا مرجا ساب     زويد يون  أحمدالشمريا  أحمد {14}

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81
http://opus.macmillan.yale.edu/workpaper/pdfs/MESV3-9.pdf
http://opus.macmillan.yale.edu/workpaper/pdfs/MESV3-9.pdf
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 أنقدرةُصددم   0289وفدي عدام  .15 اشطلسديوالحلدف  أميركداتها ما ايار التكلي عن كالسوفياتي دون 
مدددن تحدددذير الدددرئي  اشميركدددي لينددددون جونسدددون لتركيدددا مدددن مغبدددة التددددكل فدددي قبدددر  بموجدددب رسدددالة 

جونسدون علد  " علد  عددم فيهدا ينونوا أكدد إالرئي  التركي عصم   إل  1/8/0289وصل  بتاري  
 .  16في النزاع ما قبر  واليونان" اشطلسيحلف شمال  أسلحة ستكداماالسماح لتركيا ب

إلد  جاندب مشدروع قدرار بعدد تصدوي  الواليدا  المتحددة وحل ائهدا بين البلدين وتصاعد  الحساسية    
قبر  ويقضدي  إستق لين  عل   0281من عام  اشولتشرين  01بتاري   مم المتحدةدولي في اش

ن كتلددة الدددول أحبدداط لدددى تركيدداا كاصددة بعدددم التدددكل فددي شددؤونها الداكليددةا وهددو مددا ولددد شددعورا  باإ
جاندددب اليوندددان " الدولدددة المسددديحية" مقابدددل تركيدددا " الدولدددة  إلددد ر  التصدددوي  اسدددرائيل" اكتدددإالغربيدددة و"

ذلددك طلددب ن سددها معزولددة مددن المعسددكريين الشدديوعي والغربددي معددا ا وكددان مددن نتددائج  المسددلمة" فوجددد 
 الموقعة بين البلدين. االت اقيا الحكومة التركية بمراجعة 

مدددن كددد ل تقريدددب وجهدددا  الن دددر بدددين  اشزمدددةلمعالجدددة  اشميركيدددةورغدددم كدددل الجهدددود والمحددداوال      
تحددد  ذريعدددة  0219جتيددداح تركيدددا لقبدددر  عدددام إد القبرصدددية ت جدددر  بقدددوة بعددد اشزمدددةالددددولتينا لكدددن 

الددذي حصددل فددي  االنقدد بيددة القبرصددية مددن أصددول تركيددة بعددد قلالكشددية مددن حدددو  مجددزرة ضددد اش
بعدد حصدول  التركيدة -الع قدا  اشميركيدة قبر  ضد الرئي  مكاريو  المدعوم من تركياا وتدوتر  

الع قددا  برصدديا وعنددد هددذه النقطددة ت جددر  الق االنقدد بفددي  أميركدداكددد  تددورط أعلدد  معلومددا   أنقددرة
ونتيجددة لددذكا قددام الكددونغر  ب ددرض  .17شول مددرة منددذ الحددرب العالميددة الثانيددة  التركيددة -اشميركيددة 

 اشميركيددةعلدد  قطددا المسدداعدا   أيضددا  وتمدد  المصددادقة  1/8/0211علدد  تركيددا منددذ  أسددلحةح ددر 
ون مؤقد  بدين الطدرفين يحدد مدن حريدة الحركدة تركيدا علد  الدرد بالعمدل بن دام تعدا أرغدمعن تركيداا مدا 

 . 18قاعدة متواجدة في تركيا  88في  اشميركية
للحصول عل  معونا  شجل موسكو  إل جاويد ألح ر اشميركي توج  الرئي  التركي بولند بعد ا    

                                  
{15} Mehmet Gönlübal, Nat and Turkey, Anover all appraisat in Türkey, vol. XI, 1971,p.7, 
in:https://www.academia.edu  
{16} Bruce Kuniholm,The Origins of the cold war in the Near East Great Power 
Conflict and Diplomacy in Iran ,Turkey, and Greece ,Princeton University, 
Press,Newjersey, U.S.A.1980,P.73-74 

 20ا   الجشعميا مرجا ساب  زويد يون  أحمدالشمريا  أحمد  {17}
 28مرجا ن س ا   ال  {18}
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ا  ثددار  الواليددأا وقددد 0212صددداقة بددين البلدددين عددام  ات اقيددةمشدداريا صددناعية ودفاعيددةا وعقددد  إقامددة
سا  مصدالحهاا وبعدد ذلدك ألكن تركيا تصرف  عل   ات اقيةع مية حول االا  المتحدة ضجة سياسية و 

تحسدين  إعدادةيدة القنداع الكدونغر  برفدا الح در عدن تركيدا شجدل أهمول  ادارة الرئي  جيمي كارتر أ
تمثلدد   ااشوسددطالشددر  فددي  أحدددا بددروز مجموعددة الع قددا  بددين البلدددينا ومددا سدداعد فددي هددذا التوجدد  

ا 0212افغانستان عام  إل ا والدكول السوفياتي 0212عام شاه الوسقوط  إيرانة في اإس ميت جر ب
يرانندالع حرب الكليج بين العرا  و او   .  022019نور السادا  في مصرأومقتل  ا0221عام  ا 
 

و اشحاديدة ما نهايدة الحدرب البداردةا طدرأ  تحدوال  وتغيدرا  علد  نسد  الن دام الددول  واتجد  نحد    
يدةا وهدو مدا  هدر أهم أقدلا ستصدب  أنهدو اإسدتراتيجية القطبيةا وكدان هنداك توقدا بتراجدا هدذه الع قدة 

في بداية التسعينا  من توتر وفتورا نتيجة بح  تركيا عن مصالحها وهويتها في عالم ما بعد سدقوط 
التركيدةا مدا شدكل بدايدة ت كيدر ا و هور كتلة الدول المستقلة ومع مها ناطقدة باللغدة اإتحاد السوفياتي
 .20م هوم آورسيا في الكطاب التركي في عهد الرئي  سليمان ديميريلروا  بالعالم التركي و 

نتهداء إعل ال وض  الدولية التي نجمد  عدن هد  هذه الع قا  فترة ترقب واضطراب ب شوبال عل     
فغانسددتان عددام أ المجاهدددين فددي بددين مددا يسددم هليددة الحددرب البدداردةا التددي بدددأ  مددا ت جددر الحددرب اش

الشددرقية عددن المعسددكر  أوروبددادول  إسددتق لزمددا  بددروز أا و 0222نسددحاب السددوفياتي بعددد اإ 0220
 البلقدددان والبوسدددنة والهرسدددكاشثنيدددة فدددي زمدددا  ا وأيضدددا  ت جدددر اشيدددار يوغسددد فيانهاا و 0220الشددديوعي 

ة المسدددتقلة عدددن اإسددد ميوريدددا  ا ووالدة كتلدددة الجمه0220ا وحدددرب القوقددداز والشيشدددان عدددام 0228
واحتياطاتدد   ن ددط بحددر قددزوينملددف ا و هددور 0228 - 0220فددي آسدديا الوسددط   اإتحدداد السددوفياتي

أحدددد وتركيدددا وهدددي  اشوروبدددي اإتحدددادتضدددارب الحسدددابا  بدددين واشدددنطن و  إلددد  أدىا وهدددو مدددا الضدددكمة
نحدو تركيدا  ومدن هندا اتجهد ا تياالسدوفي اإتحادي واج  ذالتي تشكل حلف الناتو الية اشطراف الرئيس

غددراض ن تسددتكدم شأمددن  اشمنيددةا وكشددي  مجددددا  الددذاتي فددي صددياغة دورهددا ومصددالحها  سددتق لاإ
كتلددد  توازناتهدددا بعدددد تراجدددا دور الحلدددف إالتدددي  اشوروبدددي اإتحدددادمتضددداربة بدددين واشدددنطن و  أهددددافو 

هدا ع قاتهدا ومصدالحها مدا كدل الواجهة كدولة مستقلة ل إل ية اإتحادعودة روسيا في  ل ا اشطلسي

                                  
{19} Bill parkM , strategic location , Political dislocation : Turkey , the united states, and 
northern Iraq , (MERIA) . vol.7, No.2, June 2003 . p.17. 

 81 - 81  مرجا ساب ا ا أمينة مصط ي دلة {20}

https://eipss-eg.org/author/amenadalla/
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وهدو متغيدر بددل فدي وجدود للهدواج  اإيديولوجيدة السدابقةا ا دون اشوروبدي اإتحادو  أميركامن تركيا و 
 .  21وآسيا والقوقاز"  اشوسطوالشر   أوروبافي   القومي التركي اشمنحسابا  ومصال  

لتركيدا فدي  اشوروبدي اإتحدادو  أميركدايدة أكبدرا نتيجدة حاجدة أهمكتسدب  ن األكن الع قدة مدا لبثد      
ولهدذا شدهد  التسدعينيا   ااإتحاد السوفياتيحتواء أزما  ونزاعا  ما بعد سقوط االمساعدة في حل و 

عدددددام  اإسدددددتراتيجيةالشدددددراكة   ع نبدددددالتركيدددددة توجهدددددا الطرفدددددان  - اشمريكيدددددةعدددددودة ذهبيدددددة للع قدددددا  
التركيددة مجددددا  علدد  أثددر  -تددوتر  الع قددا  اشميركيددة  0222يلددول مددن عددام وفددي شددهر أ .022122

نتهدد  بتوقيددا وثيقددة فددي شددمال العددرا  برعايددة أميركيددةا ا الم اوضددا  واإت اقددا  بددين ال صددائل الكرديددة
كردية في واشنطنا دون ان تشارك تركيا فدي صدياغتها أو حتد  االطد ع عليهداا ولدم تددع  لحضدور 

 . 23يهاا وهو ما أثار إمتعاض أنقرة ح ل التوقيا عل
شعر  تركيا أنها دولة و ي يدة بالنسدبة إلد  الواليدا  المتحددةا وباتد "  المحوريةا وعند هذه النقطة    

أنقرة اكثر مدي   إلد  اعتبدار السياسدة اشميركيدة نحوهدا تعبيدرا  عدن مصدال  قدوة ع مد  أنانيدة أكثدر مدن 
فاع عددن ابددرز وأهددم مصددال  تركيددا القوميددةا ويعددود ذلددك إلدد  ان كونهددا تجسدديدا  شي التددزام صدداد  بالددد

اإدارا  اشميركية المكتل ة فض   عن الكونغر   ل  تميدل إلد  اعتبدار مسداهمة تركيدا فدي التحدالف 
اشطلسي تجسيدا  لدو ي تة قيمتها اإستراتيجية  التي لدم تدتمكن بحدد ذاتهدا مدن م مسدة أي وتدر عميد  

المتحددةا ومؤسسداتها التمثيليدةا وداكدل الكدونغر  تحديددا ا ك فدا  لحدال أكثريدة  داكدل جمهدور الواليدا 
حل اء الواليا  المتحدة اشميركية اآلكرينا ف  يوجد لتركيا أية روابط ثقافية أو تاريكيدة أو عاط يدة أو 

وقعهدداا إيديولوجيدة أو حتد  اقتصدادية قويددة مدا الواليدا  المتحدددةا تسدتطيا تو ي هدا فددي سدبيل تددعيم م
كمددا أن تركيددا ال تملددك لوبيددا  سياسددية او اقتصددادية مددؤثرة داكددل أروقددة صددنا القددرار اشميركددي ك فددا  

 .  24للوبيا  اشرمينية واليونانية واإسرئيلية" 
تعرضدددد  هددددذه الع قددددا  إلدددد  حالددددة مددددن اإهتددددزاز والتددددوتر بحكددددم ت شددددي  0220بعددددد العددددام  اذا ا  

اشتددددراك لإلنتقددددال إلددددد    ا سددددقوط اإتحدددداد السددددوفياتيا فسددددعم عددددول مبدددددأ اإحتددددواء الددددذي سددددقط مدددد

                                  
 81 - 81أمينة مصط ي دلةا مرجا ساب ا    {21}
المركدددز الدددديمقراطي موقدددا ا 8102-8101ديندددا رأفددد  إبدددراهيم موسددد ا السياسدددة الكارجيدددة اشمريكيدددة تجددداه تركيدددا  {22}

  https://democraticac.de((ا رابط : 0/8/8102ا ) تم الدكول في 09/9/8102العربي للدراسا ا نشر في 
التحدددي الماثددل امددام كددل مددن أوروبددا والواليددا  المتحدددةا  -هدداينت  كرامددرا تركيددا المتغيددرة تبحدد  عددن ثددوب جديددد {23}

 812 -811ا مكتبة العبيكان الرياض السعوديةا  0تعريب فاضل جكترا ط
 828  المرجا ن س ا   {24}
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نمددددددددوذجهم الجيوبولددددددددوتيكي الددددددددذي يقددددددددوم علدددددددد  مددددددددزيج مددددددددن " التطلعددددددددا  القوميددددددددة التركيددددددددة واإر  
 "الجسددددددددرالحدددددددداجز" و"الدولددددددددة الدولددددددددة "و ي ددددددددة  االنتهدددددددداء مددددددددناإمبراطددددددددوري العثمدددددددداني" وحدددددددداولوا 

 دددددل نشدددددوء مسددددد لة الددددددول المسدددددتقلة الناطقدددددة  واإنتقدددددال إلددددد  تركيدددددا "الدولدددددة المركزيدددددة"ا كاصدددددة فدددددي
بالتركيددددددة فددددددي دول آسدددددديا الوسددددددط ا وعددددددودة القضددددددية الكرديددددددة لل هددددددور مددددددا حصددددددار العددددددرا  بددددددين 

 وقيام الكيان الكردي في شمال العرا . 0222 -0220عامي 
وقددددددد سدددددداهم  كدددددددل هددددددذه الددددددددوافا السدددددديكولوجية والثقافيدددددددة والسياسددددددية فدددددددي ت كددددددل إيديولوجيدددددددة      

تركيدددددة التدددددي كانددددد  تقدددددوم علددددد  اإر  " اشتددددداتوركي"ا وأد  إلددددد  بدددددروز  ددددداهرة " اإحيددددداء الدولدددددة ال
اإسددددددد مي التركدددددددي" وفددددددد  توصددددددديف أحمدددددددد داوود أوغلدددددددوا ووصدددددددول نجدددددددم الددددددددين أربكدددددددان " أبدددددددو 
اإسددددد م السياسدددددي التركدددددي" إلددددد  رئاسدددددة الحكومدددددة التركيدددددة وهدددددو صددددداحب ن ريدددددة " تحدددددالف الددددددول 

اشمدددددر الدددددذي قددددداد الجددددديل التركدددددي حدددددار  " العلمانيدددددة واشتاتوركيدددددة "  اإسددددد مية الثمانيدددددة الكبدددددار"ا
الدددددذي سدددددمي "انقددددد ب مدددددا بعدددددد الحداثدددددة " وجددددداء بضدددددوء أكضدددددر  0221إلددددد  تن يدددددذ انقددددد ب عدددددام 

 .أميركي
وقدددددددددد اسدددددددددتمر  "الحدددددددددرب الثقافيدددددددددة التركيدددددددددة" كمدددددددددا أطلددددددددد  عليهدددددددددا هددددددددداينت  كرامدددددددددر الباحددددددددد     

رئددددددي  بلديددددددة  –دكددددددول رجددددددب طيددددددب أردوغددددددان  المتكصدددددد  بالشددددددد ن التركدددددديا وأد  آنددددددذاك إلدددددد 
ا وندددددددتج عنهدددددددا أيضدددددددا  فدددددددرار فدددددددت  اهلل 0222 -0222السدددددددجن بدددددددين عدددددددامي  -اسدددددددطنبول آندددددددذاك 

قامتددددد  فدددددي واليدددددة  غددددولن زعددددديم شدددددبكة الكدمددددة اإسددددد مية الصدددددوفية واسددددعة اإنتشدددددار إلددددد  أميركددددا وا 
     .   0222منذ العام  بنسل انيا

 -الجددددددد الدددددذين اسدددددتلموا السدددددلطة فدددددي أميركدددددا رؤيدددددة جيدددددو بتددددددع المحددددداف ونا 8111فدددددي العدددددام و   
اسددددددترتيجية لقددددددرن أميركددددددي جديدددددددا يرتكددددددز علدددددد  مكافحددددددة " التطددددددرف اإسدددددد مي" ومشددددددروع الشددددددر  

اإرهابيددددددة وتدددددددميرها  00/2بعددددددد وقددددددوع هجمددددددا   8110اشوسددددددط الكبيددددددرا وتصدددددداعد اشمددددددر عددددددام 
الددددددذي  -عامددددددة أسددددددامة بددددددن الدن رمددددددوز الواليددددددا  المتحدددددددة اشميركيددددددة علدددددد  يددددددد تن دددددديم القاعدددددددة بز 

وقددددددد  -يزنهدددددداور إحتددددددواء السددددددوفيا  والشدددددديوعيةمتدددددد  أميركددددددا سددددددابقا  فددددددي إطددددددار مبدددددددأ إللصدددددددفة دع
 -شبحدددددا  الددددددفاع )البنتددددداغون( وصدددددا  و ي يدددددة  Randن هدددددر لهدددددذه الرؤيدددددة ونشدددددرها مركدددددز راندددددد 

ية دعددددددم اسددددددية جديدددددددة فددددددي إطددددددار الحاجددددددة لصددددددناعة العدددددددوا وتقددددددوم الرؤيددددددة علدددددد  إسددددددتراتيجيجيوس
حركددددددا " اإسدددددد م السياسددددددي المدددددددني المعتدددددددل" لتحجدددددديم وتددددددرويض جماعددددددا  "التطددددددرف واإرهدددددداب 
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ا وتدددددم اتكاذهدددددا عقيددددددة جديددددددة لحلدددددف شدددددمال اشطلسدددددي بددددددي   عدددددن محاربدددددة واحتدددددواء 25اإسددددد مي" 
نتكابيدددددا  بدددددين جماعدددددا  اإسددددد م التركدددددي المعتدلدددددةا ا -الشددددديوعيةا وهدددددذا مدددددا تطلدددددب تحال دددددا  سياسددددديا  

كمدددددددا  8111ة كاصدددددددة بدددددددين أردوعدددددددان وفدددددددت  اهلل غدددددددولن حصدددددددل  برعايدددددددة أميركيدددددددة عددددددداموبصدددددددور 
( 8110اشطلسددددددي شفغانسددددددتان ) -سددددددي تي ت صدددددديل ا وهددددددو مددددددا وفددددددر اشرضددددددية للغددددددزو اشميركددددددي 

 (.  8118والعرا  )
نددددتج عددددن هددددذا التحددددالف وصددددول حددددزب العدالددددة والتنميددددة الددددذي يقددددوده رجددددب طيددددب أردوغددددان إلدددد    

إثددددر فددددوز إنتكددددابي كبيددددر أدى إلدددد  صددددعود نجددددم رجددددب طيددددب أردوغددددانا  8118السددددلطة فددددي عددددام 
بالتنددددداغم مدددددا التحدددددوال  وبددددددأ  مدددددن حينهدددددا الصدددددراعا  بدددددين الحلي دددددين أردوغدددددان وفدددددت  اهلل غدددددولنا 

وهددددو مددددا قدددداد إلدددد  عدددددة محدددداوال  انقدددد ب علدددد  أردوغددددان وحزبدددد  الجيوبولوتيكيددددة التركيددددة والدوليددددةا 
تمددددددوز  01أكطددددددر هددددددذه المحدددددداوال  كددددددان انقدددددد ب ا لكددددددن 8108و 8111و 8119كدددددد ل أعددددددوام 

حسدددددب االتهامدددددا   ابضدددددوء أكضدددددر أميركددددديالدددددذي اتهدددددم بتددددددبيره جماعدددددة غدددددولن  8108مدددددن عدددددام 
 .  ردوغان وحزب العدالة والتنمية والقضاء التركي الرسميقبل أ منالمعلنة التركية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
{25} Diverting the Radicalization Track 
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 :  الملدمةـ 
تدد  وديناميكية الن ددام السياسددي ن بنيددي مددعضددو ء جددز ا أنهددعلدد  ا  فددي تركيددا نق بدداالتدداري  يكشددف   

 تموضدددعات  الجيوسياسدددية الدوليدددةل نعكدددا اهدددي و ليدددةا الداك الهويدددةصدددراعا  الم توحدددة علددد  الذاتيدددة 
 سدنوا ( 01)  مدن الدزمن واحد كدل عقددتركي  انق بوقوع يتم رصد ولذلك ا تجاهي الغرب والشر  ب

فددي صددميم الكامنددة ة ياإسدد متدد  بددراز هويإا أي مددا يعددادل فتددرة نشددوء جيددل تركددي جديددد يحدداول تقريبددا  
 اشميركدداوالتبعيددة  اشطلسدديبولددوتيكي و لددتمل  مددن التموضددا الجيا ومحاولددة االتدداري  والثقافددة التركيددة

 .العثمانيالجيبولوتيك وف  نط   نحو هويت  الحضارية واإ
بدددددط بدددددين كطدددددوط الصدددددراع السياسدددددي وال كدددددري والثقدددددافي علددددد  كددددديط راوفدددددي هدددددذا الضدددددوءا ثمدددددة    

غددددولن فددددت  اهلل بددددين تيددددار ا و "مي السياسددددي اإسدددد"هويددددة تركيددددا الداكليددددةا مددددا بددددين تيددددار أردوغددددان 
مددددن جهددددةا وبددددين كطددددوط الصددددراع الدددددولي المحتدددددم علدددد  اتجاهددددا   "صددددوفي المدددددنيسدددد مي الاال"

ا حيددددددد  إن فدددددددت  اهلل غدددددددولن صددددددداحب مدددددددنهج " اإسددددددد م التربدددددددوي والددددددددولي الجيوبولوتيدددددددك التركدددددددي
لإلسددددد م السياسدددددي واإكدددددواني" أقدددددرب الددددد  المشدددددروع اشميركدددددي والغربدددددي  ةبشدددددده  والمددددددني المعدددددارض

صددددددحف والمجدددددد   اشميركيددددددة والغربيددددددة كدددددد ل واشطلسدددددديا وهددددددو مددددددا  هددددددر فددددددي مقاب تدددددد  مددددددا ال
" العثمانيددددة  أردوغددددان ينددددتهجفيمددددا    المتحدددددةااا وكاصددددة بعددددد اقامتدددد  فددددي الواليددددالعقدددددين السددددابقين
تمكددددن ك لهددددا مددددن وقددددد مددددا أميركددددا والغددددرب بمراوغددددة هائلددددة وبرغماتيددددة شددددديدةا  الجديدددددة" ويتعامددددل

اإمسددددداك بم اصدددددل السدددددلطةا وبددددددأ ينسدددددل  تددددددريجيا  عدددددن متطلبدددددا  المشدددددروع اشميركدددددي واشطلسدددددي 
 –المرجعيددددددددة الشددددددددرقية مددددددددا المتقاطعددددددددة  التركدددددددديباتجدددددددداه تن يددددددددذ رؤيتدددددددد  الكاصددددددددة للجيوبولوتيددددددددك 

 اشميركية.  –البعيدة عن المرجعية الغربية و اشوراسيةا 
 السياسدددي اإسددد ملحركدددا   ا  تمدددددلتشدددهد  ا8108 - 8100عدددام  "الربيدددا العربدددي احددددا   جددداءو    

مدن تدون  ومصدر وليبيدا وسدوريا والعدرا  وصدوال  ا ربديالعدالم العبعدض بلددان فدي المدعومة من تركيدا 
فدي  الباحد جداء فدي توصديف كمدا اليمنا وعاش  تركيا لح ة " عثمانية " في سياستها الكارجية  إل 

 8108و 8109أعدددددوام ربيدددددا" اصدددددطدم كددددد ل ال"ا لكدددددن هدددددذا محمدددددد ندددددور الددددددين الشدددددؤون التركيدددددة
الشدر  أوسدطيةا كاصدة أن  قليميدةاإد وتوسدا القدوى والغربية التي تمنا صعو  اشميركيةاإستراتيجية ب

صدطدام ا ومدا زاد االأوروبداالبلقدان وقلدب  إلد مبراطوريدة عثمانيدة قدد تصدل ا أهدافوغان لها دتركيا أر 
مدددن وعواصددم قلددب  إلدد الددذي ولدتدد  " ك فددة داعددل" ووصددول   مسددبو الغيددر  اإرهددابفوضدد  قددوة 

 .والغرب أوروبا
 الرئي  أوباماكيبة أمل كبيرة لدى وية أوردوغان وأح م  العثمانية إل  توسا االرهاب وسلط أدى  
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رافعددة لمشددروع الشددر  تركيددا كددون تن ا التددي كاندد  ت مددل أاشطلسدديوالغددرب والحلددف  اشميركيددة دارةاإو 
وقددد ة عثمانيددة جديدددةا إسدد مين ددذ مشددروع  العقيدددي وُحلمدد  بك فددة ي  ردوغددانب  ذاالكبيددرا فدد اشوسددط

أشدهر  9قبدل  أوبامداا عبهدر عند  وفريقد  فدي الحدزب الدديموقراطي أوبامداك كيبدة لددى الدرئي  حد  ذلدأ
"جي ري ما الصحافي   أوباماأجراها مقابلة ك ل  8108تموز  01في  نق باالمن حصول محاولة 

 وصدف فيهدا 00/8/8108بتداري   جلدة "ذي ات نتدك" ونشدر  فدي  jeffrey Goldbergجولدبر  :  
 مصدددر إحبدداط كددان أردوغددانإن قولدد  "  أوبامددانقددل عددن سددتبدادي"ا و ا  و  ل" فاشدد  ندد ب" أردوغددان"  أوبامددا
لكدن قائدد مسدلم معتددل يمكدن أن يكدون جسدر ا بدين الشدر  والغدربا  أند فدي البدايدة قد ُكن  أعتقد و ل ا 

 .26 "ستبداديين اشذكياءالهو عدد قليل من ااآلنا  اشوسطحتاج  الشر  يكل ما 
واسدتنتج كثيدرون أن عهدد التركيدةا  - اشميركيدةتدوتر  الع قدا  التصري  المددوي دوليدا ا  بعد هذا    

سديكون  نقد باالأن  أميركداالدولدة العميقدة فدي عتقدد بعدض قدادة اوربمدا شارف عل  النهايدةا  أردوغان
ري اإنتكابيددة الرئاسددية لوصددول هددي حملددة ا وقددد يدددعم فُددر  الدولدديو  يمدديقلإ وتحددول مدددك   لتغييددر

حملتهدا كدان مدن الدداعمين ل ن فدت  اهلل غدولنأكاصدة . 8101رئاسدة البيد  اشبديض عدام إلد كلينتون 
 .واالصوا  االنتكابية اإنتكابية باشموال

صددددر   يدددح 8108ر مدددن عدددام ذاآفدددي شدددهر توالددد  التصدددريحا  ا ةر شدددمبا أوبامدددابعدددد تصدددري  و     
القبددول  إلدد علنددا   المحدددلمدان(ا أريددك ا  تل و برامددوفيأالسددابقين فدي تركيددا )مورتددون  أميركددارا يتصدري  لسدد 

فدي أحدد المستشدارين العسدكريين المتكصصدين بدالملف التركدي  مايكل روبنا تبعها تصري  لنق باالب
 AmericanEnterprise Institute for« نسدتيتيو أنتربرايدز إن أميركدا»مركدز في  شرنُ  البنتاغون
Policy    27أردوغانضد  انق بهل سيكون هناك “عنوان تح"  . 

 نقدد باالتحدد  عنددوان " سدديناريو شددهر مددن حصددول االنقد ب أقبددل مجلددة فددورين أفيدرز وقدد رسددم     
ركددز غونددال تددول مددديرة م  كتبتدد  Turkey's Next Military Coup "العسددكري القددادم فددي تركيددا

                                  
{26} jeffrey Goldberg. The Obama Doctrine , The U.S. president talks through his 
hardest decisions about America’s role in the world theatlantic magazine, April - 2016 , 
in: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine      

مار   81في  ا موقا ترك بر ا نشر ردوغانيطي  ب انق بنحن مستعدون لدعم أي   -سيناتور أمريكي {27}
 http://www.turkpress.co/node/19972(ا رابط : 0/8/8102ا ) تم الدكول في 8108

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine
http://www.turkpress.co/node/19972
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" ا عدن 8108 حزيدران 01فدي صددر تصدري   أيضدا  و  ا28 اشوسدطالدراسا  التركية في معهدد الشدر  
تحدد  فيد  " عدن ضدرورة حصدول  القدومي فدي عهدد جدور  بدول اشمدنجون بيتر حنا" نائب مستشار 

 ع ميددةإحملددة  يددةنق باالمحاولددة السددب  كمددا  ا29" أردوغددان اسددتبدادتدددكل أميركددي فددي تركيددا لمواجهددة 
دي يدد كداميرون رئدي  وزراء بريطانيدا فدي كدان منهدا تصدرح ا وحكمد  أردوغانضد أوروبية  ودبلوماسية

 عام".  8111قبل  اشوروبي إلتحادللن تنضم  - أردوغانعهد ب –" إن تركيا قال في  8108أيار 
والغددرب القبددول والترحيددب  أميركدداسددتعداد اا نهددإع واإشددارا  التصددريحا  هددذه كددل مددا يجمددا بددين و    
عتبرتدد  الحكومددة التركيددة وهددو مددا ا"ا أردوغددانعهددد " نهايددة ا وقددرب " ردوغددانيطددي  بقددد  انقدد ب" ي بدد

   يين.نق بل  تحريضا  
وغددددان وقددددادة حددددزب العدالددددة والتنميددددة أدندددد  شددددك بدددد ن در ألددددم يكددددن لدددددى ا نقدددد باالوبعددددد وقددددوع     
وقددددددد صدددددددر  تصددددددريحا   اوغددددددض ن ددددددر أطلسددددددي حدددددداز علدددددد  ضددددددوء أكضددددددر أميركددددددي نقدددددد باال
تؤكدددددد  نقددددد باالوحدددددزب العدالدددددة والتنميدددددة بعدددددد سددددداعا  مدددددن وقدددددوع محاولدددددة  أردوغدددددانمقدددددربين مدددددن ل

ذلددددك  إلدددد وغددددان دفددددي دعددددم جماعددددة " غددددولن " المتهمددددة بتدددددبيرها كمددددا ألمدددد  أر  أميركدددداتددددورط  صددددراحة
 .  بعد أسابيا في مقابلة ما قناة الجزيرة

" قددددال فيدددد  إن صددددح ي فددددي مددددؤتمر  8102واكددددر عددددام آالت كيددددد علدددد  ذلددددك  أردوغددددانوقددددد أعدددداد    
مددددا بددددين تقدددددير ميرانيددددة  نقدددد باالفددددت  اهلل غددددولن المددددتهم بمحاولددددة الواليددددا  المتحدددددة تقدددددم لمن مددددة 

رض أقطعدددددددة من مدددددددة الزعددددددديم منحددددددد  قدددددددد و تددددددد ا ن ميا  لتشدددددددغيل مُ سدددددددنو مليدددددددون دوالر  211و 211
راضددددددددددي التحددددددددددرك علدددددددددد  اشو  قامددددددددددةلإل  -هكتددددددددددار 911 -تقدددددددددددر مسدددددددددداحتها ب ربعمائددددددددددة هكتددددددددددار 

هدددددذا اشمدددددر مهدددددم مدددددن ناحيدددددة و نط قدددددا منهدددددا فدددددروع من متددددد  حدددددول العدددددالما إيددددددير ا التدددددي اشميركيدددددة
 .30 فهم من يقف وراء هذه المن مة "

رؤيددة مكددان فددي اللدد  م يعددد وجددد  أن أردوغددان لددميركيددة أسددتراتيجية قويمددا  اتتلبيددة لاالنقدد ب  جدداء   

                                  
ا )تدم الددكول 81/1/8108موقدا مجلدة فدورين افيدرزا نشدر فدي  العسكري القادم في تركياا االنق بغونول تولا  {28}

  https://www.foreignaffairs.com(ا رابط: 8/8/8102في 

ا ) تددم الدددكول فددي 81/1/8108تدداري  نشددر ب كيددةا ترجمددة وتحريددر تددرك بددر اصددحي ة تقددويم التر عميددل بنجمددينا {29}
 http://www.turkpress.co(ا رابط : 0/8/8102
ا 8/2/8102شدر فدي نوكالة االناضولا مليون دوالر لتن يم غولن سنوياا  211الواليا  المتحدة تقدم  -أردوغان {30}

  https://www.dailysabah.com: (ا رابط0/9/8102كول في )تم الد

http://www.turkpress.co/
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ا وتحددديثاتها اشمنيددةا ال بددل أصددب  وجددوده تهديدددا  وعائقددا  أمددام تقدددم اشطلسددية ومتطلباتهددالجيوسياسددية 
 ا8109شدب  جزيددرة القدرم وأوكرانيدا عددام  الروسدي فديالعسددكري فددي ضدوء التددكل كاصدة ا هدذه الرؤيدة

ومحاولددة أردوغددان بندداء تحددالف  ااشوسددطالشددر  توسددا الن ددوذ الروسددي فددي و  ا8101وفددي سددوريا عددام 
تسدرب إرهداب تين الدذي تشدكل طموحاتد  تهديددا  جدديا  لأطلسديا يضداف إليد  قوي ما روسيا بقيادة بو 

ا وتدددف  مئددا  آالف ال جئددين السددوريين إلدد  الغددربودول  أوروبدداقلددب عواصددم إلدد  تن دديم " داعددل" 
فدي  أردوغدانتوغدل أوروبا عبدر البوابدة التركيدة فدي إطدار الضدغط علد  اإتحداد اشوروبديا فضد   عدن 

إل  نس  عقيدي يقوم عل  مشروع " ك فة إس مية عل  مدنهج اإكدوان المسدلمين سلطويت  المستندة 
" وفدد  أدبيددا  وم ددردا  بعددض مراكددز الدراسددا  اشميركيددة والغربيددةا وهددو مددا يددردده حل دداء أميركددا فددي 

 الذين دكلوا في صراع ما أردوغان.  -اإمارا  ومصر والسعودية  -الشر  اشوسط 
 8108ال اشدددددددددل عدددددددددام  نقددددددددد باالالتركيدددددددددة بعدددددددددد محاولدددددددددة  – شميركيدددددددددةان دراسدددددددددة الع قدددددددددا  إ   
 أزمددددة عميقددددةكتلددددف عددددن دراسددددتها فددددي الحالددددة الطبيعددددة والعاديددددةا فقددددد دكلدددد  هددددذه الع قددددا  فددددي ت

فدددددرض بدددددالتورط فيددددد ا وهدددددو مدددددا  شميركددددداالتركيدددددة  ا تهامدددددالاومنعطدددددف كطيدددددرا كاصدددددة فدددددي  دددددل 
  .  هما الكارجيةيوسياسات البلدينعل  أجندة   ن س
 هداأقلا لدي  نقد باالبمحاولدة  أميركداتدورط تؤكد تركية  قرائن ومؤشرا  ومستندا سيقدم البح  و     

قامددةتواجددد و   – 0222عامددا  ) 81منددذ فددي واليددة بنسددل انيا  اشميركيددةراضددي علدد  اشفددت  اهلل غددولن  ا 
 سدددتكبارا االبدددين غدددولن و  القدددرائن التدددي تدددربطو ا نقددد باال المتورطدددة بمحاولدددةوهدددي الجماعدددة ( 8102

 .قرائن  رفية تؤيد هذا الموقف إل  إضافةا السوفياتي اإتحادالمواجهة ما منذ  اشميركية
ميركددي الددرئي  اشالتركيددة فددي عهددد  - اشميركيددةمسددار الع قددا  قددد أنددتج هددذا التددوتر أزمددة فددي و     

 ماا ومندذ اسدت صدناعته رك فدياأن يش دون أوباماسل   واكر عهد من آ اشزمةهذه لذي ور  ترامب ا
بدددين  حصدددل  محددداوال  إصددد ح وتدددرميم الع قدددا  8101وائدددل عدددام أ الواليدددة الرئاسدددية رسدددميا   ترامدددب

ا وهدو اشميركيدةاإسدتراتيجية  والحسدابا  المصال  تتصل بوامل بنيوية عنتيجة لكنها فشل   البلدينا 
   تركيدا نهائيدا  لدوتجاه 8101الجديددة التدي صددر  عدام  القدومي اشمدناسدترتيجية وثيقدة ما  هر في 

القدومي اشميركدي فدي عهدد ترامدب هربدر   اشمنفي تصريحا  مستشار  أيضا  ا و هر نصوصها من
 .ية"اإرهابمكماستر الذي اتهم تركيا بدعم "التن يما  

 أردوغدداندفددا  ابددين البلدددينالحسددابا   ميددزانانعكاسددا  وتبدددال  فددي   تركددهددذه المعطيددا ا كددل    
وكاصددة  الشددرقيةاآلسدديوية و مددا الدددول يددة والسياسددية اشمنو  االقتصدداديةالع قددا  وتعزيددز تنويددا تجدداه اب

يددرانروسديا و  ع قاتدد  فددي  اإعتمدداد  يقلدتو ا مجموعددة شددنغهايودول  اودول آسديا الوسددط والصددين  ا 
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 s400صددد قة تسدددليم من ومدددة نجددداز ومدددا أكدددد هدددذه التوجهدددا  إا أميركددداو  اشطلسددديلدددف شدددمال حمدددا 
  .8102ام ع اشميركية F35طائرا  إنتا  د برامج تجميو  الروسية

 إشكالية البحث : ـ 
فدي عهدد الدرئي  اشميركدي دونالدد  التركيدة – اشميركيةمسار الع قا  ما هو الثاب  والمتغهير في     

؟ا ومددا  8108تمددوز  01فددي   ال اشددلة التددي وقعهدد نقدد باالمحاولددة ( بعددد 8102 – 8101ترامددب )
بنسددل انيا فددي الواليدددا  المقدديم فدددي  بدددعم جماعددة فدددت  اهلل غددولن شميركددداالتركيددة  ا اإتهامددمصددداقية 

 .0222المتحدة منذ العام 
 من التساؤال :   ا  عدديت رع عنها و  االرئيسية شكاليةاإالرسالة هذه تعالج 

 (8108تمددوز  01 انقدد ب فددي حالددة كاصددة)و ا  التركيددة نق بدداالفددي ُبنيددة الع قددة طبيعددة مددا هددي    
اُلمحددد  الجيوبولدوتيكيللتموضدا رؤيتهدا و الداكليدة لتركيدا  السياسدا  الصراع علد  هويدة بين ديناميكية

 ؟.سياساتها الكارجية وع قاتها الدوليةل
 اإتحددادمنددذ زمددن  اشميركيددةوالجهددا   جهددزةبعض اشبدد نق باالالمددتهم بددغددولن فددت  اهلل مددا صددلة    

فدي بدالتورط العدام التركدي لمسدؤوليين أميدركيين  دعداءالقضاء واال م إتهادلة أوماهي قرائن و ا السوفياتي
 .  نق باالمحاولة 

 انقد ببعدد  التركيدة – اشميركيدةالع قدا   مسدار ال اشدل علد  نقد باالتد ثيرا  وتدداعيا  هي ما    
 وكيدددف انعكسددد (ا 8102 – 8101فدددي عهدددد الدددرئي  اشميركدددي دونالدددد ترامدددب )ا 8108تمدددوز  01

فددي عهدددي جددور  بددول  التركيددة – اشميركيددةالمقارنددة مددا الع قددا  ب اوالدوليددة قليميددةاإ ددا  الملعلدد  
  .(8108 -8112) أوباما( و 8112 – 8110)
 
 فرضيات البحث : ـ 

ك اقددددا  إحباطددددا  واسلسددددلة مددددن اإليجددددة منطقيددددة محتومددددة نتكددددان ال اشددددل  نقدددد بااليبدددددو أن      
وقيادتد  لحدزب العدالدة والتنميدة  أردوغدانعهدد  التركية طوال - كيةاشمير في مسار الع قا  المتراكمة 
و هدور تن ديم  8100 عدام "الربيدا العربدي"ت جدر  وكاصة بعدا 8108ولغاية العام  8118منذ العام 
 . يديعقالمشروع  بتن يذ  أردوغان شروعو ا اإرهاب( وفوض  8109)ياإرهابداعل 

 نقد باالبمحاولدة  أميركداوتورط غولن  اهلل جماعة فت عل   ءدعامستندات  ل  التركيالقضاء  ربط   
نشد    CIA اشميركيةالمركزية  ستكبارا االمسؤولين في ا بتوفر دالئل وقرائن عل  ع قا  وثيقة م

نطد   حريدة الحركدة والتمويدل واالجماعدة غدولن سدهل ل ام السوفياتي اإتحادك ل الحرب الباردة ما 
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منددذ العددام  اشميركيددةفددي الواليددا  المتحدددة نسددل انيا فددي واليددة بتدد  إقامشددل مددن مقددر ال ا نقدد بااللتن يددذ 
  ثنائ  وبعده. ا  و  نق باالصريحا  بعض المسؤولين اشميركين قبل تفض   عن  .0222

إلدد  انتقددال  8108التركيددة بعددد محاولددة انقدد ب عددام  –أدى تصدداعد التددوتر فددي الع قددا  اشميركيددة 
سنوا ( إلد  أزمدة أو أزمتدين  9البلدين من أزمة أو أزمتين في كل والية رئاسية )  معدل اشزما  بين

ا رغدم ثبدا  عنداوين اشزمدا  وتشدابهها بدين 8102 – 8101في كدل سدنة رئاسدية فدي عهدد تدرا  مدب 
اإدار  اشميركيددة الددث   ) بددول/ أوبامددا / ترامددب ( وفتددرة حكددم أردوغددانا فددي  ددل ثبددا  المصددال  

(ا 8102 – 8118المل ددا  الرئيسددية فددي الع قددا  بددين البلدددين كدد ل ال تددرة السددابقةا )والحسددابا  و 
 وهو ما يكشف عن متغيرا  عل  مستوى الجيوبولوتيك قاد  إل  مضاع ة هذا الت زم.   

تغييددر فعلددي فددي السياسددة الكارجيددة التركيددة  إلدد  8108تمددوز عددام  01فددي  نقدد باالد  محاولددة أ   
 8101)دونالدددد ترامدددب عهدددد  فدددي ةكاصدددا التركيدددة -اشميركيدددةسدددار الع قدددا  كاصدددة فدددي مبصدددورة و 
 .(8108 – 8118)  بالمقارنة ما ما كان  علي  قبل ذلك(  8102و 8102و
 المنهج المعتمد في البحث : ـ 
شكال وتطبيقا  المدنهج الوصد يا وجدرى أحد أوهو   Case studyتم اعتماد منهج دراسا  الحالة  

 - اشميركيدةوتداعياتها عل  مسدار الع قدا   8108 تموز  01في  ة بعدلحالة التركي" اعل  تطبيق  
ا وتددم جمددا ورصددد ومسدد  مددا نشددر أو تددوفر مددن معلومددا  وبيانددا  ومسددتندا  ووثددائ  عددن " التركيددة

مع توظيـ  هاا ص(ا وتحليل وبيان أوصافها وكصائ8102 – 8108الحالة وال اهرة تاريكيا  وراهنا  )
 خاصة: ، و من المناهج المتناسبة والمتكاملةلعدد  جزئي ملطعي

ا  نق بداالا وتداري  التركيدة - اشميركيدةالع قدا  ستقراء تداري  ال : المنهج الوثائقي التاريكي .0
ا وتدددداري  والتددددورط اشميركددددي فيهدددداا وتددددداعياتها علدددد  السياسددددا  الكارجيددددة التركيددددة االتركيددددة

 . فت  اهلل غولنو  أميركاا وبين أردوغانمية بزعامة وحزب العدالة والتن أميركاالع قا  بين 
 حددددا والتحدددوال  الحاصدددلة مدددن كددد ل رصدددد اش نقددد باالالمدددنهج الوصددد ي : دراسدددة وقدددائا  .8

المتهمة بتددبيره والقدرائن  هةوالج نق باالكبار والروايا  المنشورة حول لتحق  من صحة اشاو 
 .الدوليينعل  حركة اشطراف وال عبيين  دلة المتوفرةواش

وكطابددددا  دركا  وم دددداهيم وتصددددريحا  ُمدددد وتحليددددل الكطدددداب: دراسددددة صددددنا القددددرار يمنهجدددد .8
النسد  ودراسدة  االجمهوريدة التركيدةفي و ا اشميركية االدارةالسياسية في والشكصيا  القيادا  

 اشولبوصدد   الصددانا  أردوغددانت كيددر زعيمهددا ورئيسددها رجددب طيددب بكم حالددذي يددت ائددديالعق
 .  اشميركيةالواليا  المتحدة ما لع قا  تجاه االرجية التركية والمحدد للسياسة الكا
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 اشميركيدةالع قدا   ةأزمدكاصدة لدراسة تحوال  السياسية الكارجيدة التركيدة : المنهج المقارن  .9
 .نق باالمقارنة بما كان  علي  قبل  8108تموز  01في  نق باالمحاولة بعد التركية  -

عددام  مددن حصددول قبددل أشددهر  نقدد ب ل يدافددا شكصددي يتمثددل فددي تددوقعوع: اختيــار الموضــ أســبابـــ 
التكصدد  والرغبددة فددي  .ع مدديواإ البحثددي والصددح يبحكددم عملددي ا  اومؤشددر  ا وفدد  قددراء 8108

 التركية بصورة كاصة. - اشميركيةعامةا وبالع قا   اشوسطالشر  شؤون ب
مراجددا التددي تسددلط الضددوء علدد  محاولددة الصددعوبا  تتمثددل فددي ندددرة الكتددب والـــ صــعوبات البحــث : 

 01بدين قدرب الحادثدة مدن زمدن البحد   إلد بدالن ر  التركيدة - اشميركيدةمن زاوية الع قا   نق باال
 عمليددددة تحقيقيددددة إلدددد حاجددددة البحدددد  و تدددداري  انجدددداز الرسددددالة.   8102أيلددددول  01و – 8108تمددددوز 

مددن ضددكمة كباريددة إتجميددا مصددادر  إلدد ا وهددو مددا دفددا وقددوعالوهددو حددد  ال يددزال قريددب ستقصددائيةا ا
 .  نا اديوها  التل زيونية والمقاب   والوثائ  والبييال كم كبير من قارير والمقاال ا واالط ع عل  الت

حادثددة حقددائ  كشددف ت ةمسددتقلب بحدددود اط عنددا لددم يصدددر باللغددة العربيددة كتددـــ دراســات مشــابهة : 
دراسدا  نشدرها مقداال  و سدوى  االتركيدة – اشميركيةالع قا  وتداعياتها عل  مسار  نق باالمحاولة 

 نقددد باال) دراسدددة محمدددد زاهدددد غدددول تحددد  عندددوان   أردوغدددانمقربدددون مدددن حدددزب العدالدددة والتنميدددة و 
بددين ال شددل الددداكلي والتدددكل الكددارجي ( ومددا نشددره بصددورة مضددادة  8108العسددكري فددي تركيددا تمددوز 

زمدان المحسدوبة علد  حركدة الكدمدة وشدبكة فدت  معارضون للن دام التركدي ) منشدورا  صدحي ة تاب كه 
الحياديدةا وصددر  بعدد  إلد يديولوجية وت تقدر ا وهي دراسا  متعجلة وُمشبعة بالروح اإ31 (اهلل غولن

أشهر من المحاولدةا وهدي فتدرة غيدر كافيدة للحكدم علد  كامدل أبعداد المحاولدة وتدداعياتها علد  سياسدية 
 01ردنا تحد  عندوان " تركيدا والعدالم بعدد في اش اشوسطشر  ودراسة نشرها مركز ال تركيا الكارجيةا

عددددد مدددن الكتددداب والبددداحثين وهدددي عبدددارة عدددن سلسدددلة نددددوا  وحلقدددا  بحثيدددة عددددها أ"ا 8108 تمدددوز
التركددي محمددد نددور الشدد ن بالكبيددر المتكصدد  و الباحدد  ا  تابددك إلدد  إضددافةا نقدد باالحصددل  بعددد 

الصددادر عددام  "أردوغددانرجددب طيددب  إلدد دنان مندددري  مددن عدد –ا  تركيددا انق بدد" تحدد  عنددوان الدددين 
 .  نق باالالغربية المحدودة في زوايا محددة من و  اشميركية الدراسا المقاال  و  وعدد من .8108

 

                                  
صدددحي ة زمدددان ا موقدددا 02/2/8101نقددد ب تركيدددا فدددي ضدددوء المعطيدددا  الجديددددةا نشدددر فدددي أبعدددد مدددرور عدددام..  {31} 

  ttps://www.zamanarabic.com(ا رابط : 08/8/8102ا ) تم الدكول في zamanarabic العربية 
 

https://www.zamanarabic.com/author/zaman/
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  : رسالة تصميم وهيكل الـ 
 فصول وكاتمة وف  اآلتي: 8مقدمة وتمهيد و  إل تم تقسيم الرسالة 

 
 في تركيا  6152تموز 51 نلالبال  : ملاربة جيوبولوتيكيةاألولالفصل 
 ا   نق بل التركي ودوره في الت سي  الجيوبولوتيك  :اشولالمبح  

 ) دراسة حالة ( 8108تموز  01 نق بالداكلي والدولي ال انترابط النسق: المبح  الثاني

  نلالباال  بدعم ألميركا التركي اإلتهامو  CIAبوكالة الـ غولن اهلل فتح شبكة ارتباط: الثاني الفصل
  CIA الد بدوكالة 8108 انق بالمتهمة بصلة حركة غولن  : اشولالمبح  

 نق باالمحاولة لتورط باب ميركاالتركي شاإتهام مستندا  قرائن و  المبح  الثاني: 

 6152عام  انلالب محاولة بعدالتركية  - األميركية العالقات مسار تلييم: ثالثال الفصل

  ترامب إل  ترومان من التركية -اشميركية الع قا  تاري  في محطا :  اشول المبح 

 8102 – 8101 ترامب عهد في التركية -اشميركية الع قا  : الثاني المبح 
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فــي  6152تمــوز 51 نلــالبال تيكيــة و ملاربــة جيوبول: األوللفصــل ا
 تركيا 

ا  نق بدداالسددتقراء بنيددة وطبيعددة استقصدداء و االن ددري للرسددالة مددن كدد ل  طدداراإ اشوليقدددم ال صددل    
مدددن قبدددل  0212فدددي القدددرن العشدددرين عدددام  انقددد با مندددذ وقدددوع أول مدددن من دددور جيوبولدددوتيكي التركيدددة
 اشولدد والترقددي علدد  السددلطان العثمدداني ممهدددا  الطريدد  لدددكول تركيددا الحددرب العالميددة  اإتحددادجمعيددة 

علد  رئدي  الدوزراء عددنان  0281عدام  انقد بت  ح(ا و 0202 – 0209جانب المانيا والنمسا ) إل 
 إلد ا وصدوال  السدوفياتي اإتحدادروسديا لتوطيدد الع قدا  مدا  إلد مندري  قبل فترة قصديرة مدن توجهد  

 0221 انقد بفدي سديا  الحدرب البداردة بدين المعسدكرين الشدرقي والغربديا و  0221و 0211ي انق ب
بضددوء    جماعددة " دراسددة الغددرب" فددي الجدديل التركدديمددا بعددد الحداثددة الددذي قامدد  بدد انقدد بالمسددم  

مدن قبدل  8108تمدوز مدن عدام  01فدي  أردوغدانلد  رجدب طيدب ع نق باالا هآكر ا و أكضر أميركي
مندددذ العدددام قامتددد  إ مقدددرا   اشميركيدددةجماعدددة فدددت  اهلل غدددولن التدددي يتكدددذ زعيمهدددا مدددن الواليدددا  المتحددددة 

السددددلطانيةا وعددددن  القصددددورفددددي  ا نق بدددداال  عددددن عشددددر العثمددددانين  كل دددداءتدددداري  اليكشددددف و  .0222
 ا   نق بددل الددديناميكيا  الداكليددة ا وهددو مددا يؤكددد أن مغددامرا  وغددزوا  توسددعية كارجيددة شددرقا  وغربددا  

نثربولوجيددة مددن الثقافددة السياسددية التركيددة التددي ترقدد  الدد  مسددتوى الكصددائ  اإوعضددوي جددزء حيددوي 
هدددي عبدددارة عدددن ا و محمدددد ندددور الددددين والكبيدددر فدددي الشددد ن التركدددي كمدددا يعتقدددد الباحددد  للشدددعب التركدددي

يحددددد الداكليدددة ا وحسدددم هويدددة تركيدددا الداكليدددة حديدددد هويدددة تركيدددات إطدددارسدددلطة فدددي علددد  الصدددراعا  
الهويدددة "مدددا جعدددل ذا وهدددو الغدددربا أباتجددداه الشدددر   التركيدددة الجيوبولوتيدددك والسياسدددة الكارجيدددة للدولدددة

ندتج ثنائيدة أااليديولوجية للمؤسسة العسكرية التركية هي ن   هوية الحزب الجمهوري الحاكما وهدو مدا 
 .32تجاذبا  العملية السياسية في تركيا"  أهمالتي شكل  أحد ا  نق باالو واإقصاء  الدمج

  ال صل في مبحثين : هذا  نستعرضو 
  ا   نق بل التركي ودوره في الت سي  الجيوبولوتيك اتجاها   :اشولالمبح  

 ة()دراسة حال 8108تموز  01 انق بفي ن الداكلي والدولي االنسقالمبح  الثاني : 
 

                                  
العسددكري فددي تركددي بددين ال شددل الددداكلي والتدددكل الكددارجيا دار ابددن حددزما بيددرو ا  االنقدد بمحمددد زاهددد غددولا  {32}

  19ا  0ا ط8101
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  ات  نلالبلال التأسيس التركي ودوره في بولوتيك و الجياتجاهات  :األولالمبحث 
هدددا زودقددد "  مددن تركيددا الصدددغير الغربددي اشوروبددي الجغرافددين الجدددزء أ اشتددراكأحددد الكبددراء يددرى     

الحضددداري والحداثدددة وال كدددر ال لسددد ي والتحددددي  الصدددناعي  ن تددداحاالبدددالكثير مدددن ال دددر  مدددن كددد ل 
اسددتمر  لعقددودا  أوروبددابصددراعا  مريددرة بددين الدولددة العثمانيددة و  أيضددا  هددا للوجيدداا لكندد  تسددبب و والتكن
 أوروبدان الشر  العثماني التركي المسدلم كطدر علد  ألة الشرقية وك صتها  ما سمي بالمس إل انته  

والمعنويدةا من المقددرا  الماديدة  ن االتي تقا غرب ا وينبغي الحذر من  ومواجهت  عند الضرورةا وحرم
و التمدداز  الثقددافيا وهددو مددا صددنا لدددى أو عامددل الهجددرةا أسددواء مددن كدد ل القددرب والجددوار الجغرافددي 

 . 33"بيا و وفردوغاناشأكيرا  وفوبيا والتركوفوبيا و اإس مين م اهيم اشوروبي
تسدلط الضدوء علد  موقدا تركيدا  ا وبدالعك الغرب من تركيداوهواج   تكتصر هذه المقولة مكاوف   

منددذ سددقط  اإمبراطوريددة والك فددة العثمانيددةا النكبددة التركيددة وحالددة الحيددرة  الحضددارية التددي تعيشددها 
ا وأكرهددا ا نق بددل ية اشساسدداشرضددية والبنيددة ُينددتج وتكشددف عددن سددبب رئيسددي كددامن فددي صددميمها 

  ا وهو ما سنعالج  في فقرتين :     8108 انق ب
 

 التركي وتيك الجيوبولمسار توجيه رها في ودو الجغرافية معطيات ال: أولىفلرة 
ا  يويةواآلسد ةاشوروبيدبموقدا اسدتراتيجي فريدد بدين طرفدي القدارتين  جغرافيا  تتميز الجمهورية التركية     

راضديا أكدم مربدا  .181770كدم مربداا منهدا  128,188راضي التركيدة جمالية لأوتبلغ المساحة اإ
هدي شدب  جزيدرة كبيدرة و (  (Anadoluعدرف بالتركيدة:ا ويُ ولضدانا وتشدكل اش34كلم مربدا ميداه 2,281

آسديا  اسدمب أيضدا  ا وتعرف % من مساحة الب د21 وتشكل حوالي مستطيلة الشكل تقريب ا تقا في آسيا
 سددم ا ويعددرف ب% مددن مسدداحة تركيددا8نحددو الواقددا فددي البلقددان  اشوروبدديا فيمددا يشددكل الجددزء الصددغرى

لحددود علد  ل المتاكمدةفدي المنطقدة  ةاشوروبيدوتقدا هدذه المنطقدة  اTrakya) ) 35 :التركيدةا وبتراقيدا
 اسدتراتيجي وربطهديتها بسبب موقعها اإأهموتكتسب تركيا ا وروباعل  الحافة الشرقية ش بحر اشسودال

                                  
 1محمد زاهد غول. مرجا ساب ا     {33}

{34}Geography of Turkey, in: Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Turkey 
{35} UNSD. UN Director of the Statistics Division, in: 
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYB2004/Table03.pdf 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Turkey
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/DYB2004/Table03.pdf
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ا حيدد  تحديط بهدا ثمداني دولا فيحددها مددن الشدمال الغربدي بلغاريدا ويبلددغ  وروبداالشدر  بدالغرب وآسديا ب
 كدما وتحددهها مدن الجندوب الشدرقي سدوريا028كما واليونان بطول حدود يبلغ 888طول الحدود بينهما 

المتكامدة كدما وتحددها مدن الشدمال الشدرقي جورجيدا  881كما والعرا  بطول حدود  222بطول حدود 
حدددودها مددا  إلدد  ضددافةكددما باإ800كددما وأرمينيددا بطددول حدددود 818بطددول حدددود  يددةاإتحادلروسدديا 

كدما 01يم نهشديوانا ويبلدغ طدول الحددود بينهمدا أقلدأذربيجان مدن جهدة الشدر  مدن كد ل ارتباطهدا مدا 
يرانو  هدا البحدر أهمتطل عل  عدة مسطحا  مائيدة فدي عددة بحدار و  اكم189 إل بطول حدود يصل  ا 

وتصددل مجمددوع الحددددود  ايجددةإ وبحددر  (ا سددود والبحددر المتوسددطا وبحددر مرمددرة )البوسدد ور والدددردنيلاش
   .36لتركيا  إستراتيجية ية أهمكلم وهو ما يضيف  1811 إل البحرية والبرية التركية 

 
 العالقات الدولية لتركياتحديد بوصلة  في بولوتيكو الجي ردو : أوالا 
التركية كعائ  أو  جغرافيا  الحقيقة الثابتة للمن  اشتراكوغير  اشتراكالجيوبولوتيك كبراء ينطل     

محرض في السياسا  الكارجية لتركياا ومن ك ل رصد التاري  التركي الحدي ا يكاد يكون من ور 
المحددا  الحاكمة لمسار السياسة  أهمحد أوتموضع  في هيكل الن م الدولي بولوتيك التركي و الجي

ية فهم هذا المن ورا والطريقة التي ين ر بها أهمالكارجية التركية وع قاتها الدوليةا ومن هنا يبرز 
المن ورا ل هم التداعيا  التي  االكارجيا والت ثيرا  الكارجية لهذ يميقلاإمحيطهم  إل  اشتراك
ن أ" وهو ما يؤكد . 6152تموز  51 انق بالتركية بعد  - اشميركيةل  في مسار الع قا  حص

بصورة كبيرة في رسم حدود الهوية  هماية في تركيا سالجيويولوتيكالتو يف السياسي وال كري للم اهيم 
 . 37" والدولية لتركيا قليميةاإالداكليةا و 

مكانتهددا عكدد  وهددو مددا يالدوليددةا و  قليميددةاإ ن مددا المعدددد كبيددر مددن  عضددويةتشددارك تركيددا فددي    
ا واستضداف  مدؤتمر قمدة هدذه G20الدوليا فهي عضو فدي مجموعدة العشدرين وموقعها الجيوسياسي 

 المتحددةا واشمدم اNATOاشطلسدي شدمال حلدف من مدة فدي وهدي عضدوا 8101 عدام فديالمجموعة 
                                  
{36} Fact book,Tuykey.link: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/tu.html 

المعهددددد المصددددري للدراسددددا  الحتميددددة الجغرافيددددة وسددددؤال الهويددددةا  -الجيوبوليتيكيددددة التركيددددةا أمينددددة مصددددط ي دلددددة {37}
(ا رابدددط: 0/9/8102ا )تدددم الددددكول فدددي 2  ا 8108ديسدددمبر  81نشدددر فدددي ا اسدددطنبولوالسياسددديةا اإسدددتراتيجية  

eg.org-https://eipss   
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
https://eipss-eg.org/author/amenadalla/


21 
 

 أوروبدا فدي والتعداون اشمدن ومن مدة ااأوروبد ومجلد ( OECD) والتنميدة االقتصادي التعاون ومن مة
(OSCE )اشسدود للبحر االقتصادي التعاون ومجل   االعالمية التجارة ومن مة (BSEC)ومجلد  ا 

 التعدددداون ومن مددددة االدددددولي والبنددددك ا(IMF) الدددددولي النقددددد وصددددندو  اةاشطلسددددي ةاشوروبيدددد الشددددراكة
 فددي الحددوار فددي وشددريك ااشمريكيددة الدددول من مددة فددي مراِقددبعضددو  أيضددا  وهددي (. OIC) ياإسدد م
ا (آسددديان) آسددديا شدددر  جندددوب دول لرابطدددة القطددداعي الحدددوار فدددي وشدددريك اللتعددداون شدددنغهاي من مدددة

مبادرة برشلونة في البحر المتوسدطا وعضدو مراقدب ومشاركة في  ااشوروبي اإتحاد لعضوية مرشحةو 
منتدددى يددة لت سددي  إطار  ات اقيددة 8111وقعدد  عدداموقددد اشفريقدديا  اإتحددادو  تحدداد الدددول الكاريبيددةإفددي 

ع قدا  مؤسسداتيةا ودكلد   إلد ع قاتهدا مدا الجامعدة العربيدة لتحويدل  التعاون العربي التركي تمهيدا  
ا مؤسساتي عبر آلية حوار اسدتراتيجي مدا مجلد  التعداون لددول الكلديج العربيدة إطارفي  8112عام 

   .G8 38إل  مجموعة الثمانية  نضماماالوتعمل من أجل 
 

  5291 -5261جمهورية لفي مرحلة تأسيس االجيبولوتيك التركي نشأة  ثانيااـ 
    
رسدددم  معاهددددة سدددي ر الحددددود البريدددة والبحريدددة الحديثدددة للجمهوريدددة التركيدددةا  0281ب آ 01فدددي    

يقداع هزيمدة الدولدة العثمانيدة اض ت اوضي شا  علد  إبعد مكوحسم  أمر تدويل المضائ  البحريةا 
 بقدداء علدد  لإلالمندددوب الروسددي المحدداوال  السددوفياتية عبددر اقتددراح رغددم ا اشولدد لعالميددة فددي الحددرب ا

وهدو عليهداا السديطرة الددول الغربيدة حكدام إمدن  المضائ  البحرية تح  السيادة والسيطرة التركية كشية  
 الجمهوريددةتدداتورك مؤسدد  أح ددز مصددط   كمددال تحدداد السددوفياتيا اشمددر الددذي مددا يشددكل تهديدددا  لإل

" القدوى اه أتداتورك آندذاك اسدممدا مواجهدة ل السدوفياتي اإتحدادتدارة باتجداه روسديا و سدإمحاولة ال ةتركيال
برئاسة وزير الكارجية بكر سامي بكا التق  ك لها بدزعيم الثدورة موسكو  إل  رسل وفدا   فا مبريالية"اإ

سددم الحدددود لر سدتعداده لتوقيددا معاهددة بدددى األينددين" الدذي ف ديميدر "  السددوفياتي اإتحدادالبلشد ية وقائددد 
التدي  لثدورة البلشد يةالتحديا  الداكلية لبالنكبة الروسية نشغال الكن و  .39والمضائ  بما يناسب تركيا" 

                                  
(ا رابدددط :  8/1/8102ن دددرة عامدددةا موقدددا وزارة الكارجيدددة التركيدددةا )تدددم الكدددول فدددي  –السياسدددة الكارجيدددة التركيدددة  {38}

http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa 
القلقددة فددي الحداثددة والكيددان والع قددة بددين الجماعددا ا دار ريدداض الددري  للكتددب والنشددرا محمددد نددور الدددينا تركيددا  {39}

 80ا   0ا ط8101بيرو ا 

http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa
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محاولدة بنداء  إطدارفدي الصدراعا  الداكليدة قضدايا و لعلد  ا االهتمدامركدز جعلها ت 0201حصل  عام 
ية ر العسددكالنكبددة ة وهددو مددا رجدد  ك هددالشددرقيا و يوعي  وف المعسددكر الشددتن دديم صددو  السددوفياتي اإتحدداد

نحدو المعسدكر الغربديا تميل وجعلها التركية الجديدة التي كان  ت اوض الحل اء المنتصرين والسياسية 
تجريدها مدن السد حا و عل  المضائ  البحرية  الكاملة القانونيةتنازل تركيا عن السيادة  إل ذلك  أدىو 

لرغبددة زعدديم  ك فددا  فددي الحسددابا  الجيوبولوتيكيددة التركيددة الروسددي ضددور والحالتدد ثير  ضددعفأوهددو مددا 
يوضدح  كمدا تركيدا وعمدوم الشدر  مدا الدذي كدان يرغدب بمسدار مكتلدف لينين ف ديمير الثورة البلش ية 

هددذا  "ا وقددد أدىجميددا المسددلمين الكددادحين فددي روسدديا والشددر  إلدد " رسددالت  التاريكيددة تحليددل مضددمون 
الحددرب  نهايددةمددن التركددي بولوتيددك الجيو اتجاهددا  لغددرب علدد  إلدد  سدديطرة االروسدديا عطدد  الددداكلي المُ 

عددام الدد  ينونددو الحكددم إتدداتوركا وتددولي نائبدد  عصددم  أسددنة وفدداة  0282وحتدد  عددام  اشولدد العالميددة 
 .  40 "الحرب العالمية الثانيةبالتي شهد  حياد تركيا  0211
كاصددة تحدددد  ةجيوبولوتيكيدداسددتنباط م هددوم ون ريددة علدد   اشتددراكاشددتغل كبددراء الجيبولوتيددك وقددد     

م ئمددة لهددا علدد  الكريطددة العالميددةا كاصددة  اشكثددرموقددا تركيددا ودورهددا وأجندددتها السياسددية والتموضددا 
عاهددة م توقيداوبعدد اضدطرار تركيدا ل ا اشولدفي  ل ما رس  علي  موازين القوى بعد الحرب العالمية 

اسدددتمر الجددددل ا و 0281ين عدددام اشوروبيدددمانيدددة بدددين المنتصدددرين مبراطوريدددة العثسدددي ر التدددي قسدددم  اإ
ا 0218عدددام  اشطلسدديشددمال حلدددف  إلدد تركيددا  انضدددمامبعددد تصدداعد ا و الحددرب البددداردةحتدد  مرحلددة 

ا وعداد الجدددل 0220عددام السدوفياتي اإتحددادسدقوط محطددة  إلد واسددتمر  امرحلدة الحددرب البداردةبدايدة و 
نها و هور الجمهوريا  المسدتقلة الناطقدة بالتركيدة فدي آسديا التي نجم  ع وض  العل  أثر ل حتدام 
 . 8118 عامبعد الحكم في تركيا  أردوغانرجب طيب وتولي حزب العدالة والتنمية و الوسط ا 

 
  (5221 –5211)الباردة خالل الحرب بولوتيك و تطور الجيدور الجيش في ثالثااـ 

ثنددددداء الحدددددرب العالميدددددة الثانيدددددة مدددددن كددددد ل تركيدددددا أإلددددد  تيدددددك شول مدددددرة و دكدددددل مصدددددطل  الجيوبول   
 سددددددتكداماحيدددددد  عكدددددد   اب والضددددددبطالعدددددددد مددددددن الكتهدددددد سلسددددددلة المقدددددداال  المنشددددددورة فددددددي الصددددددحف

لمددددددداني تددددددد ثهرهم الكبيدددددددر بدددددددالت و  اش ( Geopolitik) لمانيدددددددةللكلمدددددددة اشصدددددددلية اشالمؤل دددددددون هدددددددؤالء 

                                  
جميدددددا المسدددددلمين الكدددددادحين فدددددي روسددددديا والشدددددر  (ا الحدددددوار المتمددددددنا  إلددددد مدددددن ندددددداء الحكومدددددة السدددددوفياتية )  {40}

         http://www.ahewar.orgا متوفر عل  الرابط :  81/01/8108ا نشر في 9810العدد 
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ميدددددة شلمانيدددددا فكانددددد  الددددددعوة يين اشلمدددددان فدددددي تعزيدددددز القددددددرة الهجو الجيويولدددددوتيكسدددددهاما  االبدددددارز و 
مدددددددن مجموعدددددددة عبدددددددر ا تيدددددددك لتشدددددددكيل السياسدددددددا  التركيدددددددةو تطدددددددوير المجدددددددال البحثدددددددي للجيوبول إلددددددد 

ا المعددددارف التددددي يمكددددن أن تقدددددهم كطدددداب يسددددتكدم للدددددفاع عددددن مصددددال  تركيددددا فددددي المحافددددل الدوليددددة
صددددادرة فددددي ة للن ددددام الجمهددددوري" وهددددو مددددا ي هددددر مددددن المؤل ددددا  التركيددددة الداكليددددالالشددددرعية وكسددددب 
هددددددذا العلددددددم الجديددددددد  سددددددتكداما"  نإ اشتددددددراك الجيويولوتيددددددكحددددددد علمدددددداء أكتددددددب و  .41السددددددتينا فتددددددرة 

 االسددددددتي ءتيددددددك( سدددددديكون بمثابددددددة مقاربددددددة حيويددددددة موجهددددددة ضددددددد أولئددددددك الطددددددامعين فددددددي و )الجيوبول
 .42عل  أراضينا في فترة ما بعد الحرب" 

 امتيددازا كمن ددور يحمددل  الجيويولوتيددكيم لقددد دافددا الجدديل التركددي كمؤسسددة أمنيددة بشدددة عددن تقددد    
العسدكرية أول مؤسسدة رسدمية تعاملد   اشكاديميدةعديدة تؤهل  إدارة الحكم محليا  وكارجيا  بدل وتعتبدر 

  همكد  Suat Ilhanسدوا  الهدانيمكدن تقدديم الجندرال المتقاعدد  طدارا وفدي هدذا اإما الم هوم منهجيا  
 . 43كاديميا  العسكريةكتب  كمراجا في اش ستكداماوقد تم  اشكصية جيوبوليتيكية في تركيا

تركيدا هدي الدولدة  كتدب إلهدان: " Jeopolitik Duyarlılık  يدةالجيويولوتيكفدي كتابد  "الحساسدية    
فريقيداآا أوروبداالمحور الواقعة علد  أكبدر قطعدة أرضدية فدي العدالم والمتكوندة مدن  جزيدرة هدي أو  سديا وا 

يا تركيددا هددي الم تدداح والق ددل لهددذا المحددورا فلطالمددا لعبدد  جغرافيددة تركيددا الجيويولددوتيكالعددالم بددالمعن  
ية المشدهورة تطدور  حدول نقطدة اشساسدوبشكل فعهال دورها كم تاح وق لا وجميا الحضارا  واشديدان 

 .  44تقاطا هذه القارا  الث   بسبب موقعها الجغرافي"
في كتاب  " الجيل وت سدي  Rustow الجيبولوتيك التركي روستوا عالم أيضا   االتجاه هذاوقد دعم    

صد ا ا يعطيد  عدددا  مدن ال الجيويولوتيدكلمن ورا  ت طير الجيل هو يرى أن ف 45الجمهورية التركية" 
علدد  سدداعد وهددو مددا السدديطرة العسددكرية عليدد  أكاديميددا ا قابليددة العلميددة والعق نيددة و هددا الصدد ا  أهممددن 

                                  
{41} Cevat Eren, “Jeopolitik Tarihine toplu bir bakış” (Istanbul: Nurgok Matbaas,1964), 
Emin Sezgin, Selahattin Yilmaz, “Jeopolitik “(Ankara: Harp Akademileri Yayınları, 1965)    
{42} Pinar Bilgin, Only Strong States Can Survive In Turkey’s Geography: The Uses Of 
Geopolitical Truths In Turkey, Political Geography, Vol. 26 (2007),Ankara,Turkey,p.742 
{43} Suat Ilhan, jeopolitik-duyarlilik,Istanbul,2003.p1,p.15.   
{44}Ibid, p 17 
{45} Dankwart. A. Rustow, “The Army And The Founding Of The Turkish Republic”,World 
Politics, Vol. 11, No. 4 (Jul., 1959), pp. 513-552 

https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9/#_ftn6
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ا الحصول عل  ركصة قيادة وصدياغة سياسدا  الدولدةا بصديغة نهاتقديم الجيل ك حسن مؤسسة ب مك
حدد  ك ددة ميددزان لدد  قواعددد كعلددم  الجيويولوتيددكأكددرىا عمليددة تدد طير   -المدددنيالسياسددي  االسددتقطابرجه

رضدددية لتددددكل الجددديل فدددي علددد  تمهيدددد اشهدددذه الركصدددة وقدددد سددداعد  ا 46العسدددكري لصدددال  اشكيدددر
عدزى بصدورة مباشدرة ا وهدذا ال هدم يمكدن أن يُ المدنية ا  عل  الحكوما نق باالقيادة  ا ومن ثمسةالسيا
 إلدد مكونددا  الدولددة الموكلددة اشمنيددة للو ي ددة لالم هددوم الكمددالي للدولددة القوميددة التركيددة وت سيسدد   إلدد 

يد مجموعة مكتل دة كصوصية الموقا الجغرافي للدولة التركية لتمكين وتقييد وترشبالن ر ال  الجيلا 
   .47من اشدوار لتركيا في الن ام الدولي" 

تبدددل الوضددا  0211الحرب البدداردة  هددور مددا سددمي بددبدايددة بعددد انتهدداء الحددرب العالميددة الثانيددة و     
فددي والغددرب لتكددون قاعدددة عسددكرية وحددائط صددد  أميركددامددن تركيددا بدددعم وتموضددع  ا الجيوبولددوتيكي

فدددي  (ا وشدددارك 0218)  اشطلسددديحلدددف شدددمال  إلددد  انضدددم ا و يالسدددوفيات اإتحدددادتمددددد مواجهدددة 
 (.0218 – 0211 الحرب الكورية )

" الث ثدة  دلد م ممثلدينبصد ته( 0291)لطدا وبوتسددام ايالسدوفيا  فدي م اوضدا  د  مشداركة أوقد     
  جاندددب بريطانيدددا والواليدددا إلددد وجلوسدددهم  احدددد ال عبدددين الددددوليين المنتصدددرين كو فدددي العدددالما الكبدددار" 
 إلدد العددالم  انقسددامتعميدد   إلدد مسددتقبل الن ددام الدددولي و تحديددد كريطددة ميددزان القددوى فددي رسددم و المتحدددة 
الضدددغوطا  والمطالدددب السدددوفياتية وقدددد تنامددد  ا الياسدددموغربدددي ر  ا شدددرقي شددديوعيوكتلتدددين معسدددكرين

 إلدد ي وهددو مددا كددان لددو تددم سدديؤد (ردهددانأواليتددين تددركيتين )قددار  و  إعددادةلناحيددة للن ددوذ فددي تركيدداا 
علدددد  المضددددائ  البحريددددة )الدددددردنيل  االشددددراف إلدددد  إضددددافةلحدددددود تركيددددا الشددددرقيةا  إقليميددددةتعدددددي   

قواعددد عسددكرية فددي   قامددةتددؤدي إلدد  السددماح با و 48 0288مددونترو لعددام  ات اقيددةوالبوسدد ور(ا وتعددديل 

                                  
{46} Pinar Bilgin, Only Strong States Can Survive In Turkey’s Geography, op.cit, p 742 
{47} Murat Yesiltas, Turkey’s Quest for a “New International Order”: The Discourse of 
Civilization and the Politics of Restoration, perceptions_winter_2014. p. 47, in :  
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2015/10/perceptions_winter_2014.pdf 

بتداري   ت اقيدةالتي منح  لتركيا ح  السديطرة التامدة علد  مضدي  البسد ورا وقدد تدم توقيدا اال ت اقيةاال هي :مونترو{48}
حقهدا عادةبعد جهود مريرة أبدتها تركيا إ ت اقيةاال هفي المدينة السويسرية مونتروا وجاء  هذ 0288تموز/ يوليو  81

لوزانا تقدا إدارة  ات اقيةا إذ حسب 0288لوزان عام  قيةات افي السيطرة عل  حركة المضي ا بعد سلبها هذا الح  في 
 .مونترو حاز  تركيا عل  ح  إدارة المضي  بشكل كامل ات اقيةحركة المضي  تح  اإدارة الدوليةا ولكن ب

http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2015/10/perceptions_winter_2014.pdf
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   .49"الواليا  المتحدة وبريطانيا تها في ذالكوساند ااتركيوهو ما رفضت  منطقة المضائ ا 
 "انيةسدير و اشم هدوم " دكل فدحالدة اسدتقطاب داكدل النكبدة التركيدةا وقد نجم عدن التمددد السدوفياتيا    

ي الجيويولددوتيكفددالت كير ا السددوفياتيةوعية يالشدد اإيددديولوجيامددن بتدداثير ا التركيددةسدداحة الجدددل  إلدد بقددوة 
لت ددرهد والتميهددز الثقددافي عددن علدد  االتددي تؤكددد   Eurasianismرتددبط باشوراسدديانيةا الجديددد فددي روسدديا

وعكسد  الحاجدة  0281واشسيويا فهي كحركة فكرية وسياسية  هر  ك ل عام  اشوروبيالعالمين 
وهددو اهتمددام باسددتقرار  االنسددبي الثقددافيا الجغرافددي والسياسددي اسددتق لهاالمتوكدداة لروسدديا للتركيددز علدد  

قامددةالحدددود و  وقددف غيددر المتعدداون مددا الغددرب الحاضددر كمددا يعكدد  الم امحدديط أوراسددي متنددوع عرقيددا   ا 
  .50 في قلب ال لس ة السياسية اشوراسية دائما  
 الغدرب إلد يميدل نحدو التوجد   لتركيدا" القدديم " الجغرافدي الكياليرى أن تركي وبالمقابلا هناك رأي    
 علد  ردا   الغدرب إل  حول ا تأنه رىت التي الكارجية تركيا سياسة حول السائدة المعتقدا  عك  عل 

 الغربديالتوجد   كتيداران أيرى هدذا الدرأي و  الثانيةا العالمية الحرب أعقاب في شمنها السوفيتي التهديد
 المؤسسدين القدادة براغماتيدةن أو ا اشطلسديشمال  حلفالعالمية الثانيةا وقبل نشوء  الحرب قبل حصل
 والء بد ي الدب د ربدط عدن متنعدوان يأحتمد  والثانيدةا  اشول  العالميتين ينالحرب بين ما فترة في لتركيا

 .51" 0288 عاممنذ  نحو الغرب ركيات بتوج  غموض هناك يكن ولم واحدالمحور 
 

  السوفياتي اإلتحادسلوط بعد لتركيا  الجيويولوتيكتحوالت رابعااـ 
السدوفيتي  اإتحدادبت كدك  الدذي تنتمدي اليد  تركيدا اشطلسديوالحلدف  احت دل الغدرب 0220عدام في     
غيدددر أن الددددوائر السياسدددية وال كريدددة فدددي تركيدددا "ا بقطدددب واحدددد الن دددام العدددالمي الجديدددد "علدددن قيدددام وأ

أكثددر قلقددا  بشدد ن اسددتمرارية السياسددة الكارجيددة التركيددة التقليديددة المسددتندة علدد  فكددرة الموقددا  أصددبح 

                                  
ا   8108ا دار الرضوان للنشر والتوزياا عمانا 0كريم الزبيديا سياسا  الواليا  المتحدة اتجاه تركياا ط {49}

19 
ا الُمكيهلددددة الجيوبوليتيكيددددة الروسددددية وال ضدددداء اشوراسدددديا موقددددا المعهددددد المصددددري للدراسددددا  أمينددددة مصددددط ي دلددددة {50}

ابددددددط : (ا ر 8/1/810) تددددددم الدددددددكول فددددددي  2ا   81/2/8108اإسددددددتراتيجية  والسياسددددددية )اسددددددطنبول(ا نشددددددر فددددددي 
https://eipss-eg.org 

{51} Pinar Bilgin & Ali Bilgiç (2011) Turkey's "New" Foreign Policy toward Eurasia, 
Eurasian Geography and Economics,p. 029-021 . in: http://dx.doi.org/10.2747/1539-
7216.52.2.173 

https://eipss-eg.org/author/amenadalla/
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د اشطلسدياالستراتيجي لتركيا كدولة عضو فدي حلدف شدمال  ي اشمندحددي السدوفيتي والت اإتحداددها يحه
 .  52" اإتحادب للعضوية التركية اشوروبيبش ن الرفض  قل ا ولديها القادم من دول الجوار التركي

فتددرة مددا بعددد الحددرب هددذه المكدداوف ألزمدد  صددنهاع السياسددة التركيددة بتبنددي سياسددة كارجيددة نشددطة    
 بددل واعتبددر  مكتبددرا   االبدداردة للتعامددل مددا الجمهوريددا  المسددتقلة فددي كددل مددن آسدديا الوسددط  والقوقدداز

 ةاالهامدة التدي تربطهدا بشدعوب المنطقدلهدا بسدبب الدروابط التاريكيدة والدينيدة واللغويدة والثقافيدة  حقيقيدا  
فددي  " أوراسدديامصددطل  "  هددور ودة لعددوامددل الع أهددمالسددوفييتي أحددد  اإتحدداديعتبددر ت كددك وبندداء عليدد ا 

أعداد ال هدور الم داجخ لكمد  وقدد  .53السياسي واشكاديمي كم هوم جيوبوليتيكي في تركيا  االستكدام
تقطنها الشعوب الناطقة بالتركية في وسط آسيا والقوقاز )أذربيجدان وكازاكسدتان  ستق لدول حديثة اإ

لددددك الطددددرح المتعلدددد  بالماضددددي العثمدددداني الثقددددافي والعرقددددي وقيرغيزسددددتان وتركمانسددددتان وأوزبكسددددتان( ذ
للتعبير بشكل واسا عدن مجموعدة   Turkic"الترك"المشترك ما تركيا الحديثةا أو ما يعرف بمصطل  

عل  نموذ  معدين للحكدم.  عتماداال إل اإثنيا  اللغوية لهذه الشعوب والتي مع مها في حاجة ماسهة 
 هور جدل واسا في تركيا بداية التسعينيا  من القرن العشدرين بدين  هذا الطرح أثار من ناحية أكرى

  ليدد إ نضددمامل والتيددار المشددجا Eurosceptic  اشوروبددي اإتحدداد إلدد  نضددمامل التيددار الددرافض 
Europhile. 

شي وجهدة ن در  اشوروبي اإتحاد بداءإها عدم أهممجموعة من الحجج  إل لتيار الرافض ا استند    
للعضددوية كدد ل  رسددميا   مرشددحا   أصددبح جدداه العضددوية الكاملددة لتركيددا ضددمن ا حتدد  بعددد أن واضددحة ت

الجمركدي  اإتحدادا وعلد  الدرغم مدن توقيدا تركيدا علد  0222عدام كانون الثاني مدن قمة هلسنكي في 
لتصددب  الدولددة الوحيدددة الموقهعددة عليدد  قبددل أن تصددب  دولددة كاملددة العضددويةا إال أن عدددم  0229سددنة 

تركددي  اقتصدداديبمشدداركة تركيددا فددي أي مسددتوى مددن مسددتويا  اتكدداذ القددرار تسددبهب فددي كسدداد  السددماح
 .ةاشوروبيالتركية التي لم تتمكن من منافس  اشسوا   االقتصاديةف   مع م الشركا  إكبير بسبب 
ة مبرياليددإدول كدد أوروبدداو  شميركدداالصددورة السددلبية الددرأي العددام التركددي لدددى عددزز   حدددا كددل هددذه اش

ز  مددن أجددل إحكددام السدديطرة عليهددا إضددعاف وتقسدديم تركيددا إلدد تسددع    -لكمدداليينا انتقدددا ا كمددا عددزه
شددتراكيين تجدداه السياسددا  غيددر المشددروطة المواليددة للغددربا المتهبعددة مددن طددرف الحكومددا  المتعاقبددة اإ

                                  
{52} Emre Erşen, The Evolution of ‘Eurasia’ as a Geopolitical Concept in Post–Cold War 
Turkey, Geopolitics, Vol. 18, No,1 (2013), p. 26 
{53} Pinar Bilgin, Only Strong States Can Survive In Turkey’s Geography, Op. Cit., p. 
160 
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التركيددةا  -تيددك بددديل يتمثددل فددي اشوراسدديانيةو تطددوير جيوبولبددل ومكنهدد  هددذه الجماعددا  مددن مسدداعيها ل
 .الكماليفي الكطاب إمبريالية اة امعادال  جانب قطاعا  من النكب العسكريةا مستندة  إل 
ا علددد  اال     اإسدددتراتيجية  يدددة همالحاجدددة التركيدددة لتحددددي  اش إلددد  اسدددتندف نضدددمامأمدددا التيدددار المشدددجه

هوريددا  التركيددة ع قددا  أوثدد  مددا الجم إقامددةللددب د فددي عيددون الغددربا وكلدد  منطقددة ن ددوذ مددن كدد ل 
فددي  اأوراسددي إلدد هددو السددماح وشول مددرة باإشددارة فتددرة التسددعينا  مددا ميهددز  أهددمكددان و المسددتقلة حددديثا. 

مدن أكثدر الشكصديا  المدؤثرة ي  الدوزراء السداب  سدليمان ديميريدل الكطاب الرسمي التركديا وكدان رئد
زة مددن " كانية مددن أصددل تركددي تمتددد ا منطقددة م هولددة بكثافددة سدد نهددبم هددوم أوراسدديا التددي وصدد ها  والمعددزه

 . 54 "سور الصين الع يم إل البحر اشدرياتيكي 
لددددى العديدددد مدددن السياسددديين بمدددن فددديهم الدددرئي  ا  لوفدددمصدددطل  " أوراسددديا " م  سدددرعان مدددا أصدددب و     

نعزالدددي لتقليدددد السياسدددة الكارجيدددة وزال الدددذيا وكدددرد فعدددل جدددريء ضدددد الموقدددف الحدددذر واالأتورغدددو  
للتعبيددر عددن ال ددرح التركددي بهددذه  "اشتددراكقددرن " ن القددرن الحددادي والعشددرين سدديكون  بدد الكماليددةا ادهعدد 

أوراسديا المنطقدة الجغرافيدة المرتبطدة بجمهوريدا  آسديا الوسدط  والقوقداز تشدمل و ا الجمهوريا  الحديثة
 دول البلقدددان لصددد   وثيقدددة مدددا إقامدددةلكدددن وبسدددبب و يدددا  التركيدددة الموجدددودة فدددي منطقدددة البلقدددانا قلاش

أوراسدديا  أصددبح كاصددة فددي النصددف الثدداني مددن التسددعينيا  مددن القددرن العشددرينا  اشوروبددي اإتحدداد
 .55حسب الم هوم التركي محددة أكاديميا أكثر بجمهوريا  آسيا والقوقاز

(ا بدايددة عصددر 0228-0222)وحزبدد  حددزب الددوطن اشم وزال أفتددرة حكددم تورغددو  د  جسهددوقددد     
وزال هددو تدد ثير النزعددة حدد  علدد  كطابددا  السياسددة الداكليددة والكارجيددة شا وكددان الم التركددي اإن تدداح

 انشدد  فددي فتدددرة أوزالصدددطل  مهددذا ال نإورغددم  ا "العثمانيددة الجديددددة"  اسددمتجدداه م هددوم تبلددور تحددد   ب
( لكددن التن يددذ ال علددي لهددا بدددأ مددا 8118 – 0221اعيل جدديم )سددمإوتطدور مددا وزيددر الكارجيددة التركددي 

أن حزب العدالة والتنميدة "  اشتراكولهذا يرى أحد الكبراء  .811856عام مطلا  نميةحزب العدالة والت
ا وهدو مدا يعتقدد بد  نكبدة حدزب العدالدة والتنميدة سياسة الكارجيدةفي ال ا  جديدوكطابا   جغرافيا   كياال  قدم 
 .57ي" العثمانال ضاء الجغرافي السياسي م استعادوا أنهمن 

                                  
  2مرجا ساب ا   ا نة مصط ي دلةأمي  {54}

{55} Emre Erşen, Op. Cit., p. 27 - 28 
ا مركددز االمددارا  0مقاربددة جيبولوتيكيددةا ط –طموحددة وسياسددية كارجيددة مقيدددة  إسددتراتيجية  –عمدداد يوسددفا تركيددا  {56}

 98ا   8101بو  بيا أستراتيجية ا للدراسا  والبحو  اإ
{57} Pinar Bilgin & Ali Bilgiç (2011) Turkey's "New" Foreign Policy toward Eurasia, 

https://eipss-eg.org/author/amenadalla/
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  6116بعد عام  أردوغانعهد في  العثمانيتيك و جيوبولالإلى عودة ال: ةالثانيالفلرة 
تحليددل للبندداء ال كددري للتصددور الجيوسياسددي   عددادةل يددة الثالثددة شددرع  النكبددة التركيددة بمددا بدايددة اش    

عادةلتركيا و  ن الكرائط هي التي تروي القصدة الحقيقيدةا أينطل  من  ه الم اهيمي الذي "إطار صياغة  ا 
دراك والتصدددور اإ يعتمدددد علددد المجتمعدددا  و  ي الدددذي يسدددتند إليددد  اشفدددرادساسددداشومدددن ثدددم فددد ن الدددركن 

وتعمددل  الهددا نطباعاتهددا الزمانيددة التددي تتكددذ تجاربهددا التاريكيددة محددورا  االمكدداني ومحورهددا الجغرافددي مددا 
 .58كل البنية التحتية التي تؤثر عل  توجهاتها وسياساتها الكارجية من جديد" يشعل  ت

 
 الجديد التركي الحضاري الجيويولوتيكمهندس  أوغلووود دا أحمدـ  أوالا 
من ك ل كتابة "العم  اإستراتيجي: موقا تركيدا بولوتيك و الجيعالم عل   أوغلوداوود  أحمددكل     

 8110ا وأعيددددد  طباعتدددد  إحدددددى وث ثددددين مددددرة مددددا بددددين العددددامين 8110الدددددولي" الددددذي نشددددره العددددام 
منصدب وزيدر  إلد ا وانتقدل بعدد ذلدك أردوغدانكمستشدار للسديد . وكان قد بددأ عملد  الحكدومي 8112و

مددن كبددار من ددري السياسددة الكارجيددة التركيددة ومهنددد  الع قددا   أوغلددوداوود  أحمددديعتبددر و  الكارجيددة.
قدددم اطروحددة ورؤيددة جيوبولوتيكيددة كاملددة  أندد الدوليددة لحددزب العدالددة والتنميددة التركددي الحدداكما كاصددة 

 د "مترني  تركيا".بدلقب  درجة أن البعض  إل  ااشكاديميةاجا المر  أهموشاملةا تعتبر من 
فرضدديا  وطروحددا  حددول هويددة  أوغلددوالتركيددة التددي صدداغها جيوبولوتيكيددة ال وقددد واجهدد  الن ريددة    

مدددن نحدددن؟ : كشدددعب وحضدددارة وهويدددة الجغرافيدددة السياسدددية للدولدددة التركيدددةا وطرحددد  إشدددكالية اشتدددراك
ن )بددالمعن  و ن أم أوراسدديانيو ل نحددن أتددراك )بددالمعن  العرقدي(ا أوروبيددهد :وحسدب صدديغة الدولددة التركيددة

موقددا تركيددا الجيوسياسددي يقددول " تقددا تركيددا فددي موقددا مركددزي مددن ل أوغلددووفددي وصددف  .رافددي(؟الجغ
 -وشددمال  اغددرب –مندداط  العبددورا وسدداحا  صددراع الن ددوذ للقددوى البريددة والبحريددة بددين كطددي شددر  

ط التي تربط الكتلة البرية اآلورودد آسديوية المركزيدة مدا البحدار السداكنة جنوبا وتتقاطا في تركيا النقا
وأفريقيا عل  كط شمال جنوب من ك ل منطقتي عبور بريتين هامتين هما : البلقان والقوقدازا ونقداط 

 اشوسدطالمناط  التي تدربط أورآسديا مدا منطقتدي الشدر    لإ ضافةبحرية تتمثل بالمضائ ا باإ رعبو 

                                                                                                   
Eurasian Geography and Economics, Op. Cit, p187 
 

ا العم  االستراتيجيا موقا تركيا ودورها في الساحة الدولية"ا ترجمدة محمدد جدابر ثلجدي وطدار  أوغلوداوود  أحمد {58}
  11ا  8101و ا ومركز الجزيرة للدراسا  قطرا نشر الدار العربية للعلوم ناشرونا بير ا 0طعبد الجليلا 
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فتعتبددر شددب   اددد غددرب مددا فددي اتجدداه شددر أا اقتصدداديةللتددين تعتبددران مركددزا  للمصددادر الجيوددد وقددزوينا ا
حلقددددة فددددي سلسددددلة حددددزام شددددب  الجددددزر االسددددتراتيجي الددددذي يطددددو  القددددارة  أهددددمجزيددددرة اشناضددددول هددددي 

 ث   ساحا  ت ثير جيوسياسي هامة تتميز بها تركيا:   أوغلوحدد قد و  .59اشوروآسيوية " 
 والقوقاز.  اشوسطبرية القريبة: البلقان والشر  د المناط  ال0
 د اشحواض البحرية القريبة: البحر اشسودا شر  المتوسطا الكليجا بحر قزوين.  8
 ا شمال أفريقياا جنوب آسياا وسط وشر  آسيا.  أوروباد المناط  القارية القريبة: 8
 اشسددددا ة متداكلددددة تشددددكل تلددددك اشحددددواض التددددي تتشددددكل مددددن أحزمددددة دائريدددد" ن إ أوغلددددوف ويضددددي 

     .60السياسة الكارجية التركية "  ستراتيجية الجيوسياسي إ
علدد  فددي تركيدداا  Civilizational Geopolitics الحضدداري الجيويولوتيددكعددن  أوغلددوتحددد  و     

العمدد  االسددتراتيجي: " :اشول فددي كتابيدد : ن المددتمعهنإإال براغماتيددة الالددرغم مددن ت كيددده علدد  مقاربتدد  
" فددي مهددب التحددوال  الحضددارية ياإسدد مالعددالم "الثدداني : و  ا"قددا تركيددا ودورهددا فددي السدداحة الدوليددةمو 

التركيدددة  يدددةالجيويولوتيكبعدددد الحضددداري فدددي بنددداء رؤيتددد  للهويدددة علددد  الُ  وغلدددويلحددد  التركيدددز الكبيدددر ش
لتدداريكي فددي هددذا الكددط يتطلددب مكانددة مشددرهفة تنسددجم والتددراكم ا أنويددرى ةا ولتوجهددا  تركيددا الكارجيدد

ت عيدل البنيدة التحتيدة  إلد  أدىلكدن التجاهدل الدذي أبدتد  الحضدارة التدي يدراد اللحدا  بهدا  اتراتبية الددول
تركيددا  أوغلددووقددد أدر   .61"التاريكيددة مددن جديددد االسددتمرارية السدديكولوجية القويددة التددي دعمدد  عناصددر

علد  المسدتوى جاوزهدا ال يمكدن ت عدد مدن الددول التديالتدي تُ " فدي التصدنيفا يةالدول المركز فئة " ضمن
علددد  التدددي تتمتدددا بددددور ون دددوذ محددددود طدددراف مقابدددل دول اش مركدددزي الددددولي بوصددد ها فاعدددل محدددوري

  .62"الساحة الدولية 
  أوغلوتتبنى عليدة حزب العدالة والتنمية التركي السياسة الخارجية لثانيااـ 

اسدددة الداكليدددةا وأن ياد للسدجيدددة هدددي امتددديت ددد  منه دددرو الع قدددا  الدوليدددة علددد  أن السياسدددة الكار     
التحددول فددي السياسددة الداكليددة يددؤثر فددي مددنهج السياسددة الكارجيددة وسددلوكهاا وهددو مددا ينطبدد  بقددوة علدد  

  .63جدا   الكارجية بصورة وثيقةما السياسة الداكلية اسة السي  تترابط حالة تركيا حي
                                  

 098 - 090ا مرجا ساب ا   أوغلوداوود  أحمد {59}
 المرجا ن س   {60}
 المرجا ن س   {61}
  98 ا   بجن  جبورا مرجا سا {62}
 المرجا ن س    {63}
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لدوال تبنيهدا سياسديا  مدن  الددولي لتجدد صدداها لدم تكدن أوغلدوالتدي قددمها  لتركيداالحضدارية الرؤية ن إ   
أن يشكهل ثمداني حكومدا   8102 ولغاية عام 8118منذ استطاع لذي ا اطرف حزب العدالة والتنمية

ا واصددد حا  سياسدددية متلدددك قاعددددة شددعبية عريضدددةا  ئت فيددة السدددابقةا و ندددة بالحكومدددا  اإمتتاليددة ومقار 
ا الكاصدة بدالمحيط الكدارجيأكثر ثقة بن س  لتن يدذ رؤيتد    من أن يكون تمكهن ةقوي داكلية  اقتصاديةو 

 والتي حكم  السياسة الكارجية التركية.
بناء  عل  مبدادرة مشدتركة  8111ولعل إط   من مة تحالف الحضارا  التابعة لأمم المتحدة سنة   

ا أردوغدانطيدب يقودهمدا رجدب تدي والتركيدة ال "كوسي  لدوي  ثبداتيرو"برئاسة بين الحكومتين اإسبانية 
 اشوروبدي اإتحداد إلد  نضدمامل  أردوغدانوت طير  ياإس مالدور التركي البارز في من مة التعاون و 

مدن تركيدا لجهدة حرمدان ن عك  ذلكا إا ما يعني المتنوع دينيا   لحضارا اكمؤشر عل  نجاح تحالف 
ل إل العضوية سيؤدي بالضرورة  مسديحي  نداد   إلد  شوروبديا اإتحاد استمرار صراع الحضارا  وتحوه

 .64اشوروبي اإتحادمشروع لماني الذي هند  المستشار اش "هلمو  كول"وف  مقولة 
بالتوجدد  مددن الناحيددة العمليددةا فدد ن الحدددي  عددن التوجدد  الجديددد للجيوبوليتيددك الحضدداري فددي تركيددا و    

الحددي  عدن التحسهدن الكبيدر يسدتلزم  اوالتبعيدة لد الوالء عل  الغرب دون  اإن تاحما بقاء نحو الشر  
 االقتصددادا ومددن هنددا يتحددد  الكبددراء عددن " التركددي كدعامددة أساسددية لهددذا التوجدد  قتصدداديلددأداء اال

 . 65" في السياستين الداكلية والكارجيةحد محركا  التغيير السياسي لحزب العدالة والتنمية ك 
نمدوا  جيددا  مقارندة ن اقتصدادياء حسب كبدر  التركي فترة حكم العدالة والتنمية االقتصادشهد وبال علا    

% 8,1. وبلغدد  نسددبة النمددوه 8112العالميهددة فددي العددام  االقتصددادية اشزمددةبالسددنوا  السددابقة إال أثندداء 
% فدددي السدددنوا  التاليدددة. 8,1ا و8100و 8101% بدددين العدددامين 2ا و8111و 8118بدددين العدددامين 

آالف دوالر بقليلا لكنه  ارت ا في سنوا  سدابقة  التسعة 8108ويتكطه  متوسهط دكل ال رد اليوم سنة 
السياسدددي فدددي برندددامج حدددزب  االقتصدددادن يدددنعك  هدددذا أ بدددد الا إذا  . 66آالف دوالر 01أكثدددر مدددن  إلددد 

                                  
 (ا رابدط: 01/8/8102ا ) تدم الددكول فدي 82/8/8108هلمو  كول مستشار الوحدةا ا موقا الجزيدرةا نشدر فدي  {64}

https://www.aljazeera.net    
  18جن  جبورا مرجا ساب ا     {65}

سددنة مددن الحكددم؟ا موقددا المونيتددورا نشددر فددي  01يكددولا هددل حقهدد  حددزب العدالددة والتنميددة النجدداح فددي أكورسددا   {66}

   monitor.com/-https://www.al(ا رابط: 01/8/8102ا )تم الدكول في 80/2/8108

https://www.al-monitor.com/
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التركيدةا ومنهدا السدعي الرؤية الجيبولوتيكية التي ترتكز عليها السياسدية الكارجيدة العدالة والتنمية عل  
مشددداريا آوراسدددية وكاصدددة مدددا روسددديا  إلددد لتوزيدددا الطاقدددةا اسدددتنادا مركدددز عدددالمي  إلددد  لتحويدددل تركيدددا

 الغدداز أنابيددب وكددط 8118 عددام فددي جيهددان - تبيليسددي - بدداكو الددن ط أنابيددب كددطومنهددا : يددة اإتحاد
مددا  جديدددة كطددوط عددن النقدداب كشددف وكددذلك 8111 عددام فددي أرضددروم - تبيليسددي - بدداكو الطبيعددي
 (. 8111 ستريم بلو الطبيعي الغاز)روسيا 

 آسددديا تجددداه السياسدددا  علددد نتكدددابي حدددزب العدالدددة والتنميدددة اإ برندددامج ركدددزا اشسدددا وعلددد  هدددذا    
 اهلل عبدد شدكلها التدي اشولد  والتنمية العدالة حزب حكومة علن أحي   اأوال   والقوقاز وروسيا الوسط 

 ع قددا  بانتددا سددوف"  :التددالي النحددو علدد  أوراسددياعددن سياسددا  تركيددا اتجدداه ( 8118-8118) غددول
 مددا الجددوار حسددن علدد  القائمددة الممارسددا  كددط فددي الطددرفين مددن أي بمصددال  تضددر ال التددي التعدداون
 لدذلكا وفقداو ا والقوقداز الوسدط  آسديافدي شدركائنا مدا  الثقافيدة الصد   مدا شديا  اوتم الروسديا اإتحاد
 والجمهوريدا  روسديا مدا ا الع ق في الدقي  التوازن نتها اب الحالية السياسة التزامها الحكومة أعرب 
 -اشميركيددةالع قددا  حددول طبيعددة  أوغلددووفددي هددذا الضددوءا ن هددم جدددال  .67 "التركيددةاللغددة ب الناطقددة

تركيدداا ولددي   إلدد  آسدديوية -اشفددروعددن المنطقددة  جغرافيددا  البعيدددة  أميركدداحاجددة علدد  "  ا  التركيددة مؤكددد
المصدال  سدا  أعلد  معهدا ة مدالع قدة قائن ميدزايكدون ن أينبغدي  إقليميدةدولة مركزيدة تركيا العك ا ف
   .68" شميركاال أن تكون تركيا دولة تابعة  االمتبادلة

 لددد  تتددد رج  بدددين التعددداون  واشدددنطن أنقدددرةأن " ع قدددا  التحدددالف بدددين  أوغلدددوداوود  أحمدددديؤكدددد و    
تعدويض   إلدا مدا دفدا تركيدا اشوروبي اإتحادوالتوترا كصوصا في  ل تجاذب الع قا  بين تركيا و 

فددي تحسددين وتطددوير ع قاتهددا مددا الواليددا  المتحدددة علدد  حسدداب  اشوروبددي اإتحددادهددذا التجدداذب مددا 
 اإتحدداد إلدد  نضددماما واعتبارهددا بدددي   عددن فشددل م اوضددا  االاشوروبددي اإتحددادالع قددا  التركيددة مددا 

المتحددة فدي تركيدا  ا وبالمقابدل وجدد  الواليدا اإتحدادوورقة ضغط عل  صدانعي القدرار فدي  اشوروبي
 .69بصورة كاصة اشوسطوالشر   أوروباعام   فاع   في الت ثير في منطقة البلقان وشر  

" القددوة الناعمددة والجيبولوتيددك النقدددي مددن علدد السياسددية الكارجيددة التركيددة  رتكددز افددي الك صددة و    

                                  
{67} Pinar Bilgin & Ali Bilgiç (2011) Turkey's "New" Foreign Policy toward Eurasia, 
Eurasian Geography and Economics,op.cit,p.192   

 082عماد يوسفا مرجا ساب ا    {68}
 881 – 889ا مرجا ساب ا   أوغلوداوود  أحمد {69}
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عمدد  اإسدتراتيجي" التددي ال"عقيددة وفدد   70"اقتصداديع مدي وثقددافي وتبدادل إط افاعليدة دبلوماسدية ونشدد
 آلتي:بانلكصها ن أكن مويا 71ة للسياسا  الكارجيةمرجعيك أوغلوقدمها 
موقدا "القدوة الشداملة"ا مسدت يدة مدن موقعهدا  إلد ل طموحا  تركيا من موقا القدوة المركزيدة د  تب .0

  .استراتيجي ال ريد ومن تراثها العثماني  -الجيو 
العثمددانيا حيدد  لتركيددا مسددؤولية  والكارجيددة لدددول الجددوارفددي اشقدداليم الداكليددة التركددي التدد ثير  .8

 .72في بناء ع قا  ما الواليا  العثمانية السابقة 
ن تجعل هنداك ميدزان لصدياغة المصدال  أينبغي  إقليميةتركيا كدولة مركزية  إل  أميركاحاجة  .8

 .شميركاالمتبادلة ال أن تكون تركيا دولة تابعة 
لغدداء جميدددا  يمددديقلاإا مددن أجدددل تقويددة موقعهددا نهددايجددب أن تن ددت  تركيددا علددد  جير  .9 والدددولي وا 

 (. Policy of zero problems ) سياسة ص ر مشاكل/ المشاكل ما هؤالء الجيران
مددن أجددل تغييددر توجهاتهددا  إسددتراتيجية  -يجددب أن تسددت يد تركيددا مددن مواردهددا وقدددراتها الجيددو  .1

 ي عن الكيارا  الكارجية.شمنانزع الطابا و ا اقتصاديةية واستبدالها بتوجها  اشمن
والتجاريددة  االقتصدداديةع قاتهددا وتبادالتهددا وتنويددا مروحددة يتوجددب أن تعمددل تركيددا علدد  تقويددة  .8

يرانو والصين  روسياما   .  والبلقان آسيا الوسط و  والكليجوالعرا  وسوريا ومجموعة شنغهاي  ا 
 .القوميةلحتها مصمن ن ذلك شيةا يرانالطاقة اإ موارد إل تركيا بحاجة  .1
ضدددط ع بددددور الوسددديط مدددن أجدددل حدددل  الصدددراعا  أن يرتكدددز دور تركيدددا المسدددتقبلي علددد  اال .2

ا الصراعا  القائمة في الشر    .  اشوسطالدولية وكصوص 
 .توازن بين الشر  والغربوالأسلوب دبلوماسي جديدا ما بعادا السياسة الكارجية متعددة اش .2

فددددي محافددددل الشددددر  رافعددددة هويتهددددا الشددددرقية دون  دولددددة قددددادرة علدددد  إنتددددا  اشفكددددار والحلددددول .01
 .روبيمن ور أو من  أوروباداكل محافل  أوروبامتعاض ودولة قادرة عل  مناقشة مستقبل ا
 
 

                                  
 98عماد يوسفا مرجا ساب ا     {70}
اإسددرائيلية: بددين التحددالف االسددتراتيجي والقطيعددة تركيددا تتوسددا شددرق ا علدد   –نددزار عبددد القددادرا الع قددا  التركيددة  {71}

(ا 82/8/8102ا ) تددم الدددكول فددي 8101 اشولا تشددرين 19حسدداب إسددرائيل والغددربا مجلددة الدددفاع الددوطنيا العدددد 
  https://www.lebarmy.gov.lbرابط:

 18عماد يوسفا مرجا ساب ا     {72}



33 
 

  بولوتيكي للعثمانية الجديدةو الجي أردوغانفي مشروع  يديالنسق العلثالثااـ 
تركيدا والشدر   أحددا يد  توجفدي  ةشكصدية فارقدة محوريد أردوغدانن رجب طيدب إشك في   مما ال    

يددؤمن بنمددوذ  الك فددة شددك  عقائدددي و  م ددوه إسدد ميكطيددب كيددرينا فهددو فددي العقدددين اش اشوسددط
 فددي التكتيكددا  السياسددية ةبارعدد وشكصددية كاريزميددة يتجديدددمددنهج مددا  اة والتجربددة العثمانيددةياإسدد م

حقددد  قدددد و نطقدددة والعدددالما فدددي الم اللعبدددة الجيوسياسددديةتموضدددعا  دارة إفدددي محندددك رجدددل ا و والتن يميدددة
الق ددز مددن مددن  التركددي االقتصددادكددن وهددو مددن مه  بطبيعددة الحددالاكثيددرة ك اقددا  ُمنددي ب و كبيددرةا  انجددازا 
قددددارير توفدددد   االكامسددددة أوروبيددددا  تركيددددا  أصددددبح و  اا  اقتصددددادي عالميددددا   08المرتبددددة  إلدددد  000المرتبددددة 

تريليدون دوالر  0,10 إلد صداد التركدي قتالناتج المحلدي اإجمدالي ل وقد وصل ا صندو  النقد الدولي
   . 818873المرتبة العاشرة عالميا  في قتصادها ان يحتل ا وتسع  تركيا شعل  أسا  القوة الشرائية

ومشدروع  وكطابد  وأسدلوب   أردوغدانولتوضي  هذا المنهجا نسدتعرض بعضدا  مدن معدالم شكصدية     
لبيدددان أثدددر المركدددب  سياسدددة الكارجيدددة التركيدددةفدددي الضدددايا والمل دددا  تددد  للقرؤيبعضدددا  مدددن و  السياسددديا
  :   وتكتيكاتستراتيجيت  اا وترجمت  في المندمج في شكصية أردوغان البراغماتي –العقيدي 

 
 السياسي علائدية المشروع وبراغماتية التكتيك يمزج بين  أردوغانمنهج  ـ5
د معرفتددددد  قدددددد اسدددددتم أنددددد  أردوغدددددانيوضددددد  تحليدددددل مضدددددمون الكطددددداب السياسدددددي لرجدددددب طيدددددب    

هددددددا: البيئددددددة االجتماعيددددددةا والتعلدددددديم الدددددددينيا والتدددددداري  التركدددددديا أهمبالعقائددددددد مددددددن مصددددددادر متعددددددددةا 
منهجيددددددا ا و والبلقددددددانا ورؤيتدددددد  للمشددددددك   الدوليددددددة المعارصددددددة.  اشوسددددددطوتدددددداري  منطقتددددددي الشددددددر  
للقائدددددددد السياسدددددددي عدددددددن مجموعدددددددة مدددددددن الكبدددددددرا  التدددددددي  System Beliefينشددددددد  النسددددددد  العقيددددددددي 

الددددددددديني وغيرهددددددددا مددددددددن  نتمائدددددددد او بهددددددددا القائددددددددد السددددددددددياسي كالتنشددددددددئة الجامعيددددددددة والسياسددددددددددية يتميددددددددز 
وتعتمددددددد دراسددددددا  النسدددددد  العقيدددددددي للشكصدددددديا  السياسددددددية والقياديددددددة علدددددد  المصددددددادر  االمددددددؤثرا 
 الددددددذي تددددددمية للشكصدددددديةا عددددددن طريدددددد  اسددددددتعمال أداة منهجيددددددة هددددددي "المددددددنهج اإجرائددددددي"  اشساسدددددد

الددددرئي  التركددددي وزعدددديم حددددزب العدالددددة والتنميددددة لمددددا لدددد  مددددن تدددد ثير  أردوغددددانتطبيقدددد  علدددد  شكصددددية 
 .74اإستراتيجية  في صياغة توجها  السياسة الكارجية وصنا القرارا  

                                  
ا جريدددة الشددر  اشوسددطا نشددر 8188سددعيد عبددد الددراز ا االقتصدداد التركددي يسددع  إلدد  المرتبددة العاشددرة عالميددا  فددي  {73}

    https://aawsat.comا رابط : 09018ا العدد 82/2/8101في 
ا جامعددة إسددتراتيجية نشددر مجلددة رؤى ا النسدد  السياسددي العقيدددي لرجددب طيددب أردوغددانعدد ء عبددد الح ددي  محمدددا {74}

https://aawsat.com/
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ويشدير يربطها دائما بكلل الن ام الددوليا  المعاصرةا للمشك   الدولية معينة رؤى أردوغان يحمل   
 ن" ال دروفإ ذكدر فقدد المثدالا سدبيل ا وعلد عقائدده علد  صدحة للتددليل المشدك   بعدض تلدك إلد 

 المشدك   العديدد مدن ايجدادفدي  سدببا   البداردة كاند  الحدرب بعدد مدا مرحلدة في ساد  التي ال وضوية
 العولمدة تتدي  حدين تجدار بالبشدرا وفديا التسل  الندوويا االاالحت لالمزمنة مثل : الحروب اشهليةا 

الت داو  المت صدلة  أسبابمشك   عالمية جديدة وتعم   ا حدإفي  أيضا  ا تتسبب نه فجديدةا  فرصا  
اا ا  يمكدن تحقيقهدأهدداف تكدون أن ينبغدي المكتدارة هددافاش أن أردوغدان . ويدرى75فدي الن دام الددولي" 

  القصوى. هدافاش يكتار أن السياسي القائد عل  أنه  يرون الذين السياسيين القادة بعك  وذلك
 تقدديم ومحاولة بينهماا بالمز  الماضيالترا  و  الحداثة بين كياره انأردوغ حسموفي هذا الضوءا    

 علد  سديحاف  أن  8110عام والتنمية العدالة حزب أنش  عندما حي  أعلن الوسطيةا من جديد شكل
 سياسدة وقدال" سدنتبا التركيدةا المسدلحة القدوا  مدانزاعدا  فدي  يددكل ولدن الجمهدوريا الن دام أسد 

 المتحضدر المجتمدا قامدةإ أتداتورك الدذي رسدم  الهددف إلد  وصدولال أجدل مدن ونشدطة واضدحة
حداول قدد و . 76تركيدا "  مدواطني مدن % 99 بهدا يدؤمن التدي ةياإسد م القديم إطدار فدي والمعاصدر
 حدزب هدو بدل ا اإسد مي دينيدا   حزبدا   لدي   " حزبد بد ن يصدرح فكدان الوسدطيا نهجد  ت كيدد أردوغدان

 عل  دأب كما ا78" اشوروبي اإتحاد إل ويسع  للدكول  77 نيؤمن بمعايير كوبنهاج أوروبي محاف 

                                                                                                   
 .88 -02ا   8108أسيوطا مصرا عدد يونيوا 

 كدور برهدان مراجعدة العايدديا سدامي أحمددو  الجليدل عبدد طدار  ترجمدة، ا رؤية للسد م العدالميأردوغانرجب طيب {75}
   818   ا8108 القاهرةا  ,الشرو  دار ا0 ط اأوغلو

 811ا رؤية للس م العالميا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  {76}
 اإتحدددادفدددي كوبنهددداغن ثددد   شدددروط لقبدددول العضدددوية فدددي  0228اشوروبدددي فدددي لقددداء القمدددة عدددام  اإتحدددادوضدددا {77}

بدي ضدمان اسدتقرار مؤسسداتها اشورو  اإتحدادإلد   نضدماميجب عل  الدول المرشحة ل :  معايير سياسيةد 0 :اشوروبي
ضددددمان حقددددو  اإنسددددان وحمايددددة  أيضددددا  والح ددددا  علدددد  الديمقراطيددددة وأن تتعهددددد بضددددمان دولددددة القددددانونا ويجددددب عليهددددا 

اشوروبدددي باقتصددداد سدددو   اإتحدددادإلددد   نضدددماميجدددب أن تتمتدددا الددددول المرشدددحة ل :  اقتصددداديةمعدددايير : 8 .يدددا قلاش
اشوروبدددي أن تكدددون علددد  اسدددتعداد  اإتحدددادإلددد   نضدددمامدول المرشدددحة ل يجدددب علددد  الددد "Acquis"معدددايير: 8 .مسدددتقر

دد مدا يقدارب الدد  "Acquis" اشوروبدي. ويعندي هدذا القبدول بمدا يسدم  اإتحدادلتكييدف إداراتهدا وجميدا قوانينهدا مدا قدانون 
  .ص حة من النصو  القانونية 21.111

 12 - 12جن  جبورا مرجا ساب ا     {78}
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  .العلمانيينيريد مواجهة ا ال أن  وأكد السياسةا في وتو ي   الدين استغ لا انتقاد
 :  أميركاو  أردوغانـ 6

ع قددددددا   تطددددددويرالنيددددددة ب إعدددددد نحددددددر  علدددددد  ي وده بكطدددددداب  أردوغددددددانالتددددددزم فددددددي البدددددددايا      
فددددي  وكددددي   يكددددون  نوكددددان يسددددع  شا المجدددداال كافددددة فددددي  اشميركيددددة الواليددددا  المتحدددددة مدددداتركيددددا 

قدددددديم مددددددا دمج نددددددي معتدددددددال   اُ إسدددددد ميبوصدددددد   حزبددددددا  ياإسدددددد مواشددددددنطن فددددددي العددددددالم تن يددددددذ سياسددددددة 
   .79" الغربية الحداثةو  الديمقراطية

ا تقدددددف كلدددددف أنهدددددقددددددرة واشدددددنطن ون وذهدددددا فدددددي المؤسسدددددة العسدددددكرية التركيدددددةا و  أردوغدددددانويددددددرك    
جيوبولوتيدددددكا وآكرهدددددا لهدددددا صدددددلة بالا  لحسدددددابا  نق بددددداالالجددددديل الضدددددوء اشكضدددددر لتن دددددذ  عطددددداءإ

جددددن  نحددددو البرغماتيددددة  اشسددددا ا وعلدددد  هددددذا أربكددددانسددددتاذه وزعيمدددد  أ أطدددداحالددددذي  0221 انقدددد ب
 إلددددد  أردوغدددددانزيدددددارة  ولمعطيدددددا  حددددد ورد الباحددددد  محمدددددد ندددددور الددددددينأوقدددددد فدددددي التعامدددددل معهددددداا 

ا  مددددددن عددددددددا حيدددددد  التقدددددد  ميددددددةنسددددددي  حددددددزب العدالددددددة والت ت إعدددددد نقبددددددل  8111واشددددددنطن عددددددام 
حددددددددزب العدالددددددددة رئددددددددي  بصدددددددد ت   أردوغددددددددانالتقدددددددد   8118فددددددددي عددددددددام و ركيينا ميددددددددالمسددددددددؤولين اش

مددددددا شددددددكل كرقددددددا ا حكومددددددةلل ا  رئيسددددددنددددددذاك آولددددددم يكددددددن  جددددددور  بددددددولااشميركددددددي الددددددرئي   والتنتميددددددة
 ا  إسددددددد مي وكدددددددي    أردوغددددددداند اعتمددددددداب اشميركيدددددددة دارةاإعدددددددن نوايدددددددا ا وكشدددددددف للبروتوكدددددددول الرئاسدددددددي

  .  80 8110ايلول  00 هجما  ا بعدمعتدال  
 في عهد 8110 منذ العام والتنمية وحزب العدالة أردوغانالمتعاقبة  اشميركية اإدارا دعم  قد و    
 . (8108 – 8112) أوباما باراكعهد ( و 8112 – 8110بول ) جور  الساب  الرئي  إدارة
 رفدض أعقداب فدي التركديا الجديل ن دوذ مدن ل التكه  عل  أردوغان المتحدة الواليا وقد ساعد     

 اشراضدي سدتكدام ب بالسدماح لأمدريكيين والتنميدة العدالدة حدزب قددمها التدي التركدي للمدذكرة البرلمدان
 الجيل عل  المذكرة رفض في بال ئمةلق  أقد  واشنطنن أكاصة ا 8118عام  العرا  لغزو التركية
 حدزب قدادة أدرك وقدد احينهدا الدفاع وزير نائبوول وويتز  بولأدل  بها  ل تصريحا من ك  التركي
 ايدوفرو لدم  ولدذا عدمد ا مدن السدلطة فدي بقدائهم مسد لة فدي جيددا   ركديياشم العامدل دور والتنمية العدالة
 .  81 اشمريكية السياسا  ما الكامل انسجامهم فيها أبدوا  إال فرصة

                                  
   811ا رؤية للس م العالميا مرجا ساب ا   وغانأردرجب طيب   {79}
 81ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق بمحمد نور الدينا   {80}
   811ا رؤية للس م العالميا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب   {81}
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دراة اإ  بددد رغدددبكانددد  تبالشدددكل الدددذي  اشميركيدددةالسياسدددا  بتن يدددذ  ردوغدددانأبالمقابدددلا لدددم يلتدددزم و     
كد ل التركيدة  – اشميركيدةقدا  عصد   بالع التدي  اشزمدا كدم وندوع ما يدل عل  ذلكا و ا اشميركية

 الك فيدة بدرز هدذه المل دا أن بدين ومثال ا سن صل في ال صل الكما فترة حكم حزب العدالة والتنمية 
العدالم  / / روسدياالعدرا / القضدية الكرديدة انست/ كردإيران)  التركية: - اشميركيةالع قا   ر التي وته 

القضددددية / والقضددددية ال لسددددطينية غددددزةقطدددداع و القددددد  مسدددد لة و  سددددرائيلإ/  اإكددددوان المسددددلمينالعربددددي/ 
ئديدة العقا وشكصديت  أردوغدان إسدتراتيجية إلد صدطدام هدذا اال(ا ويعدود جدزء مدن اشرمنية / وغير ذلك

ي الددذي قددال فددياسددين أقطددايا  أردوغددان رمستشدداستك صدد  مددن تصددري  إكمددا أسددل ناا وهددو مددا يمكددن 
تسدت د "   ن تركيدا لدمبدا f35ميركدي بايقداف صد قة طدائرا  والدرد اش s400مجال التعلي  علد  صد قة 

 .  82"اشطلسيحلف شمال بعضويتها  لم تست د منو  االعسكرية ما الواليا  المتحدة االت اقيا من 
  ياإلسالملعربي و االعالمين مشروع زعامة و  أردوغانـ 9
 وكطابدا  تصدريحا  مدن العديدد فيشدير ةاياإسد مو  العربيدة بالدول تركيا بع قا  يتعل  فيما أما    

وأن تكدون  ياإسد متركيدا للعدالمين العربدي و زعامدة ب لديد  حقيقيدة رغبدة إل ال علية  وسياسات  أردوغان
 ي.ردوغانة وف  النموذ  التركي اشياإس مة لكل الحركا  ياإس ملك فة تركيا مرجعية ا

 العدالم " سدلطان  ند ب أردوغدان طيدب رجدب وصد   قدد اشمريكيدة ”أفيـرز فـورين“ مجلدة وكاند     
 ياإسد م الجاندب بدين لتركيداا تدوازن عامدل  دل الك فدة العثمانيدةا دولة سقوط إنا حي  ياإس م

 العدالدة حدزب أن غيدر الكارجيدةا يقدود سياسدتها الدذي القدومي العلمداني اآلكدر ندبوالجا هويتهدا مدن
     .83 العالمية" الشؤون جديد في دور عن تبح  تركيا وجعل التوازن بهذا لأكه  قد الحاكم والتنمية

   األوروبي اإلتحادضعا  ا  و تفكيك على روسي  -تلاطع مصالح تركي ـ 4
 اإتحددددادنددددة  طملوماسددددي بفددددي كطابدددد  السياسددددي والد أردوغددددانحدددداول فددددي بدايددددة عملدددد  السياسددددي     

 كندا التدي ن سدها النقطدة فدي حننفد اواردا   لدي  التركيدة الكارجيدةالسياسدة ن تغيدر إا فقدال " اشوروبدي
 جنوبها في تركيا ت ثير صاعدا وتن س  الطري  عل  وسنستمر الحكما لتسلمنا اشول  ال ترة في عليها

 فتقارباال ورعش هناكا فاشوروبي اإتحاد أعباء تك يف لصال  هو منها ريبالق محيطها وفي وشرقها

                                  
لمدداني بدالعربيا نشددر فددي تل زيددون دويددتل فيليدة اشلددم نسدت د شدديئا مددن أمريكدا والندداتوا موقدا   -أردوغدانمستشددار   {82}
   https://www.dw.com(ا رابط 1/8/8102ا )تم الدكول في 9/8/8102

{83} Soner Cagaptay, Sultan of the Muslim World, Why the AKP’s Turkey Will Be the 
East’s Next Leader, 15/11/2010, foreign affairs,in: https://www.foreignaffairs.com  

https://www.foreignaffairs.com/authors/soner-cagaptay
https://www.foreignaffairs.com/
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 الشدر  في نافذة إقليمية قوة باعتبارها ااشوروبي تحادلإل يةأهم ولتركيا المنطقةا في أوروبي دور إل 
 مركزيدا   ملتقد  تركيدا تصدب ن سدع  شنو ا اشوروبدي اإتحداد علد  بدالن ا يعدود أن يمكدن مدا ااشوسدط

   .84 " وروباب اشوسط الشر  منطقة يربط را  وجس
فددي التقددارب مددا لديدد  السياسدديا واشمددل ال يددزال موجددودا   اردوغددان كددان هددذا الكطدداب فددي بدايددة عمددلو 

 إلدد  أردوغددانا وصدل لعضدوية تركيددا اشوروبدديلكدن بعددد تجربدة طويلددة مددن الدرفض ا اشوروبددي اإتحداد
مدددا تركيددداا اتها فدددي م اوضدددتنددداور  أوروبدددان أأدرك و هدددذا الكيدددارا سدددلوك اليددد   مدددن قريبدددة مدددن درجدددة 

مواقدددف فضددد   عدددن الا ياإسددد موالعدددالم  اشوسدددطفدددي الشدددر   الديمقراطيدددةفدددي القبدددول بنتدددائج تنددداور و 
بين تركيا ودول أوروبية وكاصدة فدي القضدايا: الك فية من القضايا  ةاشوروبيالدول نتهازية لبعض اال
ا اا فاتكددذ موقددف وسددلوك سددلبي فددي تعاملدد  معهددالدد ( / رمنيددةاش/  الكرديددة/ اليونانيددة / لقبرصددية ا) 
ضدددغط بقدددوة ا كمدددا ةاشوروبيدددالبلددددان  إلددد يين ر بتددددف  هائدددل ل جئدددين السدددو   حاسدددم هدددر ذلدددك فدددي و 

أصدددب   اشوروبدددي اإتحدددادأن  أردوغدددانوفدددي ذهدددن  افدددي ملدددف ال جئدددين ل علددد  المسددداعدا و للحصددد
البريكسد  وكدرو  بريطانيدا مدن بعدد  كاصدةعف والت كدكا ا وتتجد  نحدو الضددوليدا   مؤسسة غيدر فاعلدة

غيدر تركدي  -تقداطا مصدال  روسدي حصل ولهذا ا وتجتاحها موجة يمين متطرفا االوروربي اإتحاد
قوميدة ذا   - إقليميدةا وهو ما يعزز حضورهما كدول ضعاف إأو  اشوروبي اإتحادعل  ت كيك ُمعلن 

مؤشددرا  علدد  التركيددة  –لهددذا تعددد تقويددة الع قددا  الروسددية ا  قويددة وقدددرا  عسددكرية مهمددةا و اقتصددادي
 .85اشوروبي اإتحادمصال  تضارب مصلحهما ما 

  يةيرانسواق اإلواألطريق الحرير الصيني خطوط الغاز الروسية و الى  تستندا أردوغانبدائل ـ 1
دة مسددالك مددن عدد أوروبدداقلددب  إلدد  كددي تكددون تركيددا ملتقدد  كطددوط الغدداز الروسددية أردوغددانيسددع     

 إلدد ويتكددون المشددروع اإسددتراتيجي مددن كطددي أنابيددب لنقددل الغدداز الروسددي مددن البحددر اشسددود  دوليددةا
ويبدددو الكددل فددائزا مددن المشددروع  .مليددار متددر مكعددب سددنويا 5511عبددر اشراضددي التركيددة بسددعة  أوروبددا

 94%ا أن ترت دا قيمدة وارداتهدا مدن الغداز بنسدبة التدي يتوقد  وروبدامدرورا ب أنقدرة إلد  موسدكو بداية من
تريدد فدرض ن سدها كقدوة فدي سدو  الطاقدة رغدم  أنقرةين أتراك ف ن اقتصاديووفقا لكبراء ا 6151بحلول 

 فدددي أراضددديها لتصدددب  ممدددرا   كطدددوط اإمدددداد لهددداا وذلدددك عدددن طريددد  تجميدددا منتجدددا   ا ليسددد  بلددددا  أنهددد

                                  
  81مرجا ساب ا   ع ء عبد الح ي  محمدا  {84}
ا موقددددا الجزيدددرةا نشدددر فددددي اشوروبدددي اإتحدددادمشدددروع أوراسددديا ا هدددل ولدددد  زمدددن وبددددوتين و  أردوغدددانمعتدددز علددديا  {85}

  www.aljazeera.net: ابط(ا ر 01/2/8102) تم الدكول في  88/2/8102

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/514b9a9f-8ae2-45bd-9adc-2d2c58278806
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/514b9a9f-8ae2-45bd-9adc-2d2c58278806
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/9a027f67-a5db-410c-9448-eadc57c19594
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ولتحقيدد  ذلددكا تعمددل تركيددا علدد  بندداء حددوض ضددكم مددن الغدداز عبددر ربددط  1للغدداز والددن ط سددتراتيجيا  ا
 861 "البعض اشدرياتيكي المارة من أراضيها ببعضها كطوط اشناضول وجنوب القوقاز والبحر

للسدديطرة علدد  ممددارا   خسددكك حديددد وتوسدديا المددؤانكطددوط لبندداء علدد  جانددب آكددرا تسددع  تركيددا     
  -عدن قنداة السدوي  دي   بدالتدي قدد تشدكل  - اسدطنبولنشاء قنداة إمشروع تعمل عل  ا و التجارة البحرية

البحدر  إلد العربدي تتضافر جهود دول وسط أسيا الرامية لنقدل تجارتهدا مدن بحدر العدرب والكلديج حي  
لت هيدل تركيدا لددور كبيدر فدي دروغدان أاشسود حي  حرية الم حة بعيدا عدن الن دوذ اشمريكديا وسدع  

يلعدب يمكدن أن قدار ا وهدو كدط  -تبليسدي -بداكو ا افتتداح كدط قطدار فدتم  انيمشروع الحريدر الصدي
 اسددتراتيجي فددي هددذا الكددطاإ تركيددا عزز موقددايسدد مددا ااريكيفددي إحيدداء طريدد  الحريددر التدد هددمالدددور اش
 .)بريطانيددا( مددن الكددط الممتددد بددين بكددين ولندددن هددمقددار  سدديكون الجددزء اش -تبليسددي -بدداكو شن كددط

 56لنددن حتد   إلد قار  مدة انتقال البضائا ب  توقف من الصدين  -تبليسي -سيك ض كط باكوو 
 .87 سنويًّا في البداية ا  م يين راكب 5المنت ر أن ينقل  من أن يوم اا كما 

 إلد البحدر اشسدود ومند   إل اشناضول بطري  يبدأ من غرب الصين  إل تسع  الصين للوصول و    
سدد ورا حيدد  يمثددل النقددل البحددري الوسدديلة اشركدد  تكل ددة لكثيددر مددن و البحددر المتوسددط عبددر مضددي  الب

شركة كوسكو باسي يك الصدينية العم قدة لشدحن الحاويدا  علد   استحوذ  طارالبضائاا وفي هذا اإ
فدي ملدف و كوموبور  في بحر مرمرةا الذي يعد ثال  أكبر ميناء فدي تركيدا مقابدل مليدار دوالرا  ءمينا

ا ووصدل معهداون طيدة  اقتصداديةكة اا وعقد شر إيرانفا  القانونية ما  الك أردوغان  أنهبحر قزوين 
       .88 مليار دوالر سنويا   81ا ال  حوالي التبادل التجاري بينهم

 
   6169جديد مطلع  بثوب عثمانية ياإلسالمونخبة العدالة والتنمية بالخالفة  أردوغانحلم ـ 2

 وحددزب أردوغددانحلددم قطددا الطريدد  علدد  يل 8108تمددوز مددن عددام  01 فدديال اشددل  نقدد باالجدداء     
عبددد "الم كددر التركددي تصددري  وفدد  مددن جديددد العثمانيددة مجدداد التددي سددتعيد اش بالك فددةالعدالددة والتنميددة 

                                  
ا ) تدم الددكول فدي 18/11/2018وموسدكوا موقدا الجزيدرةا نشدر فدي  أنقدرةالسيل التركي.. بوابة حلدف جديدد بدين  {86}
 https://www.aljazeera.net(ا رابط: 9/2/8102
 ندوفمبر 03 بتداري  نشدرتدرك بدر ا ترجمدة وتحريدر  –صدحي ة ملليد  ركيدا وطريد  الحريدر الجديددا فيردا أوزيدرا ت {87}

 //:www.turkpress.co/node/41383https : رابط (ا0/2/8102 في الدكول )تم ا8101
علددد  ممدددرا  التجدددارة العالميدددةا قنددداة  أميركدددااء سددديطرة نهدددش أردوغدددانمعتدددز علددديا طريددد  الحريدددر التركددديا مشدددروع  {88}

    https://blogs.aljazeera.net(ا رابط 08/2/8102ا  )تم الدكول في 88/1/8102الجزيرةا نشر في 

http://www.turkpress.co/node/16079
https://www.aljazeera.net/
https://www.turkpress.co/node/41383
https://blogs.aljazeera.net/
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الكاتب "سوا  أونال" وهدو أحدد قيدادا   أيضا  ؤكده هو ما يو ا 89 أردوغانلمقرب من " االرحمن ديليباك
عدددام علددد   011لمناسدددبة مدددرور  8188حدددزب العدالدددة والتنميدددة التركدددي مدددن أن " اهلل سددديتم ندددوره عدددام 

لشددي  اب يددالكط أيضددا  مددا يددذكره  هددو  يددد مصددط   كمددال"ا و علدد 0288سددقوط الك فددة العثمانيددة عددام
ن "موعدددد أالمعدددروف بكونددد  م تدددي حدددزب العدالدددة والتنميدددة التركدددي الحددداكم مدددن  "كيدددر الددددين قارامدددان"

  .90 قترب"اكلي ة للمسلمين قد  أردوغانتنصيب 
بددين عددامي يددة الرئاسددية والبرلماناإنتكابددا  ل يددالشدد ن التركددي قبورصددد الم حدد  مددن كدد ل تتبددا و    

فدددي كطاباتدددد  العقائديددددة ووعددددوده السياسدددديةا  "8188عددددام "لمحطددددة  أردوغددددانتدددرويج  8102و 8101
سدنة علد  سدقوط الدولدة العثمانيدة  011مدرور مناسبة ن هذا العام يمثل أ أردوغاند نكبة حزب اعتقاو 

ا 011عدددة لمددددة وقا مُ نهددش ستسدددقط تلقائيدددا   ات اقيددةا وهدددي 0288يوليدددو  89فددي دة لدددوزان وتوقيددا معاهددد
 .91" الجديدة تركيا والدة  8188 عامسيشهد العالم " أن  أردوغانيعتقد و 

يددؤمن بددالنموذ   إسدد مي رجدل عقائدددي أندد لنددا  يتضدد  ردوغددانتحليددل النسدد  العقيددي شعلدد  وبنداء    
لدي العم سدلوك وأن ا أوال   هدذاتجديدده بمدا يناسدب المعطيدا  العالميدة المعاصدرةا ضرورة ما  االعثماني

  العميقدة بطدر  براغماتيدة عدن طريد  أهدافد إلد يسدع  للوصدول  ا وهوفي التكتيك السياسي غماتيابر 
  .   92 ثانيا   الم ئمة لمصالح  والكطابية والتن يميةنتكابية واإلسياسية االتكتيكا   إستكدام

 
 
 
 
 
 

                                  
ا 88موقا رصيف ا نشر 08/9/8101ا نشر في كطوا  الك فة أول … الن ام الرئاسي التركيا مجدي سمير {89}

   https://raseef22.com/politics/2017/04/16(ا متوفر عل  الرابط : 82/1/8102) تم الدكول في 
 ا مرجا ساب مجدي سمير {90}
) تددددددددم الدددددددددكول فددددددددي ا 9/1/8102لجزيددددددددرةا نشددددددددر فددددددددي بالنسددددددددبة لتركيدددددددداا موقددددددددا ا 8188يعنددددددددي العددددددددام  ذاامدددددددد {91}

      https://blogs.aljazeera.netرابط : (ا 82/1/8102
   88ع ء عبد الح ي  محمدا مرجا ساب ا     {92}

https://raseef22.com/contributor/%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://raseef22.com/politics/2017/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://raseef22.com/politics/2017/04/16
https://raseef22.com/contributor/%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1/
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  6152تموز  51 انلالبفي ن الداخلي والدولي االنسلبط اتر المبحث الثاني ـ 
نكشارية وهي قوا  النكبة الكاصة لمشاة الجيل اإمنذ عهود الس جقة مرورا  بدور فرقة     

تاتوركا دكل الجيل أسي  الجمهورية ما  إل  دور العسكر في ت وصوال   العثماني الكا  بالسلطنة
ا وفي هذا يقول في هيكل الع قا  والت اع   السياسية التركية ا  مؤثر  ا  قرار صب  ل  أالحياة السياسية و 

ا وعندما يكون يولد التركي عسكريا   :ن " المثل الشائا في تركيا يقولإد نور الدين ممحالباح  
 ا إل في الجيل و و ي ت  ضابطا  أن يكون عمل  أعينها أول ما تضا العائلة نصب أ المولود صبيا  

  .93" يا  انق ب التركي يولد ليصب  عسكريا ا التركي يولد يقول تركي مثل تحريف يمكن أن  درجة
ودول أكرى  ن سوريا والعرا إا رغم اشوسطا  في الشر  نق باالن تركيا مهد إيقال بح  ولهذاا 

 باقةلكن تركيا كان  السه  اا  في الكمسينا  والستينا  من القرن العشريننق باالمن  عددا    شهد
 .94كل عشر سنوا " نق بتتعرض ال ن " تركياإا ويقدر بعض الكبراء اشتراك ا نق باالفي كم 

 نعالج هذا المبح  في فقرتين : و 

 على هوية تركياالداخلي ات التركية وديناميكية الصراع السياسي نلالباال ـ  أولىفلرة 
 -في تركيا أو في غيرها من الدول سواء  -ا ال تحصل أنها  في العالم نق باالدل  تجارب     

يوفران لها الحافزية والتغطية والمشروعية كارجي الداكلي و ال يننسقوجود كيط ترابط في الدون 
داكلية محلية وكارجية  اقتصاديةية سياسية وعسكرية و ت اعلبيئة جزء من  نق باالعملية ا فوالقبول

 انق ببو " أا بطر  عني ة قهريةوتحصل ستوري دعملية تغيير لن ام سياسي و وهي ا دولية متشابكة
 في تركيا ذا  الموقا الجيبولوتيكي نق باالكان  إذاتداعيا  دوليةا فكيف رك تقصر أبيض" لكنها ت

" عملية عسكرية سريعة ودقيقة إزاحة قائد دولة  أن العسكري  نق باال جاء في تعريفا وقد الهام
ةا ن س ا أو من يكتاره هذا ويعين  لقيادة الدول نق باالمن منصب ا واستبدال  بغيرها سواء كان قائد 

مسار مدرو  وكطير يتم من ك ل  تحييد قوى الجيل ووسائل اإكراه السياسي اشكرىا " أن  أو
عل  السلطة  االستي ء"  أن كما يتم فرض حالة من السلبية عل  القوى السياسية" وفي تعريف آكر 

                                  
 00ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل من عدنان مندري   اا  تركيانق بمحمد نور الدينا   {93}
المدنيددة العسددكرية فددي عهددد حددزب العدالددة والتنميددةا مجلددة رؤيددة تركيددةا  رمضددان أكيددرا الع قددا  يوسددف أوزكيددرزا {94}

    https://rouyaturkiyyah.com:  رابط(ا 89/8/8102تم الدكول في) ا 88ا   5ا العدد7السنة 
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 .95 في مركزها الرئيسيا بما يمكن من بسط الن وذ عل  كافة أرجاء الدولة"
 

  ات تركيا )الضوء األخضر األميركي(انلالباخل العوامل الداخلية والخارجية في تدـ  أوالا 
 اإتحادجمعية  انق بحصل من ك ل في تركيا  اشول نق باالأن  اشتراكأحد الباحثين يعتقد     

السلطنة بدعم غربي  قرارعن فعلي ا ضد السلطان عبد الحميد الثاني وكلع   0212والترقي عام 
دون  0209لمانيا ضد الحل اء عام أجانب  إل  اشول مهد لدكول تركيا الحرب العالمية  وروبيأ

ضيها ار أ حت لاكسارة تركيا الحرب و  إل ى دالضعيفا وهو ما أالكلي ة العثماني  إل الرجوع 
ركية الجمهورية الت إقامة  ع نا تُو  ذلك بمن قبل الحل اء المنتصرين قليميةاإها العثمانية توواليا

 0288 - 0202تحرير بين عامي العل  يد مصط   كمال اتاتورك الضابط الذي قاد عمليا  
عل   المنتصرة ةاشوروبيلقوى ن فاوض اأبعض  0289سقوط الك فة والسلطنة العثمانية عام  معلنا  

 .96راضي السلطنة "أ اسمتق
هناك لكن ا  نق باالكة بين هذه مشتر  اسمقو ا ورغم توفر في تركيا معطيات  و روف  انق بلكل و    

 :  انق بكل لكارجي الداكلي و بعض ال روقا  في النسقين التمايزا ا وهناك ال روقا  و بعض ال
في تاري  تركيا الجمهورية  اشول نق باالوهو  0281ار من عام أي 81في وقا  : األول نلالباال 

لم يكن بقيادة   ن ب نق باالوقد امتاز هذا رئي  الوزراء عدنان مندري  من الحكم .  أطاحالحديثة و 
و هيكلية أقائد رتبةا الذين لم يكن لهم زعيم  قلبل عبر مجموعة من الضباط اش اقائد الجيل

دور الحقا  برز ا و نق باال إع نهر في  رس ن توركيلا الذي إب ألبرز منهم العقيد  إنما امحددة
وقا قائد العمليا  اللوجستية في القوا  البريةا وكان الذي كان يشغل م أوغلولضابط جمال معدن ا

حيائها عدنان إة التي حاول ياإس ميون من ذوي النزعة الكمالية العلمانية المناهضين للنزعة نق باال
مندري  كدم سياسا  الغرب عدنان ن أرغم  ا  الكارجيةأسبابعدم لم يُ  نق باالمندري ا لكن 

قتراض من اإتوج  صوب يبح  عن قروض لتنمية الصناعة الوطنية فيا  ستق لالكن  كان  اأميركاو 
 . 97 ب ترة قصيرة موسكو إل علي  قبل موعد وصول   نق باالا فوقا السوفياتي اإتحاد

                                  
ا المعهددد المصددري للدراسددا  8108ايددار  81ا  عسددكريا  ناجحددا ؟ا نشددر فددي انق بددزيددن الدددين حمددادا كيددف تصددنا  {95}

 eg.org/-https://eipss رابط: (:01/8/8102ا ) تم الدكول في 8 -1والسياسيةا تركياا  اإستراتيجية  
 
 2العسكري في تركي بين ال شل الداكلي والتدكل الكارجيا مرجا ساب ا    االنق بمحمد زاهد غولا   {96}
 81مرجا ساب ا    اأردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق ب محمد نور الدينا {97}

https://eipss-eg.org/
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قاده الجيل التركي بصورة مجتمعة وكاملة  0210ر من عام إذا 88حصل في  الثاني : نلالباال 

جنحة داكل قادة القوا  الث ثةا ول  صلة بصراعا  اش  إلممدوح طغماتل  اشركانمن رئي  
بعد ما  0281 انق باليسار المدني التركي وبين التيار الكماليا وشارك في  ضباط من الذين قادوا 

 .  هدافعن اش نحرافا  ااعتبروه 
 
ي رين واستهدف الحركا  إقاده كنعان  0221يلول من عام أ 08حصل في  الثالث: نلالباال 
عسكري في تاري  تركيا الحدي  وبدء  انق بعنف أا وهو معا   السياسي اإس ميسارية والكردية و ال

التيارا  السياسية بين شتباكا  داكل المدن التركيةا اتياال  وتص يا  و غاقبل سنوا  من حصول  ب
    ن توركيلارسألب أاليسارية الموالية لموسكو وبين اليمين المتمثل بحزب الحركة القومية بزعامة 

 إضافة االسنية –ن صالية الكردية والصراعا  العلوية  هور الحركة االما ساعد في توتر اشوضاع و 
ثرها  وت أربكانة التركية بزعامة نجم الدين ياإس ملحركة نامي ت ثير اكارجي تمثل بتعامل  إل 
في  أميركاورغبة  انستانافغوالغزو السوفياتي ش ا0212عام ية يراناإ ةياإس ملثورة انموذ  ب

 .98 والدولية قليميةاإ الورقة التركية لتعديل الموازين إستكدام
  
المذكرة العسكرية أو كما ور صدفبراير ) شباط( تاري   82في  0221حصل عام  الرابع : نلالباال 

التركية في  القرارا  الصادرة عن قيادة القوا  المسلحة إل فبراير"ا التي تشير  82تسم  " عملية 
من حزب الرفاه  أربكانستقالة رئي  الوزراء نجم الدين االقومي التي عجل  ب اشمنجتماع مجل  ا
ا جبر  الحكومة عل  الكرو  دون حل البرلمان أو تعلي  الدستورأُ قد ئت فيةا و اء حكومت  االنهاو 
القومي  اشمنمجل  شراف إوقا بموجب مذكرة قانونية تح   ن ما بعد الحداثة ش انق بسمي و 

او  دمويا   نق بااللم يكن و الشوارع.  إل ابا  وقوا  الجيل بوبرئاسة شك  مدنيا دون نزول الد
ستقالة ومنا قادة حزب الرفاه من العمل عل  اإ أربكانرغام رئي  الحكومة أواقتصر عل   اعني ا  

ا أردوغانومنهم رجب طيب  افي السجونالرفاه بعض قادة حزب ز  كما تم سنوا ا عدة لالسياسي 
"باتي كاليسما جروبو" )جماعة دراسة الغرب(ا وهي جماعة جماعة تسم  بالتركية  نق باالوقاد 

ا وحق  فوز ا ساحقا نق باالحزب العدالة والتنمية كرد فعل عل  الحقا  تشكل سرية داكل الجيلا و 

                                  
 80 ا أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق ب محمد نور الدينا  {98}
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 .نق باالوقوع أعوام من  1بعد  8118نتكابا  عام افي 
داكلية تتمثل بنمو الحركة  أسبابنتيجة  0221العام  انق با جاء ا نق بااليره من وكغ   

ة مطالب أيضا  و ا لتحركلالصوفية  ةياإس موالحركا   للطر  ةال رص أربكانومن   ة ياإس م
الطلب و ا وكاصة في الجامعا  اماكن العامةفي اشلل تيا  والسيدا  الحجاب ين بلبا  ياإس م

قامةا و "ارعو مر  بالش إذا" للمحجبا  حترام وضرب التحية اال إبداءال  الجيل جنرامن  نشطة اش ا 
 أربكانرتياح الواليا  المتحدة لتجربة اكارجية تتمثل بعدم  أسبابنتيجة  أيضا  ةا و ياإس موالشعارا  
في البلقان  ا وكاصةوالدولي يميقلاش ياإس م  ة الثمانية وطموحياإس مجموعة الدول ب نشاء م
 .  99اشوسطوالشر  

من قبل   حصل 0221ا و0221و 0210و 0281ا  أعوام انق ب نإالشائا في تركيا و     
عل   يا  يعد الجيل التركي ثاني أكبر جيل عددحي   100ميركي أكضر أضوء بالتركي الجيل 

  .اشميركية بعد الواليا  المتحدة اشطلسيمستوى جيول حلف شمال 
الذي ن ذه الجنرال كنعان إي رن ومجموعة من الضباط في  نق باالبعد المؤركين  ويروي بض    

 ستكبارا االبرئي  محطة وكالة اتصل الرئي  االميركي الساب  جيمي كارتر ن إا 0221تركيا عام 
لقد فعلتها جماعتكا فرد علي  هنزي بحماسة  المركزية "سي اي إي" في تركيا بول هنزي وقال ل :"

من دون أن  -في تركيا هذه الرواية عل  نطا  واسا تنتشر و . 101" نعم لقد فعلتها جماعتناكبيرة: 
العسكري الذي  نق باالب أميركاتبر  دلي   عل  تورط اعُ وقد   -الت كد من مصدرها أو صحتها تم ي

عبر  8108عام  انق بتشار بعد نوقد عاد  هذه المقولة ل حكومة سليمان ديميريل.  أطاح
واض   إتهام "ا في  لم تستطا جماعتكم أن ت علها هذه المرة تويتر" تقول: " عل  موقا "يدا  تغر 

  .ية ال اشلةنق باالبالمحاولة  شميركا

لتاري  السياسي التركي عن ت ييد الواليا  مراجا افي وتكش   الوثائ  التركية التي تواتر سردها     
 انق بة بعدنان مندري  رئي  الوزراء التركي في طاحن اإالتركيةا بداية م ا   نق بل المتحدة 
المذكرة لتشكيل وزارة  انق بفي  "ممدوح تاجماك"ثم دعم ا السوفياتي اإتحادبسبب تقارب  ما  5421

                                  
 88ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق ب محمد نور الدينا  {99}
 018المرجا ن س ا    {100}
ا؟ا التركية وأي تداعيا  له اإتهاما ..ما قصة هذه أردوغانومحاولة قتل  االنق بوراء  أميركاا موناليزا فريحة {101}

    https://www.annahar.com(ا رابط: 88/1/8102ا)تم الدكول في 80/1/8108موقا جرية النهارا نشر في 

https://www.annahar.com/author/241-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
https://www.annahar.com/author/241-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
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في استجواب  اشمريكيةالتركية مدربين من المكابرا   ستكبارا االواستكدم   5475علمانية سنة 
ذكر   5447 انق بوفي ا 5491سنة  انق بها كنعان إي رينا في ثم دعم  حلي ا المعارضين
جنود وتن يم كان  مسؤولة عن تدريب  اشمريكيةن المكابرا  إا اشمريكية" ذا نيويوركر"صحي ة 

 1021 "عل  التنحي أربكانأجبروا حي   اومدنيين أتراك

 2610 انلالبسبلت  أردوغانحكم  ةطاحالية انلالبمحاوالت خمسة ثانياا ـ 

عل  حزب العدالة والتنمية تمثل   نق بمحاوال  ل عدة حصل   8111 – 8118بين عامي     
تحركا  محدودة لتن يم حصل  ا و الكبرى غتياال  في المدن التركيةفي عدد من الت جيرا  واال

نذاك من آوزكوك تمكن أحلمي  اشركانلكن رئي   ا" الضباط الشبان" اسمداكل الجيل عرف ب
باللعبة  يمانا  إ اشركانكثر رؤساء أمن   ن بحتوائها ومنا تطورهاا وهو المعروف اها و بطالإ

 . 103 الديمقراطية
كاملا عندما  انق بمن  أقلنذار من فئة في الجيل التركي وهو إحصل  8111وفي عام    

 بهدف الح ا  عل  علمانية الدولةا ولهذه 0222سس  عام  التي ت أرغينيكون تحرك  من مة 
حي  صدر   افت  اهلل غولنماعة جو  أردوغانجماعة بين  القضية ارتباط بت جر الصراع الحقا  

حكام المطرقة " طال  حوالي أ"  اسمبوعرف   8108سنوا  من التحقيقا  عام  8حكام بعد اش
 إل  من ك ل حملة ت جيرا  واغتياال  وصوال   انق ببتهمة تدبير محاولة  ا  تركي ا  ضابط 811
بح  صح يين ونواب من حزب الشعب الجمهوري  أيضا  حكام أال حرب ما اليونانا وصدر  افتع

الساب  للجيل "حسن ايغسيز"  اشولالقائد  إل  إضافةيلكير باشبو " إالتركي الساب  " اشركانورئي  
قبل ا 8108نيسان من عام  80ة كان  في  راويغور"ا لكن الم اجأوالقائد الساب  للدرك "شينير 

دانة بسبب ما وص ت  " بطل  محكمة االستئناف العليا قرارا  اإأعندما  اتموز بشهرين 01 نق با
دلةا وقيل حينها بسبب عدم ك اية اش شكصا   811علن  تبرئة أهلية " و جرائية وعدم اشبالشوائب اإ

ين ب بركة تهم قضاة موالين لغولا ا ولذلكد كسب الجيل وجزء من التيار الكماليار أ أردوغانن إ

                                  
ا رابددط ) تددم الدددكول فددي 8108يوليددو  80تركيددا ال اشددلا موقددا الجزيددرةا نشددر فددي انقدد بوليددد شوشددةا أمريكددا و  {102}

       r.aljazeera.nehttp://mubashe(ا رابط: 88/1/8102
 11ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق ب {103}
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 . 104 كصم  اللدود دلة بهدف الت ر  لمعركت  ما تيار فت  اهلل غولناش
 ردوغانالموالي ش ستكبارا االيدان رئي  تم محاصرة مقر حاقان ف 8108شباط من عام  1فيو     

رهابية وف  القانون إبتهمة عقد مباحثا  ما ممثلين عن حزب العمال الكردستاني وهي من مة 
وساط حزب العدالة والتنمية جماعة غولن بتسريب معلوما  حول اللقاءا  أهم  اتالتركيا وقد 

صحي ة " طرف " القريبة من غولن بهدف ضرب مصداقية لالسرية ما حزب لعمال الكردستاني 
 . 105مام الجيل والشعب أ أردوغان

مدددني  تقسدديم " وهددي احتجددا  –حديقددة " غيددزي  أحدددا حصددل   8108يددار مددن عددام أوفددي نهايددة     
قطددا جددزء مددن اشددجار حديقددة غيددزي المتاكمددة لسدداحة تقسدديم  أردوغددانضددد قددرار حكومددة رجددب طيبددب 

 اثكنة عسكرية مكان ثكنة قديمدة كاند  قائمدة مندذ العهدد العثمداني إقامةبهدف  اسطنبولالشهيرة وسط 
لد ا وُفسدر كدر بدديل آتاتورك الثقافي عند طرف السداحةا وبنداء أعل  قرار هدم مركز  حتجاجا  إوكذلك 

علد   أردوغداننت اضدة صدورة وزعامدة حياء للعثمانيةا وقدد هدز  اإا  ستهداف للعلمانية و إ أن ذلك عل  
نصددار فددت  اهلل غددولن بددالتحريض علدد  أوسدداط حددزب العدالددة والتنميددة أتهمدد  إقددد الصددعيد الكددارجيا و 

 .  106بدعم كارجي حتجاجا هذه اإ
حديثدددة غيدددزي  أحددددا لدددم يمدددر وقددد  طويدددل علددد    أندددورغدددم  8108 اشولكدددانون  01وبتددداري       

وذلدددك عنددددما عثدددر  أردوغدددانال سددداد لدددوزاراء حدددزب لعدالدددة والتنميدددة بزعامدددة  ا إتهدددام ان جدددر  قضدددية 
ب لا وتم الكشدف عدن  أردوغانموال ضكمة في منازل وزراء في الحكومة ومنهم نجل أقضاء عل  ال

ليد ا إاالمدوال مدن المندزل قبدل وصدول القضداء  كرا  ونجلد  يطالبد  فيد  بد أردوغانتسجيل صوتي بين 
 هدر مصدطل  " الكيدان  8108ا ومندذ العدام ردوغدانوزراء مدواليين ش 9ستقالة إ إل د  القضية وقد أ

 .  107الحكومية والقضاء جهزةالموازي" للداللة عل  تغلغل جماعة غولن في اش

                                  
فددددي  اشتددددراكن كددددان أسددددطورة تركيددددة ويعكدددد  النزعددددة القوميددددة التركيددددة منددددذ أ إلدددد مصددددطل  يشددددير  أرغينيكددددون ){104}
زمدددددوا قبدددددل نهاحدددددين  اشتدددددراكيددددداة  ح إلددددد سدددددطورة بالدددددذاكرة ناضدددددولا وتعدددددود اشاش إلددددد توا ان يدددددأسددددديا الوسدددددط  قبدددددل آ

وبحثددددوا فدددددي قمدددددم الجبددددال عدددددن مكدددددان ليكت دددددوا  قلدددددي    ا  ال عدددددددإاالف السددددنين فدددددي مدددددوطنهم االصددددلي ولدددددم يبددددد  مددددنهم 
 أرغينيكدددددون بالجبدددددال الشددددداهقة وسدددددكنوا فيددددد  وسدددددموا ذلدددددك المكدددددان  واد محددددداط   إلددددد عددددددائهم ووصدددددلوا أن دددددار أفيددددد  عدددددن 

    10ر الدينا مرجا ساب ا  عام(ا محمد نو  911و لوا هناك حوالي 
  81ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق بمحمد نور الدينا  {105}
 80 المرجا ن س ا   {106}
 88المرجا ن س ا    {107}
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  5221منذ العام  نردوغاأل  السياسيعلل البحكم تيوالسجن  نلالباال هاجس ثالثااـ 
 انقدد بفددي  أربكدداننجددم الدددين  ياإسدد مسددقط  حكومددة الددزعيم  0221شددباط مددن عددام 82فددي      

ا وقدد اسدطنبولحينهدا رئيسدا لبلديدة  أردوغدانمدا بعدد الحداثدة"ا وكدان  انقد بمدني سدمي "  -عسكري 
 أردوغددانعتقددال اصدددر القضدداء حكمددا  با نقدد باالذاع صدديت  كقائددد وكطيددب م ددوها وبعددد اشددهر مددن 

ه بالتحريض عل  الكراهية بعد إلقائ  قصيدة حماسية في مديندة " سدعر  " فدي تهام قض  بالسجن إ
صدادقة علد  الحكدم بتداري  ما وبعد استئناف ومراجعدة الحكدم تمد  ال0221من عام  اشولكانون  08
يطلدد  سددراح   قبددل ان اأيددامأشددهر وبضددعة  9وبقددي فددي سددجن "بينددار حصددار" ل تددرة  0222ايلددول  89

 إلد أشدهر  01بعد تك يض الحكم بموجدب مراجعدة طعدن وقلصد  المددة مدن  0222ر إذا 81بتاري  
  .108أشهر مك  ة  9
  اشميركيددةبنسددل انيا فدي الواليدا  المتحددة  إلد غدادر فدت  اهلل غددولن تركيدا متوجهدا   0222وفدي العدام   

 أجهدزةشداء غدولن شدبكة ن دوذ داكدل الجديل و نإالتركدي للتحقيد  فدي  اشمدنتحريا  قدام بهدا بعد مباشرة 
قامةالدولة العلمانية و    بمحاولة " تقويضتهاما والاشمن  . 109" ةإس ميك فة  ا 

ة التركيددةا ياإسدد متصدداعد الجدددل داكددل الحركددة  0221عددام  انقدد بعلدد  أثددر نكسددة مددا بعددد و     
بدددين تيدددار  أربكدددانلددددين الدددذي يتزعمددد  نجدددم ا" ملدددي جدددورل"   السددد مة الدددوطنيوكاصدددة داكدددل حدددزب 

دكددول العمليددة السياسددية واإنتكابيددة مددا تجنددب تبعددا   إلدد ويدددعو  أردوغددانتجديدددي برغمدداتي يقددوده 
 أميركدامدا الجديل والتيدار العلمداني ومسدايرة فدي التعامدل سياسي التكتيك العتماد وا اقصاء والصداماإ

ثدم حدزب السدعادة بعدد حدل حدزب  حدزب ال ضديلةا ومدنمدن كد ل والغربا وبين تيار تقليدي تموضدا 
شسددلمة الدولددة والمجتمدداا ال ضدديلةا وهددو تيددار تزعمدد  محمددد رجددائي قوطددانا ويددؤمن بالمسددار التقليدددي 
   .110 اشميركيةويعارض سيطرة الجيل والدولة العميقة عل  الن ام ويرفض الهيمنة الغربية و 

التغلغدل سدراتيجية ايين هدو ضدرورة تبندي يددالتجد اشتدراكن يياإسد مالذي ساد بين تيدار الرأي لكن    
صددد ح البنيدددة التحتيدددة الدسدددتورية االبطددديء والتددددريجي فدددي هياكدددل السدددلطة والدولدددة وتغييدددر و النددداعم و 

الدددذي يددددمج بدددين  ياإسددد مالمشدددروع  قامدددةالعسدددكريةا تمهيددددا  إ ا   نق بدددل والقانونيدددة التدددي تؤسددد  
                                  

الددددار العربيدددة للعلدددوم ناشدددرونا بيدددرو ا ا 8قصدددة زعددديما ط  أردوغدددانحسدددين بسدددلي وعمدددر أوزبدددايا رجدددب طيدددب {108}
 891 - 899ا   8109

 اا دار الساقي0ا ترجمة عماد شيحةا طاشوسطإزغي باشارانا تركيا والنزاع عل  الشر    {109}
  22 ا8102بيرو ا

 18حسين بسلي وعمر أوزبايا مرجا ساب ا    {110}
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وبدددين الهياكدددل واآلليدددا  المؤسسددداتية  امرجعيدددة العثمانيدددةة ذا  الياإسددد مالهويدددة الثقافيدددة والحضدددارية 
ا وهكدذا حصدل تحدالف غدولن الغربية للدولة القومية التركيةوالسياسية العلمانية الكمالية ذا  المرجعية 

 . أردوغان
 ياإسددد من ددد  التيدددار  إلددد  نقسدددامعددداد اال 8118حدددزب العدالدددة والتنميدددة بالسدددلطة عدددام بعدددد فدددوز    
التربددوي الصددوفي النقشددبندي ومرجعيتدد   اإسدد مجندداحين: جندداح  إلدد نشددعب ا  و  ايددديصدد حي التجداال

ال كريددة التاريكيددة سددعيد النورسددي ويتزعمدد  راهنددا  الداعيددة فددت  اهلل غددولن المقدديم فددي بنسددل انيا بالواليددا  
بدي" الغر  اشطلسدي اشميركديبولتيدك " و الجي متطلبدا  ماندمج ا(ا وهو تيار 0222المتحدة )منذ العام 

يرانيحمل عدائية واضحة ضد روسيا و إضافة ال  أن  ا كما أشرنا  اإسد ما والجناح التجديدي داكدل ا 
 مدا دمجد  ومرجعيت  ال كرية الطريقة النقشدبندية الصدوفية أردوغانالسياسي التركي ويقوده رجب طيب 

سدديد قطددب  إلدد وشددي مددن راشددد الغنوم كددريهما اإكددوان المسددلمين لرمددوز  ةالسياسدديبالمرجعيددة ال كريددة 
 أربكددانهددو ن دد  مددنهج نجددم الدددين و باشسددلمة السياسددية للدولددة والمجتمددا  أيضددا  تددؤمن و  اوحسددن البنددا

ما نكهدة أكثدر برغماتيدة فدي التكتيدك السياسدي تقدوم علد  رفدا شدعارا  وحزب الس مة الوطني والرفاه 
 ميركدداشكل التركدديا ومسددايرة فددي الدددا وتحال ددا  مددا يمددين الوسددطتجتددذب شددرائ  تركيددة واسددعة ليبراليددة 
 .111دوليا   اشوروبيوالغرب 

ا السياسي التركي اإس مأبو  أربكاننجم الدين ستاذه أنهاية عهد تاري   0221عام منذ الو      
ة ليس  إال مس لة وق  ياإس مية للجيل التركي عل  الحركة نق بااليعتقد ب ن المؤامرة  أردوغانو 
الروح ة و التن يمي برودةالغاضبا  من  أردوغان لهذه اللح ةا وكانتحضير والستعداد يجب اال أن و 

عل  طب  ة ياإس مقدم الحركة  أن معتبرا  ا جراءا  الجيلنصياع  إاو  ربكانش السياسيةزامية نهاال
ية عن نق باالفشال كطط الجيل إبتحضير كطة مواجهة في كطابات  ا وكان يطالب من ذهب

نا وقائيةورية سياسية تدسونية طري  إجراءا  قان شرطة وأمن  أجهزةبنية حزبية قويةا وت سي  شاء وا 
 . ا نق باال" ومصدر  قلعة العلمانيةالذي يعتبر " الجيل التركي أمن و لداكلي موازنة 

 8108تموز  8 أحدا في تركياا  نق باال وقُوع من قرب أردوغاناج  و تجدد ه إل  أدىوما     
تيار  إل ينتمي و  أردوغانوهو صدي   امحمد مرسيالراحل حكم الرئي  المصري فيها سقط التي 

الحكم المشير  إل أوصل عسكري دبره الجيل المصري الذي  انق با عن طري  اإكوان المسلمين 

                                  
بحددددا  ودراسددددة ا المركددددز العربددددي لأ0جددددان جبددددورا ط دبلوماسددددية القددددوة الناهضددددةا ترجمددددة –جندددد  جبددددورا تركيددددا {111}

 19ا   8102اسا ا بيرو ا السي
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ن يولعت ثرين وم" في مصر ماإكوان المسلمونوقد كان "للجمهوريةا ال تاح السيسي رئيسا   عبد
زب حم أطلقوا عل  حزبهم السياسي تسمية " أنهدرجة  إل ا أردوغانا وبنموذ  بالتجربة التركية

مرجعية فكرية  أردوغانن تركيا أالعدالة والحرية" تيمنا  بحزب العدالة والتنمية التركي واعتبروا 
عتبر اويومها . 112والسياسا  الداكلية والكارجية  اإص حا وسياسية لهما وحاولوا تقليدها في 

وقد ح ر  واقعة ا  الحديثة تغيير ويجب التنب  واإحتياط لهذا اشمرا نق باالأن شكل  أردوغان
ا "في مصر "مذبحة رابعةكطابات  في و ل يتذكر ا أردوغانفي مصر عميقا  في عقل  نق باال

 . عل  مكتب  حةبمذالضا شعار ويب صابع  اشربعةا  هكف يدرابعة عبر رفا و ل يرفا شعار 
 

قوا  حكومية وشب  حكومية تركية من  افي مصر 8108 انق ببعد  أردوغانجهز علي ا وبناء    
ا تح  مسميا  قوا  التركي والتنميةالة نصار والموالين لحزب العدألف شك  من اش 81كثر من أ

للقوة المسلحة والذراع  حتكار الجيلالكسر  أردوغانشرطة ودرك ومكابرا  وزارة الداكليةا وسع  
ون التورط في فكرة ت سي  ميليشيا حزبية تست ز الدولة التركية المتجذرة بمؤسساتهاا فكان د يااشمن

كاصة تدين ل  بالوالءا قبل أن يسن قانون ا يسم  تركية أن قام بالموافقة عل  إنشاء شركا  أمن 
صر هذه عنا أصبح لتحا  بالشرطة الن اميةا بعد دورة تدريبية قصيرةا و لعناصر هذه الشركا  باال

 إل سيما بعد أن تم ضم قوا  الدرك أو "الجندرمة"ا  الشركا ا جزء ا مهمًّا من قوا  الشرطةا وال
في با  يهذه الترت قد  هر أثرالعامة للجيل التركيا و  اشركانوزارة الداكليةا وفصلها عن هيئة 

وحزب العدالة  نردوغاالتابعة ش اشمنكان تحرك الشارع وقوا  حي   8108عام  انق بمحاولة 
 . 113" نق باالواكماد جزء ا مهمًّا من هذا التكطيط المسب  لردع  والتنمية

 
 في تركيا اتنلالباال  ايديولوجيالتحتية إلبنية اللتغيير  أردوغانإصالحات رابعاـ 

ي البنددود علدد  أجندددة السياسددة والمجتمدداا وفدد أهددمُتع ددده العلمانيددة منددذ قيددام الجمهوريددة فددي تركيددا مددن     
هدددذا السددديا  ُأغِلددد  العديدددد مدددن اشحدددزاب السياسدددية المعارضدددة للعلمانيدددةا أو ُفِرضددد  العلمانيدددة علددد  
                                  

ا مركدددز 0(ا ط8108 - 8108ية فدددي مصدددر ) اإسددد مدراسدددة فدددي التجربدددة  –زمدددة التمكدددين أمحمدددود عبددددها   {112}
 018ا   8108يا بيرو ا  اإس مالحضارة لتنمية ال كر 

بوس ا نشر فدي م ذا بعد؟!ا موقا نون  -أردوغانتركيا بين دولة المؤسسا  ودولة  انق بأحمد الت ويا فشل   {113}
    https://www.noonpost.com(ا رابط : 9/8/8102ا ) تم الدكول في 01/1/8108
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أكثددر مددن  عد ناإ إلدد ال داعلين السياسدديين الدذين ينتمددون إليهدداا ولدذلك اضددطر حددزب العدالدة والتنميددة 
هنداك صدراع ا بدين ال يرى أن  أن و لي  لدي  مشكلة ما العلمانيةا ومن عل  منصا  مكتل ةا  أن مرة 

 .وبين معتقدا  وقيم الحداثة المشتركة ما الليبرالية أو العلمانية اإس م
 
ن الجديل أتي علد  رأسدها  ا يداالقتصدادعديدة وراء تدكل الجيل فدي السياسدة و  أسبابكان هناك و    

ددة و .  لتركيددةالجمهوريددة ا إلدد هددو التن دديم البيروقراطددي المددن هم الددذي انتقددل مددن اإمبراطوريددة التركيددة  ث مه
عددددد مدددن الدراسدددا  التدددي تناولددد  الحداثدددة والتحددددي  فدددي تركيددداا مدددن أبرزهدددا دراسدددة نيدددازي بيركدددا  
)العصددرية فددي تركيددا( ودراسددة شددريف مدداردين بعنددوان )الحداثددة التركيددة(ا ودراسددة برنددارد لددوي  )والدة 

الدراسدا  تؤكهدد أنه عمليدا   تركيا الحديثدة(ا وأعمدال إريدك جدان زورتشدر )تداري  تركيدا الحديثدة(ا وهدذه
ي هددر أنه و  .فددي الجدديل اشولالتحدددي  التددي بدددأ  فددي أواكددر عهددد الدولددة العثمانيددة بدددأ  فددي المقددام 

 .أول حم   تغريب المجتما كان  تتمه بواسطة الجيلا وهكدذا أصدب  الجديل مركدز عمليدة التحددي 
حمايدة أن ذريعدة كيدة ي هدر لندا ر ا  التق بدناالومن ك ل دراسة البنية اإيديولوجية لبيانا  وكطابا  

وحتد   0281ايدار  81 انقد بمندذ التدي حصدل  يدة نق باالاسُتكِدم  في جميا المحاوال  العلمانية 
وث مهة نقطة أكرى هي "اشتاتوركية"ا 8108تموز  01في ال اشل  نق باالمحاولة 

114  . 
 

بلدوره فدي بيئدة معاديدة والتنميدة فدي سديا  توفي هذا السديا ا مدن المهدم دراسدة موقدف حدزب العدالدة    
االكتياريدددة" بددددال  مدددن العلمانيدددة  –حدددزب م هدددوم " العلمانيدددة الليبراليدددة القدددد دعدددم ف. سددد م السياسددديلإل

(ا وقدد 0298 -0288اإجبارية أو العلمانية القسرية التي ُطب ق  في عهدد الحدزب الحداكم فدي ال تدرة )
لدددين فددي برنددامج الحددزب )التنميددة وبرنددامج التحددول الددديمقراطي( جدداء وصددف الع قددة بددين العلمانيددة وا

علدد  النحددو اآلتددي: العلمانيددة " تسددم  لجميددا منتسددبي اشديددان والمعتقدددا   8118الددذي نشددر فددي عددام 
لأشدددكا  غيدددر  بدددالعيلا وممارسدددة عبدددادتهم بحريدددةا وكدددذلك بشدددرح معتقدددداتهم الدينيدددةا كمدددا تسدددم  

جتمداعي وفدي هدذا الصدددا فد ن العلمانيدة مدن مبداد  الحريدة والسدلم اإ بتن يم حياتهما أيضا  المؤمنين 
دا أن هدذه العلمانيدة ليسد  العلمانيدة القائمدة علد  ال صدل أو التمييدزا بدل العلمانيدة  وسوف يكون م هوم 

علد  تدرك ال درد جبدر جتماعيا ولهذا ك ف ا للعلمانيدة القمعيدة التدي تُ ندما  االالتي تتبن  الحرية في اال

                                  
 09 -08الع قا  المدنية العسكرية في عهد حزب العدالة والتنميةا مجلة رؤية تركيةا مرجا ساب ا     {114}
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 . 115 .العلمانية التحررية" إل دعا الحزب  -ين والمعتقدا  كار  الحياة العامةالد
تشدريعية صد حية إجدراءا  إوحزب العدالدة والتنميدة بمجموعدة  أردوغانقام وبناء عل  هذه الرؤيةا    

تغييدر البنيدة منهدا ي اشساسدالهدف  8108و 8118عوام أبين عل  كم  محطا   قانونية ودستورية
ددددا داكليددددا  أسسدددد  ن ايددددة التددددي نق بااليددددديولوجيا إلل واإجراءيددددة القانونيددددةالتحتيددددة  مؤسدددداتيا  ودسددددتوريا   م 

 .116 0281يار أ 81 نان مندري  فيدعل  ع نق باالمنذ ا   نق بل كام   ُمنتجا  سياسيا  و 
  
الددزمنا أي  فددي كددل عقددد مددن ضددد السياسددة المدنيددةواحدددا  ا انق بددوتنددتج  تن هددذوقددد كاندد  هددذه البنيددة   

ا أن تمنددا  نهنقلددة نوعيددة مددن شدد حدددا اسددُتكِدم  كطددوا  عمليددة ش ا و سددنوا 01كددل  انقدد ب بمعدددل
 01 انقدددد بفشددددل  أسددددباب أهددددمأحددددد مددددا يسدددداعد علدددد  فهددددم  ذاا وهددددا  واسددددعة النطددددا انق بدددد هددددور 
اء لغددإحكومددة حدزب العدالددة والتنميددة بهددا مد  واإجددراءا  التددي قا اإصد حا  أهددمومددن  .8108تمدوز

ا وعلد  0221 عدام انقد بكد ل ي التدي حصدل عليهدا التركدالجديل  امتيدازا إجراءا  وص حيا  و 
 :عل  النحو اآلتي اإص حا القوميا ويمكن تلكي   اشمنبمجل  ما يتعل  رأ  هذه التغييرا  

ر أن ُيعق دد االجتمداع كدل شدهرين بددال   اشمدنُأِعيد ترتيب فتدرا  اجتمداع مجلد   .0  القدومي. وتقدره
ُنِقل  سدلطة اشماندة العامدة للمتابعدة و  .من كون  شهريًّاا وأن يكون اشمين العام للمجل  مدنيًّا

نائددب رئددي  الددوزراءا وكددان هددذا التغييددر مددؤثر ا جدددًّا بسددبب الموقددف القددوي لأمددين  إلدد والرقابددة 
 .القومي اشمنالعام داكل مجل  

 االعامدة للمجلد  بموجدب الئحدة جديددةاشماندة ُألِغي  ال ئحة السرية التدي تدن هم مبداد  مهدامه  .8
وكان ذلك كطوة مهمهة نحو الش افيةا حي  كاند  اإجدراءا  السدرية بمثابدة سدلطة اسدتثنائية. 

أصدب  و  ,العامدة اشركدانهيئدة  اء عملية اكتيار عضدو فدي مجلد  التعلديم العدالي مدن قبدلنهاو 
ُضدي   نطدا  اكتصدا  المحداكم من الصعب مقاضاة المواطنين في المحاكم العسدكريةا كمدا 

مددن الدسددتور  081ُأدِكلدد  تغييددرا  علدد  مراقبددة السددلا العسددكريةا وألغيدد  المددادة و  .العسددكرية
 .  117 المعنونة بد)محكمة الحسابا (

العامدددة فدددي عدددام  اشركدددانُألِغدددي بروتوكدددول ُوق دددا بدددين وزارة الداكليدددة وهيئدددة  8101فدددي عدددام  .8

                                  
 00   اا مرجا ساب الع قا  المدنية العسكرية في عهد حزب العدالة والتنميةا مجلة رؤية تركية  {115}
 28جن  جبورا مرجا ساب ا     {116}
 08 -01الع قا  المدنية العسكرية في عهد حزب العدالة والتنميةا مجلة رؤية تركيةا مرجا ساب ا     {117}
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 ي المناسبا  االجتماعية ب ذن من المحاف .ا وكان يجيز التدكل العسكري ف0221
وثمة تغيير آكر يتمثهل في تضيي  نطا  الوالية القضائية العسكريةا ومن ث دمه تقدرر أن ُيحداك م  .9

الواليدة   ر تغيه و ا الجنود في المحاكم المدنية عن الجرائم بما في ذلك تطبي  العقوبا  المشددة
القضدائية العسدكرية وتشدغيلها وفق دا  جهزةإنشاء اشإذ ن  الدستور عل  إلغاء والية  االعسكرية

  لمتطلبا  الكدمة العسكرية. 
عدددن فدددي معهدددد واشدددنطن التركدددي  – سدددونر جاغابتددداي الباحددد  اشميركددديكتدددب وفدددي هدددذا السددديا ا     
ددم   أردوغددانن إ: " قددائ    اشتاتوركيددة اإيددديولوجيافددي ت كيددك العلمانيددة و  أردوغددانسددراتيجية إ ك  وبعددد أن ح 
ا جمدددا مدددا يك دددي مدددن الن دددوذ لتقدددويض إر  أتددداتوركا وجعدددل 8118عامدددا ا مندددذ عدددام  08ركيدددا لمددددة ت

يشككون في ثقتهم التامة بن امهم. لقد قدام بت كيدك  -لو كانوا عل  قيد الحياة  -"الكماليين" اشصليين 
 اة لكصدوم علمانية أتاتورك ك ل فتدرة تزيدد قلدي   علد  عقدد مدن الدزمنا ونجد  بدذلك دون رحمدة كبيدر 

يطغد  علد  اشن مدة السياسدية والتعليميدة فدي الدب د وأبعدد  اإسد موجعل شك   محاف ا  ومتصدلهبا  مدن 
. وبددالطباا ال يشددارك أردوغددانوالغددرب. وللم ارقددةا إن هددذا هددو جانددب أتدداتورك مددن  أوروبدداتركيددا عددن 

يدار نهاعل  صورت  الكاصة بعد وكما رسم أتاتورك معالم تركيا  اقيم أتاتورك بل فقط أساليب  أردوغان
  .118ة إس ميالتي ترى ن سها  برسم دولة جديدةا ولكن تلك أردوغاناإمبراطورية العثمانيةا يقوم 

 
 6152تموز  51 نلالبال لدولي االنسق كل تش  فلرة ثانية ـ 

في  هماسنتيجة عوامل محلية تركية بحتةا فقد  8108تموز  01 نق بالالدولية كل البيئة لم تتشه     
ونموذج  في  أردوغانأعوام طال   مدى استمر  عل دولية ع مية وا  تشكيلها حم   سياسية 

 وعين رفو ن أوروبيؤلو و ومسرؤساء حكوما  فيها ارك لطويت  واستبداده"ا شسالسياسي و" اإس م
ل  حتجاجا  الداكلية عاستكمل  مسار الضغوطا  واإالمستوىا وصحف وقنوا  تل زيونية دوليةا 

 واعطائ  الشرعية الداكلية والدولية في حال حصول :    نق باالمهد  البيئة الدولية لقبول و سياسات ا 
  أردوغانحكم إلسلاط نموذج  ة دوليةاعالميو  ةدبلوماسي حملة تشهيرـ  أوالا 
لية الداكمتناغمة ما البيئة  اأردوغانوالغربية المكث ة والمن مة ضد  اشميركيةالحملة بدأ      

 أردوغانة االفترا  النهائي بين جنتي 8108عام غيزي  أحدا بعد التي تشكل   نق بل المؤسسة 

                                  
ا)تددم الدددكول فددي 0/2/8102سددونر جاغابتددايا السددلطان الجديددد وأزمددة تركيددا الحديثددةا معهددد واشددنطنا نشددر فددي  {118}
          .orghttps://www.washingtoninstitute(ا رابط : 0/2/8102
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 ليها سابقا  إشرنا أية انق بنصف ومحطا  وما سبقها من محاوال  حلي   الساب  فت  اهلل غولنا و 
ودولية  ليميةإقوتقاطع  ما لح ة ا اشتراككان  بمثابة " الربيا التركي " كما أطل  عليها بعض 

ع و  هور تن يم داعل ثورا  الربيا العربي"ا و بعد فوض  ما سمي " ة ياإس م" دولة الك فة  ن ا 
 ا8108 - 8109عامي التن يم بين  العالمي التي قادها اإرهابوحملة في العرا  والشام "

غراض أي  لتحق داعل ودعم تن يم  هور تسهيل وتو يف ب أردوغان إل لتي وجه  ا ا اإتهامو 
شتد  الحم   بصورة عاص ة قبل أشهر قد إا و ن اكما سي تي بي ردنجيوسياسية أشار اليها ملك اش

ي والسلطوي اإرهاب" الزعيم الديكتاتوري و بد ص ت  و  ردوغانششيطانية ورسم  صورة  نق باالمن 
 .119الباحثين  شار أحدأكما  نق بل  المشروعيةوفر نس  دولي عك  وجود وال اسد"ا وهو ما 

نشر مقاال  ورسوم كاريكاتور وتصريحا  في عشرا  اإع مية الغربية ضمن  الحم   تو    
وواشنطن بوس   الصحف ومنها ديرشبيغل وفورين بوليسي ونيوزويك وفورين افيرز وذي ات نتيك

 إل  أد وقد ا والغربية اشميركية ا وعل  منصا  ووسائل التواصل االجتماعيونيويورك تايمز
 .والدولية قليميةاإ وهيبت  أردوغانهدم صورة تطاول واسا النطا  

طلسي أأميركي ن وراء هذه الحم   أمر عمليا  أ وحزب العدالة والتنمية أردوغانوقد أدرك   
يقوده أطراف  انق بعبر ازاحت  ماديا  ا ومن ثم أوال  معنويا    غتيالاعبر ة ب  طاحلإلأوروبي يمهد 

وحزب العدالة والتنمية نشر   أردوغانا وهو ما كش ت  كتابا  صح ية لمقربين من انيا  ثالجيل في 
سوري قبل صح ي ما كتب  ال ف  و بلغ  نقطة ال عودةا مور أن اشأعلنوا في الصحف التركيةا 

نهاية ا متوقعا  قريب في تركيا انق بصول عن قرب ح نق باالسبوع واحد فقط من تاري  وقوع أ
نماذ  التصريحا  والحم   الدولية ومن . 120" 0281عام " تشب  نهاية عدنان مندري   انردوغش

  :   ما يلي نذكروغان دضد أر 
 نق باالمن  أيامبضعة أشهر و  9قبل  واستبدادي : لفاش أردوغانبان  أوباماد تصري  الرئي  0

"   ن ب أردوغانرئي  التركي في  الوصف العالم بتصري  كطير  أوباماالرئي  االميركي باراك فاج  

                                  
اإسددددتراتيجية  المعهددددد المصددددري للدراسددددا  والدددددوليا   اشقليمدددديتركيددددا فددددي النسدددد   انقدددد بعصددددام عبددددد الشددددافيا  {119}

(ا رابدددط الموقدددا 0/8/8102ا ) تدددم الددددكول فدددي  2-1  ا 81/1/8108)تركيدددا(ا نشدددر فدددي  اسدددطنبولوالسياسددديةا 
https://eipss-eg.org -  

ا ) تدم الددكول 8108تمدوز  8فِتل عن واشنطنا صدحي ة الحيداةا نشدر فدي  -صا ا تحجيم تركيامحمد سيد ر  {120}
       http://www.alhayat.com(ا رابط :8/8/8102في 
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 في مقابلة شهيرة نشرها الصحافي جي ري غولدنبر  في مجلة " ذي ات نتكوذلك  فاشل واستبدادي "
  أن كان ين ر إلي  في البداية عل  ا و كان مصدر إحباط بالنسبة ل  أردوغان" ن أ أوباماوقال  .121

هو  اشوسطالشر   حتاج  فينما ان و ا  قائد مسلم معتدل يمكن أن يكون جسر ا بين الشر  والغرب
 .122ستبداديين اشذكياء" عدد قليل من اإ

أيار من عام  88: في اشوروبي اإتحادد تصري  رئي  وزراء بريطانيا دي يد كاميرون حول تركيا و 8
تعليقا عل  تصريحا  مسؤولين في  سب اش قال دي يد كاميرون رئي  الوزراء البريطاني 8108
" تركيا لن  :سنوا  2 ك ل  اإتحادحصول تركيا عل  العضوية الكاملة في حول  شوروبيا اإتحاد
   .123 " 0221ام ع نضمامطلب االقدموا م أنهرغم  عاما 8111قبل عام الد اشوروبي تحاد لتنضم 

 ا ()البوندستواف  البرلمان اشلماني 8108حزيران  8اشرمنية : في  اإبادةعتراف اشلماني بد اال8
في عام عل  مشروع قانون ل عتراف بالمذاب  الجماعية التي تعرض لها اشرمن في الدولة العثمانية 

 . 124ا "إبادة جماعية"  نهب 0201
في : أوروبا إل ين ي جئين السور لتدف  احول ملف  اشوروبي اإتحادتركيا و بين  اشزمةت جر د  9

 أزمةنشوب  إل  أوروبا إل ين عبر الحدود التركية  جئين السوريالهائل لتدف  ال أدى 8101عام 
اع أعداد ارت  سجل  الم وضية السامية لأمم المتحدة لشؤون ال جئينحي  وتركياا  أوروبابين دولية 

 .125 أوروباالتدف  نحو ببدأو مليون سوري  9.8 إل  ال جئين
     أوغلوب أطاحأميركي مؤشر  أردوغانحول لملك األردني اصريحات سريب تـ تثانياا 

وزيدر الكارجيدة التركدي  أوغلدوداوود  حمددقالدة الم اجئدة شاإجداء  شدهرين بال اشدل  نقد باالقبل     
الترشد  متنعدا  عدن مُ ستقالت  مدن رئاسدة حدزب العدالدة والتنميدة احي  تقدم ب 1/1/8108بتاري   الساب 

                                  
{121} The Obama Doctrine , Op. Cit,p 2 
{122} Ibid , p 3  

قا قناة روسيا اليوما رابط ) تم الدكول ا مو 88/1/8108طويلا نشر في  أوروبا إل طري  تركيا  -كاميرون {123}
  https://arabic.rt.com(ا رابط : 2/8/8102في 

) تم ا موقا وكالة رويترزا 8/8/8108نشر في  أرمينيا تثني عل  قرار البرلمان اشلماني بش ن مذاب  اشرمنا  {124}
  https://ara.reuters.com/articleرابط: (ا 2/8/8102الدكول في 

 فددددي نشددددر واشددددنطنا معهددددد موقددددا اأوروبددددا إلدددد أسددددوأ مددددا فددددي أزمددددة ال جئددددين السددددوريين قددددادم  فددددابري  بددددالونلا {125}
    http://www.washingtoninstitute.org رابط: (ا0/9/8102 في الدكول )تم ا08/8/8108

https://ara.reuters.com/article
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أحد أركان حزب العدالة والتنميدة  أوغلوا و أردوغانلرئاسة الحزب لوالية جديدة بضغط من رجب طيب 
فدي  أردوغدانمنافسدة ل رشد  اشوفدر ح دا  الدوليا وكان المُ تركيا وج  وهو  اأردوغانوالرجل الثاني بعد 

هدددو  أوغلدددوأن  إلددد  إضدددافة اأردوغدددانحلبدددة المنافسدددة ضدددد  إلددد  دددل تدددردد عبدددد اهلل غدددل مدددن الددددكول 
مدارا  واالدرن ومصدر(ا )السدعودية واإ وسدطاشوحل دائهم فدي الشدر   والغدرب أميركا ضل من قبل المُ 

 .   126 داكليةالص ة عاالمن اقتراب  أردوغانمؤشرا  عل  توج  الكبراء هذه االقالة وقد اعتبر 
تسريبا   8108رإذا 88بتاري   اشميركيةبريطانية و الصحافة النشر  قالة اإ وفي سيا     
ل جلسة استماع كاصة في الكونغر  جر  الملك اشردني ك  إل نسب   أردوغانتطال تصريحا  ل

وحضر اللقاء عدد من السيناتورا  بمن فيهم السيناتور الجمهوري  ا8108في كانون الثاني من العام 
قول  الملك عبد اهلل عن الغارديان" و"ميدل إيس  أي" "ي تين بريطانيتين هما صح  نقلا و جون ماكين
هو جزء من السياسة التركيةا فهو من ناحية ص عةا  اأوروب إل يين اإرهاب" تدف   نإ للكونغر 

تحاول استغ ل أزمة ال جئين ودكول  أنقرةومن الناحية اشكرى محاولة للكرو  من الورطةا 
 اوالصومالبيا ة في ليإس ميميليشيا  ا وتساعد من أجل تحقي  مصالحها أوروبا إل يين اإرهاب

 أوغلوداوود  أحمدوصل رئي  الوزراء التركي ريحا ا بعد هذه التص .127 "التطرف صناعة تركية ف
التطورا  اشكيرة استعراض و  اوعمان أنقرةالملك الع قا  بين   ر لبح  ماذاآ 88اشردن في  إل 

واعتبر المراقبون أن هذه الزيارة الم اجئة ت تي بعد مرور ساعا  قليلة  االسورية اشزمةالمتعلقة بملف 
  .128تها "الغارديان" وموقا "ميدل إيس  آي" عل  التسريبا  التي نشر 

كي ة من  يتوج  أردوغاناالردن جعل   إل  أوغلوداوود  أحمدتصريحا  الملك عبد اهلل وزيارة    
واتصاالت   أوغلوشاطا  ال  بعض المقربين نإال أن سرب   فما كان منا نق باالاقتراب حصول 

اعي المتكصصة مجتا نشرت  منصا  التواصل اإهو ما و الحزب ةرؤيتضاربة ما لم   اقموابعض و 
تحميل  مسؤولية و ستقالة تح  طائلة التشهير عل  تقديم اال أوغلوإرغام  إل ذلك  أدىبالتسريبا و 

                                  
 في نشرموقا الجزيرةا  والتداعيا ا سباب.. اشأوغلواستقالة داود ا اسطنبول-ود أون ألملمحمد دا {126}

     ww.aljazeera.net(ا رابط: 0/8/8102)تم الدكول في 1/1/8108
وما نشدر ا موقدا روسديا اليدأنقدرةجدزء مدن سياسدة  أوروبدا إلد يين اإرهدابلعاهل اشردني أبلغ اشمريكيين أن دكول ا {127}

    -https://arabic.rt.com/news/816508(ا رابط : 01/1/8102) تم الدكول في  ا81/8/8108في 
اشردن لتركيددددا بدددددصناعة التطددددرفا موقددددا الكلدددديج اون اليددددنا نشددددر فددددي  تهددددام افددددي عمددددان عقددددب مددددزاعم ب أوغلددددو {128}

   https://alkhaleejonline.net(ا رابط: 2/1/8102الدكول في  ا) تم88/8/8108

https://arabic.rt.com/news/816508-
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 هر مؤكرا  قد و  .8108129 - 8100ك ل سنوا  الربيا العربي ةلتركيافشل السياسة الكارجية 
عل  لجنة ت ديب في حزب العدالة والتنميةا  وأوغلداوود  أحمدمن ك ل تحويل صدى هذه المحطة 

 .130كليا   لتقديم استقالت  من الحزب أوغلوضطر اما 
 

  6152تموز  51 انلالب أحداثلطبيعة التوصي  الدولي تضارب ثالثاا ـ 
وتضارب  الروايا  في عرض حقيقة ما جرىا ا 8108تموز 01 انق بحقيقة قيل الكثير في     

السيطرة عل  كل رغبت  في عزز وت لتص ية المعارضة أردوغانحية دبرها مسر  ايرى فيهمن  بين
حقيقي  انق ب أن فري  يرى بين و الرئاسيا  إل نتقال من الن ام البرلماني ل  م اصل الدولة تمهيدا  

لكسندر دوغين الذي أعبر موفد الرئي  بوتين  يا  استكباراتومساندة روسيا ل   أردوغانيق ة افشلت  
" تحركا  ان موسكو رصد  بلغ القيادة التركية بأو  نق باالساعة من موعد  89قبل  رةأنقزار 

غير الرسمية ا وما بين روايا  تجما الروايتين الرسمية و التركي" داكل الجيلعتيادية إمشبوهة غير 
بعض ورغم الشك في فشال ا واتكذ التدابير الالمتوقاا  المعارضة انق باستب   أردوغانن أ

 .8108 انق بفي وج  ثير أُ ما  أهمالتوصيف"ا الذي ُيعد "قا عل  و طيا ا لكن الك ف المع
ا فمن ساند الدوليةوع قات  وسياسات   أردوغانقد كش   الروايا  المتضاربة حقيقة الموقف من ف   

يرانكروسيا و  أردوغان   كشكوبالمقابلا ا اشطلسيركا والحلف يمأرت  بشل داف انق بتحدثوا عن  ا 
مكتل ةا وكاصة روايا  ا وقدم  نق باالبحقيقة  اشطلسيية في الحلف اشساس ةاشوروبيالدول 

ا لكنها رفض  قبول عل  المستوى الرسمي نق باال أميركافيما أدان  ا لمانيا وبريطانيا وفرنساأ
ماعةا فيما عناصر من الجبعض التورط راضيهاا وقبل  فقط بُ أل ت  اهلل غولن المقيم عل  اإتهام 

ي معهد فحثين اوكاصة ب ايةأردوغان يةحرت  مسر بعتاو  نق باالبية كمير أكز دراسا  اشكك  مر 
 لروايا : ل ا  فيما يلي ملكصو  .131ييننق باالمساعدة بتهما  عضهم بلتركيا وجه  واشنطن 

                                  
ا ) تددم الدددكول فددي 00/9/8108ا موقددا قندداة العددالما نشددر فددي !أوغلددوداود  أحمددديطددرد رئددي  الددوزراء  أردوغددان {129}
          https://www.alalamtv.net(ا رابط: 0/1/8102
ا ) تدداري  8102//08/2يعلددن اسددتقالت  مددن حددزب العدالددة والتنميددة التركدديا موقددا الجزيددرةا نشددر فددي  أوغلددوداود  {130}

      http://mubasher.aljazeera.net(ا رابط : 01/2/8102الدكول في 
 
ا ) تدددم الددددكول فدددي 09/1/8101كيددداا معهدددد كدددارنيغيا نشدددر فدددي مضددداد فدددي تر  انقددد بو  انقددد بمايكدددل يوندددغا  {131}
     mec.org/diwan-https://carnegie(ا رابط: 0/1/810

https://www.alalamtv.net/news/1807201
https://carnegie-mec.org/diwan
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  نلالباال  حداثالرواية الرسمية التركية ألـ 5
 جهدددزةروايدددة اش إلدد " نقددد باال" محاولددة  مدددا تسددمي  بددددل كيددةالتر  المصددادر الرسدددميةتسددتند معطيدددا     

ن فئدة إ عد م التركيدةا التدي تؤكدد "وسدائل اإالد  و  ا132 رئاسة اشركان التركية هيئةا وكاصة الرسمية
ا  نهددبأو مجموعددة أو جماعددة داكددل الجدديل التركددي أقدددم  علدد  عمليددا  وتحركددا  ومحاولددة وصدد   

ضددابطا  وجنددديا  تركيددا  مددا  8651مشدداركة ثقدد  المصددادر التركيددة و وقددد  .133عسددكرية  انقدد بمحاولددة 
 اآلتي: بيان العدد م صل من القطعا  العسكرية الجوية والبحرية والبرية وف  

 .المسلحة( القوا  عدد من %0.1 يعادل )ماضابطا  وجنديا  تركيا   8651  نق باالشارك في 
 .دبابة( 19 ضمنها ) مص حة ة قلن 898  يوننق باال إستكدم

 المسلحة. للقوا  تابعة مقاتلة 81 يوننق باال ستكدمإ
 مروحية. 81 يوننق باال ستكدمإ
 .س ن 8 يوننق باال ستكدمإ
  .ك يف س ح قطعة 8288 يوننق باال ستكدمإ

 01) الجمعة يوم من تغ( 02.11) المحلي بالتوقي  88.11 الساعة نق باال محاولة بدأ  وقد    
 08 السب   هر حباطهاا وتم اأنقرة بالعاصمة التركية اشركان رئاسة مقر في (ا8108 وزتم يوليو/

 أردوغانوقد صرح الرئي   (.تغ 12.11) المحلي بالتوقي   هرا   08.11 الساعة تمام في موزت
بدأ   نق باالشلة إن محاولة ال ا يةنق باالالمحاولة  ول لقاء ل  ما قناة عربية بعدأفي  لجزيرةقناة ال

من صهريا ولم  اشولفي الليل أثناء قضائ  إجازت  في فند  بمدينة مرمري ا مضي ا "تلقي  الكبر 
اتصل بمستشار "  أن ارودوغان  وأوض . 134أصد  الكبر في البدايةا لكن التطورا  أثبت  صحت "

                                  
 81في اشركان التركية تعلن ت اصيل القوا  والعتاد المشاركة في المحاولة االنق بيةا موقا ترك بر ا نشر  {132}

  http://www.turkpress.co(ا رابط: 08/8/8102ا ) تم  الدكول في 8108تموز 

 ا01/1/8102 في نشرالتسلسل الزمني بالدقيقة شحدا  محاولة االنق ب ال اشلة في تركياا وكالة اشناضولا  {133}

          https://www.dailysabah.com : رابط (ا0/1/8102 في الدكول )تم

ا )تم الدكول في 02/1/8108قناة الجزيرةا نشر في الجزيرة تب  اول مقابلة ما أردوغان بعد االنق ب ال اشلا  {134}
      https://www.aljazeera.net(ا رابط : 1/1/8102

http://www.aljazeera.net/home/getpage/5ecb2abf-b766-42c4-8d50-ed183c22e900/7c13a8f5-2b18-43b7-ac51-b6b0bbbe81cd
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/8c0911f8-0310-46fa-bb0f-2f9bb3d4556a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/8c0911f8-0310-46fa-bb0f-2f9bb3d4556a
https://www.dailysabah.com/
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/07/15%20%20/
https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2018/07/15%20%20/
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/19/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84
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دة اتصاال  لعقد مؤتمر صح ي أجرى ع أن ا و نق باالالمكابرا  الوطنية لبح  سبل مواجهة 
تول  منصب  بناء عل  أصوا   أن  إل لميادين العامةا الفتا  ليطالب في  الشعب بالتحرك والنزول 

 إل % من الشعبا ف  ينبغي عزل  إال برضا الشعبا وهو اشمر الذي دفا الشعب ل ستجابة 18
 .135"  طلب  بالنزول فورا  

واجد  كد ل تلدك  أند ا و اسدطنبول إلد داالمدان علد  مدتن مروحيدة ثدم  إلد انتقل  أن "  أردوغانوأكد    
اكتسدب  أند ا  و سداعة 08كد ل تحد  السديطرة كليدا  أصدبح اشمدور  الرحلة صعوبا  عديددةا إال أن

ربمدا كاند  هنداك ثغدرة فدي جهداز و ا نقد باالمن التجارب السدابقة كبدرة جيددة فدي التصددي لمحداوال  
فدي كدل و ا نقد باالية التي حاول  اإرهابالكلية لو كان يعمل بشكل جيد لما تولد   ن شالمكابرا ا 

شدددك   811سدددقط أكثدددر مدددن  قددددو  عديددددة. ية حدددول العدددالم تقدددا عمليدددا  إرهابيدددةسدددتكباراتاال جهدددزةاش
للواليدا  المتحددة التدي يقديم فيهدا تركيدا  -قددم  قد و يةا نق باالك ل المحاولة  بعضهم تح  الدبابا 

 .136 "بتسليم لب  اوطا نق باالأدلة عل  تورط  في  -غولن 
ن الدول واشمم إ"  أردوغانقال  نق ب للمحاولة  اشول ولمناسبة الذكرى  8101تموز  01في و     

نقطة انعطاف  8108تموز  01ة في تاريكهاا توج  مستقبلهاا ويعد تاري  اسمتشهد نقاط انعطاف ح
تموز يعتبر فدي حقيقدة اشمدر محاولدة  01من هذا النوع بالنسبة لتركيا وللشعب التركيا ما حصل في 

ا 0288 – 0208ا بدين % منهدا كد ل فتدرة وجيدزة فيمد21آكر قطعة من أراضينا التي فقددنا  حت لا
ندا قدد واجهندا وندرى اليدوم لكية وتحقق  نوايدا اششدباح الضدالعين بهداا نق باالوفيما لو نجح  المحاولة 

  .137"لم نكضا لها حت  في معاهدة سي روقيودا   بكل وضوح ضغوطا  
 
  زعيمها (دون الجماعة من  عناصربعض تورط )  نلالباال لمحاولة الغربية الروايات ـ 6
في  انق بالشكوك والتساؤال  حول حقيقة حصول محاولة حكوما  الدول الغربية تطرح ال تزال     
ترفض و  اعل  تورط عناصر وأشكا  داكل شبكة وجماعة غولنوهي تركز ا 8108تموز  01
أن هذه وتعتقد كما تريد تركياا  اإرهابها وتوصي ها بتهاماالجماعة كلهاا وترفض  إل  اإتهام  توجي
 دةزعيم الجماعة بقياتهام اترفض و وال يمكن اتهامها بمجموعهاا ا تباعين اشيم ماعة تضم الج

                                  
 ا مرجا ساب  الجزيرة تب  اول مقابلة ما أردوغان بعد االنق ب ال اشل {135}
   ن س  مرجا ال  {136}
ا نشددددددر 01ا موقددددددا حددددددزب العدالددددددة والتنميددددددةا   أنقددددددرةتمددددددوز انتصددددددار االرداة الوطنيددددددةا دراسددددددة بحثيددددددةا  01 {137}

   http://www.akparti.org.trا رابط: 8101تموز  01في 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f2bef0f6-bc13-4895-a190-8a5b20cb082f
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 أميركاوبالمقابل ترى تركيا أن مواقف كافية وُمقنعة بتورط ا ا وتقول أن تركيا لم تقدم أدلة نق باال
  .تركيا عل لت ثير شجل االتركي الكبير  حماية هذا التياريريد الغرب  انوالغرب تستهدفهاا و 

تورط مبدأ عل  المساوى الدبلوماسيا وأعلن  قبولها بالمحاولة  أميركاندد   اطارفي هذا اإو    
ن اشدلة غير كافية عل  تورط زعيم الجماعة فت  إا لكنها قال  نق باالعناصر من جماعة غولن ب

ما  اأميركاها بتورط وككهذا الموقفا وهو ما أغضب تركياا وزاد من شمتمسة باهلل غولنا وبقي  
الغاضبا التركي ي العام أاسترضاء الر  إل « با جون » ير اشمريكي في تركيااضطر الس 

عبر  " سي إن إن التركية"مقابلة ما قناة من ك ل تصري  اطلق  ك ل  الشاجبةا والحكومة التركية
 .138«. بنق االولن في محاولة غتورط عدد كبير من أنصار فت  اهلل »عل  كيد  تال

أفاد تقرير صادر عن لجنة الشؤون وعل  المستوى البريطانيا السيا ا ن   وفي    
الكارجية البريطانية بد  مستعدة لقبول رواية الحكومة التركية ب ن " وزارة  بمجل  العموم الكارجية

التقرير استدرك ب ن تورط بعض يةا لكن نق باالفي المحاولة  غولن فت  اهلل عن تورط جماعة
ادتها هي التي يةا أو أن قينق باالا تقف وراء المحاولة أنهعناصر الجماعة ال يعني بالضرورة 

     .139 "التحقي  لم ينت  واشدلة ليس  قوية ومتاحة للعامة بما يك يحي  أن ا وجهتهم للقيام بها
وبرفقة باقي  أن  حزب المحاف ين عن وقال دانييل كوانتسكي عضو مجل  العموم البريطاني   

 إل ير أعضاء لجنة الشؤون الكارجية في مجل  العموم " وق وا ك ل زيارتهم لتركيا عل  أدلة تش
اشكيرا وأوض  أن اللجنة التق  من ما  حكومية وأكرى  نق باالضلوع جماعة فت  اهلل غولن في 

  .140"   صورة واضحة عن الوضا في تركيامن المعارضةا مما مكنها من الحصول عل
وروبيدددددددا ا شدددددددكك  بدددددددرلين بالمحاولدددددددة ألمدددددددانيا وهدددددددو موقدددددددف مهدددددددم الموقدددددددف اشعلددددددد  مسدددددددتوى و     
كددددد ل  "بروندددددو كدددددال"لمانيدددددة الكارجيدددددة اش سدددددتكبارا االئدددددي  ء ذلدددددك علددددد  لسدددددان ر جددددداو يدددددةا نق باال

قندددددداع بددددددرلين بدددددد ن غددددددولن وراء المحاولددددددة إ حاولدددددد  مددددددرارا   أنقددددددرةأن " مقابلددددددة مددددددا مجلددددددة در شددددددبيغل 

                                  
ال اشدل؟ا ترجمدة شدادي كلي دةا  االنقد ببتورط الواليدا  المتحددة فدي  اشتراكيعتقد مع م   ذالم  -نيويورك تايمز {138}

(ا رابدددددددددددددددددط : 0/1/8102ا ) تدددددددددددددددددم الددددددددددددددددددكول فدددددددددددددددددي 9/2/8108موقدددددددددددددددددا الكلددددددددددددددددديج الجديددددددددددددددددددا نشدددددددددددددددددر فدددددددددددددددددي 
https://thenewkhalij.news      

ا موقا الجزيرةا ) تم الدكول في 81/8/8101نشر في، تركيا انق بتقرير بريطاني يرج  تورط جماعة غولن ب {139}
   https://www.aljazeera.net(ا رابط: 8/8/8102
 المرجا ن س   {140}

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/37ec06c2-d4f8-4cd7-afc8-a6873c259fe6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/29a58d31-a178-4266-8349-55ba9734bf78
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/55d8dc47-f99b-4859-9383-e29b98e9b450
https://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/55d8dc47-f99b-4859-9383-e29b98e9b450
https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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كانددددد  من مدددددة غدددددولن متشدددددددة أو  إذاعلددددد  مدددددا  وردا  ا 141" ا لدددددم ت لددددد  فدددددي ذلدددددك أنهددددديدددددة إال نق باال
ا "تقدددددددديم المزيدددددددد مدددددددن التعددددددداليم الدينيدددددددة إلددددددد من مدددددددة مدنيدددددددة تهددددددددف " اإنهددددددد "كدددددددال" إرهابيدددددددة قدددددددال 

تمددددوز كاندددد  الحكومددددة التركيددددة قددددد بدددددأ  بال عددددل عمليددددة تطهيددددر كبيددددرةا  51قبددددل يددددوم : " وأضدددداف
علددددد  وجددددد  السدددددرعة قبدددددل أن  انق با يجدددددب أن تقدددددوم بدددددأنهدددددممدددددا جعدددددل أجدددددزاء مدددددن الجددددديل تعتقدددددد 

يشدددديك علدددد  التصددددري  إر الدددددفاع التركددددي فكددددري رد وزيددددوقددددد  1421" هددددذا التطهيددددر أيضددددا  يلحدددد  بهددددم 
كانددددددد  بدددددددرلين ن سدددددددها ضدددددددالعة فدددددددي  إذايدددددددر تسددددددداؤال  عمدددددددا أن التصدددددددريحا  تثُ " لمددددددداني وقدددددددال اش

 أوروبدددداأن " بددددراهيم كددددالين إالرئاسددددة التركيددددة  اسددددما فددددي حددددين قددددال المتحددددد  ب"يددددةنق باالالمحاولددددة 
 1 143" يض ص حة جماعة غولنتبيه  إل تسع  
كارجيهدددددا ارة دعددددد  علددددد  لسدددددان وز و  اتكدددددذ  بددددداري  ن ددددد  الموقدددددفا ى ال رنسددددديوعلددددد  المسدددددتو     
عدددددن  أيضدددددا  صددددددر ن ددددد  الموقدددددف الدددددذي وهدددددو " حتدددددرام الن دددددام الدددددديمقراطي وتجندددددب العندددددفا"  إلددددد 

 1441اشوروبي اإتحاد
   ( بوتينمن الرئيس  ملربالالكسندر دوغين رواية  ) 6152 نلالبالروسية ال  روايةالـ 9

ا وكانددد  علددد  علدددم بمحاولدددة نقددد باالا كدددان واضدددحا  أن روسددديا وق ددد  ضدددد علددد  المسدددتوى الروسدددي
 هدددر  تلدددك الروايدددة علددد  لسدددان الكسدددندر دوجدددينا المستشدددار فشدددالهاا وقدددد اا وعملددد  علددد  نقددد باال

 أحمددفدي موسدكوا مدا  6152 اشولتشدرين  6اجتماع ثنائي ُعقد في ك ل للرئي  الروسيا الساب  
شكصددي ا   ندد بدوجددين وقددال  اأردوغددانالمددوالي للددرئي  رجددب طيددب  قددرةأنتونددكا مستشددار رئددي  بلديددة 

التحركدددا  غيدددر »عسدددكري بددد ب   السدددلطا  التركيدددة عدددن بعدددض  انقددد بنقددداذ تركيدددا مدددن إسددداعد فدددي 
إن  أيضدا  وقال دوجدين  .نق باالقبل يوم واحد من محاولة  6152تموز  59في الجيل في « العادية

ا كدان نقد باالية نحو روسيا الذي جاء قبدل أسدبوع واحدد فقدط مدن الكارج أردوغانالتحول في سياسة 
ا وهدذا التحدول كدان سدبب ا نقد باالوعدد الجديل بددعم  إلد هو السبب الرئيسي الذي دفا الدول الغربية 

                                  
ا 8/8/8101تركيددددددددا ال اشددددددددلا نشددددددددر فددددددددي  انقدددددددد بال أعتقددددددددد أن كددددددددولن وراء  -لمكددددددددابرا  اشلمانيددددددددةرئددددددددي  ا {141}

     https://ara.reuters.com(ا رابط: 1/8/8102موقا وكالة رويترزا ) تم الدكول في 
 المرجا ن س    {142}
 المرجا ن س      {143}
ا رابددددددط: 01/1/8108تدددددد ا موقددددددا الجزيددددددرةا نشددددددر فددددددي تركيددددددا وحتدددددد  نهاي انقدددددد بمواقددددددف الدددددددول منددددددذ بدددددددء  {144}

https://www.aljazeera.net 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/17/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/7/17/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87
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 . 145 نق باالمن  أردوغانفي إنقاذ  أيضا  
ا اسددتنتج اشتددراك صددم  المسددؤولينوفددي  ددل ا مصددادر مسددتقلة إلدد اد تلددك الروايددة ورغددم عدددم إسددن   

بعددد  لدد كارجيددة بدد ول زيددارة  أردوغددانقيددام بسددبب  صددحة هددذه الروايددةالددرو  والغددربيين بعددض الكبددراء 
 انقد باالعلد  وقدوع محاولدة  يومدا   81مدن  أقدلأي بعدد  8108 آب 01بتداري  روسديا  إلد  نق باال

وحكومتددد   أردوغدددانلدددرئي  جدددراءا  التدددي اتكددذها اهم إن اإوقددال بعُضدددالرئي  بدددوتينا الحدددار بدددولقائدد  
أي مبندد  تقريب ددا مددن المبدداني التددي كددان  إحددت لا حيدد  لددم يددتم اللح ددةليسدد  وليدددة  نقدد بااللمواجهددة 

ا بدددل واجهدددوا مقاومدددة (إلددد …البرلمدددانا المكدددابرا )م سددديطروا عليهدددا أنهددديدددون نق بااليمكدددن أن يعلدددن 
روسدديا ت ضددل الشدديطان الددذي أن  إلدد  ضددافةهددذا باإ اقصددف مبندد  البرلمددان إلدد مسددلحة اضددطرتهم 

   .146".الموالي للناتوالتركي ا عل  حكم الجيل (أردوغان)تعرف  
 أولد سبانية أن اكتيار الدرئي  التركدي روسديا محطدة اال АВС اعتبر  صحي ةوفي هذا السيا ا    

نماال اشل في ب دها لم ي   من فرا ا و  نق بااللزيارات  في أعقاب  حذرتد  ردها لجميدل موسدكو التدي  ا 
وكتب  الصحي ة اإسبانية أن الرئي  الروسي ف ديمير بوتين أبلغ ن يدره التركدي رجدب  .نق باالمن 

 علد  السدلطةا وذلددك قبدل سداعا  علدد  انطد   عمليددة نقدد ببالتحضددير فدي بد ده ل  أردوغدانطيدب 
ئيل مدن القدادة اشذهان حقيقة أن الرئي  الروسي كان بين عددد ضد إل وأعاد  الصحي ة  .ييننق باال

  .147 منذ بدايت  نق باالفي وج   أردوغانجانب  إل الذين وق وا 
 أردوغددانأنبدداء م ادهددا أن الددرئي  التركددي رجددب طيددب  يددة عديدددةإيرانومواقددا   وسددائل إعدد م قلدداوتن   

وذكدر   .العسكري المددبهر فدي بد دها وذلدك قبدل سداعا  علد  وقوعد  نق باالب تلق  من روسيا إنذارا  
ا اشتدراكيدين نق باالالة فار  لأنباءا أن مصادرها التي كش   لها عن اعتراض الرو  مكالمدا  وك

 .148ا سوريب"حميميم" الجوية الروسية رجح  أن يكون التقاط المحادثا  قد تم من قاعدة 
 حدزبرئدي  دوغدو بيرينشديك تركيا لها وف  مقابلة ما  سندا  الروسية وجد  دوغين الكسندر واية ر     

يدوم قبدل  نقدرةدوجدين حدول زيارتد  شالكسدندر معلوما  صحة كد في  أالتركي"  الوطن "اليساري القومي
                                  

) تددم الدددكول فددي  09/9/8102؟ موقددا اضدداءا ا نشددر فددي «أوراسدديا»مددروة عمددرا هددل تغددادر تركيددا الندداتو نحددو  {145}
    omhttps://www.ida2at.c(ا رابط : 01/1/8102

 مروة عمرا مرجا ساب   {146}
ا ) تدددددددم الددددددددكول 01/2/8108إلددددددد  روسددددددديا رده للجميدددددددلا موقدددددددا روسددددددديا اليدددددددوما نشدددددددر فدددددددي  أردوغدددددددانزيدددددددارة  {147}

     https://arabic.rt.com(ا رابط : 0/8/8102في
    ن س مرجا ال {148}



61 
 

وكشددف . 149 بتحركددا  غيددر عاديددة داكددل الجدديل التركددي أردوغددانواب غدد  مستشدداري  نقدد باالمددن 
وقدال رئدي  الدوزراء بدن علدي يلددريم  أيضدا  لقدد زار "  أيضدا  التركي  حزب الوطنرئي  دوغو بيرينشيك 

غيدر معتداد  لدولدة الروسدية تلحد  نشداطا  ا وان اغير معتداد داكدل الجديل التركدي لنا نحن نلح  نشاطا  
مسددددؤولي الحكومددددة كدددد ل  إلدددد وقددددد طلبدددد  مندددد  أن ينقددددل هددددذه المعلومددددا  ا داكددددل الجدددديل التركددددي

ي  ا وقدددد التقددد  الكسدددندر دوغدددين بددداثنين أو ث ثدددة مدددن كبدددار المستشدددارين الكاصدددين بدددالرئاجتماعاتددد 
 . 150 "جتماعا  مدونة في السج   الرسميةا وبالت كيد هذه اإأردوغان

 
 ا جماعة غولنتهالذاتي التي طرح نلالباال ة مناقشة فرضيتلييم الروايات و رابعاا ـ 

المتهمددددة  جماعددددة فددددت  اهلل غددددولنوبصددددورة كاصددددة والبدددداحثينا  الكبددددراء والصددددح يينبعددددض  طددددرح    
الدذاتي"  نقد باال" تسدمية عليهدا  وااطلقدا مضادة للرواية الرسدميةيا  رواشكاليا  و إ نق باالبمحاولة 

وجددود لن ددرا  ا و مددن وقوعدد  بموقددا المسددت يد أردوغددانو هددور ا نقدد باالي ضددوء فشددل فددكاصددة ا 151
بدددعم كبددار قددادة وأركددان الجدديل وقلددة  نقدد باالالعمليددة دلدد  علدد  عدددم تمتددا روايددة ثغددرا  عديدددة فددي 

 نقدد بكددان يدددرك أن هندداك تحضددير ال أردوغددانمعلومددا  المتقاطعددة تؤكددد أن اللكددن . نقدد باالة ك دداء
قبدل حصدولها بحدوالي  انقد بسديناريو محتمدل لمحاولدة التركيدة نشر الصحف ويدل عل  ذلك  ضدها 

ا وحددددد  الددددول التدددي يمكدددن أن تتدددورط فدددي ال علدددي مدددن تددداري  وقوعهدددا وتحققهدددا قدددلأشدددهر علددد  اش 8
 02/0/8108بتداري  تقريدرا  تدع  "غيرتشيك حيداة"  شهيرة جلة تركيةنشر  م فقديةا نق باالالمحاولة 

 انقدد بسدديناريو ا 8108تمددوز  01فددي  نقدد باالمددن تدداري  وقددو  محاولددة  أشددهر 8 أي قبددل حددوالي
   .152وممول من اإمارا  العربية المتحدة  عسكري مدعوم أميركيا وغربيا  

وشدهادا  الكبدراء ا رة والوقدائا والجزئيدا  وشدهود العيدانبالصدو  والصدو متدواترة المعلوما  اللكن     

                                  
ينداير  01نشدر فدي ا وشديكة انقد بتلقدوا تحدذيرا  مدن محاولدة  أردوغدانمستشدارو  -ا بيرينشديكأشرف أيددومول {149}

     https://ahvalnews.com( رابط:  80/1/8102ا مجلة احوال تركيةا ) تم الدكول في 8102
  ن س  مرجا ال  {150}
موقدددا صدددحي ة زمدددان ا 02/2/8101  الجديددددةا نشدددر فدددي تركيدددا فدددي ضدددوء المعطيدددا انقددد ببعدددد مدددرور عدددام..  {151}

   www.zamanarabic.com(ا رابط : 0/1/8102تم الدكول في العربية )
ا نشددر فددي 80عربدديي ترأسدد  اإمددارا ا موقددا انق بددأشددهر عددن مكطددط  8ا مجلددة تركيددة تكشددف قبددل أحمدددزينددب  {152}

    /https://arabi21.com/story/932032( رابط: 0/1/8102تم الدكول في  ا )81/1/8108
 

https://ahvalnews.com/ar/esrefaydogmus
http://www.zamanarabic.com/
https://arabi21.com/story/932032/
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متعاط دددة مدددا غيدددر  ميركيدددةأو  وكددداال  بريطانيدددةوسدددائل اعددد م و روايدددا  و والجهدددا  الدوليدددة المحايددددة 
حصدددول أكدددد  ( / وغيرهدددااشميركيدددة/ قنددداة الحدددرة رويتدددرز/ ندبنددددن اإ/ الغارديدددان )منهدددا و  أردوغدددان

قدددد نشدددر موقدددا قنددداة الحدددرة و  .153 وعلددد  وشدددك النجددداح النطدددا  وواسدددا ا  من مدددكدددان  أنددد ا و نقددد باال
 01فددي مسدداء الجمعددة "  :نقدد باالمدا يؤكددد محاولددة عددن وكالددة رويتددرز تقريددرا  ورد فيدد   نقدد    اشميركيدة

ا انق بد أند  ايبددو : اشوروبدي اإتحدادوقدال مصددر بدارز فدي  اقويدا  في تركيدا  نق باالبدأ  8108تموز 
مددن قبددل مجموعددة كبيددرة مددن الجدديلا ولددي  مجددرد عدددد قليددل مددن الضددباطا  ا  مدددبرا بشددكل جيددد نسددبي

فددددي اإسددددتراتيجية  علدددد  عدددددد مددددن النقدددداط وسدددديطروا ا محطددددة التل زيددددونو سدددديطروا علدددد  المطددددارا  
 اآلتية:  والحجج ا القرائنالذاتي" نق باال"أو  إستدرا امكطط ضعف فرضية وما يُ  .154"اسطنبول

وغيدره مدن قدادة  أردوغدانال ين دك  8108مندذ : يريـد تطهيـر الدولـة أنـهبالعلنـي  أردوغـانح يصـر ـ ت0
يددة والعسددكرية اشمن جهددزةواشم بصدددد " تطهيددر الدولددة "  نهبدديصددرحون ويعلنددون حددزب العدالددة والتنميددة 

ا وقدد سدرب  الصدحف التركيدة مدذكرة غدولن" الكيدان المدوازي " وجماعدة من جماعدة والقضاء والشرطة 
 08سدتن ذ فدي الئحدة جداهزة ومة بصدد عزل الضباط المحسدوبين علد  غدولن وفد  ن الحكإتقول فيها 

  ق ا  التشدددكي   والمندددمقدددرارا أهدددمعنددد  الدددذي يصددددر  فدددي اجتمددداع المجلددد  العسدددكري 8108تمدددوز
 التركدي اشركدانهو ما أكدده رئدي  ا و نق باالقد يكون هذا السبب هو ما عجل من وقوع و  االعسكرية

 .  155   امام القضاءكلوصي أكار في افادت
ــة لال 8 ــ حجــم الخســائر المالي  011بحددوالي  نقدد باالقدددر  الكسددائر الماليددة الناجمددة عددن  : نلــالبـ

ال يمكددن أن  أردوغددانيجددزم الددبعض أن لهددذا و  156التركددي  االقتصددادمليددار دوالر حسددب تصددري  وزيددر 
تركيددددا  أمددددن جددددر ويُ الددددذي ينمددددو ويتطددددورا يكدددداطر بحايتدددد  وحيدددداة حكومتدددد  وسددددمعة تركيددددا واقتصددددادها 

 من المكاطرة واحتماال  فقدان السيطرة عليها. الكثير استقرارها شجل عملية استدرا  وكداع فيها و 
                                  

ا 81/1/8108نشددر فددي الغارديددانا صددحي ةالعسددكري فددي تركيددا دبددر  ب حكددام وكدداد  تددنج "ا  االنقدد بمحاولددة  {153}
    www.theguardian.com  رابط: التقريرا موقا ونشر ترجمة

ا ) تدددددم الدددددكول فدددددي 08/1/8108ا نشدددددر فددددي اشميركيددددةفدددددي تركيدددداا موقدددددا قندددداة الحدددددرة  االنقدددد بهكددددذا فشدددددل  {154}
     https://www.alhurra.com(ا رابط : 8/9/8102

 898إزغي باشارانا مرجا ساب ا    {155}
ا  8/2/8108بغداد(ا نشر في  –ا موقا المعلومة ) العرا  االنق بتركيا من محاولة مليار دوالر كسائر  011 {156}

    https://www.almaalomah.comرابط : ا (0/1/8102) تم الدكول في

https://www.alhurra.com/
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أميركيددا  لكددان يجددب أن  نقدد بااللددو" كددان  أندد اسددتنتج  بعددض المقدداال  :  نلــالباال عــدم كفــاءة ـــ 8
مددن حصددل فددي الكثيددر يا  بددنق االولكددن فشددل  اوكددان يجددب أن يكددون أكثددر ك دداءة " ابالضددرورةيددنج  

ا وهدو مدا أميركداا  التدي ن دذتها نق بداالبمدا فيهدا ا فشدل  81ا  القدرن انق بدالكثيدر مدن دول العدالما و 
( 8112 – 0292)عامدا   81كد ل  اشميركيدةالمركزيدة  سدتكبارا االكش   كاتب ومؤرخ سديرة وكالدة 

 اان دذتهكططد  لهدا و  ا  انق بد 21صدل أمن  CIAالتي دبرتها وكالة ا  نق باالفشل العديد من مؤكدا  
فدي القدرن صدعب باتد  أا  نق بداالشدروط نجداح ا كمدا ان 157"سوء التقديرلكطاء عملياتية و " أنتيجة 

يتوقدف كمدا مدن تعبئدة أنصدارها  أردوغدانين كطة لقطا االنترند  كدي يمندا نق بلم يكن ل حي  ا 80
 . 158"  اعتقالاو  أردوغانعل  تص ية  نق باالنجاح 

ـــ 9  ةمرافقددد اشكثدددر العقيدددد علدددي يدددازجيوهدددو  :نلـــالباال فـــي  ردوغـــانأل تـــورط المستشـــار العســـكري ـ
يددين نق باالزود سدديلددذي كددان ا  ندد با حيدد  اتهددم ت صدديليةكددل تحركاتدد  الشكصددية وال  فددي لدد ةوم صددق
 .عليهاالسيطرة يصعب وتنق ت ا وهذه مكاطرة  أردوغانبحركة 

كثدر االسدئلة أمدن : نلـالباال دور قاعـدة أنجرليـك الجويـة فـي و  نهاير أثناء ط أردوغاناغتيال ـ عدم 1
 أردوغدانيون الرئي  رجدب طيدب نق بااللم يقتل  ذااسؤال: لم نق باالالتي طرح  للتشكيك بمحاولة 

 أهدمجابدة عليد  تعتبدر مدن واإ ا؟ اسدطنبولعندما كان  طائرت  عائدة مدن منتجدا مرمدري  فدي سدماء 
تحدددهث  فيدد  عددن ت اصدديل الطريقددة  االتركيددة تقريددرا  ” حرييدد “صددحي ة نشددر  د ا وقدد159نقدد باالمحدداور 
وقالدددد   انقدددد باالليلددددة  اسددددطنبول إلدددد مددددن مرمددددري   أردوغددددانلددددرئي  التركددددي رجددددب طيددددب سددددلكها ا

ا  ردوغدانالكدا  ب بالطيهارا يةنق بااليين اتصلوا قبل عدة ساعا  من المحاولة نق باالالصحي ة إن 
لمسار الذي ستسلك  طائرة الرئي  أثناء عودتها من حاولوا معرفة اعاماا و 01ار والذي كدم  عل  مد

 .160 لكن  رفض الطلب" نقرةشمرمري  

                                  
ا شدركة المطبوعدا  للتوزيدا 8101ا 0تداري  سدي آي أيا ترجمدة أنطدوان باسديلا ط -تيم واينرا إر  من الرمداد {157}

 88 -80شرا بيرو ا   والن
 نشددددر فدددديموقددددا جريدددددة االكبددددارا يهددددة فددددي تركيدددداا االنق بم ح ددددا  أوليهددددة علدددد  المحاولددددة سددددعد ابددددو كليددددلا أ {158}

   www.al-akhbar.comا رابط : 8298ا العدد 88/1/8108
 
دكول فدددي ا )تدددم الددد02/1/8108يدددينا قنددداة الجزيدددرةا نشدددر فدددي االنق ببمرمددد  نيدددران  أردوغدددانحدددين كانددد  طدددائرة  {159}

       https://www.aljazeera.net(ا رابط 01/1/8102
ا )تدم 88/1/8108ا قنداة روسديا اليدوما نشدر فدي االنق بليلة  اسطنبولإل   أردوغانت اصيل مثيرة...كيف عاد  {160}
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تحتددا  حيدد   :كيلــومتر 111 اســطنبولفــي مدينــة مرمــرميس التــي تبعــد عــن  أردوغــانتواجــد ـ ـــ 8
ل فرضددية عدددة سدداعا  طيددرانا مددا عدددم ضددمان سدديطرت  علدد  الوضددا فددي حددا اسددطنبول إلدد العددودة 

. يدين لد  جدوا  نق باالي  دل م حقدة اإستدرا ا وعودت  بالطائرة الكاصدة فيهدا الكثيدر مدن المكداطرةا فد
صددداحب ا وقدددد روى فدددي مرمدددري  أردوغدددانهاجمدددة فرقدددة كومندددود  المكدددان الدددذي كدددان يتواجدددد فيددد  مو 

ا نقدد باال وعائلتدد  اثندداء أردوغددانعاشددها التددي عصدديبة اللح ددا  شددهادت  عددن الفددي مرمددري   ال نددد 
 .  161ال يديوها يصعب فبركة هذه و كاصة زوجت  أمينة وابنائ  وبنات  وصهرها 

جسدر  أحددا قتدل فدي : فقدد االعالمـي أردوغـانمستشـار ارول أولجـاك وابنـه عبـد اهلل وهـو ملتل د 1
ولجددداك هدددو المهندددد  أا ويقدددال أن وفددد  المعطيدددا  المنشدددورةعلددد  قبدددره  أردوغدددان بكددداهوقدددد  االبوسددد ور

 .عمرهورفي  وصدي  نتكابيةا اإ أردوغانلحم    واإع ني مياإع 
قائدد باعتبداره و  :أردوغـانبحمايـة  الرئاسـي الخـا  األمـنتـورط محسـن كوتسـي بـاريش مسـؤول د 2

” تدي آر تدي“مسدؤوليت  عدن إرسدال وحددا  كاصدة هاجمد  مقدر محطدة الب  تهامداتدم  الحر  الرئاسدي
مددن قددوا  الحددر   811ال اشددل. ويقدددر أن نحددو  نقدد باالليلددة  اشركددانالحكوميددةا ومقددر رئاسددة هيئددة 
 ية.نق باالحل الجهاز عقب المحاولة تم لذلك و يةا نق باالالرئاسي شاركوا في المحاولة 

عشدرا  العمليدا  : شدمل  وضـرب منشـ ت عسـكرية وحكوميـة مهمـة نلالباال حجم انتشار رقعة د 2
تكطديط وتنسدي  ال يقدل عمدره االفتراضدي عدن أشدهرا هدو مدا دل علد  و  اوالتحركا  فدي وقد  متدزامن

التركيدددة فدددي  سدددتكبارا االضدددرب مقدددر منهدددا : ا و المواقدددا عشدددرا السددديطرة علددد  وتشدددمل التحركدددا  
وثيقددة تتضددمن كمددا تددوفر  قصددف مبندد  البرلمددان التركددي. و حيدد  كددان يقدديم هاكددان فيدددانا  اسددطنبول
حصدول اغتيداال  لقيدادا  منهدا ا و نقد باالح مدة بعدد نجداو اء جداهزة لكدوادر سدتتول  الحكسدم بالئحة 

 الذي وجد  جثت  مكبلة قرب جسر البوس ور.  اإرهابقائد وحدة مكافحة 
 وهو ما ين ي ن رية االستدرا . : أردوغانمن جماعة  21يين ونلالباال من  514ملتل حوالي د 01
  :نلالباال فشل أ ديين قبل الموعد المحدنلالباال تحرك ـ 55

سدداعا  مددن  8قبددل  نقدد بااليددين بمحاولددة نق باالالتركيددة وثددائ  توضدد  سددبب قيددام  كشدد   الصددحف

                                                                                                   
    https://arabic.sputniknews.com( رابط: 08/8/8102الدكول في 

ا نق   عن 88/1/8108موقا بوابة الشر ا نشر في عال لح ا  عصيبةا  أردوغان د  مرمري صاحب فن{161}
      sharq.com-https://www.al(ا رابط: 8/1/8102صحي ة يني ش   )تم الدكول في 
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مصدادر أن أوميد  دونددار الدذي يعدد الرجدل الثداني فدي الجديل التركدي ذكدر  و  162الموعد المحدد ل  
ا ك فدا  ردوغدانيين كدانوا يشدكون بوالئد  شنق باالمتر عن اإعتقالا شن  811كان ال يبعد أكثر من 

الجاندددب اآلسددديوي مدددن  إلددد الجددديل الثددداني والثالددد  والرابددداا قدددد فدددر هاربدددا  مدددن جسدددر البوسددد ور  لقدددادة
أن  " يبدددواا و163ندداء تواجددده فددي منتجددا بمرمددري أث نق باالبدد أردوغددانا وتمكددن مددن ابدد   اسددطنبول
  كار  نق باالا وان ه في ص وف الجيلايجادبالغوا في تقدير الدعم الذي سيمكنهم  نق باالمدبري 

 .  164وهو ما مثل العائ  اشكبر أمام مدبري "  اسلسلة القيادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
موقددا صددحي ة  سدداعا  مددن الموعدد المحددددا 8قبددل  االنقد بيددين بمحاولددة االنق بثدائ  سددرية تكشددف سدبب قيددام و  {162}

    http://www.alriyadh.com(ا رابط : 0/1/8102ا ) تم الدكول في 02/1/8108الرياضا نشر في 
ا ) تم 01/1/8108قبل ساعةا موقا قناة الجزيرةا نشر في  االنق بب أردوغانحريي : قائد للجيل أبلغ {163}

     //:www.aljazeera.nethttps(ا رابط:  0/9/8102الدكول في 
ا )تددم الدددكول فددي 08/1/8108ا نشددر فددي 89؟ا فددران  االنقدد بذا حددد  فددي تركيددا ومددا هددي أسددباب فشددل امدد {164}

        https://www.france24.com(: رابط:08/8/8102
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تهاو  CIAكالة و ولن بعالقة غ: نيثالالفصل ا بدعم  ألميركاتركيا  ما 
  6152 انلالب

 غولن اهلل فت  جماعة أنلمعطيا  ترى  والصح ية التركية البحثية غلب المصادررو  أت تكاد     
تباع في تركيا والعالما وتملك عشرا  مليارا  الدوالر ا وتتكذ من بنسل انيا في التي تضم م يين اال

 لها ع قا الدوليةا و  ستكبارا االعدد من أجهزة ا مقرا  لزعيها وقيادتهاا هي شبكة مكترقة من كامير 
ن ن شبكة غولا  الكارحيةا و  اشميركيةسياسة ال أهداف لكدمة مسيرة اأنهو  اCIA الدما جهاز  كاصة

وعل   آسياافي  التركي العالم مستوى عل  بل فحسبا تركيا مستوى عل  لي  CIA الدتتعاون ما 
 بمثابة وهي CIA لد مستترة شبكة"  هي غولن جماعة أن يقول من وهناك اياإس م العالممستوى 
 .ما ا ال  هذه الدرجة تبلغ االتهافي عدد من الدول يةستكباراتاال CIA الدل شعما أسود صندو 

وجود شبها  حقيقية لجهة  التشكيكيا االتجاهدلة تدعم هذا أهناك مؤشرا  و ن إفي الوقائاا نجد و    
ا 8108عام  نق باالفهم تداعيا  ما بعد محاولة عل  وهو ما يساعد  اCIA وكالةتربط غولن بد

تركية بعد محاولة ال - اشميركيةتوتر الع قا   أسباببتدبيرها و  شميركاالتركية  ا ماإتهاوفهم 
  1 ال اشل نق باال

 نعالج هذ ال صل في مبحثين :     
  CIA الد بدوكالة 8108 انق بالمتهمة ب: صلة حركة غولن اشولالمبح  

 8108 انق بحاولة بالتورط في م شميركاالتركي اإتهام ستندا  المبح  الثاني: قرائن وم
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  CIA الـ وكالةـب 6152 انلالبتهمة بالمغولن حركة : صلة األولالمبحث 
وف  بعض المصادر البحثية يعود تاري  الع قا  بين فت  اهلل غولن وحركة الكدمة التي يديرها      

في شبكة  مرحلة الحرب الباردةا عندما ُجند غولن ليعمل ناشطا   إل وبين وكالة المكابرا  المركزية 
كطابا  فت  اهلل    تُب كانا حي   "Counter-Guerrilla" اسم"غ ديو" التركية التي أطل  عليها 

 اإتحادة في ياإس مفي المناط   CIAالحرة التي تمولها وكالة  أوروباعة ذامن عل  أثير إغولن 
  .165السوفيتي 

"ا وأنها وُجد  بال عل سطوريةحققية "غير أمن مة وفي بحثنا عن من مة غ ديوا تبين لنا أنها    
هي" وفي هذا السيا  يقول الباح  الكبير في الش ن التركي محمد نور الدين الباردةا الحرب أيام 

والبريطانية وكان يمار   اشميركيةلحلف الناتو والمكابرا   تن يم سري شب  عسكري كان تابعا  
الغربية واليونان وتركياا وكان عل  ك يا غ ديو في  أوروبافي  0221و 0211عوام أنشاط  بين 

ن تقوم باعمال أالغربية  اشوروبيةالدول  حت لاقيام جيول حلف وارسو السوفياتي الشيوعي ب حالة
      عالج هذا المبح  في فقرتين: وفي هذا الضوءا ن  .166قتالية وتكريبية " 

 
  المعتدل اإلسالم إلى مكافحة الشيوعيةمن  أميركاو غولن بين  التعاون ـ أولىفلرة 

البحثية التي تم االط ع عليها تؤرخ ع قة غولن ما جها  وشكصيا  غلب المصادر أوف      
كطيب كفت  اهلل غولن كداعية مناهض للشيوعيةا و   اسما عندما بدأ يبرز اميركية بمرحلة الستينا 

زميرا ومنذ ذاك التاري  بدا  ع قت  ما جها  رسمية داكل الن ام التركيا وما أفي مساجد 
بوج  الحرب الباردة  إطارة في إس ميان  تريد التعرف عل  شكصيا  طلسية كأميركية و أجها  
 .  اشوسطوالشر   أوروباا وفي محيطها اآلسيويا وفي داكل تركيا السوفياتي اإتحادتمدد 
  6152 انلالببالمتهم زعيم حركة الخدمة ـ من هو فتح اهلل غولن أوالا 
لكن مواقا تابعة لجماعة غولن  ا167 رضرومفي مدينة ا 0290عام  من مواليدفت  اهلل غولن    

                                  
ا 09/08/8101ينشددر فدد بددر ا ركمددؤرخ أمريكددي يكشددف كبايددا ع قددة غددولن بالسددي آي إيدد  وغراهددام فددولرا تدد {165}

      https://www.turkpress.co رابط:
 18ا مرجا ساب ا   أردوغانرجب طيب  إل ا  تركيا من عدنان مندري  انق بمحمد نور الدينا  {166}

{167} Helen Rose Ebaugh ,The Gülen Movement: A Sociological Analysis of a Civic 
Movement Rooted in Moderate Islam, Springer; United States, 2009, p 16 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Helen+Rose+Ebaugh&text=Helen+Rose+Ebaugh&sort=relevancerank&search-alias=books
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ض اء نوع من الهالة والقداسة إ في يوم وفاة مصط   كمال اتاتورك 0282ولد في عام  أن قول ت
ثير واض   هو كطيب م وها ذو تو  االمي د ويتبركون بذلكالدينية عل  مناسبة مي د زعيمهم غولنا 

لدى غولن كطابة في ترويج افكاره وتوسيا انتشارها فويعتمد عل  المريدي ا عل  عقول اتباع  و وقوي 
« الكطيب الم وه»عديدةا واحد موقع  عل  اإنترن  المسم  ومج   وصحف قنوا  تل زيونية 

غولن دى ل امقدرت  الكطابية الكاريزمية إل  إضافةلغة عالميةا  88بد غولن وكطابا  ينشر أفكار 
ألف أكثر من سبعين كتابا ا كتب ونشر و حي  ا ونشرهاوت ليف الكتب  نتا  العلميفي اإغزارة 

 .168 لغة في مقدمتها العربية واإنجليزية وال رنسية والصينية واشلمانية واشلبانية 82 إل ترجم  
 

 اإس مالتي تواج   التحديا جابة عل  اإا و اإس مولن تدور حول التصوف في غأغلب كتب    
ومعناها في التركية "كدمة " ثم اطل  أتباع   Hizmet أوال    ُسميحركة غولن قد أس  و . اليوم

 .169"الحركة" البعض وتعني بالتركية " جماعة أو ممثلية " ويسمهيها  Cemaatهوثانيا  ا اسمعليها 
أغلب رؤساء بلديتها كبر مدينة تركيةا حي  كان أمير وهي ثال  أز يتمركز ن وذ غولن في مدينة و  

حزب الطري  القويم العلماني المنتمين ال  رؤساء البلدية ذلك  ا بما فيمن المحسوبين عل  حركت 
رئيسة الحكومة  "تانسو تشيللر" 0228في العام   توزال وتزعمأسس  الرئي  التركي تورغو  أالذي 
برز  ال  الواجهة قضية   الع قة بين غولن وحزب الطري  القويم وتشيللر أومنذ بدآنذاكا  التركية
ا كاصة بعد جنوح غولن ما تيار الدولة أربكانيم ن وذ حزب الرفاه بزعامة نجم الدين تحج ةمحاول

ائت ف حكومي في شيللر تبعد دكول  والحقا  ا يادة كنعان اي رينقي 0221العام  انق بوالجيل بعد 
  .0228170ما حزب الرفاه عام 

يقدر دادتها في تركيا والعالما ومن ك ل تسليط الضوء عل  الشبكة الضكمة ل ت  اهلل غولن وامت    
ا في حين 171ن التركي كبراء في الشحد أم يين وف   9دداكل تركيا بالكدمة عضاء حركة أعدد 

 ستناداالتباع بن اال يين مم ٥و ٢بما يتراوح بين  8109عام  اشميركيةقدرتهم مجلة فورين بوليسي 

                                                                                                   
 

 28إزغي باشارانا مرجا ساب ا     {168}
       https://fgulen.com/ar(ا رابط :  0/1/8102)تاري  الدكول ا اهلل غولنا موقا فت  اهلل غولن سيرة فت  {169}
ا مركز الدراسا  االسترتيجية والبحو  والتوثي ا بيرو ا 0محمد نور الدينا تركيا الجمهورية الحائرةا ط {170}

 020 ا  0222
 028محمد نور الدينا تركيا الجمهورية الحائرةا مرجا ساب ا     {171}

https://fgulen.com/ar
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مع مهم يسيطرون عل  و ادر تركية مطلعةا ونق   عن مص اأنقرةفي  ركيةياشمبرقيا  الس ارة  إل 
" والتعليم والجيلوالشرطة والقضاء  االقتصادأماكن نافذة في الدولة التركية وكاصة في قطاعا  

كاصة بلدان ما  قلبلدا  عل  اش 11حوالي  إل ولشبكة فت  اهلل غولن فروع في الكار  تصل  .172
جوار روسيا والصين( في آسيا الوسط  وفي الساب   السوفياتي اإتحاديسم  بالعالم التركي )بلدان 

م يين من  9ا ولدي  حوالي ياإس موالواليا  المتحدة وافريقيا والعالمين العربي و  أوروبا وفي 
وتملك حركة  .173 اشميركيةمدرسة وف  صحي ة واشنطن بوس   811االتباع كار  تركيا وحوالي 

صول حسب بعض الكبراءا رصدة واشاشوالر من مليار د 011الكدمة ثروة ضكمة ال تقل عن 
ن في لشبكة غو  إتهام العام التركي في قضية الئحة  دعاءنشرها االوطبقا لتقديرا  رسمية تركية 

المؤسسا  والقنوا  االع ميةا دد كبير من عتملك شبكة غولن ا و 8108174تموز  01 انق ب
بحا  شامراكز من  ا  عددتمول و ا "ة ال ات جامع"ومنها  تركية تمويل جامعا دارة و إ إل  وصوال  

مليار  00.8بنك "آسيا" وقد صادر  الحكومة التركية حوالي في تركيا غولن  تباعأويملك  ااشميركية
 .175 صول  الماليةأمن دوالر 

 
  األميركيين بدأت منذ تم تأسيس منظمة غالديوعالقة فتح اهلل غولن مع ـ ثانيا 

عام  انق بك ل ال ترة التي حصل فيها التركية  حدا عل  مسرح اشن لغو ت  اهلل بدأ  مسيرة ف    
وان تاح  عل   ياإس مبسبب توجه  الذي أقصي عدنان مندري  رئي  الوزراء عل   0281
في في مجال الوع  واالرشاد المتحم  الم وه و فعمل غولن الشاب الداعية ا السوفياتي اإتحاد

وقاف ن الوع  لعدم حصول  عل  التركي  القانوني من مديرية اشوقف عأالمساجدا وما لب  ان 
تم ا ون را  لعدم ادائ  الكدمة العسكريةا نق باالالدينية التي يشرف عليها الجيل التركي وقادة 

                                  
{172} Dana Stuster, wikileaked 5 Things to Know About the Islamist Empire Trying to Take 
Down Erdogan Foreignpolicy, January. 13. 2014, in : https://foreignpolicy.com  
{173}Jeff Stein, Islamic group is CIA front, ex-Turkish intel chief says, washingtonpost 

0/1/8100 ,in: http://voices.washingtonpost.com 
ا ) تم الدكول 88/1/8108م غولن بالعمل ب يعاز من أمريكاا الجزيرةا نشر بتاري  اإدعاء العام التركي يته {174}

   http://mubasher.aljazeera.net(ا رابط:8/8/8102في 
ا ) تم الدكول 88/1/8108اإدعاء العام التركي يتهم غولن بالعمل ب يعاز من أمريكاا الجزيرةا نشر بتاري    {175}

  http://mubasher.aljazeera.netا رابط:(8/8/8102في 

http://voices.washingtonpost.com/spy-talk/2011/01/islamic_group_is_cia_front_ex-.html
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تصاال ا وهناك تعلم فنون حد فروع جهاز التنص  عل  اإأداء الكدمة في غولن شرسال إ
ة إس مي التركية التي كان  تبح  عن شكصيا  ستكبارا االاب ا وجرى تجنيده لحسستكبارا اال

المد الشيوعيا وعند هذه الن طة حركا  اليسار و مكافحة لالسياسي و  اإس ملمواجهة تيار صوفية 
 اشمين العام لحزب الشعب الجمهوريغولك  اسمق إل ا فعرف  بعض المريدين غولنهرة ذاع  شُ 
صداقا  وبدأ نسج  (ا 1965 - 1961)إينونوعصم  التركي  رئي  الوزراءك ل حقبة  الحاكم

ين  مو  ا  وواع ا  في المساجد في مديرية يتعجرى و ا ركان الن ام التركيأوع قا  قوية ما 
وكان غولك من الشكصيا  التي قاد  ا زمير وادرنة وغيرهاأفي مدن  والشؤون الدينيةوقاف اش

أرضروما ورأسها وكاصة في موطن   المدن التركيةاحركة ت سي  "جمعيا  مكافحة الشيوعية" في 
 .176هي النقطة المشترك بين غولن وغولك  ا وكان  تلك الجمعي ال ترة

وكدددددان غولدددددك هدددددو مدددددن عدددددرهف ا ب مدددددن عدددددالم السياسدددددةوب ضدددددل هدددددذه الع قدددددة بددددددأ غدددددولن يتقدددددر    
ا  تدددددردد  حدددددول دور ادعددددداءوثمدددددة ا لمورتدددددون أبرامدددددويت أنقدددددرةالسددددد ير اشمريكدددددي فدددددي  إلددددد غدددددولن 

 ةابعددددمحكمددددة الجددددزاء الر الحقددددا  ا وهددددو مددددا زعمتدددد  CIA غددددولن مددددا جهددددازتوطيددددد ع قددددة غولددددك فددددي 
دددد  أوضددددح  حيدددد  ا نق باالغددددولن بددددإتهددددام فددددي الئحددددة  أنقددددرةالتركيددددة فددددي  أن "فددددت  اهلل غددددولن أسه

آندددددذاكا مورتدددددون أبرامددددددوفيتلا  اشميركيدددددةع قدددددة صدددددداقة مدددددا رئدددددي  وكالدددددة المكددددددابرا  المركزيدددددة 
 .177 0221-0228وأجرى لقاءا  مع  مابين اشعوام 

أيلول  5بتاري  التركية مدح غولن صديقة القديم غولك في مقال ل  نشرت  صحي ة زمان وقد     
من  تلكان أبرامويت "قال غولن: ا أربكانعل  حكومة نجم الدين  نق باال أحدا عل  اثر  5447

ل ترةا  أنقرةوكان قد عمل كس ير للواليا  المتحدة في  ااء التي التقيتها في الواليا  المتحدةسماال
لقد تعرف  تركيا عل   اب ضل  نعرف  غيابيا  كان إذ  اغولك اسموكان صديقنا المشترك هو السيد ق

ذاالكبرىا و  اشزما ها عل  العديد من مدار تاريك أردتم يمكنكم أن تعتبروا هذه الوضا أزمةا لكن  ا 
البي   إل قل  إن هذا الشعب سيتكط  تلك المحنةا وقل  يجب أن يصل هذا النداءا إن أمكنا 

ا كان صديق  المقرب غولن 5442وعندما توفي غولك عام  ا"اشبيض والكونغر  وحت  البنتاغون

                                  
دددا مدددن تددداري  من مدددة غدددولن  11من مدددة إرهابيدددة داميدددةا  إلددد جماعدددة مدددن  -يدددةاإرهابهيكدددل من مدددة غدددولن  {176} عام 

(ا رابددط :  0/8/8102: ) تددم الدددكول فددي  8101يهددة(ا موقددا صددحي ة ينددي شدد ي  التركيددةا  دراسددة نشددر  عددام اإرهاب
structure-turkey/fetos-in-attempt-coup-july-https://www.yenisafak.com/ar/15     

  1  مرجا ساب ا   {177}

https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://www.yenisafak.com/ar/15-july-coup-attempt-in-turkey/fetos-structure
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  .178" النا  في ص ة جنازت  هو من أمه 
نشر فقد ا الجيلمؤسسة دح تميكان ا و السابقةا  العسكرية نق باالوقد كان غولن من مؤيدي      

يد أكما ا كنعان اي رين انق بيد في  أ 5491 انق بإبان التابعة ل  مجلة سيزنتي في ل   مقاال  
في برنامج تل زيوني إبان  أربكان استهدفو ا 0221عام  أربكان  ضد حكومة انق بالجيل في 

وفي اليوم !" لقد فشلتما فاتركوا الحكم" وطالب  باالستقالة بعدما كاطب  قائ    5447 انق ب أحدا 
عل  صدر ص حاتها تصريحا  غولن الذي كشف ت ييده  نق بالتالي أورد  الصحف المؤيدة ل 
ن هناك انتكابا  جديدة أو يمكن أن تستقيل إما ستكو   ن بإذ أفاد  اللجيل من ك ل دعوت  للحكومة

 اشمنلو أكط  مجل  "شباط بقول   69القومي يوم  اشمنووصف غولن قرارا  مجل  1 الحكومة
  .179ثوابان "  لو أكط  فل  ثوابا ولو أصاب فل  االقومي فهو كط  اجتهاد

 
   ياتيالسوف اإلتحادغولن في مواجهة يدير شبكة  CIAضابط فولر  هماغر ثالثااـ 

وكان نائبا  لمدير  ا  المركزيةا(ا ضابط ساب  في وكالة المكابر 0281فولر)مواليد  هماغر    
كابول  محطة ل مديرا  فولر  هماغر  عمل 0221بحلول عام ا و اشميركيةالقومية  ستكبارا اال
مكتب و  CIAكالة لو  رئيسا  قومية بص ت  ال ستكبارا االوكالة تم انتدب  من قبل بعد ان فغانستان( أ)
 .180 االوطنية في الشر  اشدن  وجنوب آسي ستكبارا اال
التي اعتمدتها  "اإعصار"من عملية  اشول في السنوا   ويذكر مؤرخ أميركي أن فولر شارك    

ا 0212التي غزاها السوفيا  عام  وكالة المكابرا  المركزيةا والحرب السرية الواسعة في أفغانستان
باكستانا وكان لتركيا في  المجاهدينيواء الستقبال ا  فت  معسكرا  تدريب و وشمل  الكطة انشاء و 

وقد تزعم هذه الشيوعيةا  قتالعل  ة ياإس مبرز في تجنيد وتحريض الحركا  والسعودية الدور اش
كان يمن ال واهري وعبد اهلل عزام وهم قادة ومؤسسي تن يم القاعدةا و أو أسامة بن الدن المعسكرا  
ميركي في عهد القومي اش اشمنمستشار زبيغنيو بريجنسكي كشف هذه العملية كما الهدف من 
ردا  عل  فيتنام  السوفياتي اإتحادفيتنام  إل فغانستان تحويل أ "في مذاكرات  المنشورة  جيمي كارتر

                                  
 08   ا ا مرجا سايمن مة إرهابية دامية إل جماعة من  -يةاإرهابهيكل من مة غولن  {178}
 المرجا ن س   {179}

{180} Uri Bar-Joseph, Intelligence intervention in the politics of democratic states the 
United States, Israel and Britain. Penn State Press., 1995, p. 17.  
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 .181 "بدعم سوفياتي أميركاالتي تورط  فيها 
غولن كقوة جيوبولوتيكية تتغلغل في فت  اهلل كة في بناء حر  CIAوكالة الد  ستراتيجية اطور فولر    

البحثية المقربة من  Rand  مؤسسة راندا  في مستشار و بص ت  باحثا  نشر ا و آسيا الوسط  السوفيتية
مجموعة من الكتبا منها  "تركيا والربيا العربي"ا " العرب الشيعة"ا  (اشميركيةالبنتاغون)وزارة الدفاع 

قضية أكراد تركيا"ا  و" " The Future of Political Islam  يالسياس اإس مو"مستقبل 
 كل يت  العمليةفولر  المواقا التي نشط فيهاالمل ا  و والغرب"ا وتعك   اإس مو"جيوبولوتيكية 
 .182 ياإس موالعالم  اشوسطورؤيت  لدور تركيا وبلدان الشر   االستكباراتيةا

ة التي استقل  ياإس مالجمهوريا   إل كوادر شبكة غولن أرسل   السوفياتي اإتحاديار نهابعد   
مدار  غولن  ستكدامإ CIA فرصة ذهبية للد ذلك كانو  1حديثا  لغرض افتتاح المدار  والكليا 

ا قال فولر 5441في عامو  1آسيا الوسط  شول مرهة إل الدينية كغطاء إرسال المئا  من عم ئها 
عجز في أفغانستان ضد ومساعدتهم ضد أعدائنا عمل  بشكل مُ سياسة قيادة تطور المسلمين “إن 

السياسا  ضده ما تبق  من قوة الرو ا وبشكل كا  مواجهة تلك ن   يمكن استكدام و  االرو 
لمجموعا  الشيشانية في الحرب اوكان ل ولر دور في قيادة 1 183" الت ثير الصيني في آسيا الوسط 

تسارناييف" تورط  تزوج  من ناشط شيشاني يدع  "رس ن "سامنثات  "درجة ان ابن إل  اضد روسيا
وف  ما نشرت  الصحف  8108عام  اشميركيةالحقا  في ت جيرا  بوسطن في الواليا  المتحدة 

 . 184ومنها صحي ة ديلي ميل البريطانية  االغربية
ركيا كدولة ت: جمهورية تركيا الجديدة: “نوان تح  عكتابا  عن تركيا نشر فولر  6119عام وفي    

الذي تمثل  حركة  المعتدل" اإس مفولر بحماسة عن فكرة "في  ا دافا ”ياإس ممحورية في العالم 

                                  
{181} Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Advisor, 
1977–1981, (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983), p. 429   

 1مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولرا مرجا ساب ا    {182}
 المرجا ن س    {183} 

{184} Katie Davies, Boston terror suspects uncle was married to CIA officer's daughter and 

even shared a home with the agent, 28 April 2013 ,in:  https://www.dailymail.co.uk 
 

https://www.dailymail.co.uk/
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 هموص ها ب والديموقرطية والقيم العلمانية والليبراليةا و  اإس مالتوفي  بين فت  اهلل غولن ودورها في 
 . 185 "ياإس متركياا بل في العالم ة في ياإس ملي  عل  الحركة  الحركا  التي ترك  ت ثيرا  "

الواليا  المتحدة عام  إل عل  الهروب دور بارز في مساعدة فت  اهلل غولن فولر  هماغر ل كانو    
تابا بالعموم ا و اشميركيةية ووزارة الكارجية اشمنالرسمية و  جهزةتزكيت  لدى اشا من ك ل 0222
 مورتون ابراموفيتل من ع قا  وطيدة ما غولن رةأنقالساب  في اشميركي ما بدأه الس ير  فولر

  .186 وطورها بصورة تطبيقية مذهلة
أن  إل ا ويشير التركية ا نق باال هندسة تورط فولر فيإنجدال ميركي وليام الباح  اشيؤكد و    

ية المتطرفة التي اإرهابأعضاء في شبكة غ ديو التركية كانوا مسؤولين عن سلسلة من الهجما  
 .187."0221عم من الواليا  المتحدة عام بد دمويا   عسكريا   ا  انق ب  تركياا ودبروا ضرب
 إقامةنتج عن  و ا 0221الذي دبرت  أمريكا عام  نق باالفي  لقد شارك فولرواضاف انجدال "  

 881 ألف شك ا وُحوِكم   811 ااعتقل ك لهو دكتاتورية عسكرية بقيادة الجنرال كنعان اي رينا 
معتق ا وتعرض  010ا وأغلق  جميا اشحزاب السياسية والنقابا  والمؤسسا ا وقتل ألف شك 

ذكر مسؤول ساب   نق باالمئا  اآلالف للتعذيبا وما زال اآلالف م قودين. وفي وق  الح  من 
 نق باالأن أحد مساعدي الرئي ا جيمي كارترا أبلغ  أثناء حدو   اشمريكية ستكبارا االفي 

لسي آي وكالة االذي دبرت  دموي ال نق باالغولن هذا ساند وبالمقابل  ا" د فعلها أوالدنالق قائ : "
  .188 ."إي 
كتب المدعي العام نشر مو ا نق باالفولر بالمشاركة في محاولة السلطا  التركية اتهم  ورسميا ا    
ليلة  أيضا   اسطنبولفي  دي  اآلن أدلة عل  أن فولر كان موجودا  بيانا  قال في  أن " ل اسطنبولفي 
كان عل  اتصال   ن باتهم فولر ا و نق باالاليونان بعد أن اتض  فشل  إل ا وغادرها نق باال

هنري باركي والمشتب  فيهم اآلكرين  اشمريكيةمباشر بالمسؤول الساب  في المكابرا  المركزية 

                                  
{185} Grahame fuller ,The New Turkish Republic:Turkey as a Pivotal State in the Muslim 
World, United States Institute of Peace Press (2007), P 35-37 

تركيددددا تصدددددر مددددذكرة اعتقددددال بحدددد  مو ددددف سدددداب  فددددي الددددد سددددي آي أيا موقددددا روسدددديا اليددددوما ننشددددر فددددي   {186}
 https://arabic.rt.com/world/913105-: (ا رابط 01/8/8102) تم الدكول في  ا0/08/8101

 1مرجا ساب ا   كي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولرا مؤرخ أمري{187}
 8المرجا ن س ا    {188}

https://arabic.rt.com/world/913105-
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  189 ."نق باالالمشاركين ف  محاولة 
ا وقال في رسالة جوابية نشرها عل  مدونت  الكاصة نق باالركيا ليلة وقد ن   فولر تواجده في ت   

 استكبارا فع   في تركيا في الستينا  كضابط   عمل"  القضاء التركي ل  إتهام عل  االنترن  بعد 
  تقاعد يك ل الحقبة الشيوعية السوفياتيةا لكن MITوالمكابرا  التركية  CIAوحلقة ارتباط بين 

عددا  من   ة التركية ونشر ياإس مباح  في شؤون الحركا  للت ليف ك  وت رغ عاما   81منذ 
المؤل ا  حول تركيا من بينها دراسة حول حركة الكدمة التي يتزعمها فت  اهلل غولنا وهو ما 

 ن من مة غولن لديها بفولر "  اعترفوفي المقال المذكور . 190مرة واحدة غولن لللقاء بني اضطر 
حد  إل المؤسسا  السياسية وسيطروا  إل وقد تسللوا بشكل منهجي ا تركيا و فينحو مليوني عض

 .191كبير عل  القضاء والتعليم الوطني والجيل
متيقن ب ن  أن هافينغتون بوس  صحي ة نقل عن غراهام فولر قول  لموقا وفي سيا  متصلا    

ال  أن ا لكن  أضاف أردوغانعل   ال اشلة نق باالمحاولة  وراء ونغولن يق ماعة عناصر من ج
ا واضاف  لمحاولة طالما لم تتوفر اشدلة عل  ذلكبا -غولن  –يمكن قول المزيد عن ع قة الرجل 

ن وجود غولن كان  تستشعر بالكطر م جور  بول االبن صحي ة أن فولر قال إن إدارة الرئي ال
عل  أراضيها وحاول  ترحيل  غير أن إدارتي جهازي المكابرا  المركزية وال درالية طلبتا أن تتم 

 .192 في بنسل انيا قامةما و  تاه مقابل منح  ت شيرة اإأنهاستشارتهما ب ي قرار يتعل  ب ا و 
 كان موجودا    ن بةا في وكالة المكابرا  المركزيومساعده اعترف هنري باركيا زميل فولر كما    
كان في زيارة عمل بحثية لها  أن ا وادع  نق باالا لكن  ن   علم  بنق باالليلة  اسطنبولفي 

فولر نق   عن  إل الموج   اإتهامبيان  اشميركيةوقد نشر  مجلة النيوزويك  .193 يرانع قة ب
 بوكالة ةالقومي تكبارا ساال مجل  لرئي  الساب  لنائبا  ن بالقضاء التركيا والذي وص ت  

 تركيا جمهورية بحكومة ةطاحاش محاولة" وف  اآلتياإتهام واورد  ن   المركزيةا ستكبارا اال

                                  
 1مرجا ساب ا   مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولرا   {189}

{190} http://grahamefuller.com/why-did-turkey-issue-an-arrest-warrant-against-me  
 

نجرليك االنق بكطة   -صحي ة تركية كليل مبروكا {192}  ا مرجا ساب  تم  بالبنتاغون وا 
{193} Turkey seeks arrest of ex-CIA officer Fuller over coup plot, 1 December 2017, in: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-42198399 

http://www.turkpress.co/node/16079
http://www.turkpress.co/node/16079
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/1db788b9-44e9-46d7-bcc3-3cc7670e9532
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/a8c2efea-8e7e-4743-965b-67c26e1720f6
http://grahamefuller.com/why-did-turkey-issue-an-arrest-warrant-against-me%20/
https://www.bbc.com/news/world-europe-42198399


75 
 

 . 194" والعسكري السياسي التجس  شغراض الدولةسرية عن  معلوما  عل  والحصول
  

    ركاألميتركي  إتهام مصدر  5222العام بنسلفانيا منذ في غولن  إقامةفلرة ثانية ـ 
فددددددي بنسددددددل انيا واليددددددة سددددددايلورزبور  فددددددي مدينددددددة  إلدددددد فددددددره غددددددولن مددددددن تركيددددددا  0222فددددددي عددددددام     

 عبددددد اهلل أوجدددد ن قائدددددالجدددديل التركددددي اعتقددددال فتددددرة قصدددديرة مددددن بعددددد  اشميركيددددة الواليددددا  المتحدددددة
ا وتمكدددددن غدددددولن مدددددن الكدددددرو  مدددددن تركيدددددا قبدددددل صددددددور حكدددددم باعتقالددددد  سدددددتانيالكردحدددددزب العمدددددال 
أب مدددددن عدددددام  80ا الدددددذي قدددددام باصدددددداره الحقدددددا  بتددددداري  "ندددددوح يوكسدددددل"العدددددام التركدددددي عدددددن المددددددعي 

قامدددددةتغييدددددر الحكومدددددة العلمانيدددددة و " بتهمدددددة محاولدددددة  8111 فدددددت  عنددددددما فدددددره و  195 "ةإسددددد ميدولدددددة  ا 
ة إسددددد ميأي دولدددددة  إلددددد عتقدددددال اكتدددددار عددددددم الدددددذهاب غدددددولن مدددددن تركيدددددا بسدددددبب الكدددددوف مدددددن االاهلل 

 إلدددد مددددن ذلددددك اللجددددوء  الحصددددول علدددد  اللجددددوء فيهدددداا واكتددددار بدددددال  دولددددة كددددان يمكندددد   80مددددن بددددين 
 .  CIAد القانونية من وكالة قام بذلك بمساعدة فالواليا  المتحدةا 

 
  CIA كش  صلته بـومنحه البطاقة الخضراء  5222ام ع ألميركاغولن  فرارـ أوالا 

عل  إثر  "فت  اهلل غولنا تح  سيطرة اشمن"بعنوان  كبرا   "أيدنلك"كتب  صحي ة  5444مطلا     
 ا ا مشيرا  دعاءالقومي تعليما  لوزارة الداكلية بالتقصي عن صحة هذه اال اشمنمجل  ذلك أعط  

بقلم مدير أمن  عم  عل  أن يكون التقرير النهائي موقعا  ن التعليما  شمل  طلب تحقي  مُ أ إل 
ثم ألح  بتقرير ثان  استكبارا االرئاسة دائرة  إل أنجز ال ري  أول تقرير  5444شباط ا وفي أنقرة

ا 5444ر إذا 59يا وكان ذلك في اشمنمن منتسبي جماعة غولن في السلك  551اء سمأتضمن 
جود  "الساب   أنقرة أمنووف  رواية مدير  1961 "كار  الب د إل هرب غولن  أياما بث ثة بعده
 فور علم  بالتحقي  حول نشاط تركيا كار  إل فر  فت  اهلل غولن جماعة الكدمة ن زعيمف  "سارال

ترأ  اللجنة التي كتب  أول تقرير يبين كطر   أن إل  ا مشيرا  5444عام  اشمنبجهاز  جماعت 
                                  
{194} Cristna Maza , Did this CIA Agent try to overthrow a Foreign Government ? Who is  
Graham Fuller? ON 12/1/17, news week, https://www.newsweek.com 
{195}  Helen Rose Ebaugh ,The Gülen Movement, Op. Cit,p 22 

) تددددددم الدددددددكول فددددددي ا 08/2/8108نشددددددر فددددددي الجزيددددددرة تددددددركا ؟ا ميركدددددداشهددددددرب غددددددولن   ذاا لمددددددعرفددددددان بددددددوزان {196}
        http://www.aljazeera.net(ا رابط : 81/1/8102

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/46098595-9d58-409f-b4b4-1f24b6d67651
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/29a58d31-a178-4266-8349-55ba9734bf78
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Helen+Rose+Ebaugh&text=Helen+Rose+Ebaugh&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Helen+Rose+Ebaugh&text=Helen+Rose+Ebaugh&sort=relevancerank&search-alias=books
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إثر التقرير قبل أن ينهوا  وفريق  عزلوا جميعا   أن وأضاف سارال 1 اشمنفي سلك  تغلغل جماعة غولن
 1971عملهم بالتحقي  حول تغلغل غولن وجماعت  بدعوى التنص  غير الشرعي

ذ محاضددددر فددددي جامعددددة وهددددو أسددددتا أوغلددددوتركددددي يدددددع  نسدددديب رفددددا أكدددداديمي  8110عددددام وفددددي    
أبدددرز فيهدددا وثدددائ  وأدلدددة تددددربط  أنقدددرةفدددت  اهلل غدددولن أمدددام محكمدددة شدددبكة ضدددد دعدددوى قضدددائية  أنقدددرة
ولن فددددي أن المقددددر الددددذي يسددددكن فيدددد  ُغددددزاعمددددا   ااشميركيددددةالمكددددابرا  و فددددت  اهلل غددددولن شددددبكة بددددين 

جددددددد "نسدددددديب وبعددددددد فتددددددرة قصدددددديرة وُ وتحدددددد  رعايتهدددددداا  اشميركيددددددةبنسددددددل انيا مددددددن تصددددددميم المكددددددابرا  
 اشمدددن أجهدددزةا وهدددو مدددا كشدددف عدددن تغلغدددل من مدددة غدددولن فدددي  دددروف غامضدددة" مقتدددوال  فدددي أوغلدددو

كمددددا ذكددددر   اشميركيددددةارتبدددداط الجماعددددة بالواليددددا  المتحدددددة التركيددددةا وسددددلط الضددددوء علدددد  احتمددددال 
 .198الصحف التركية

 رغم و 1 اليا  المتحدةدائمة في الو  إقامةوكان غولن قد تقدهم ك ل تلك ال ترة بطلب للحصول عل     
قيما  في الواليا  بق  مُ  ااشمريكيةرفض طلبات  التي تقدم بها في التصني ا  المكتل ة للت شيرة 

المحكمة للحصول عل   إل تقدم غولن بطلب جديد  6119حزيران  9وبتاري  ا اشميركيةالمتحدة 
 ستكبارا االسؤولون بوكالة كطاب توصية كان من بين من كتبها ل  م 51 إل  مستندا   إقامةإذن 

ا وفي المدافعين عن الحوار بين االديان وأكاديميون أمريكيون ومجموعة من أبرز (CIA) المركزية
الغ  محكمة فيدرالية اميركية قرارا  عدم من  غولن الت شيرة بسب نق  اشدلةا  01/1/8112

 . 199 يةاشميركالداكلي منح  " البطاقة الكضراء"  اشمنوطلب  من وزير 
التركيةا  ستكبارا االساب  في غوندي  المدير الساب  الوري عثمان ا نشر نُ 8100وفي عام    

صدر باللغة التركية عرض في  مذكرات   ومستشار رئيسة الوزراء في التسعينيا  تانسو تشيلرا كتابا  
ة ياإس من حركة فت  اهلل غول"تح  عنوان " شاهد قريب عل  الثورا  وال وض " قال فيها إن 

منذ منتصف  CIA قد قدم  الغطاء لد اشميركيةالعالمية ومركزها في بنسل انيا بالواليا  المتحدة 
ك ل عقد التسعينيا   أن ا ونشر  صحي ة الواشنطن بوس  مقتط ا  من ا كشف في  "التسعينا 

قاعدة لمئا  من كان  مدار  غولن في الدول اآلسيوية التابعة ل تحاد السوفيتي الساب  توفر 
                                  

 ا مرجا ساب   عرفان بوزان {197}
) تدم الددكول  ا8/2/8108ا نشدر فدي 80فيدديو متدرجما موقدا عربدي  –تعرف عل  غولن محرك الدولة العميقة  {198}

 /https://arabi21.com/story/932391رابط :  (ا0/1/8102في
 

{199} Helen Rose Ebaugh ,The Gülen Movement,Op,Cit,p 25 

https://arabi21.com/story/932391/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Helen+Rose+Ebaugh&text=Helen+Rose+Ebaugh&sort=relevancerank&search-alias=books
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ا ف ن مدار   وك ء وكالة المكابرا  المركزية تح  غطاء معلمي اللغة اإنجليزية. ووفقا لغوندي
تابعا لوكالة  عمي    081اكستان وقيرغيزستان وحدهما آو  ما يقارب بغولن الواقعة في أوز 

 دراليا غولن "مكتب التحقيقا  ال في مصادر رسمية   . وقد وص 200ية" ريكياشم ستكبارا اال
 .201 ." حد الشكصيا  الرئيسة في عمليا  وكالة المكابرا  المركزية في آسيا الوسط  والقوقازك

ل دت  اهلل المسداعد السداب   أردوغدانالددكتور لطيدف  اشميركيدةغولن ما المكدابرا  ع ق  كما أكد    
 ا8108 انقد بة سدنوا  مدن محاولد 8قبدل  8108عدام حركدة غدولن  عدن أردوغانانش  قد ا و غولن

ذكراتدد  وشددهادات  فددي عدددة كتددب ومقدداب   نشددر مُ غددولنا وقددد  إقامددةوكددان يقدديم فددي بنسددل انيا فددي مقددر 
ا وان غدددولن أكبدددره فدددي عددددة اميركيدددة أجهدددزةتل زيونيدددة أكدددد فيهدددا وجدددود ع قدددا  بدددين فدددت  اهلل غدددولن و 

 .202 "اشميركيةية اشمن جهزةاش إل قدم تقرير شهري عن نشاط الحركة " يُ  أن مناسبا  
في سايلورزبور  في بنسل انيا  إقامةورا  أن حصول غولن عل  لجوء ما يمكن القول أومن هنا    

ا ي دولياستكبارات ميركية ذا  ن وذأجها  " ما  قلعل  اشومتينة وطويلة اشمد يعك  ع قة قوية 
"  اإرهاب" بدعم في تركيا  تهم رسميا  هو ما و كبيرةتركية  ةإس ميكصية غولن ش أنكاصة 

 1 وهو ما اعتبره البعض دلي   مؤكدا  عل  ارتباطات  المشبوهة س  " الدولة العلمانية"أوبتقويض 
 

    التربويةغولن مبراطورية إل األميركية USAIDوكالة التنمية دعم وتمويل ثانيااـ 
قددر عدددها بحدوالي امبراطوريدةا وي إلد قدرب أيدة ضدكمةا هدي تعليمدير حركة الكدمدة مؤسسدا  تُ     

 .203 دولة في أنحاء العالم 011وأل ي مدرسة في أكثر من  األف مدرسة في أنحاء تركيا
متهمددة بمحاولددة االنقدد ب ال اشددلة تدددير من مددة "فددت  اهلل غددولن" ال اشمريكيددةالواليددا  المتحدددة وفددي    
بكا  مدددار  فيهدداا مدرسددة بن ددام التعاقدددا لتشددكل بددذلك مددن أكبددر المن مددا  التددي تدددير شدد 091حددو ن

                                  
{200} Jeff Stein, Islamic group is CIA front, ex-Turkish intel chief says,Washingtonpost, 
Op. Cit,p 3 

 2مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولر ا مرجا ساب ا    {201}
لبرندددامج بددد  حددددودا قنددداة الجزيدددرةا نشدددر فدددي  أردوغدددانيدددف يلتقدددي اهلل ويدددتكلم معددد ا مقابلدددة مدددا لط أنددد غدددولن قدددال  {202}

  https://www.aljazeera.net( رابط: 0/1/8102ا ) تم الدكول في 01/2/8108
ا ) تدددم 82/2/8108ا نشدددر فدددي اشوسدددطدولدددةا جيددددة الشدددر   011مددددار  غدددولن.. أسدددرار الكيدددان المدددوازي فدددي {203}

      https://aawsat.com(ا رابط: 0/2/8102الدكول في 
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مليددون دوالر مددن  111ا تدددير نحددو أنهددوهددذا العدددد الكبيددر مددن المدددار  التددي بحددوزة المن مددةا يعنددي 
 . 204 .ألف طالب 81عائدا  الدولة المكصصة لهذه المدار  ويدر  فيها كل عام ما يقرب من 

ا ذ عقددددين تقريبدددا  تقدددديم تمويدددل رسدددمي شنشدددطة غدددولن فدددي العدددالم مندددب  الواليدددا  المتحددددة أبددددوقدددد    
المراكددز التعليميدة التابعددة لغددولن التددي  8118عددام  USAID للتنميدة الدوليددة اشمريكيددةومنحد  الوكالددة 

لقددب "مراكددز التعلدديم المتميددز". وعقددب ذلددك علدد  سددبيل المثددال ال تينيددة  أميركدداتعمددل فددي بولي يددا فددي 
المددار ا إذ كاند  المددار  ومراكدز  آالف إلد عدد المدار  التابعة لغولن كار  تركيا  تاري  وصلال

 .205دولة. 011تعمل في أكثر من   الط بية والجمعيا  التابعة لوالمباني الدرو  الكصوصية 
الددذي أنددتج فيلمددا  وثائقيددا  حددول شددبكة غددولن فددي  مددارك هددال أبدددى المكددر  الوثددائقي اشمريكدديقددد و     

ا عدددم اسددتغراب  مددن قيددام من مددة Killing Ed –بعنددوان التعلدديم القاتددل  اشمريكيددةالواليددا  المتحدددة 
سدددنوا  عدددن  1أجدددرى دراسدددة دقيقدددة اسدددتغرق   أنددد وقدددال  فدددي تركيدددا. انقددد بالكيدددان المدددوازي بمحاولدددة 

لم يستغرب من قيام هذه المن مدة بمحاولدة  أن ولنا من أجل إنتا  فيلم  الوثائقيا و غمدار  فت  اهلل 
ولن أكضددددع  العديددددد مددددن غددددن جماعددددة فددددت  اهلل ا شاسددددةلحكومددددة التركيددددةا بعددددد هددددذه الدر ة باطاحدددداش

 111مبلدغ  أكثر من اشمريكيةمن  السلطا  وتالسياسيين والصح يين واشكاديميين لن وذها في تركياا 
 .206" مدرسة في الواليا  المتحدة 011ة ولن من أجل إدار غمليون دوالر سنويا  شتباع 

 
 المعتدل ياإلسالمموذج غولن لن RANDمعهد البحوث الدفاعية دعم ثالثااـ 

 االدارةبرتباط باإجماعة غولن لالمصداقية ل تهاما  التركية ما يعطي وفي ن   السيا ا     
من مة التي يروجها اإع م المحسوب عل  اردوغان ضد المضادة السلبية الدعاية لي  ا اشميركية

من قبل شبكة فت  اهلل غولن لقاه تالذي  اإيجابيالدعاية والترويج والمدي  ا بل فحسبفحسبا  غولن
في أبحا  ودراسا  وكاصة  "المعتدل اإس مد" شبكا  نموذ  لبوص ها ا اشميركيةمراكز الدراسا  

 اإس مدراسة تح  عنوان "  فقد نشر المعهد .تابا للبنتاغونال Corporation andR معهد راند

                                  
مدرسددةا وكالددة  091نحددو من مددة غددولن اإرهابيددة تدددير أكبددر شددبكة مدددار  متعاقدددة فددي أمريكددا  هاكددان جوبددورا {204}

   a.com.tr/ahttps://www.a(ا رابط: 1/8/8102ا ) تم الدكول في 82/1/8102انباء االناضولا نشر في 
 جماعة إل  من مة إرهابية داميةا مرجا ساب من  -هيكل من مة غولن اإرهابية  {205}
أميركدددا منحددد  نصدددف مليدددار دوالر شتبددداع كدددولنا موقدددا تركيدددا  –مكدددر  وثدددائقي حدددول مؤسسدددا  فدددت  اهلل غدددولن  {206}

    post.net-www.turkey(ا رابط :  0/8/8102ا ) تم الدكول في 82/1/8108بوس ا نشر في 

https://www.aa.com.tr/a
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تحد  فيها باسهاب عن  8118عام  Civil Democratic Islam المدني الديموقراطي صدر 
عنوان " بشر  دراسة اكرى ن ا8118ترجم  عام  2005عام وفي  .207 سمشبكة فت  اهلل غولن باال

 اإس متحدث  عن   NetworksBuilding Moderate Muslimة معتدلة إس ميبناء شبكا  
 .  208جماعة غولن التربوي الصوفي الحداثي " الذي تتبناه  اإس م في  نموذ  "  مجدو المعتدل 

يم يتصنيف وتق باستراتيجية لها ع قة لشبكة غولن "راندمركز "قف كلف دعم المشروع الذي ي   
راند"  "مدني ديموقراطي"ا قسم ف ي دراستها المنشورة تح  عنوان "إس مةا ياإس مالحركا  

جددينا وأوص  بدعم فئا : المتشددينا والتقليديينا والعلمانيينا والمُ عدة  إل  ةياإس محركا  ال
مساير للحضارة الغربيةا وكان مثالها اشبرز عل  ذلك فت   إس مينموذ   إل جددين للوصول المُ 

شديدة الت ثر بالصوفيةا ويركز عل   اإس محدي  يقدم صيغة لت وقد ورد في التقرير إن " اهلل غولنا
ا ويعتبر الدين مس لة ياإس مالتنوع والتسام  وال عنفا كما أن غولن يعارض تن يذ الدولة للقانون 

 .209 شكصية
لهذا و ا دوليا  ت  صور   صنع" ما القيم الغربية ةومتوافق ةمتصالح"  كشكصية غولنالترويج ل   

ا ومنها في العالم تاثيرا   اشكثرشكصية  011 أهمحد أ  ن ب كية وغربيةمج   امير صن ت  صحف و 
ي أمشروع  ونموذج  لدى الر في تسوي  غولن نجاح  إل ما يشير ا 210 8108عام  Timeصحي ة 

النقد والغربية  اشميركيةتكيل مراكز الدراسا  والصحف مقابل وبالا يةالغربو  اشميركيةالعام والنكبة 
 .  أردوغانالذي يمثل   "اإكوانيد" بوصوف المالسياسي  اإس مذ  و نمعل  الدائم والهجوم الشديد 

منطقية وأدلة  ججا  حُ  اشميركية االدارةبفت  اهلل غولن صلة حول  ةالتركيجد الشكوك وبناء علي ا ت   
يدير من  اشميركيةبنسل انيا مقر ضكم جدا  في والية في الطويلة ولن تواجد واقامة غ قنعةا كاصةمُ 

 ومؤسسا  ومدار  وجامعا  مراف جمعا  و منها مُ و ا وشبكت  التركية والدولية حركت ك ل  
حاطة في  ضكمة م  يضم الكا  اقامت  مقره وشركا  ومصارف وبنوكا إضافة ال  إن ن   

الي   استندهكتار وف  تصري  رجب طيب اردزوغان الذي  911 إل تصل  جراءا  أمنية كاصةا ب
 غولنالواليا  المتحدة تقدم لمن مة قائ   أن " ا اشميركية االدارةحركة غولن بالصلة ب إتهامفي 

                                  
{207}Civil Democratic Islam, RAND,2002, in: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf 
{208}Building Moderate Muslim Networks, RAND,2005,in: https://www.rand.org,p21-26 
{209} ibid 

 21إزغي باشارانا مرجا ساب ا    {210}

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf
https://www.rand.org/
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سنويا  لتشغيل من مة الكيان الموازي المتهمة مليون دوالر  211و 211ما بين "  إل تصل ميرانية 
 911 -رض تقدر مساحتها ب ربعمائة هكتار أقطعة من مة الزعيم ا وقد منح  نق باالبمحاولة 

يدير انط قا منها فروع من مت  حول ا التي اشميركيةراضي والتحرك عل  اش قامةلإل  -هكتار
 . 211 هذا اشمر مهم من ناحية فهم من يقف وراء هذه المن مة "و العالما 

شراف ورقابة او تح  رعاية حتما  تقا سالكطورةا هذه و  االحجمإس ميةا بهذا  ن حركةف  اوب  شك   
مول ن يُ لاصة أن غو ا من الناحية االستكباراتية الوقائية عل  أقل تقديرا كميركيةاشالمكابرا  

مؤسا  بين من ضكم هي اش ن سهاا ميركيةاشواليا  من العدة في مؤسسا  ومدار  وجامعا  
 جنبية. اشا  لجاليا
 

 لالبناال حاولة بالتورط في م ألميركاالتركي  اإلتهام ستندات قرائن وم ـ المبحث الثاني
ال  أدلة وقرائن تربط شبكة غولن  نق باال  السلطا  التركية إتهام أميركا بدعم استند   

  دلكنها وج. كما عرضنا في المبح  اشول نق باالوهي أدلة سبقة عل   ابالمكابرا  اشمريكية
اتهم حرييين وتصكاشمير والدبلوماسيين ريقة تصرف وأداء المسؤولين عددا  من اشدلة  هر  في ط

نجرليك التركية التي يديرها ضباط إتصرف قاعدة طريقة أيضا  و وبعده.  نق باالثناء إفعالهم أوردود 
القنصلية كل من تصرف طريقة يضا أالحلف اشاطلسيا و من ومة من بص تهم جزء  أميركيون 

 ن صل  في فقرتين: سنقرةا وهو ما أوالس ارة اشميركية في 
 

 وبعده  ئهثناا  و  نلالباال قبل ى تحريض أميركي قرائن علـ  أولىفلرة 
 جهزةاشبعض ن أعل  تدل قرائن ومؤشرا  مستندا  وتصريحا  و نشر  السلطا  التركية     
تحريضا  أو تكطيطا  أو ا أردوغانعل   نق باالمحاولة والمسؤولين اشميركيين تورطوا بالشكصيا  و 

جون كيري تحذير برز من ك ل ا  بين الحكومتينا توتر الع ق إل  أدىوهو ما تدك   ومشاركةا 
 . لواشنطن بصورة رسمية أنقرةإتهام من مغبة نذاك آ وزير الكارجية االميركي

 :نق باالبعد  اشميركيةتحليل مسار الع قا  التركية التي تساعد في من القرائن  نستعرض بعضا    
 

                                  
 مليون دوالر لتن يم غولن سنوياا مرجا ساب   211الواليا  المتحدة تقدم  -أردوغان {211}
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  نلالباال قبل ميركين أومسؤولين صدرت من أوباما  ةعدائيات ريحتصـ أوالا 
  :" فاشل واستبدادي "  أردوغانبان  الشهير أوباماتصريح ـ 5
 الرئي  االميركي باراك رحص  نق باالمن قليلة  أيامبضعة أشهر و  9قبل  00/8/8108بتاري     

في مجلة " ذي "   jeffrey Goldberg:  الصحافي جي ري غولدنبر  نشرها في مقابلة شهيرة  أوباما
بصورة  أردوغانلرئي  التركي ا أوباماوقد وصف  .212" فاشل واستبدادي "  أردوغانبان   نتك "ات 

حتاج  في اا وكل ما  فاش   واستبدادي  اعتبره و ا يكان مصدر إحباط بالنسبة ل"  سلبية جدا  قائ   
 . 213."الشر  اشوسط هو عدد من الدكتاتورين االذكياء

ن كضر لقوى تركية داكل الجيل بالتحركا شعط  الضوء اشأ أوبامان أعتبر البعض اوقد    
في مصر  نق باالقياسا  عل  حالة ضباط الجيلا مؤسسة او عبارة "الديكتاتورين االذكياء" تعني 

اإكوان وسيطرة الجيل عبر وزير الدفاع السيسي عل  مقاليد الحكم واسقاط الرئي  مرسي وتجربة 
بصورة تدريجية  أوباماالمماثلة التي جاء  بعد تصري   اشميركية  بدليل تطور التصريحاا المسلمين

ومتسارعةا حي  رصد  عدة تصريحا  تحريضية علنية عل  لسان مسؤولين أميركيين كبار في 
شديدة  انتقدا ب أوباماعل   أردوغانرد وقد  .أردوغانعل   نق باال إل الملف التركي تدعو 

الديموقراطي  اإتحادتضا حدا  لحزب العمال الكردستاني وحزب  لم أميركاشن " قائ  :ا اللجهة
 . 214ووحدا  حماية الشعب الكرديا ف ن المنطقة تعيل حمام دم"

 أردوغانحول اقالة  أنلرةفي  ألميركاات السفيران السابلان تصريحـ 6
دة صرح س يرا الواليا  المتحا أوباماأي بعد يوم من تصري  الرئي   8108ر إذا 08في    

"مورتون أبراموفيتل" و"إريك إيدلمان"ا في ك ل مقالهما المنشور في  أنقرةالسابقين في  اشمريكية
لم يت كر و  215رجل دكتاتوري ويجب علي  تقديم استقالت  فور ا" أردوغانصحي ة "واشطن بوس "ا ب ن "

                                  
{212}  The Obama Doctrine  , The U.S. president talks through his hardest decisions 
about America’s role in the world, in : https://www.theatlantic.com    
{213} The Obama Doctrine, op. cit , p2 

)تم الدكول في  01/8/8108ا اورو نيوزا نشر في يتهم واشنطن بتحويل المنطقة إل  حمام دما موق أردوغان {214}
     https://arabic.euronews.com/2016/02/10(ا رابط: 02/8/8102

ول فددي ) تددم الدددكا 8108إذار  08فددي  نشددر ا موقددا تددرك بددر اانزعددا  الساسددة اشمددريكيين القدددام  مددن تركيدداا  {215}
    http://www.turkpress.co/node/19539(ا رابط: 8/1/8102

https://www.theatlantic.com/
https://arabic.euronews.com/2016/02/10
http://www.turkpress.co/node/19539
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اهيم كالن" تصريحا  الرئاسة التركية "إبر  اسمالرد التركي عل  هذه التصريحا ا إذ انتقد الناط  ب
اعبر حساب  عل  تويترا أن "زمن إعطاء التعليما  لتركيا قد ول  يا سادة"  .216 الس يرينا موضح 

"كورتولول تاييز" ب ن الدافا وراء  وجاء في مقال للكاتب التركينذاكا آوقد علق  الصحف التركية 
وازي" وحربها الجادة ضد عناصر تصري  الس يرين بمثل هذه العبارا  هو محاربة تركيا "للكيان الم

أن  إل اء هذا الدافاا من ك ل إشارة الس يرين قصيمكن است أن حزب العمال الكردستانيا مضي  ا 
تعمد إفشال عملية الم اوضا  ما حزب العمال  أن يعمل عل  مس  كل صو  يعارض ا و  أردوغان

موضحين أن "الديمقراطية ال يمكن أن الكردستاني واتج  نحو الدكتاتورية وال شل وعدم االستقرارا 
 .217 عل  رأ  الحكم" أردوغانتشر  شمسها في تركيا ما دام 

 يطالب بالتدخل فوراا  اللومي األميركي السابق األمنتصريح جون بيتر حنا نائب مستشار ـ 9
صرح جون بيتر حنا  8108تموز 01 انق بأي قبل شهر من  8108في منتصف حزيران     

الساب  في عهد جور  بول والعضو في لديك تشيني نائب القومي اشميركي  اشمنشار نائب مست
التي يديرها جيم  وولسي الرئي  الساب  لوكالة سي " مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيا "مجل  إدارة 

يشكل كطر ا عل  مصال  الواليا  المتحدة  أردوغانآي إي  في مقال نشرت  مجلة فورين بوليسي "إن 
 . 218" التدكل فور ا أوباماولذلك ينبغي عل   ااشوسطا والشر  أوروباا و مريكيةاش
 

   "أردوغانعلى  سيلع انلالب" أي لبولبلبنتاغون المستشار العسكري ل مايكل روبنتصريح ثانياـا 
مستعدة  أميركااشمريكي مايكل روبين تصريحا  قال فيها ان الباح  أطل   80/8/8108بتاري     
  .219 أردوغانة بالرئي  التركي رجب طيب طاحيستطيا اش انق براف ب ي  عتل

ن أميركا»مركز نق   عن  80/8/8108بتاري  في في الصحف التركية وقد نشر التصري     
من مراكز   ن بالمعروف   American Enterprise Institute for Policy« انتربرايز انستيتيو 

المهمة والمؤثرة في تقييم االوضاع الدولية من وجهة ن ر المحاف ين  ةاشميركيبحا  الدراسا  واش

                                  
 ا مرجا ساب انزعا  الساسة اشمريكيين القدام  من تركيا {216}
 المرجا ن س        {217}
 ا ساب  جمر عميل بنجمينا  {218}

 مرجا ساب  ا موقا ترك بر ا  ردوغانيطي  ب انق بأي نحن مستعدون لدعم   -سيناتور أمريكي{219}
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    .220« ؟أردوغانعسكري ضد  انق بهل سيكون هناك »ميركيا تح  عنوان الجدد واليمين اش
 من الصحف التركية وترجم 0/8/8108شر بتاري  ن أن يتبين صلي الن  اش إل وبالرجوع    
ن قيمة أنتباه والجدير باإ .221لرأي العام التركيعل  إهتمام احاز و  81/8/8108بتاري   ابياأس

 8119و 8118بين عامي عمل وقد  افي البنتاغونكبير ضابط ساب  تصري  روبن تنبا من كون  
ا سلطة التحالف المؤقتة في العرا  إل منتدابا  والعرا ا وكان  إيرانمكتب وزير الدفاع لشؤون ل مديرا  
تحد  في وقد ا 222ذا  الصلة  اشوسطعدد من مل ا  الشر  في ركي و كص  بالملف التمتُ وهو 

نكرط فيها قوى أحديقة غيزي التي  أحدا عن " الربيا التركي" لح ة وقوع  8108العام  ذأكثر من
ا ومما جاء في مقال روبن " بينما الواليا  المتحدة تحت ل أردوغانسقاط حكومة تركية عديدة إ

ابتعد الغاز  اسطنبول في ن   الحرية أكثر ف كثر. اشتراكةا وجد ياإس مية بتركيا كنموذ  للديمقراط
الغاضبينا  اشتراكعن المساجد التي استمر  لقرون حي  اشتبك  الشرطة ما الحشود المتزايدة من 

 . 223المشرحة"  إل المستش  ا وبعضها  إل ف رسل  أكثر من ألف 

بقدر ما كان  لم يكن تساؤال   نيروبمضمون مقال ان  كاتر اعتبر المسؤولون والصح يون اشوقد   
الم ئمة للقيام  سبابروبين في شرح اش عسكريا فبعد أن است اض انق بتحريضا  جليها  عل  القيام ب

ي في تركيا بشكل سوداويا اشمنو  االقتصاديعسكري من ك ل تصويره للوضا السياسي و  انق بب
ل حرب أهلية و  إل ر وأن ذلك سيؤدي في نهاية اشم  أن أنه التحليل يؤكهد  إل تقسيم تركياا أشار  ا 

ويضع  ودائرت  كلف القضبانا وأن ينجو بذلك  أردوغانسيكون باستطاعة الجيل أن ينقلب عل  
في العالم  عل  أنه أحدا   ا ومؤكدا  «الكطهة في مصر»تقليد  إل دون أي تبعا ا داعيا  الجيل التركي 

                                  
ومددن بددين المسددؤولين السددابقين  . والمعهددد مددرتبط بالمحدداف ين الجددددا0282المعهددد ذا ميددل يميندديا تاسدد  عددام  {220}

 القدومي السداب  فدي اشمدنالذين لهم ع قة بمعهد إنتربرايز: الس ير اشمريكي في اشمم المتحدة جون بولتون )مستشدار 
 .عهد ترامب( ونائب وزير الدفاع الساب  بول وول ويتز

{221} Michael Rubin. Could there be a coup in Turkey?. March 21, 2016, in:  

http://www.aei.org/publication/could-there-be-a-coup-in-turkey  
ومحاضر كبير في كلية الدراسا  العليا البحرية. كدان يعمدل سدابقا (AEI) باح  مقيم في معهد امريكان انتربرايز {222}

بمنصب مسؤول في وزارة الدفاعا حاضدر روبدن فدي التداري  فدي جامعدة ييدلا الجامعدة العبريدةا جامعدة جدونز هدوبكنزا 
   يم كردستان العرا .أقلمانية وص ح الدين ودهوك في وعمل محاضرا زائرا في كل من جامعة السلي

{223}Michael Rubin: The Roots of the Turkish Uprising, June 3, 2013,in: 
https://www.wsj.com 

http://www.aei.org/publication/could-there-be-a-coup-in-turkey/
http://www.aei.org/publication/could-there-be-a-coup-in-turkey/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323469804578523143694345664
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بدليل ما حصل في مصرا وما  »إن جرى  أردوغانو يتدكل لحماية أمر ا اشلن يعترض عل  هذ
  .224 «ا  السابقةنق باالك ل  أيضا  حصل في تركيا 

إشارة البدء لعناصر تابعة " للكيان الموازي ثابة بمهذه التصريحا   أنوقد ساد االعتقاد في تركيا    
وهو كاتب في صحي ة " أوزان كوتاهايلي اسمر "ا كصوصا  أنه انق ب"داكل الجيل للتحرك وتن يذ 

 أياما أي بعد ستة 8108مار   81صباح المحسوبة عل  الحكومةا كان قد نشر مقاال  فيها بتاري  
أنه الطيار الذي أسقط الطائرة الروسية تابا لجماعة فت  "  إل فقط من مقال مايكل روبينا أشار في  

أنه حوالي  إل أنه هناك تقارير تشير  إل ة ما روسياا الفتا  فعل ذلك لتوتير الع ق أن اهلل غولنا و 
 .225"جماعة فت  اهلل غولن إل ينتمون التركيهة « 08 –أف »من طيهاري مقات   الد %11
 

 قادم  انلالبحدوث ليناريو محتمل تتنبأ بس األميركيةمجلة فورين آفيرز ثالثااـ 
الكونغر  ووزارة الكارجية القريبة من أوساط  اشميركية« فورين آفيرز»لم تتردهد صحي ة     

 .226 قبل وقوع  «العسكري القادم في تركيا نق باال»في الحدي  صراحة عن  اشميركية
 Turkey's Next"  تح  عنوانGonul Tol للكاتبة  8108أيار 81بتاري  نشر مقال ي فو     

Military Coup   كتب  غونال تول مديرة مركز الدراسا   "  العسكري القادم في تركيا نق باال
  لحمل الضغينة تجاه أسبابالجيل التركي لدي  في الواقا "  اشوسطالتركية في معهد الشر  

بسطوة كبيرة عل  الشؤون السياسية في الب دا وقد فعل  مدار التاري  التركيا تمتها الجيل  اأردوغان
الحار   أن ا  عسكرية ُمجبرا  السياسيين عل  االستقالة وتعامل ما ن س  دائما  عل  انق بن هذ أربعة 

 .227 اشوحد للديمقراطية العلمانية الذي ال يكضا للُمسائلة"
أمر  غير وارد في الوق  الراهنا  نق باالبقدر ما أن " توقعاتها بالقول : تول الكاتبةوقد شرح      

ل الجيل في  التي حكم فيها حزب العدالة  09فالسنوا  الد اإاله أن هناك سيناريو محتم   قد يتدكه
حده ما من موقف الجيل تجاه العلمانيةا لكن النزعة االن صالية الكردية ال تزال  إل والتنمية ك ه   

قد يتدكل الجيل إن وصل الصراع بين حزب العمال  الحةالقوا  المس إل كطها أحمر بالنسبة 
                                  

 ا مرجا ساب  ردوغانيطي  ب انق بتعدون لدعم أي نحن مس  -سيناتور أمريكي {224}
 المرجا ن س   {225}
 العسكري القادم في تركياا مرجا ساب  االنق بغونول تولا  {226}
 المرجا ن س   {227}

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
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العنف الجماعي في مراكز  أدى إذاحده الكرو  عن نطا  السيطرةا كصوصا   إل الكردستاني وتركيا 
وقد عارض الجيل دعوة بعض ا كبير اقتصاديوحدو  انتكا   اشمنيار أنه إل المدن الغربية 

وهي مدار  تكصهصية ُتعده الطلبة  –كطيب  -إمام  الدوائر الحكوميهة إلتحا  كريجي مدار 
 . 228 " في الكليها  العسكريهة -ليصبحوا دعاة وكطباء يعملون في الحكومة

قبل شهر ونصف عل  وقوع  اشميركيةمجلة فورين أفيرز الدورية السياسية ما نشرت  أن  والم ارقة   
ية " في قلب المدن التركيةا هو ما اإرهاب  زدياد معدل " الهجماوحديثها عن ا يةانق باال المحاولة

التركية لهجما  مدوية  ندحي  تعرض  المُ  8108حصل بال عل ك ل شهري حزيران وتموز 
 82/8/8108بتاري   اسطنبولأبرزها الت جيرا  االنتحارية في مطار أتاتورك الدولي في مدينة 

  .جريحا   882قتي  و 92بحياة  آنذاك أود 
 

 بعده ها منرتباكاو  نلالباال إلنجاح  أميركارط تو ئن على قرارابعااـ 
واشدلة التصرفا  بعض من ك ل بالتورط  أميركا إتهام   اليها تركيا في استندهناك قرائن     

هي لم تتصرف كحليف وثي  لتركيا كما تقتضي  متطلبا  التحالف فا ال رفية  واإعترافا  والوثائ 
مر جعل تركيا أا وهو نق باالفشل الت كد من حين  إل كاذ الموقف عاما ا وتريث  في ات 81منذ 
  : مستندا الو قرائن نماذ  لهذه الوفيما يلي ا واشنطنمن تورط كد  تت
  نلالباال  أحداثوقوع وخالل أثناء  األميركيةبيان السفارة ـ 5
أصدر  بيانا عل  موقعها الرسمي تحذر فيها الرعايا  أنقرة في اشميركيةأن الس ارة  كان الفتا     

 Turkish  التركية اشمريكيين من أعمال عنف محتملة في  ل حدو  ما وص ت  بد" اإنت اضة
Uprising ودع  الس ارة ا عسكري عل  الحكومة المنتكبة انق بوجود  إل يشير  أن" دون

اإحتماء في منازلهم وعدم الكرو  منهاا ما االتصال بذويهم  إل المواطنين اشمريكيين في تركيا 
 .  229 ا لطم نتهم عل  س متهمحدا وت كيد س متهم في  ل هذه اش

وفت  المجال لتكهنا  واسعة بش ن الموقف اشمريكي هذا التحذير الرأي العام التركيا  وأثار   

                                  
 االنق ب العسكري القادم في تركياا مرجا ساب غونول تولا   {228}

{229} Megan Garvey, “State Department to U.S. citizens in Turkey: Do not go to our 
consulates or embassy,” Los Angeles Times, 16/7/2016, 21/7/2016,in: 
http://goo.gl/Kq4b2z. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/dbbbe0c7-3a66-4ede-8052-f2e0dd9c9298
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ولهذا  .لها ةاشوروبيو  اشمريكيةا وكصوصا في  ل ت كر اإدانة نق باالوالغربي من محاولة 
 ية باالنت اضةا وقام  بحذف وصفنق باالعن وصف المحاولة  أنقرةفي  اشمريكيةتراجع  الس ارة 

ط   نار في أنحاء مكتل ة من الب دعمليا  عسكر " وتحدث  عن  "االنت اضة"    ."ية وا 

 عبر موقع ستراسفور أردوغانيات تواجد أحداثكانت ستزودهم ب أميركايين بأن انلالباعترا  ـ 6
ا نشر  صحي ة "أردوغانهي من كان  ستحدد مكان  اشمريكيةالواليا  المتحدة " تح  عنوان    

مراد » نة في فو  طيران القوا  البرية المقدميني ش   التركية اعترافا  قائد كتيبة الصيا
يين في نق باالتموز حول اجتماعات  التي أجراها ما الضباط  01 انق بالذي شارك في  «بوال 

رجب طيب » القوا  المسلحة التركيةا والتي كشف فيها عن كطة اكتطاف ك  من الرئي 
«. افكان اال» ووزير الداكلية التركي «نهاكان فيدا» التركية ستكبارا االورئي  جهاز  «أردوغان
 نق باالفي ليلة  «أردوغان» يين في تحديد موقا ومكاننق باالفي حال فشل   ن ب «بوال » واعترف

ف ن اشمريكان كانوا سيساعدونهم في هذا الكصو  حي  كانوا سيقدمون لهم معلوما  دقيقة عن 
  .230يا  تواجد الرئي  التركي أحداثمكان و 

يا  أحداث اشميركية ستكبارا اال  جهزة  باتعروف بارتباطالم ال عل نشر موقا سترات وروب   
مطار »من  أردوغانانط   طائرة اثناء  أردوغانوتحركا  طائرة الرئي  التركي رجب طيب 

من مساء الجمعة بتوقي   88:91 نحو كان  الساعةحي  بالقرب من منتجا مرمري  « داالمان
ا فيما  له  الطائرة تدور في مسار تحلي  ثاب  جنوب 8108تموز  01في  نق باالليلة  غرينتل
ا  من الرصا  في مطار اتاتوركا قبل أن تهبط قبيل الساعة اسطنبول ا بينما كان ُيسما أزيز زكه

 . 232ناصول ا ما أثار شبها  الجها  التركية وف  وكالة اش231الثالثة من فجر السب 
  اللجوء السياسي أردوغانخبر طلب  األميركيةريب وكاالت األنباء ستـ 9

طلب  ا  كاذبا  حولوالغربية عامة وبكثافة كبر  اشميركيةتسريب وكاال  اشنباء الح  المراقبون     

                                  
ا 80ا موقا الكليج الجديد وموقا عربي أردوغانيون كططوا لطلب العون من أمريكا في تحديد مكان االنق ب {230}

 https://thenewkhalij.news/node/42868رابط   ا (0/8/8102) تم الدكول في ا 82/1/8108نشر في 
{231} Tracking #Turkish President Erdogan's airplane, now over Sea of Marmara, 15 Jul 
2016 .in: https://twitter.com/stratfor/status/754106444778176513 

يةا موقا صحي ة صباح االنق بتواج  أسئلة صعبة حول نواياها وع قتها بالمحاولة  اشمريكيةسترات ور   {232}
 https://www.dailysabah.com(: 08/8/8102ا ) تم الدكول في 82/1/8108التركيةا نشر في 

https://thenewkhalij.news/node/42868
https://twitter.com/hashtag/Turkish?src=hash
https://twitter.com/stratfor/status/754106444778176513
https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/29/stratford-faces-questions-about-intentions-behind-its-broadcating-during-and-after-coup-attempt
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ونوع ا نق باال حدا شأطلسية سريعة  -اللجوء السياسيا وهو ما دل عل  مواكبة أميركية  أردوغان
  طانل طولجا واشنطن في لمراسلها مقاال التركية "حريي " صحي ة نشر  فقد .نق بل المساندة من 
 تسريب وراء مأنه البنتاغون في ضباط أن في  أكد اآلن"ا ستبدأ جولن ما واشنطن "أزمة عنوان تح 
  .233 ألمانيا إل  اللجوء أردوغانرجب طيب  الرئي  التركي طلب عن اشنباء
 تسريب بهدف اشميركية  MSNBC قناة إل  تحد  قد الضباط هؤالء أحد أن "طانل" وأضاف     
 ما وتحد  اشمريكية الكارجية إل  ذهب ن أ وأكد االعالمية اإع م وسائل إل  المعلومة هذه

طلب  أردوغان أن من المنشر كبرال مصدر عن وس لهم اشمريكيين لمسؤولينوا الدبلوماسيين بعض
 أي ن ي وحاولوا رسميةا جهة الكبر مصدر يكون أن يمكن ال أن   ل فقيل األمانيا إل  اللجوء

 .234 تؤل   أو الكبر تكترع أن يمكن ال MSNBC مثل قناة إن ب صرار قال لكن  لهما مسؤولية
 المتقاعد الضابط ب هور مستشهدا نق بل  باالنحياز واتهم  اشمريكي اإع م "طانل" وهاجم    

 هذا نجاح تمني  معلنا نيوز فوك  شاشة عل  بيترز رالف اشميركي يلللج العسكرية المكابرا  في
 الديكتاتور هذا من تركيا ي لتكل اشكيرة ال رصة هو نق باال هذا ان "قال حي  علناا نق باال

 235 ."طيبون رجال الجنراال  هؤالء اكاطئة كطوا  وتتكذ ادارتنا تتسرع اال أرجو اياإس م
وسط  أردوغانوالغربية ب هور الرئي  التركي رجب طيب  اشميركيةاهتم  وسائل اإع م وقد     

ن  وسائل إع م أميركية نشر  وكاا العسكري ال اشلة نق باالا بعد محاولة اسطنبولمؤيدي  في 
وعل  ال ور نقل  وسائل اإع م الكبر الذي ا ألمانيا إل ربما يتوج   أردوغانعل  نطا  واسا أن 

 إل طلب اللجوء  أردوغان"ا أن أميركيا   عسكريا   عن ما وص ت  "مصدرا   نق ُ  اشميركيةبثت  الشبكا  
ورئي  حكومت  غير معلوم  أردوغانن مكان وكا .اسطنبولألمانيا بعد تعذر هبوط طائرت  في مطار 

السلطا  التركية ل ت  اهلل غولن  إتهام ما و  .ا مما شجا عل  انتشار تلك اشنباءحدا منذ بدأ  اش
ا توقا البعض أن يكون غولن هو من سرب تلك المعلومة نق باالوجماعت  وراء محاولة   ن ب

 .236 اسطنبولضاربةا سوى  هور الرئي  التركي في ولم يحسم اشنباء المتا لإلع م اشميركي

                                  
ا ا )تدددم الددددكول فدددي 01/1/8108ألمانيددداا موقدددا ال جدددرا نشدددر فدددي  إلددد  أردوغدددانالبنتددداغون سدددرب كبدددر لجدددوء  {233}

 www.elfagr.org/2205818(ا رابط 01/9/8102
 ا مرجا ساب  ألمانيا إل  أردوغانالبنتاغون سرب كبر لجوء   {234}
 المرجا ن س   {235}
) تم ا 08/1/8108نشر في  ةاسكاي نيوز عربيموقا تكهنا  اإع م اشميركي في ساعا  اكت اء أردوغانا  {236}

   http://www.skynewsarabia.com (ا رابط:0/8/8102الدكول في 

http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=28982&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u0627%u0644%u062A%u0631%u0643%u064A&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=28982&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u0627%u0644%u062A%u0631%u0643%u064A&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=33404&ifr=1&kwn=%u0631%u062C%u0628%20%u0637%u064A%u0628%20%u0623%u0631%u062F%u0648%u063A%u0627%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=33404&ifr=1&kwn=%u0631%u062C%u0628%20%u0637%u064A%u0628%20%u0623%u0631%u062F%u0648%u063A%u0627%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=17657&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0627%u0631%u062C%u064A%u0629&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=17657&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062E%u0627%u0631%u062C%u064A%u0629&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=31628&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0628%u0644%u0648%u0645%u0627%u0633%u064A%u064A%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=31628&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0628%u0644%u0648%u0645%u0627%u0633%u064A%u064A%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=21644&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0645%u0633%u0624%u0648%u0644%u064A%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=21644&ifr=1&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0645%u0633%u0624%u0648%u0644%u064A%u0646&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=19734&ifr=1&kwn=%u0637%u0644%u0628%20%u0627%u0644%u0644%u062C%u0648%u0621&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=19734&ifr=1&kwn=%u0637%u0644%u0628%20%u0627%u0644%u0644%u062C%u0648%u0621&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=19734&ifr=1&kwn=%u0637%u0644%u0628%20%u0627%u0644%u0644%u062C%u0648%u0621&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13460&ifr=1&kwn=%u062A%u0645%u0646%u064A%u0647&exp=2205818
http://www.elfagr.org/list.aspx?kw=13460&ifr=1&kwn=%u062A%u0645%u0646%u064A%u0647&exp=2205818
http://www.skynewsarabia.com/
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  نلالباال ثناء أاميركي تحت اشرا  الواقعة صر  قاعدة انجرليك تخامسااـ 
ا أصدر  الس ارة 08/1/8108 بتاري  في تركيا نق بل  اشولاليوم وهو السب  صباح    

تمنا الكرو  والدكول من »ية أن السلطا  المحل إل ُتشير فيها « رسالة طارئة» أنقرةفي  اشميركية
ليهاا وقطع  الكهرباء عنها اف »درجة  إل وتمه رفا حالة الت هب في القاعدة «1 قاعدة انجيرليك وا 

 . 237 ا وهي أقص  حالة ت ههب في حال وجود كطر هجما  إرهابية«بي كون دلتا
جنددرال بكيددر أركددان فددان التركيددة رئددي  القاعدددة ال اشمددنا اعتقلدد  قددوا  نقدد بل  وفددي اليددوم التددالي   
ا كمدددا أوق ددد  الشدددرطة التركيدددةا سدددبعة مدددن العددداملين فدددي قيدددادة «انجيرليدددك»ضدددابطا  فدددي قاعددددة  08و

القاعدددة الجويددة الثالثددة فددي واليددة قونيددة بيددنهم قائددد الطلعددا  الجويددة مصددط   إرتددورك. وقددال مسددؤولون 
اسدددُتكدم  فدددي تمدددوين طدددائرا  م يشدددتبهون فدددي ان القاعددددة القريبدددة مدددن الحددددود مدددا سدددوريا أنهددداتدددراك 

   .238 نق باالعسكرية سيطر عليها من ذو محاولة 
اف »كدون القاعددة منطلقدا  لطدائرا  عدن هذا التركيز عل  حماية القاعدة لدم يد   مدن عبد . فعددا و    
فددي العددرا  وسددورياا إال أن « داعددل»بقيددادة واشددنطن ضددده تن دديم « التحددالف الدددولي»التابعددة لددد« 08
وقدد  )النداتو(.« اشطلسديحلف شمال »النووية التابعة لد سلحةتضمه أكبر منش ة لتكزين اش« انجيرليك»

كرجدد  منهددا الطددائرا  التدددي الجويددة التدددي « انجيرليددك»فتحدد  الصددحف التركيددة تحقيقددا  يطدددال قاعدددة 
«. اإرهدابالحرب علد  » إطاريستكدمها اشميركيون في ا وهي القاعدة التي أردوغانالحق  الرئي  

التددي « أنجيرليددك»فددي قاعدددة « إمددداد الوقددود العاشددرة»قامدد  الشددرطة التركيددة بعمليددة ت تدديل فددي قيددادة و 
أثددار الكثيددر و  فددي العددرا  وسددوريا.« داعددل»بقيددادة واشددنطن ضددده تن دديم « التحددالف الدددولي»يسددتكدمها 

ع طائرة أق وية المتمركزة في قاعدة إنجرليك الج اشميركيةتساؤال  حول عدم منا القوا   اشتراكمن 
ذه هد اشميركيدة االدارةوقدد ن د   .239التي شدارك  فدي المحاولدة 08لطائرا  أف  تزويد وقود في الجو

مددن  اللجددوء  أوبامددابلدددينا كمددا رفضدد  إدارة بددين ال ا تضددره بع قددا  التحددالفأنهددمعتبددرة ا ا اإتهامدد
 .240نق بفي التكطيط ل  السياسي لقائد قاعدة إنجرليك التركيا الذي ألقي القبض علي  لدوره

                                  
نقد   89قنبلة نوويدةا موقدا جريددة السد ير اللبنانيدةا رابدط موقدا لبندان  11شكوك بس مة   -أنجيرليكنغم اسعدا  {237}

   https://www.lebanon24.com(ا رابط : 0/1/8102ا) تم الدكول في 81/1/8108عن الس يرا نشر في 
 سترات ور اشمريكية تواج  أسئلة صعبة حول نواياها وع قتها بالمحاولة االنق بيةا مرجا ساب  {238}

{239} Mark MacKinnon, “Tensions grow as Turkey, U.S. trade rebukes after failed 
coup,” The Globe and Mail, July 18, 2016, 26/7/2019, in: http://bit.ly/29XEFnH 
{240} Tim Arango and Ceylan Yeginsu, “Erdogan Triumphs After Coup Attempt, but 

http://bit.ly/29XEFnH
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رتباك سادساـا    نلالباال  بعد فشل األميركية االدارةإحباط وا 
جلي اا ف ي أول رده  اشول ية في ساعاتها نق باالرتباك اشميركي في التعامل ما المحاولة كان اإ   

ن أمل  فعل عليهاا تنصهل وزير الكارجية اشميركي جون كيري من إدانتهاا واكت   بالتعبير" ع
 . 241بالهدوء والس م ووجود سلطة تدير شؤون البلد" 

 أوبامدداإال بعددد اتضدداح فشددلهاا فقددد عقددد الددرئي  بدداراك  نقدد باالعمليددة  اشميركيددة االدارةدن ولددم تُدد   
ا وانضدم إليد  كيدري نقد باجتماع ا ما فريق  لأمن القدومي فدي البيد  اشبديض صدباح اليدوم التدالي ل 

سكوا وات قوا عل  تجديد الدعم للحكومة التركيدة "المدنيدة والمنتكبدة ديمقراطي دا"ا ثدم عبر الهاتف من مو 
ليؤكد دعم واشنطن "المطلد " للحكومدة التركيدة  أوغلواتصل بعدها كيري بن يره التركي مولود جاويل 

التركيدددة علددد   اشزمدددةكدددل اشطدددراف فدددي  أوبامددداكمدددا تضدددمهن الموقدددف اشميركدددي دعدددوة  حددد ه فيهدددا  242
انعدددام  إلدد القددانون وضددبط الددن   وتجنهددب العنددف وسدد ك الدددماء وأي أفعددال تددؤدي  إطددارصددرهف فددي الت

وزيدر  إعد نوعلد  الدرغم مدن  .243 اإرهدابضدد بضدرورة اسدتمرار التعداون  أنقدرةاالستقرارا كما ذكهر 
فددي  الكارجيدة جددون كيددري عددن دعدم بدد ده لإلجددراءا  التددي تتكددذها الحكومدة التركيددة لتقددديم المتددورطين

حددذر فددي الوقدد  ن سدد  "مددن عواقددب التمددادي فددي هددذا اشمددر"ا   ندد القضدداءا ف إلدد يددة نق باالالمحاولددة 
"النداتو"ا علد   اشطلسديالن در فدي ع قدا  تركيدا بحلدف شدمال   عادةتلوي  كيري ب إل ووصل اشمر 

م "النداتو بقيدا  أسا  أنه لدى الحلف "متطلبا  فيما يتعل  بالديمقراطيدة"ا وعبهدر عدن أملد  فدي أن يقدو 
الموجهدة مدن دول أكدرى  دا انتقدا بد نه االأوغلدووقدد رده جداويل  244ما يجري فدي تركيدا بعنايدة فائقدة" 

                                                                                                   
Turkey’s Fate Is Unclear,” The New York Times, July 17, 2016, 26/7/2019, 
in: http://nyti.ms/29HAoRS 
{241} Secretary of State John Kerry responds to the possibility of a military coup in 
Turkey, Politico, July 15, 2016, 26/7/2019, in: http://politi.co/2asE4cE 
{242} The Situation in Turkey, Press Statement by John Kerry, U.S. Department of State, 
July 15, 2016, 26/7/2019, in: http://bit.ly/29ESio2 
{243} Readout of the President’s Update on the Situation in Turkey,” The White House, 
Office of the Press Secretary, July 16, 2016, 26/7/2019,in: http://bit.ly/2a19Aw6 
{244} Joint Press Availability With EU High Representative Federica Mogherini,” U.S. 
Department of State, July 18, 2016, 26/7/2019,in: http://bit.ly/29Vho5O 

http://nyti.ms/29HAoRS
http://politi.co/2asE4cE
http://bit.ly/29ESio2
http://bit.ly/2a19Aw6
http://bit.ly/29Vho5O


90 
 

 .245مستوى دعم المحاولة ال اشلة إل يرق   نق باالبش ن تعامل تركيا ما المشتب  بتدبيرهم 
االميركدي جدون كيدري مدن  عنددما أطدل وزيدر الكارجيدة أن الح  مقربون من الحكومة التركية وقد     

لددم يعلددن دعمدد  للحكومددة التركيددةا الشددريكة فددي حلددف شددمال " موسددكو ليعلدد  علدد  الوضددا فددي تركيددا 
نماثكناتهما و  إل والعضو في االئت ف الدولي ضد داعلا وال ناشد المتمردين العودة  اشطلسي قدال  ا 

إنندا سدمعنا التقدارير عمدا يحصدل. ال من غير المناسدب لدي التعليد  إال بدالقول  أن للصحافيين: "أعتقد 
أملك ت اصيل في هدذه اللح دة"ا قبدل أن يضديف: "أمدل فدي أن "يكدون هنداك اسدتقرار وسد م واسدتمرار 

عدددزز هدددذا الموقدددف شدددكوك بعدددض  .246" فدددي تركيددداا وال شددديء أضدددي   عمدددا يحصدددل فدددي هدددذا الوقددد 
يدددة. فقدددد اعتبدددر وزيدددر العمدددل  بنقاالالجهدددا  فدددي تركيدددا بددددور  محتمدددل  للواليدددا  المتحددددة فدددي المحاولدددة 

محمدددد زاهدددد غدددول مستشدددار اعتبدددر ا كمدددا 247 نقددد باالالتركدددي أنه الواليدددا  المتحددددة "دبدددر " محاولدددة 
 .248 نق باالفي التواط  هذا التحذير قرينة عل  ن ألحكومة التركية ا

القيادة المركزية  قال جوزيف فوتيلا قائدا اشميركيةية اشمنارتباك القيادا  العسكية و وعل  مستوى    
من حل اء الجيل اشمريكي في المنطقة سجنوا بعد  )سينتكوم(ا إن عددا   اشوسطفي الشر   اشمريكية
وأضاف فوتيل بقول ا أثناء  .اشمريكيةا بحسب صحي ة "وول ستري  جورنال" نق باالمحاولة 
ا والعسكريين عل  وجه  تراكاش" كان لدينا ع قا  ما كثير من الزعماء ا ياشمنآسبين"  مؤتمر "

في تركياا  نق باالمن أن فشل  مكاوف  الكثيرةن لدي  أا و الت ثيرا  عليها التحديد وأكش  من
 249 ."ة التركيةا قد تؤثر عل  عمليا  البنتاغون في المنطقةيواإجراءا  الحكوم

ن تعامل  معهم كان هناك عسكريون أتراك من الذي إذافوتيل عما  إل وعندما وج  السؤال     

                                  
موقا رويترزا نشر في  دعم ا إل يرق   االنق بوزير الكارجية التركي: انتقاد مقاضاة مدبري   {245}

    http://ara.reuters.com(ا رابط: 88/9/8102لدكول فيا ) تم ا02/1/8108
ا ) تم 80/1/8108نشر في جريدة النهارا ؟ا أردوغانومحاولة قتل  االنق بوراء  أميركاموناليزا فريحةا   {246}

          https://www.annahar.com(ا 9/8/8102الدكول في 
{247} Victor Kotsev and John Dyer, “Turkey blames U.S. for coup attempt,” USA Today, 

July 18, 2016, 26/7/2019,in: http://usat.ly/2a2WVfJ 
ا)تم 82/1/8108ا بوابة الشر ا نشر في االنق ببعد فشل  اشميركيةالع قا  التركية محمد زاهد غولا   {248}

 ./https://www.al-sharq.com/opinion/28/07/2016(ا رابط : 8/8/8102الدكول في 
ا ) تدم الددكول فدي 82/1/8108ا نشدر فدي 80تركيداا موقدا عربدي  انق بقائد سينتكوم يبدي مكاوف  من فشل  {249}
     rabi21.comhttps://a(ا رابط: 0/8/8102

http://usat.ly/2a2WVfJ
https://www.al-sharq.com/opinion/28/07/2016/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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وأضاف فوتيل أن  ."نعم أعتقد أن بعضهم في السجن الواليا  المتحدة رهن االعتقالا فقال: "
ال اشل "عل  المدى الطويل"  نق باالالعمليا  المعتادة استؤن   في إنجيرليكا لكن  قل  من ت ثير 

 اشتراككثير من الزعماء وقال: "كان  لدينا بالت كيد ع قا  ما ال .اإرهابعل  عمليا  مكافحة 
والقادة العسكريين عل  نحو كا . أنا قل  من مدى الت ثير عل  تلك الع قا ا ونحن نواصل 

بك ف قاعدة إنجيرليكا فهناك  أن  -دون الكوض في الت اصيل-وقال فوتيل  ."المضي قدما
 .  250 .ريكيةاشمالتركيةا وتؤثر عل  العمليا   اشمريكيةك فا  أكرى تعتري الع قا  

إن عملية التطهير التي " جيم  ك بر اشمريكيةقال مدير المكابرا  الوطنية في ن   السيا  و     
ال اشلة تعرقل التعاون في الحرب التي تقودها  نق باالتقوم بها تركيا للجيل هناك بعد محاولة 

الجنرال جوزيف فوتيل قال ك بر و وفي تصري  مشترك  251 ." الواليا  المتحدة ضد تن يم الدولة
ي بوالية كولورادوا إن عملية التطهير شمل  الكثير اشمنأسبن  "قائد بينما كانا يتحدثان في منتدى

 .252 "الذين تعاملوا ما الواليا  المتحدةا وألق  بالبعض في السجون اشتراكمن الضباط 
 

 نلالباال في  تركية على التورط االميركيوغير رسمية رسمية تصريحات ـ نية ثافلرة 
كرى عن أصدر  مجموعة من التصريا  والتلميحا  التركية عن مراجا وجها  رسمية تركيةا و    

أو أعط  الضوء اشكضر ل ا  نق باالتورط  في  أميركاجها  قضائية وصح ية تجما عل  أن 
 والتصريحا  :هذه التلميحا   نذكر من اأميركاال يمكن أن يحد  بدون علم ا  بهذا الحجم انق بوأن 
 

 6152 انلالبب أميركاتورط  إلىتلميحات رسمية تركية ـ  أوالا 
 طيب رجب التركي الرئي  الم  8108 تموز 01 في نق باال وقوع عل  أيام بعد    

 والحلف اشميركية االدارة إل  ملمحا دولية جها  وبين غولن من مة بين ع قة لوجود أردوغان
نشر  وفي مقابلة  253"نق باالربما يكون هناك عقل فو  عقل غولن دبر " أردوغان وقال ااشطلسي

                                  
 قائد سينتكوم يبدي مكاوف  من فشل انق ب تركياا مرجا ساب   {250}
ك بدددر: عمليدددة تطهيدددر الجددديل التركدددي تضدددر بدددالحرب ضدددد تن ددديم الدولدددة اإسددد ميةا وكالدددة رويتدددرزا نشدددر فدددي  {251}

  https://ara.reuters.com( رابط : 08/1/8102ا ) تم الدكول في 82/1/8108
 المرجا ن س    {252}
 ول مقابلة للرئي  أردوغان بعد االنق با قناة الجزيرةا مرجا ساب أ {253}

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7d99750d-9215-49f3-ac36-69fb0f7d09e5
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/7d99750d-9215-49f3-ac36-69fb0f7d09e5
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  1 254" مها عقل مدبرغولن أداة يدع"  أردوغانقال  نق باالمن وقوع  أسابيا بعد 
تددراك أ ا  عتقالهددا ضددباطب ميددركيين لتركيددا أضددباط  انتقدددا ردا  علدد   أردوغددانقددال فددي تصددري  آكددر و    

ا أن أن تعدددرف حددددودها جيددددا   اشمريكيدددةعلددد  الواليدددا  المتحددددة ن إ  المتحددددة " ايتعددداونون مدددا الواليددد
يدين فدي الجديل التركدي انق بال  تصريحا  بعض المسؤولين اشمريكيين وانزعداجهم مدن اعتقدال جندرا

      .255"يينا ومن هو العقل المدبر الذي يقف وراءهمنق باالمن يساعد  إل تشير وهي  مزعجة للغاية
للواليددا   ا اإتهامدد أردوغددانجدددد  نقدد باالمحاولددة سددنتين علدد  بعددد مددرور و  8102فددي عددام و      

وقددال  ابتسددليم  أنقددرةاليددا  المتحدددة وتطالددب المتحدددة بدددعم تن دديم فددت  اهلل غددولنا الددذي يقدديم فددي الو 
لددزعيم "فيتددو" هكتددار مددن اشرض  911الواليددا  المتحدددة قدددم  "كدد ل مددؤتمر صددح يا إن  أردوغددان

الواليددا  " ن إوأضدداف الددرئي  التركددي  257 ."ا التددي يدددير انط قددا منهددا فددروع من متدد  حددول العددالم256
هدذا اشمدر مهدم مدن ناحيدة فهدم و ا ن دوالر سدنويا  مليو  211و 211المتحدة تقدم لمن مة غولن ما بين 

 258 ."من يقف وراء هذه المن مة
تقف وراء  أميركااالجتماعي التركي سليمان صويلو بوضوح ب ن  اشمنوزير العمل و  صرحو    

لتحذير تركيا من  أميركادفا والغربيةا و  وهو ما أثار ضجة في الصحف التركيةا نق باالمحاولة 
ر يإلك أركان الجيل التركيلهيئة رئي  اشسب  القال و . 259ال اشل نق باالبها إتهام مغبة 
ال اشلة التي  نق باال)سي آي أي ( يقف وراء محاولة  اشمريكية ستكبارا االإن جهاز  باشبو 

وأضاف في تصريحا  ل ضائية سي إن إن ترك ونقلتها صحي ة  .260 8108تموز  01وقع  في 
                                  

) تدم الددكول فدي  1/8108/ 80نشدر فدي موقا سدكاي نيدوز عربيدةا  غولن أداة يدعمها عقل مدبر"ا  -أردوغان {254}
     http://www.skynewsarabia.com(ا رابط: 0/8/8102
ا موقدا الكلديج الجديددا نشدر االنقد بعل  أمريكا أن تلزم حدودها .. وهنداك دول لدم تهنئندا وق د  مدا  -أردوغان {255}

     https://thenewkhalij.news(ا رابط: 01/8/8102ا ) تم الدكول في 82/1/8108في 
 دمها السلطا  التركيةتسمية المن مة التابعة لغولن التي تستك  {256}
اة روسدددددديا اليددددددوم نقدددددد  عددددددن ندددددمليدددددون دوالر لتن دددددديم غددددددولن سددددددنوياا ق 211الواليددددددا  المتحدددددددة تقدددددددم  -أردوغدددددان {257}

    https://arabic.rt.comا رابط:  8/2/8102وكالة االناضول التركيةا نشر في 
 مرجا ساب  امليون دوالر لتن يم غولن سنويا   211تقدم  الواليا  المتحدة -ردوغان  {258}
التركية وأي تداعيا   اإتهاما  ... ما قصة هذهأردوغانومحاولة قتل  االنق بوراء  أميركاا موناليزا فريحة{259}

    https://www.annahar.comرابط :  ا 8108تموز   21ريدة النهارا نشر فيلها؟ا ج
ال اشلةا الكليج الجديدا  االنق بوراء محاولة  أيضا  هند القديميا رئي  أركان تركي ساب : السي آي أي  تقف  {260}

     https://thenewkhalij.news(ا رابط : 1/1/8102في  ا ) تم الدكول18/2/8108نشر في 

http://www.skynewsarabia.com/
https://arabic.rt.com/
https://www.annahar.com/author/241-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A9
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في  لن ؟و غأين يعيل :  ان هناك دعم كارجي في هذا المحاولةا وتساءلك» حريي  التركية اليومية
أن هذا الجهاز كطط  إل الواليا  المتحدةا من أعطاه ال رصة؟ السي آي أي ا مشيرا 

ولن يقيم في غهل » وتابا .261 إلحا  اشذى بالقوا  المسلحة التركية ولنغ من مةستكدامإ
من شيءا  في الواليا  المتحدة من أجل ال إقامةتصري  ومع   0222الواليا  المتحدة منذ عام 

الذين تسللوا للقوا  المسلحة " ولن غأتباع  أن باشبو  واعتبرستستكدم "ا  المكابرا المؤكد أن 
أن من يحركهم من الكار  لهم  إل  التركية لم يتصرفوا بم ردهم وهم ين ذون هذه المحاولةا مشيرا  

الكاصة؟ من يحركهم هم  همياهم ونواأهدافولن( لهم غالء )أتباع هل هؤ » وقالا الكاصة همانواي
ا «ولنغ» وعن طلب تركيا من الواليا  المتحدة تسليم «.هدافالذين لديهم هذه اش

ذاو  م سيواصلون استكدام اأنهلم تقم بتسليم ا فهذا يعني  إذا» «باشبو » قال سلمت ا فهذا يعني أن  ا 
 .262«.تاري  الص حية قد انته 

 
 الفاشل نلالباال انياا ـ اللضاء التركي يدعي على مسؤولين وموظفين اميركيين بث

 طال و  انشرتها الصحف التركية االرسمية العلنيةا  اإتهامالتركي عددا  من  دعاءنشر اإ   
 ال اشلا نذكر منها :   نق باالبالتورط بأميركيين مسؤولين 

  CIAالمركزية  ستخباراتاالوكالة  عمل بإيعاز منالتركي يتهم فتح اهلل غولن بال دعاءالاـ 5
 اإتهام  ا الئحة أنقرةقبل  محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية  88/1/8108بتاري     

يةا والتي جاء فيها أن المن مة باإرها” فت  اهلل غولن“بزعامة  الكيان الموازيالموجهة ضد من مة  
 .CIA 263المركزية  ستكبارا االا ووكالة اشمريكيةالواليا  المتحدة  وزعيمها يعم ن تح  إمرة

 CIAمشتبه ا بينهم "غولن"ا أن "عم ء من  18وورد في ال ئحةا التي أعدتها النيابة العامة بح     
ية تح  ستار مدار  استكبارات  يعملون عل  التغلغل داكل دول مكتل ة حول العالما وجما معلوما

فت  اهلل غولن ال يمكن  البقاء في والية بنسل انياا دون ا وان ية في تلك الدولاإرهابللمن مة  تابعة
لم تكن لديها مصال   إذاية بالبقاء داكل أراضيهاا اإرهابرعاية من أمريكاا وال تسم  لزعيم المن مة 

                                  
 ا مرجا ساب ال اشلة االنق بوراء محاولة  أيضا  هند القديميا رئي  أركان تركي ساب : السي آي أي  تقف   {261}
 المرجا ن س   {262}
) تم ا 88/1/8108بتاري  ا نشر لجزيرةموقا قناة ااإدعاء العام التركي يتهم غولن بالعمل ب يعاز من أمريكاا  {263}

  http://mubasher.aljazeera.netرابط : (ا 8/8/8102الدكول في 

http://www.watanserb.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a/
http://www.watanserb.com/tag/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ba%d9%88%d9%84%d9%86/
http://www.watanserb.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
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وكالة المكابرا  المركزية    ع قة صداقة ما رئي أن غولن" أسه  إل وأشار   .264وراء ذلك" 
 .0221265-0228بين اشعوام  آنذاكا مورتون أبراموفيتلا وأجرى لقاءا  مع  ما اشميركية

 مليار 011ا أن " غولن وجماعت  يتحكمون بثروة في تركيا والعالم تُقدر بد دعاءوكش   الئحة اال   
دوالرا حي  تضم تلك الثروة بنوكا ا وجامعا ا ومدار ا ودور سكن للطلبةا ومعاهد للدرو  

وتقوم هذه  ا وشركا  أكرى" الكاصةا ومؤسسا  إع ميةا ومطاباا ودور نشرا وشركا  شحنا
اهلل  اسمعبر كداعهم ب تركيا ية )الكيان الموازي( بجما أموال من المواطنين فياإرهابالمن مة 

 .266" اشمريكيةنتكابا  مجل  الشيوخ  ا  و  الرئاسيةاإنتكابا  والدينا ثم تتبرع بتلك اشموال لدعم 
 
 نلالباال بالتورط ب CIAفوللر نائب مدير  أهمالتركي يتهم غر  دعاءاالـ 6
التركي مذكرة توقيف بح  غراهام فولرا نائب الرئي   دعاءأصدر اال 8101 اشولكانون  0في     

وجاء في مذكرة االعتقال (CIA) اشمريكية ستكبارا الوطني التابا ل  ستكبارا االالساب  لمجل  
ف   نق باال أضا ليلة محاولة -في فند  بجزيرة بويوك اسطنبولأن فولر كان موجودا بالقرب من 

 .267 "هو هنري باركي اشمريكيةاجتماع ما مسؤول ساب  في المكابرا  المركزية 
   أميركا إلىتورط ضباط كبار بلاعدة أنجيرليك التي تدار أميركياا ولجوئهم ـ 9
ال اشدل الدذي  نقد باالالقضاء التركي تورط جنرال أمريكدي رفيدا المسدتوى بتحضدير بيدان كما اتهم    

وراء تحضدير بيدان " جدون"أن أمريكيدا يددع   إلد اء وأشدار القضد 61521 تمدوز 51ب د فدي شهدت  الد
 2681 معلوما اليةا إذ إن التحقيقا  استنتج  ذلك بعد تمكنها من الحصول عل  نق باالالمحاولة 

يينا كر  مدن البريدد اإلكتروندي لشدك  يددع  نق باال اسمأن أول بيان صدر ب إل توصل  النيابة و 
ا أعدد  "word وورد"ويتد لف البيدان مدن ثد   صدح ا  بصديغة  1يديننق باالوهو أحدد " ن عمرحسي"

ا وجددرى التعددديل عليهددا فددي تمددام السدداعة (أي قبددل أسددبوع مددن المحاولددة ال اشددلة)ا 6152تمددوز  7فددي 

                                  
 د مرجا ساب  اإدعاء العام التركي يتهم غولن بالعمل ب يعاز من أمريكا  {264}
 المرجا ن س      {265}
 ن س مرجا ال  {266}
 السي آي إي  وغراهام فولرا مرجا ساب مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن ب {267}
تدددم ) ا 92926159ا نشدددر فدددي 65ال اشدددلا عربدددي  االنقددد بتركيدددا تدددرج  تدددورط جندددرال أمريكدددي بتحضدددير بيدددان  {268}

      https://arabi21.com: ا رابط (52726154الدكول في 

http://www.watanserb.com/tag/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.watanserb.com/tag/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.watanserb.com/tag/%d9%88%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.watanserb.com/tag/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7/
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ا "كاتدب البيدان"في كانة  أن وأكد  التحقيقا   1من الشهر ذات  51في الد نق باالمن ليلة  66:91الد
أن البيدان اشصدلي صددر عدن جهداز كمبيدوتر مسدتكدم يحمدل هدذا  إلد ا وهدذا يشدير "جدون" اسدميوجد 

موجددود كددار  المؤسسددة  أندد التركيددةا مددا يؤكددد  اشركددانلددم يددتم العثددور عليدد  فددي رئاسددة  أندد ا إال سددماال
ملون هدذا ا والوقوف عند جميا اششكا  الذي يح"جون"ونتيجة لتحري النيابة عن المدعو 1العسكرية

همدا  سدموجدود شكصدين رئيسدين يحمد ن هدذا اال إلد في تركيا فدي تلدك ال تدرةا فقدد تدم التوصدل  سماال
ا إذ "جدددون ولكدددر"فدددي قاعددددة إنجرليدددك  اشمريكيدددةا والقائدددد السددداب  للقدددوا  "جدددون بدددا "السددد ير السددداب  

مددن " جددون ولكددر"ن وتددرج  النيابددة العامددة أن يكددو  1نقدد باالانتهدد  مهمتهمددا فددي تركيددا عقددب محاولددة 
ا وكددان علدد  صددلة بقاعدددة انجرليددك التركيددة التددي يشددرف ا كوندد  شكصددية عسددكريةنقدد باالأعددد بيددان 

 .269 . اشطلسيعليها جنراال  من الجيل االميركي والحلف 
 بالتورط   اسطنبولب األميركيةموظفيين اتراك في اللنصلية  إتهام  ـ 4
مذكرا  توقيف  اسطنبولمكتب المدعي العام في  أصدر 8108 اشولفي منتصف شهر تشرين     

 نق باال محاولة ا واتهمهما بالتورط فياسطنبول في اشمريكيةبح  مو  ين تركيين في القنصلية 
 .  أردوغان طيب رجب الرئي ا حكومةضد  8108 تموز في  اشلال
   نلالبال المدبر لعلل الاخفاء عادل اوكسوز ب األميركيةاللنصلية التركي يتهم  دعاءاالـ 1
عددادل " كت دداء ب اسددطنبولفددي  اشميركيددةمعلومددا  تؤكددد تددورط القنصددلية نشددر  السددلطا  التركيددة و     
 نقد باالالتركيدةا ليلدة محاولدة  اشمنذهب  قوا  ا وجاء فيها " نق باحد العقول المدبرة ل  "وكسوزأ

يددون يددديرون نق باال. كددان أنقددرةقاعدددة آكينجددي الجويددة فددي مدينددة قددازان التابعددة لمحاف ددة  إلدد ال اشددلةا 
ا ويحدداولون أن يقنعددوه اشركددانمددن تلددك القاعدددة العسددكريةا ويحتجددزون فيهددا رئددي   نقدد باالمحاولددة 

القاعددة التدي ال  إلد  اشمدنعل  الحكومدة المنتكبدة. ولمدا وصدل  قدوا   نق باالبالمشاركة معهم في 
   .270يمكن أن يدكلها غير الضباط والجنودا وجد  فيها رج  مدنياا وقام  باعتقال  

ان عملدد  تدددري  جماعددة غددولنا وكدد إلدد ا المنتمددي «عددادل أوكسددوز»كددان ذاك الرجددل اشكدداديمي    
كانددد  لديددد  مهمدددة أكدددرىا وهدددي  أنددد علدددوم الت سدددير فدددي كليدددة اإلهيدددا  بجامعدددة سددداكاريا التركيدددةا إال 

كان المسؤول عن جميا المنتمين للجماعة مدن الضدباط العداملين فدي  أن ا أي «إمامة القوا  الجوية»

                                  
 ا مرجا ساب    ال اشل االنق بتركيا ترج  تورط جنرال أمريكي بتحضير بيان   {269}
ا ) تم الدكول في 8/9/8101؟ا موقا تركيا بوس ا نشر في اشميركيةيين في الس ارة االنق بهل يكتبخ كبير  {270}
   post.ne-https://www.turkey(ا رابط : 1/1/8102

http://www.turkpress.co/node/29352
http://www.turkpress.co/node/29352
http://www.turkpress.co/node/23868
http://www.turkpress.co/node/23868
http://www.turkpress.co/node/23868
http://www.turkpress.co/node/1481
http://www.turkpress.co/node/1481
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يتدردد باسدتمرار علد  واليدة  القوا  الجويةا مهما كان  رتبهم عالية. وكش   التحقيقا  أن الرجل كدان
" ولددذلك ي عتبددره كثيددر مددن المددراقبين  اا التددي يقدديم فيهددا زعدديم الجماعددة فددت  اهلل غددولناشميركيددةبنسددل انيا 

يددة لمعرفددة م بسددا  المحاولددةا هما وأن اعتقالدد  فددي غايددة اشنقدد باالالصددندو  اشسددود لمحاولددة  أندد 
بددذل جهددود كبيددرةا لي لددد   إلدد  نقدد باالفددي محاولددة  اشمددر الددذي دفددا الجماعددة والقددوى المسدداندة لهددا

 .271"  التركية اشمنأوكسوز من يد قوا  
وسددائل اإعدد م التركيددة ُقبيددل زيددارة وزيددر الكارجيددة اشميركدديا ريكدد  تيلرسددونا للعاصددمة ونشددر      

يوليدو  80فدي ا اسدطنبولب اشميركيدةمن القنصلية  هات يا   ا أن عادل أوكسوز تلق  اتصاال  أنقرةالتركية 
ا فددي بيددان  أصدددرت  بعددد نشددر تلددك التقددارير فددي  ددل ت كيددد النيابددة اشميركيددة. وقالدد  القنصددلية 8108

الواليا  المتحدةا بنداء علد  طلدب  إل العامة عل  صحتهاا إن القنصلية ألغ  ت شيرة دكول أوكسوز 
 .272 الشرطة التركيةا واتصل  ب  إب غ  ب لغاء الت شيرة

ل تصددال الهددات ي الددذي  اشميركيددةدل التركددي بكيددر بددوزدا ا صددربح بدد ن تبريددر القنصددلية وزيددر العدد     
التركيدة فدي جميدا أنحداء الدب دا لدي  مقنعداا وأضداف أن  اشمدنأجرت  بالرجل الذي تبح  عند  قدوا  

 ا فدي رد هأوغلدوهناك من يساعد أوكسوز في اكتبائ ا كما أن وزيدر الكارجيدة التركدي مولدود تشداوول 
عل  سؤال حول الموضوع ك ل المؤتمر الصحافي الذي عقده مدا ن يدره اشميركدي تيلرسدونا قدال: " 

. اشميركيدددةعدددادل أوكسدددوز الدددذي تبحددد  عنددد  الشدددرطة التركيدددة قدددد تلقبددد  اتصددداال  هات يدددا  مدددن القنصدددلية 
 .  273إجراء طبيعي. ونحن نريد أن نصد  ذلكا ولكن سنقوم بالتحقيقا  ال زمة " أن ويقولون 

 
   نلالباال ب أميركاة األحزاب الموالية والمعارضة في تركيا يتهمون دقاو  الرأي العامثالثااـ 

ستط عا  الرأي ومواقف قادة المعرضة بكل احزابا وأطيافها إيتض  من ك ل االط ع عل     
  ال اشلا نعرض بعض من هذه المواقف:  نق باالمتورطة في  أميركام جميعا  يعتبرون أنه
  أميركاالرأي العام التركي ملتنع بتورط % من 22ستطالع كش  ان اـ 5
ي أغلبية الساحقة من الر اشن أ اشميركيةكشف استط ع للرأي نشرت  صحي ة نيويورك تايمز و    

قال  و  .نق باالتقف كلف تدبير محاولة  أميركان  عل  قناعة ب% 82 إل صل وتالعام التركي 

                                  
 مرجا ساب  ؟ااشميركيةيين في الس ارة االنق بهل يكتبخ كبير  {271}
   المرجا ن س  {272}
 المرجا ن س    {273}
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في تقرير لها أن أكاديمي أمريكي ومسؤول ساب  بوزارة الكارجية نشر  تركية " جريدة  نإصحي ة ال
ة بالحكومة التركية من مقر إقامت  ب حد طاحقد ساعد في ربط كيوط المؤامرة العني ة لأ اشمريكية

لم ت   ن ريا  المؤامرة هذه من عدد و  ااسطنبولال ناد  ال اكرة عل  جزيرة ببحر مرمرة بالقرب من 
تعاني من تيارا  وأحزابا و  إل منقسمة عل  ن سها تركيا ورغم ان من أفراد المجتما التركيا  بسيط

ين وعلمانيين وليبراليين إس ميمن تياراتهم كل ب اشتراكأجما علي  ما استقطاب عمي ا لكن 
  274".ال اشل نق بااللواليا  المتحدة كان  بشكل أو ب كر ضالعة في مؤامرة ا وقوميينا أن

القتناع عام من  أيضا  ال يعود اشمر فقط لن ريا  المؤامرةا بل يرجا بحسب نيويورك تايمز " و     
 08منذ  اشمريكيةالذي يقيم بوالية بنسل انيا « ولنغفت  اهلل »هو  نق باالأن مهند   اشتراكقبل 
واليا  المتحدة بسبب مساعدة مسؤول ساب  في وكالة المكابرا  المركزيةا وس ير ساب  لل"ا و عام ا

عميل  أن ي نون  اشتراكفي الحصول عل  البطاقة الكضراءا ف ن العديد من « ولنغ»بتركيا لد
شك أن الواليا  المتحدة كلف  ال: »اسطنبولا وهو صاحب متجر ب«هالوك تاي ن»يؤكد ا و أمريكي
 .275 «متورطون في ذلك اشمريكيةا وأن الدولة العميقة والمكابرا  نق باالهذا 
  نلالباال بتدبير  أميركازعماء المعارضة التركية يتهمون ـ 6
 أميركا أوغلوطالب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار رغم موق   المعارض شدروغانا    

 . 276ه دور أميركي في تدبير  إل ا والم  نق باالالمتهم بتدبير  بتسليم فت  اهلل غولن
القضاء  إل ولن غبتسليم  أميركاية التركية دول  باهشلي كما طالب زعيم حزب الحركة القوم   

حرب صليبية   ن بال اشل ودعمها ل ت  اهلل جولن  نق باالالتركيا بل وصف تورط أمريكا في هذا 
 اشمريكيةكان  الواليا  المتحدة  إذا“وفي كلمة ألقاها دولة باهشلي أمام البرلمان التركيا قال: 

ا وتدكل  عبر قاعدة إنجيرليك )في جنوب 8108يوليو  01ية في ق بناالمتورطة في المحاولة 
بين البلدين اإستراتيجية  تركيا(ا ف ن النتيجة الطبيعية لذلك هي تضرر ع قا  الصداقة والشراكة 

ذاو بشكل كبيرا  والبنتاجون تق ان وراء ” سي أي إي ”الد اشمريكيةكان  وكالة المكابرا  المركزية  ا 
                                  

لم ذا يعتقد مع دم اشتدراك بتدورط الواليدا  المتحددة فدي االنقد ب ال اشدل"ا ترجمدة وتحريدر شدادي  -نيويورك تايمز {274}
 (ا رابط : 9/1/8102ا) تم الدكول في 9/2/8108كلي ةا موقا الكليج الجديدا نشر في 

https://thenewkhalij.news         
 
  ا مرجا ساب  لم ذا يعتقد مع م اشتراك بتورط الواليا  المتحدة في االنق ب ال اشل -نيويورك تايمز {275}
 مرجا ساب  الع قا  التركية اشميركية بعد فشل االنق بامحمد زاهد غولا  {276}
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 . 277” يون( فهذا يعني أننا أمام مشكلة كطيرة جد انق باالالكونة )
  نلالباال بتدبير  أميركاتتهم لحزب العدالة والتنمية النخب التركية الموالية والصديلة ـ 9
ال اشل  نق باالبالتورط في محاولة  اشميركية االدارة اشتراكاتهم عدد كبير من االكاديميين وقد     

أويصال  أحمدلدكتور وقال امعطيا  جعلتهم واثقين من هذا االستنتا  .  إل  اإستنادمن ك ل 
أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة مرمرة " عن وجود ع قة وثيقة بين جهاز المكابرا  

ولن غهي من دعم   اشمريكيةولنا وأكد أن المكابرا  غوجماعة فت  اهلل   CIAاشمريكيةالمركزية 
كشف و ا ا أسهم  في تسهيل كروج  من تركياا واستقراره في الواليا  المتحدةأنه ا كما انق بفي 

"هنري باركي" في تركيا  اشمريكيةأويصال في حواره ما "الشر " عن وجود أحد رجال المكابرا  
 .278".يةنق باالفي المحاولة   "CIA"بعد فشلهاا ما يؤكد ضلوع   ا وهربنق باالعشية محاولة 

ا  بهذا الحجم انق ب" إن الجزيرةا وضاح كن روقناة الشر ا المدير الساب  لشبكة  رئي  منتدىصرح و 
   .279” لن يستطيا أن ي عل شيئا  دون أن يستشير أو ُيعلم اشمريكيين

  نق باالبمحاولة  أميركاالصحف التركية تتهم رابعا د 
  : اسطنبولفي يين نق باالما  CIAصحي ة صباح تنشر ت اصيل لقاء  د 0

ركي من أصول تركية يضابط المكابرا  اشمأن تحقيقا ذكر  في  " نشر  صحي ة صباح التركية 
ا أجنبي ا في فند  "سبليندد باال  يالبرف سور "هنري باركي" عقد اجتماع ا مغلق ا ما سبعة عشر شكص 

 نق بالافي بحر مرمرةا بالتزامن ما محاولة  اسطنبولب حدى جزر اشميرا  التابعة لمدينة 
  .280 "8108تموز 01العسكرية الدموية ال اشلة في 

نشر  صحي ة "يني ش  "   نق باالفي ركي يجنرال أمتنشر دور يني ش ي  التركية صحي ة د 8
العسكري ال اشل  نق باالهو من قاد  أن التركيةا الث ثاءا معلوما  مثيرة عن جنرال أمريكي قال  

                                  
 مرجا ساب  الع قا  التركية اشميركية بعد فشل االنق بامحمد زاهد غولا  {277}
ال اشددلا موقددا الشددر ا نشددر  باالنقدد فددي دعددم كددولن و  اشمريكيددةأكدداديمي تركددي يكشددف للشددر  دور المكددابرا   {278}

   sharq.com-https://www.al(ا رابط: 88/1/8102ا ) تم الدكول في 1/01/8108في 
فدددددي تركيدددددا دون تبنيددددد ا موقدددددا  االنق بأحمدددددد عبدددددد الدددددرحيما وضددددداح كن دددددر يدددددرج  علدددددم الواليدددددا  المتحددددددة بددددد {279}

( رابدددددددددددط: 0/9/8102) تدددددددددددم الددددددددددددكول فدددددددددددي  ا ا81/1/8108وكالدددددددددددة انبددددددددددداء االناضدددددددددددول التركيدددددددددددةا نشدددددددددددر فدددددددددددي 
https://www.aa.com.tr/ar/ 

نشدر فدي موقدا تدرك بدر ا ال اشدلةا  االنقد بتدزامن مدا محاولدة  طنبولاسفي  اشمريكيةاجتماع سري للمكابرا   {280}
     https://www.turkpress.co(ا رابط 1/8/8102) تم الدكول في ا 88/1/8108

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87/611666
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87/611666
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القائد اشمريكي جون  يين بمبالغ مالية كبيرةنق باالسي آي إي " دعم  في تركياا مبينة أن وكالة الد"
ا بينما تم إيصال النقود نق باالقائد  مثل ا هو اشتراككامبل الذي جعل كل ضباط قاعدة إنجرليك 

  .CIA 281يين الذين يرتدون م ب  الجنود عن طري  بنك نيجيريا من اإرهاب إل 
ا حصل  عل  معلوما  وت اصيل م اجئة من أحد المسؤولين هأن إل وأشار  "يني ش  "    

حي   انق بالعسكري حول الع قا  الكارجية ل  نق باالالعسكريين الذين كانوا فاعلين في فترة 
تم نقل أموال  أن ا و نق بقائد قوا  إيساف الجنرال جون كامبل كان من بين المؤيدين ل "  قال إن

يينا وقام ن   المصدر بتقديم معلوما  مهمة حول قنوا  نق بتركيا ل   إلمن حسابا  في نيجيريا 
 إل أن "الجنرال جون كامبل قام بزيارتين سريتين  إل يينا الفتا نق باالالتواصل التي كان  بين 

 282 ."تركيا من قبلا زار فيهما أرضرورم وأجرى لقاءا  سرية في قاعدة إنجرليك العسكرية
ف ن "الذين جهزوا تقارير توجها  الجنود الموجودين في الجهاز العسكري كان وبحسب الصحي ةا    

 8109ا كما تبين أن كامبل الذي كان قائدا لقوا  إيساف في أفغانستان منذ أيضا  من بينهم كامبل 
 نق باالتركيا في حال نجاح  إل يين عل  القدوم نق باالا كان مت قا ما 8108حت  شهر أيار 

حسابا كاصا في تركياا وقام  فر  الد"سي آي إي "  21 إل تحويل اشموال رى  ا وجالعسكري
اء بارزة في الشر  وجنوب شر  تركيا اسميينا وكان  نق باال إل بسحب النقود وتسليمها باليد 

ا اء المهمة التي تلق  الدعما فيما ساعد هذا اشمر أتباع فت  اهلل غولن في غرب تركياسمضمن اال
ا فقد تم  8101لمركز التكتيكي الذي أنش ه ضباط من أتباع غولن في منتصف عام أما في ا

دراسة شكصيا  وميول كل ضباط الجيل التركي وأصولهما وتم وضا الضباط الذين لهم دور مهم 
 .283 "في القوا  المسلحة تح  الرقابة والتدقي 

 :إنجرليكقاعدة لبنتاغون و افي تم   نق باالكطة ضا مانشي  وعناوين " الصحف التركية تد 8
يتبين  نق باالاسابيا من محاولة و  أيامبعد عناوين الصحف التركية عدد كبير من من ك ل رصد و 

 .  وصري  ال اشل بشكل واض  نق باالبتدبير  أميركاان اغلبيتها اتهم  
ج  قريبة ة التو إس ميوهي صحي ة  -كتب إبراهيم كاراغول عل  ص حا  جريدة "يني ش  " و      

لم تكن مجرد "مزحة" أو كطة أعد  من فت  اهلل غولن المقيم  نق باالأن محاولة  -من الحكومة
                                  

ا) تددم الدددكول فددي 80ا موقددا عربددي88/1/8108نشددر بتدداري  فددي تركيدداا  االنقدد بهكددذا قدداد الجنددرال اشمريكددي  {281}
              https://arabi21.comابط :  (ا ر 0/8/8102
 المرجا ن س  {282}
 لمرجا ن س ا  {283}
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 (ا ومن قاعدةالبنتاغون) اشميركيةا بل لقد "كطط لها من وزارة الدفاع اشميركيةفي والية بنسل انيا 
 .284" حلف ناتو " حي  يرابط رجالإنجرليك

وتوريط  أردوغانكان يقتضي اغتيال الرئي   نق بالمكطط الكارجي ل  صحي ة غونل"     
ا مما يكل  مناكا نق باال  وط ة الجيل والشرطة في اشتباك في  ل غياب الحكومة والبرلمان تح

صحي ة في كتب كياهان أويور و " ا285 "والواليا  المتحدة اشطلسييتطلب تدكل حلف شمال 
ا  نق باالو  8108 تموز انق بأن   وال طغمة عصابة"إحت اللي   نق باالتح  عنوان ""غونل 

 أردوغاناغتيال الرئي  بضي أن المكطط كان يقتا و عل  الدعم والتكطيط اشميركي ل السابقة حص
ا مما نق باالوتوريط الجيل والشرطة في اشتباك في  ل غياب الحكومة والبرلمان تح  وط ة 

ا " بذريعة حماية قاعدة إنجرليك والواليا  المتحدة اشطلسيحلف شمال  يكل  مناكا يتطلب تدكل
قدم  غولن  كان  ثمنا   نق باالجاء في  أن محاولة  حقيقا  تصحي ة "تقويم" فيما ذكر  نشر  

 .286 )الكر  اشكضر( في الواليا  المتحدة" قامةللحصول عل  بطاقة اإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
نجرليددددكا  االنقدددد بكطددددة -صددددحي ة تركيددددة كليددددل مبددددروكا{284} نشددددر فددددي  موقددددا قندددداة الجزيددددرةا تمدددد  بالبنتدددداغون وا 

      https://www.aljazeera.netرابط: (ا 88/1/8102)تم الدكول في  89/1/8108
 
 المرجا ن س      {285}
 لمرجا ن س ا  {286}

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/f2157d09-d5c6-40f3-8f72-72a0b32b1a3c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/d0399d74-8c95-4a9d-a338-51d9176dc201
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/d0399d74-8c95-4a9d-a338-51d9176dc201
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/d876dbdc-554d-497e-852d-83450b467dca
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/d876dbdc-554d-497e-852d-83450b467dca
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 انلــالببعــد  األميركيــةالعالقــات التركيــة مســار يم تليــ: ثالــث لفصــل الا
 6152 تموز 51

 بعدددد ليددد إ وصدددل  مدددا تقيددديم قبدددل التركيدددة – اشميركيدددة الع قدددا  تددداري  رصدددد مدددن البدايدددة فدددي بدددد ال   
سدتراتيجيةو  جيوبوليتيكية زاوية من تركيا إل  أميركا تن ر إذ اال اشل  نق باال  مصدلحتها مدن نابعدة  ا 
 التدي التركيدة جغرافيدا  لا طبيعدةل ن درا   البحرية والمضائ  القارية المناط  بعض عل  طرةالسي حكامإ في

 شدددمال لحلدددف الجندددوبي المسدددرى اأنهدددو  اوآسددديا أوروبدددا بدددين البدددري الحددداجز الحدددزام موقدددا فدددي تضدددعها
 اسدددابقا   وآسددديا أوروبدددا إلددد  السدددوفياتي اإتحددداد تمددددد بوجددد  بهدددا قامددد  التدددي الو ي دددة يوهددد ااشطلسدددي

يدران يدةاإتحاد روسديا بوجد  الددور هدذا بلعدب تركيدا سدتمرت نأ أميركا  اولحو   إلد  إضدافة اوالصدين وا 
 تركيدددا أصدددبح  مدددا وهدددو اوالقوقددداز الشدددرقية أوروبددداو  البلقدددان منددداط  فدددي التركدددي الجيوسياسدددي الددددور
 جديددة و ي ي دور  تصميم إل  لانتقاإ في دورا   8110 ايلو 00 بعد ما تغيرا مُ  لعب  وقد اترفض 
 مدن ياإسد م العدالم مدا وسديطال دور منحهدا عبدر ااشطلسي والحلف المتحدة الواليا  قبل من لتركيا
 الغدرب وبدين والحداثدةا الديمقراطيدةو  اإسد م بدين يوفد  الدذي المعتددل" اإسد م " نمدوذ  تدرويج ك ل

 اإتحدداد سددقوط بعددد ياشطلسدد الحلددف اعتنقهددا التددي اإرهدداب مكافحددة إسددتراتيجية إطددار فددي والشددر ا
 .الكبير اشوسط الشر  ومشروع االسوفياتي

 وهدو اأميركدا او اشطلسدي الحلف لحساب كدما  لت دية باستكدامها ترغب تركيا تعد لم وبالمقابل    
 مصدال  إلد  اإسدتناد ضدرورة مدن اشتراك القادة من موغيره أوغلو داوود أحمدو  أردوغان الي  شارأ ما

   .اشطلسي الحلف نم اليها توكل مهام إل  ولي  لتركيا قليميةاإ لرؤيةوا القومي اشمن
 اأردوغدان بزعامدة والتنميدة العدالة حزب فيها حكم بمحطة التركية – اشميركية الع قا  مر  وقد    

 01 انقد ب بددعم بدالتورط شميركدا التركدي تهداماال عصد ا   أكثرهدا نكدا عديدةا وأزما  توترا  وشهد 
 اليددوما الدد  مسددتمرة تددزال ال قددا االع  علدد  كطيددرة وتددداعيا  انعكاسددا  تددرك مددا وهددو ا8108 تمددوز
    : مبحثين في ال صل هذا نستعرضو  (ا8102 – 8101) ترامب عهد ال  أوباما عهد من امتد 

إل  ترامب  التركية من ترومان -لع قا  اشميركية جيوبولوتيك ا:  اشوللمبح  ا  
 8102 – 8101التركية في عهد ترامب  - اشميركية قا  الع  المبح  الثاني :
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 ترامب  إلى من ترومان التركية - األميركيةلعالقات جيوبولوتيك ا:  األولالمبحث 
مدا تركيدا الع قدا  ن أاالميركدي القدومي  اشمنالسياسة الكارجية وعدد من مستشاري تدرك نكبة     

بصددورة كاصددة كدد ل  اشوسددطلدددولي وفددي منطقددة الشددر  علدد  المسددتوى ا هددمتكدداد تكددون مددن بددين اش
سددتراتيجية معطيددا  جيوسياسددية وجيو  إلدد العقددود الماضدديةا بددالن ر  ثابتددة وصددلبة تتددوفر عليهددا تركيددا  ا 

 والبلقان وآسيا الوسط . اشوسطللشر   اشميركيةتجعلها في قلب السياسية الكارجية 
التركيددة فددي سدديا  دراسددة المحطددا  واشزمددا   –يددة يسددتعرض هددذا المبحدد  تدداري  الع قددا  اشميرك   

الددي مددر  بهدداا وكيددف تطددور ا وصددوال  الدد  ال تددرة التددي حكددم فيهددا حددزب العدالددة والتنميددة فددي تركيددا 
 بزعامة أردوغانا وذلك في فقرتين : 

 
 التركية  - األميركيةتيك األميركي الحاكم للعالقات و بولو ـ الجي األولىالفلرة 

وآسديا والبلقدانا وهدذا مدا  اشوسدطيبولوتيدك اشميركدي تركيدا دولدة محوريدة فدي الشدر  من من ور الج   
شدغلوا مواقدا حساسدة فدي صدياغة السياسدة الكارجيدة  نركيين الدذيين اشميُيجما علي  نكبة اإستراتيجي

 .  في العقود الماضية كما سنبين في هذه ال قرة القومي اشميركي اشمنو 
    ميركياأل بولوتيكو الجي في تركيا موقع ـ أوالا 
دراسدة تحد  عندوان  مجلد  الع قدا  الكارجيدة التدابا للكدونغر  االميركدينشدر  8108في عدام      
ارك فيدد  كتابتدد  وتدقيقدد  فريدد  مددن الكبددراء تحدد  شددشددراكة جديدددة "  – التركيددة - اشميركيددةالع قددا  "
فدي  اشميركيدة سدتكبارا االهادلي مددير  السابقةا وستي ن أميركاشراف مادلين اولبري  وزيرة كارجية إ

المواقدا التددي  إلد اتجداه تركيدا بددالن ر  اشميركيددةبمثابدة وثيقدة مرجعيددة فدي السياسدية ي ا وهددأوبامداعهدد 
 اشطلسدددين تركيدددا " العضدددو فدددي الحلدددف أ اشميركيدددةشدددغلها المدددؤل ينا حيددد  تدددرى الواليدددا  المتحددددة 

ا هي العب محوري يربط الشر  بالغربا ومركز ونقطدة ياشوروب اإتحاد)الناتو( والمرشحة لعضوية 
عالميدددا فدددي مجدددال الصددداعدة  01ا وهدددي مدددن بدددين الددددول أوروبدددامددددادا  الطاقدددة بدددين آسددديا و إعبدددور 

ل  حضور جغرافي مؤثر في عدة ساحا  منها القوقداز والبلقدانا  يميأقلا  الناشئةا والعب قتصاديإا
ا وآسيا الوسدط ا وهدي الدولدة المحوريدة فدي العدالمين شوسطاا وشر  البحر المتوسطا والشر  أوروباو 

  287" الديمقراطيةالتي تعمل عل  تطبي   ياإس مالعربي و 

                                  
{287}Madeline Albright, Stephen Hadley, steven Cook, US-Turkey Relations A New 
Partner Ship, Council on Foreign Relations. P1, 2012. P 3- 8 
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ن هنداك معطيدا  أعتبار اشكذ بعين اال أميركان عل " أولبراي  وهادلي أرى ت اشسا وعل  هذا     
يدر نمطيدةا وهدو مدا ي درض مقاربدة يجب االعتراف بها والتعامل معهدا بعقليدة غ جديدة ومتغيرا  تركية

الحددرب كمددا كددان يحصددل كدد ل فتددرة ثنائيددة جديدددة للع قددا  بددين الدددولتين تكتلددف عددن العقددود السددابقة 
" طبيعددة المسددار السياسددي والعمليددة  أميركددا. ومددن بددين هددذه القضددايا المتغيددرة بن ددر كبددراء 288" البدداردة

ا بثنائيدا  وديناميكيدا  الصدراع بدين التيدارا  الدينيدة السياسية في تركياا وهو الذي يرتبط ارتباط ا وثيق د
 -يددا  قلوصددراع االثنيددا  واش االقتصدداديةالري يددة وال جددوا  االجتماعيددة و  -العلمانيددةا والحضددرية  –

 .  289التي تثير مع م االشكاليا  في الهوية التركية " -ية العلوية قلالقضية الكردية واش
سددتراتيجية حدددى الدددول الجيو إكيددا " ن تر أجنسددكي يويددرى زبغنيددو بر      الرئيسدديةا ومحددور جيبولددوتيكي  ا 

ا وتددؤمن االسددتقرار فددي منطقددة البحددر اشطلسدديشددمال جنددوبي لحلددف رسدد  ثابدد ا فهددي تكدددم كونهددا م
االسددود وتسدديطر علدد  مداكلدد  مددن اتجدداه البحددر االبدديض المتوسددط وتددوازن روسدديا فددي القوقدداز وتسددتمر 

 . 290ة" يإس مافي تقديم التريا  لأصولية 
ميدركيين الكبدار فدي اشالجيوبدولتيكيين حدد الكبدراء أجنسدكي ييدرى زبغنيدو بر ميركدي وفي التحليدل اش    

مستشدار سداب  ل مدن القدومي فدي عهدد الدرئي  جيمدي كدارترا قد شغل سدابقا منصدب كيرة و العقود اش
ويتهدا وتتجاذبهدا ث ثدة اتجاهدا  :  بنداء ه إعدادة" تركيا الدولة ما بعد االمبراطورية ما تزال في طدور نأ

الغدربا   إلد وبالتدالي يتطلعدوا الدذين يريددون ان يجعلدوا مدن تركيدا دولدة اوروبيدة والمحدثون الحداثويون 
ا الجندوب إلد وبالتالي يتطلعون  ياإس موالمجتما  اشوسط الشر صوب ون الذين يميلون ياإس مو 

جدون في الشعوب التركية لحوض بكر قزوين وآسيا الوسدط  الذين يذوو الذهنية التاريكية والقوميون 
الشددر ا وينددتج عددن التصددادم بددين تلددك  إلدد اا وبالتددالي يتطلعددون يميددأقلرسددالة جديدددة لتركيددا المهيمنددة 

 ,291 من نوع  منذ قيام ثورة اتاتورك " اشولهو  يميقلاشالمحاور عدم اليقين بش ن دور تركيا 
 إلددد ا عليهدددا "دعدددم دكدددول تركيدددا  نهدددباتجددداه تركيدددا  اشميركيدددةياسدددية جنكسدددي مهمدددة السيحددددد بر وقدددد    

ن تعامددل تركيددا كدولددة اوروبيددة شددرط ان ال تتجدد  السياسددية الداكليددة التركيددة علدد  أا و اشوروبددي اإتحدداد

                                  
{288} Madeline Albright, Stephen Hadley, steven Cook,Op.Cit,p,19  
{289}  ibid, p, 9   
{290} Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and Its 
Geostrategic Imperatives, , Basic Books. New York , United States, 1997. P . 169 -
170     
{291} ibid.170 
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ا والسددبب فددي رسددم هددذه السياسددية كمددا يوضدد  برجنسددكي " لكددي ياإسدد م االتجدداهنحددو درامددي نحددو 
مراعددداة  قضدددية عددددم  أميركددداالمسدددتقل وآسددديا الوسدددط  المسدددتقلة يجدددب علددد   يتطدددور القوقددداز الجندددوبي

اليهداا  نضدمامل التدي كاند  تسدع   أوروبداا منبدوذة مدن  نهدبن تركيدا التدي تشدعر أتغريب تركياا حيد  
 .292 اإس مب سوف تصب  أكثر تمسكا  

السياسدة محداور كدمدة  فدي و ي يدا   لعبد  تركيدا دورا  ا المن دور الجيوبدولتيكي السداب  وفي ضوء ذلك  
 : 293 أهدافكمسة تحقي  لك ل العقود السابقة  اشوسطفي الشر   اشميركيةالكارجية 

 العسكري . هات وقن أمن اسرائيل وضما .0
 والعالم.  أميركا إل حماية مصادر الن ط في الكليج وضمان تدفق   .8
 والثانية. ل اشو الح ا  عل  الوضا الدولي الراهن الذي  هر بعد الحرب العالمية  .8
 .ة"ياإس موكاصة ما يسم  "االصولية  اإرهابمكافحة  .9
سدتق لو  السدوفياتي اإتحداداحتواء الشيوعية الدولية ) فتدرة الحدرب البداردة ( وتدداعيا  سدقوط  .1  ا 

 عدد من الدول والجمهوريا . 
ج لبلدددان نشددطة والبددراموامدددادا  السدد ح وسددواها مددن اش االقتصدداديةوالتنميددة  الديمقراطيددةمددا أ .8

 .294الكمسة هدافشهذه اولويا  أدوا  ووسائل عمل لتحقي  أكان  وما زال  ف االمنطقة
 

 (2612 – 2662) في عهد حزب العدالة والتنمية التركية - األميركيةالعالقات ثانياا ـ 

ء ال بناإ 8108تموز  01في  نق باالبعد فشل  التركية - اشميركيةالع قا  ال يمكن فهم مسار    
ة لمسار الع قا  منذ بداية نشوء الع قدة بدين حدزب العدالدة والتنميدة ورجدب قعممُ تاريكية عل  دراسة 

  :سنعالج  في هذه ال قرة  .في المشهد التركي تاثيرا   اشكثروحد و بوص   الزعيم اش أردوغانطيب 
دارة إجمهدددوري) ولاشجمهوريدددةا  رؤسددداء 8هدددذه ال تدددرة علددد  رئاسدددة الواليدددا  المتحددددة كددد ل تنددداوب   

ومدن المعلدوم (ا والثالد  الحدالي جمهدوري يميندي)ادارة ترامدب(ا أوبامدابول(ا والثداني ديموقراطيدة)ادارة 
كثددر ممددا تتسددم بدد  السياسددة الكارجيددة أتتسددم بالثبددا   اشميركيددةالمصددال  والحسددابا  الجيوسياسددية ن أ

                                  
{292}Zbigniew Brzezinski, Op.Cit,p 195 

نصف قرن من السياسا  الكارجية في الشر  اشوسطا مرجا  –عبد اهلل بوحبيبا أميركا القيم والمصلحة  {293}
 081ساب ا   

 082المرجا ن س ا     {294}
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 00ثر هجمدا  أوالغربية عل   شميركيةافي معرض اإجابة عل  السؤال المثار في العقول و  .التركية
بدددأ  محطددة جديدددة فددي الع قددا  بددين الواليددا  ا توافدد  مددا الديمقراطيددةي اإسدد ما هددل 8110سددبتمبر

     .  لبيان مسار الع قا  ااا ينبغي تسليط الضوء عليهيالمتحدة وترك
يدد الت كيدر فد  مكانتهدا ا بدأ  تركيدا تع8118عام السلطة  إل ما وصول حزب العدالة والتنمية و     

يدة كوصاغ  ع قاتهدا مدا الواليدا  المتحددة اشمير بوص ها وسيطا  بين الشر  والغربا  اا  ودوليا  يميقلإ
 . 295حد الباحثين أويا  المتغيرة " وف  توصيف اشولعل  قاعدة " 

ميركدي مدن نسدحاب اشالدذي تدزامن مدا قدرار اإ "الربيا العربيثورا  " ما سمي بجر ت ه  6155عام    
ا 8100عدام  أوبامداالقدومي االميركدي الدارة  اشمدن إسدتراتيجيةالعرا  والتوج  نحو آسيا كمدا جداء فدي 

وهددو مددا  هددر بولتيددك" العثمانيددة الجديدددة"ا و جيو وفدد  من ددور ل ددرا  اتملددخ ن أ امكانيددةتركيددا بعتقددد  او 
بتدداري   اسددطنبوللبرلمددان فددي وغلددو فددي اأداوود  أحمدددلقدداه وزيددر الكارجيددة التركددي أالكطدداب الددذي مددن 
"ا وهدو مدا دعد  الباحد  اشوسدطن " تركيا ستقود موجة التغير فدي الشدر  أن فيها أعلو  81/9/8108

حيداء إ  عدادةبشدر  بكونهدا  ن التركي محمد نور الدين لوص ها بدد "الكطبدة العثمانيدة"  والكبير في الش
 اشوسدطفي الشر   أميركا اء حلالن وذ ما  " الرابطة العثمانية"ا ما عرضها لصداما  ومنافسا  عل 

 . 296 السددددددددلطة اإكددددددددوان المسددددددددلمين والعددددددددالم العربدددددددديا كاصددددددددة فددددددددي  ددددددددل دعددددددددم تركيددددددددا لتددددددددولي 
والحسددابا  لمصددال  اتهديددد إلدد  يمدد  وعددالم  قلإلعددب دور أد  الرغبددة التركيددة العارمددة لبالتداليا و     
رئيسدد  فدد  عامددل منطقددةا ويعددد هددذا السددبب فدد  ال إقليميددةقددوة  يمتمثلددة فدد  عدددم  هددور أالُ  ركيددةياشم

حي  إن الواليا  المتحددة ال تتقبدل فكدرة  االتوتر إل من التحالف  أنقرةالتحول ف  ع قة واشنطن ما 
 .297كا  كار  نطا  حلف الناتوبولوتيكي و من ور جيأن يكون لتركيا 

كدددددانون الثددددداني  81 تددددداري مدددددن  اشميركيدددددةة يبدددددن الرئاسدددددجدددددور  بدددددول اإواليدددددة بددددددأ  تاريكيدددددا ا    
زعامددددة فيدددد    صددددعدالتددددي السددددنة وهددددي ن دددد  ا 8112كددددانون الثدددداني  81واسددددتمر  لغايددددة  8110

لحزبددددي  بدددددي    حددددزب العدالددددة والتنميددددة التركدددديسدددد  أن أبعددددد ا ودوليددددا يميددددقلإ أردوغددددانرجددددب طيددددب 
بلددددددغ عدددددددد و  ا 0221عددددددام  أربكددددددانعلدددددد  حكومددددددة نجددددددم الدددددددين  نقدددددد باالالرفدددددداه وال ضدددددديلة بعددددددد 

                                  
ا امجدددد للنشدددر والتوزيددداا عمدددان 0ة والدوليدددةا طقليميددددراسدددة فدددي التوازندددا  اش –ما مكاندددة تركيدددا الدوليدددة نجددد أحمدددد {295}

 819ا   8101اشردنا 
ا بيدددددرو ا دار ريددددداض 0محمدددددد ندددددور الددددددينا تركيدددددا والربيدددددا العربدددددي صدددددعود العثمانيدددددة الجديددددددة وسدددددقوطهاا ط {296}

 081 -088ا   8101ا 0نجيب الري ا ط
 .2ا مرجا ساب ا   8102-8101تجاه تركيا  اشمريكيةراهيم موس ا السياسة الكارجية دينا رأف  إب {297}
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الددددددذي  اورفيقدددددد  عبددددددد اهلل جددددددول أردوغددددددانبقيددددددادة رجددددددب طيددددددب  88اء المؤسسددددددين للحددددددزب اشعضدددددد
ا وكل ددددددد  8109أغسدددددددط   01حتددددددد   8111أغسدددددددط   82لتركيدددددددا مدددددددن تددددددداري   صدددددددب  رئيسدددددددا  أ

عصدددددددددف الك فدددددددددا  بينهمدددددددددا علددددددددد  الدددددددددرؤى ا قبدددددددددل أن تعلددددددددد  الرئاسدددددددددة أردوغدددددددددانرجدددددددددب طيدددددددددب 
 .298أردوغانالتي ينتهجها والسياسا  

ي دعمددددددددا  فددددددددتلقدددددددد   أردوغددددددددانن أ الدددددددددين المتكصدددددددد  بالشددددددددان التركدددددددديمحمددددددددد نددددددددور يددددددددذكر و     
ا حيددددد  8111يدددددار مدددددن عدددددام أفدددددي شدددددهر فدددددت  اهلل غدددددولن الداعيدددددة  مددددداكددددد ل جلسدددددات   واشدددددنطن
ا وحينهددددددا ميددددددركيينأوغددددددولن ومسددددددؤولين  أردوغددددددانتشدددددداور بددددددين وحصددددددل ا ميركيددددددةأقيددددددادا  بالتقدددددد  
 .299زب العدالة والتنمية حمباد  الكطوط العريضة لوضع  

كتبدددددوا  أردوغدددددانُمقربدددددون مدددددن المعلومدددددا  التدددددي نشدددددرها  رضدددددية صدددددحة هدددددذا ال إلددددد ومدددددا يؤشدددددر    
بصدددد ت  بدددديض فددددي البيدددد  اشجددددور  بددددول الددددرئي  عددددن لقائدددد  سدددديرت  السياسدددديةا وتحدددددثوا بصددددراحة 

مدددددن  كدددددان ممنوعدددددا  ا شنددددد  وزراء تركيددددداا ولدددددم يكدددددن حينهدددددا رئيسدددددا  لدددددحدددددزب العدالدددددة والتنميدددددةل ا  رئيسددددد
بددددددون بددددديضا وقدددددد حصدددددل اللقددددداء مدددددا بدددددول وهدددددذا كددددد ف بروتوكدددددول البيددددد  اشالترشددددد  للنيابدددددةا 

التددددي رفضدددد  ترتيددددب الموعدددددا مددددا جعددددل فريدددد   عبددددر السدددد ارة التركيددددة فددددي واشددددنطنجددددراء ترتيبددددا  إ
  .300ة نافذ ةيركيمالكاصة ما شكصيا  أيرتب اللقاء عبر ع قات   أردوغان

مشددددددداركت  فدددددددي عدددددددن ا و الحدددددددزب ةوالد عدددددددن 8110أغسدددددددط  09بتددددددداري  لدددددددن عُ أبنددددددداء عليددددددد ا و     
 .  تشكيل الحكومة أوبد يةاشكثر حي  فاز ب 8118نوفمبر  8البرلمانية في اإنتكابا  

ن حددددددزب منددددددذ التسددددددعينا  عددددددبحثدددددد   اشميركيددددددة االدارةن أ" كبيددددددر فددددددي الشدددددد ن تركددددددي ينقددددددل و    
تكددددددم بطريقدددددة حركتهدددددا ة المتصددددداعدةا وتوجيددددد  ياإسددددد مدارة الموجدددددة يدددددتم الدددددتحكم بددددد  إ إسددددد مي

حدددددددزاب بددددددد ن تجربدددددددة اش ا  ميركيدددددددأ ا  حيددددددد  كدددددددان هنددددددداك تصدددددددور الكبيدددددددرا  اشوسدددددددطمشدددددددروع الشدددددددر  
 اشوسددددددددطسددددددددتبدادية فددددددددي الشددددددددر  وتقلددددددددي  الدددددددددعم لأن مددددددددة القمعيددددددددة واإ اة المعتدلددددددددةياإسدددددددد م

فددددددي ا و مددددددن اسددددددرائيلأضددددددمن يو  اإرهددددددابمكافحددددددة يسدددددداعد فددددددي سددددددتقرار و اإجلددددددب  إلدددددد ؤدي يسدددددد
ة الوحيددددددة ياإسددددد من تركيدددددا كانددددد  الدولدددددة ز هدددددذا المشدددددروعا شوضدددددا تركيدددددا فدددددي مركدددددتدددددم النهايدددددة 

                                  
) تدددددددم  08/2/8101ا موقدددددددا تدددددددرك بدددددددر ا نشدددددددر فدددددددي نجدددددددازا حدددددددزب العدالدددددددة والتنميدددددددة التركددددددديا النشددددددد ة واال{298}

   https://www.turkpress.co/node/12544(ا رابط : 88/1/81102الدكول في 
ا مرجدددددا سددددداب ا   أردوغدددددانرجدددددب طيدددددب  إلددددد ا  تركيدددددا مدددددن عددددددنان منددددددري  انق بدددددمحمدددددد ندددددور الددددددينا  {299}

81   
 820 - 821قصة زعيما مرجا ساب ا    أردوغانحسين بسلي وعمر أوزبايا رجب طيب   {300}

https://www.turkpress.co/node/12544
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ا ووجهددددد  قبلتهدددددا قدددددلفدددددي المنطقدددددة التدددددي مدددددر  بتجدددددارب ديمقراطيدددددة فدددددي مسدددددتوى مقبدددددول علددددد  اش
أيدددددة مشدددددكلة تضدددددعها فدددددي صددددددام مباشدددددر مدددددا  نقدددددرةالددددي الغدددددرب مندددددذ فتدددددرة طويلدددددةا كمدددددا لدددددم يكدددددن ش

يددددتلك  فددددي تعهدددددهم بتقددددديم  ا  رضددددع تددددراكاشين سدددد ميلإل أميركددددا  قدددددم ا وقدددددإسددددرائيل أو الغددددرب
 نيابددددا"  إلدددد ا وتحويلهددددا ودوليددددا   وثقافيددددا   ا  اقتصدددداديو  دعددددم كامددددل لتركيددددا فددددي كددددل المجدددداال  سياسدددديا  

   :  أمور جوهريةكمسة لتزام با شريطة اإ"اشوسطالشر  
 سرائيل.  إمن أالح ا  عل  د 0
 ة. ياإس موالشعوب  وتعميمها عل  كل الدول اإس مد تطوير مشروعا  تحدي  8
ن يبق  هذا الملف بيدد أا)و بالمنطقةسياسا  الطاقة و موارد مستق   في ا يميأقل د أال تكون تركيا فاع   8

يرانبترول العرا  و وكاصة  أميركا  (.  في بحر قزوين والغاز الطبيعي وموارد الطاقة ا 
كلمددا  سياسدديا   ياإسدد مزعم العددالم تدد -وفقددا للمشددروع  -ة المعتدلددة( ياإسدد معدددم محاولددة تركيددا )ددد 9

 .في أي بلد آكرين ياإس مكم تعزز حُ 
 .301" قهم السياسية والثقافية تدريجيا  من  أكراد المنطقة حقو د 1

ميركدي جدور  م داده ان الدرئي  اش كبرا  « يني ش  »صحي ة نشر   8119كانون الثاني  81في و    
 82/0/8119فدي ستقبال  في البي  اشبيض ال ك  أردوغانبول عرض عل  رئي  الوزراء التركي 

ندونيسدياا أا الدذي يمتدد مدن المغدرب حتد  «الكبيدر اشوسدطالشدر  »معالم المشدروع االميركدي الجديدد لدد
إن المشدددروع طبقدددا لمدددا  " التركيدددةالصدددحي ة وقالددد   .302"بجندددوب آسددديا وآسددديا الوسدددط  والقوقددداز مدددرورا  

ا حي  تريد واشنطن منها فقريا   ا جعل من تركيا عمودا  انأردوغميركي في لقائ  ما عرض  الرئي  اش
ن أالددينيا لدرجدة « عتددالهاإ»ن تقوم بدور محوري في ا حي  تتول  الترويج لنموذجهدا الدديمقراطي وأ

 ياإسدد ممكتلددف أنحدداء العددالم  إلدد رسددال وعددا  وأئمددة إ إلدد ن تبددادر تركيددا أقتددرح اميركددي الددرئي  اش
 1 303" المطب  في ب دهم« عتدالاإ»وذ  لكي يتولوا التبشير بنم

                                  
الكبيددر" ثددم  اشوسددطغل مشددروع "الشددر  (.. اسددت8\0نحددو الهاويددة ) أردوغددانمحمددد امددين المصددريا رحلددة صددعود  {301}

(ا رابددددددددددددط: مركددددددددددددز االهددددددددددددراما 0/8/8102ا ) تددددددددددددم الدددددددددددددكول فددددددددددددي 81/00/8102انقلددددددددددددب عليدددددددددددد ا نشددددددددددددر فددددددددددددي 
http://gate.ahram.org.eg       

ا نشددددددر فددددددي اشوسددددددطا جريدددددددة الشددددددر  «الكبيددددددر اشوسددددددطالشددددددر  »فهمددددددي هويددددددديا تسددددددريب أميركددددددي لمشددددددروع  {302}
      https://archive.aawsat.com(ا رابط:  0/8/81102لدكول في ) تم ا 9/8/8119
    مرجا ساب  فهمي هويديا   {303}
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 التركية في عهدي بوش وأوباما    –فلرة ثانية ـ مظاهر األزمة في العالقات األميركية 

 بوشجورج عهد في  التركية - األميركيةالعالقات في  األزمةمظاهر أوالا ـ 

 إسدددتراتيجية  إطدددارعلددد  التعددداون فدددي  أردوغدددانبدددين بدددول و  8119الدددذي حصدددل عدددام رغدددم التوافددد     
 - اشميركيددةالع قددا  سدداد التددوتر كمددا سددبق  االشددارة اليدد   اإرهددابالكبيددر ومكافحددة  اشوسددطالشددر  
   :زم هذه الع قا  بعضا  من م اهر تنستعرض فيما يلي ك ل والية جور  بولا  التركية

  6119استضافة قوات اميركية لغزو العراق التركي  ـ رفض البرلمان5
رفددض البرلمددان التركددي مشددروع قددرار يسددم  بنشددر قددوا  أميركيددة فددي الددداكل  8118 راذآ 0فددي     

رسال قوا  تركية  تداري  عميد   إلد  سدتنادا  االتركيدة  وبينمدا كدان الجميدا ينت در الموافقدة االكدار  إل وا 
 611ومعارضددة  نائبددا   629حصددل  المددذكرة الحكوميددة علدد  ت ييددد  التاريكيددةا وطويددل مددن الع قددا 

  .صوتا العتماد المذكرة 627وكان ي ترض الحصول عل  ا عن التصوي  54فيما أحجم  آكرين
جتيدداح العدددرا ا احتمددال إ ألدددف جندددي أميركددي فددي تركيدددا تحسددبا   26وكاندد  المددذكرة سددتتي  نشددر    

سدداد  الحيددرة والم اجدد ة وقددد  اوقعدد  الحددرب إذافددي شددمال العددرا   اشتددراكوكددذلك نشددر آالف الجنددود 
قرابددة وكاصددة تصددوي  لبرلمددان التركددي هددذا الموقددف مددن ا أدىو 1 سدداط الداكليددة والكارجيددةجميددا اشو 

رئدي  ل و رئدي  الدوزراء عبدد اهلل ُغدلرغبدة  ك فدا  حزب العدالة والتنمية الحداكم  إل عضو ينتمي  511
 .  اشميركيةالحكومة زمة ما أ إل  أردوغانحزب العدالة والتنمية 

 مددن الحددربا ن تركيددا كشددي  أن تكددون الكاسددر اشكبددرأيددرى الددبعض الددرفض  أسددبابوفددي تحليددل    
مليددار دوالر  011ا فقددد بلغدد  كسددارة تركيددا 0220عددام  اشولدد فددي حددرب الكلدديج حصددل معهددا كمددا 

غد    ااشتراكحسب تقدير المسؤولين  بسبب الحصار الم روض عل  العرا  وتعطل تجدارة الحددود وا 
أن  أنقددرةكشددي  كمددا ا تركيددا إلدد تددي تضدد  البتددرول مددن العددرا  ال( Yumurtalık)أنابيددب يومورتددالي  

 .304ضدها انتشار حزب العمال الكردستاني في شرقي اشناضول وقيام  بعمليا  من 
   6119والتركية عام  األميركيةحادثة قلنسوة بين اللوات ـ 6
تم إلقاء القدبض حي    8118 تموزفي أعقاب الغزو االميركي للعرا  وقع  حادثة في الرابا من    

وتدددم اقتيدددادهم مدددا  العدددرا  يتواجددددون فدددي شدددماليالدددذين كدددانوا  اشتدددراكالعسدددكريين علددد  مجموعدددة مدددن 

                                  
ا )تدم 8/01/8119؟ا موقا الجزيرةا نشدر فدي اشميركيةرفض البرلمان التركي نشر القوا   ذاانوزا  صوالا لم {304}

  .aljazeera.nethttps://wwwا رابط: 81/1/8102الدكول في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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قدد و  (اÇuval Olayı  بالتركيدة ) حادثدة قلنسدوة اشتدراكطلد  عليهدا أا و فدو  رؤوسدهم قلنسدوا  وضدا
دددا لددددى  تركيدددا الجندددود بعدددد أن قددددم الضدددباط و لددد  سدددراح طُ أا ثدددم اشمريكيدددةالقدددوا   اسدددتجوبتهم اعتراض 

لحادثدددة وأصددددر  بيان دددا مشدددترك ا اشدددكل  لجندددة أمريكيدددة تركيدددة للتحقيددد  فدددي تو  .305الواليدددا  المتحددددة 
رئددي  الددوزراء  إلدد كطاب ددا  دونالددد رامسدد يلد وزيددر الدددفاع اشمريكددي ذلددك كتددب إلدد  ضددافةاإبا ل عتددذار
 .الحادثةلوقوع أعرب في  عن أس    أردوغانالتركي 

 
 أميركابين تركيا و  وثيلة الرؤية المشتركة والحوار المؤسساتي. 9
واشدنطنا جدرى االت دا   إلد بزيدارة  أردوغدان  -آنذاك -قام رئي  الوزراء التركي 8118في العام و    

فيها عل  "وثيقة الرؤية المشتركة والحوار المؤسساتي" التي نصه  عل  أنه البلدين " ات قا عل  ترجمدة 
الكبيدر مدن كد ل الديمقراطيدةا  اشوسدطسدتقرار فدي الشدر  رؤيتهما المشتركة عبر: الترويج للس م واإ

 -اإسددرائيلي وحددل النددزاع ال لسددطيني -تسددوية دائمددة للنددزاع العربددي إلدد ودعددم الجهددد الدددولي للتوصددل 
 .306وحد" ستقرار والديمقراطية في عرا  مُ دولتينا وتعزيز اإ إقامةاإسرائيلي عل  أسا  

 
 6111ام ع أرغينيكون تنظيم دعم ببوش تورط جورج ـ 4
باط فدي الجديل التركدي ا وكاند  عبدارة عدن تحركدا  لضدأرغينيكدونت جر  قضدية  8111في عام    
ا وقددد بقيدد  معطيددا  القضددية غامضددة حتدد  أردوغددانة بحكومددة حددزب العدالددة والتنميددة برئاسددة طاحددلإل

ما نشرت  الصدحف التركيدة  همكرة لتكشف عن دور لجماعة فت  اهلل غولن في تدبيرهاا واش سنوا  مت
ط الشدددرطة رفيعدددي أن بعدددض ضدددبا وثدددائ  ويكيلددديك   أوضدددحو ميركدددي فدددي التكطددديط لهدددا. أعدددن دور 

ا مقددددمين لهدددا أنقدددرةفدددي  اشمريكيدددةا نحدددو السددد ارة 8112تشدددرين الثددداني  80المسدددتوى توجهدددوا بتددداري  
التقددارير الُمقدمددة ت اصدديل وتضددمن  مجموعددة كبيددرة مددن التقددارير الكاصددة بعدددد مددن جنددراال  الجدديلا 

     .307 عة غولنعسكرية وت اصيل من الحياة الكاصة للجنراال  والضباط غير التابعين لجما

                                  
الواليددددا  المتحدددددة وتركيددددا ربمددددا تسددددلكان مسددددارا  تصددددادميا  فددددي سددددورياا موقددددا المونتيددددورا نشددددر متددددين كورجددددانا  {305}

   monitor.com-www.al(ا رابط:  0/8/81102)تم الدكول في ا 08/8/8102في 
 فدي الددكول تدم ) ا89/01/8102 فدي نشدر بر ا ترك موقاالتركية وآفاقهاا  -م اهر توتر الع قا  اشميركية {306}

 https://www.turkpress.co/node/44748 رابط: (ا01/8/8102
ا ) تدددددم الددددددكول فدددددي 81/1/8108ن غدددددولن وأمريكددددداا موقدددددا تدددددرك بدددددر ا نشدددددر فددددديمحطدددددا  فدددددي الع قدددددة بدددددي {307}
 http://www.turkpress.com.tr/node/24168(ا رابط: 1/8/8102

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://www.turkpress.co/node/1481
http://www.turkpress.co/node/1481
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/metin-gurcan.html
https://www.turkpress.co/node/44748
http://www.turkpress.com.tr/node/24168
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 اإرهدابهو رئي  شدعبة مكافحدة  اشمريكيةوثيقة ويكيليك  أنه الذي سلم التقارير للس ارة   وذكر     
الوثيد  لجماعدة  إنتمائ بدعوى  حاليا  الذي يتم التحقي  مع  ا وهو ن س  في جهاز الشرطة يور  أيتون

أن الجندددراال  الدددذين كدددانوا  إلددد قدددة   الوثيونوههدددا 8108تمدددوز  01 انقددد بودوره فدددي ن غدددولفدددت  اهلل 
بالتعددداون مدددا جماعدددة غدددولنا هدددم المعروفدددون بحسدددهم الدددوطني  اشمريكيدددةمسدددتهدفين مدددن قبدددل السددد ارة 

 أردوغدانالحكومة التركيدة بقيدادة   عتبر إقد ا و في الشؤون التركيةشي تدكل أجنبي عارض القومي الم
 . ة بين واشنطن وجماعة فت  اهلل غولنهذا اشمر ُيعد من المؤشرا  عل  الع قا  العميقان 
 
 6111عام االرمنية  اإلبادةـ مشروع قرار أميركي في الكونغرس حول 1
حدددول " علددد  مشدددروع قدددرار فدددي الكدددونغر   صدددوت  لجندددة الشدددؤون الكارجيدددة 01/01/8111فدددي     

فددي  ن يطددرح للتصددوي  فددي المجلدد أا علدد  صددوتا 80صددوتا مقابددل  81غلبيددة  باالرمنيددة "  اإبددادة
ويؤكددد مشددروع القددرار أن مددا وقددا لأرمددن مددن اإمبراطوريددة العثمانيددة فددي ا 8111شددهر تشددرين الثدداني 

ا كاصدة تامدا   عترافدا  إعتدراف بدذلك اإ اشميركيدةكان "إبادة"ا وأن عل  السياسدة  اشول الحرب العالمية 
كطددوا  سددتتكذها د " بدد أردوغدداندد مشددروع القددرار اشميركدديا هددعلدد   ردا  و  .فددي سياسددتها حيددال تركيددا

تبريدر موق هدا  اشميركية دارةاإوحاول   .308 " وقد استدع  تركيا س يرها في واشنطن للتشاورحكومت 
تدراعا قتشعر بكيبدة أمدل عميقدة لإل" ا أنه اشميركيةوقال  الكارجية لتركيا ااحتواء الغضب  إطارفي 

 اسددما وقددال المتحددد  ب309"جنددة الكددونغر تصددوي  لجددراء  نتقاميددا  إإجددراء  لكنهددا ت مددل أال تتكددذ تركيددا
نتيجددة الضددرر الكطيددر  018زلنددا نعددارض قددرار المجلدد  رقددم  البيدد  اشبدديض غددوردون جوندددرو " مددا

 .310 ."القومي للواليا  المتحدة اشمنالذي قد يحدث  ب
  6152 - 6112 أوبامافي عهد  التركية - األميركيةالعالقات ثانياا ـ 

مدددكل ضددروري ل هددم  أوبامددافددي عهددد بدداراك  التركيددة - اشميركيددةقددا  الع تسددليط الضددوء علدد  إن    
فددي نهايددة عهددد بدداراك الددذي وقددا  8108تمددوز عددام  01فددي الددذي حصددل ال اشددل  نقدد باالم بسددا  

                                  
ا ) تدددم 08/01/8111يهددددد بددد جراء  إضدددافية ضدددد واشدددنطن بشددد ن إبدددادة اشرمدددنا الجزيدددرةا نشدددر فدددي  أردوغدددان {308}

     https://www.aljazeera.net(ا رابط: 08/8/8102الدكول في 
ا)تم الدكول في 0/01/8111تستدعي س يرها بواشنطن ردا عل  قرار االرمنا موقا الجزيرةا نشر في أنقرة  {309}
     https://www.aljazeera.net(ا رابط:  0/8/8102
 س  المرجا ن   {310}
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هم مُ مدكل ا وهو نق باالالتركية بتورط واشنطن في  ا اإتهامصد   يساعد في تقييم مدىو ا أوباما
 .  نق باالالع قا  بعد مسار ل هم التعقيدا  التي شاب  

 يميقلاأل حدد رؤيته لدور تركيا 6112 اسطنبولفي  أوباماخطاب ـ 5

جولددة شددر   إطددارفددي  تركيددا إلدد بزيددارة رفيعددة المسددتوى  أوبامدداقددام بدداراك  6114فددي أوائددل أبريددل     
نعددام إن سداد فدي  لهدا منداخ مدة صداكب سنوا كاصة بعد  اياإس مكسب ود العالم عادةاوسطية إ

حيددد  أدلددد  بكطددداِب (ا 8112 – 8110فدددي عهدددد جدددور  بدددول )  اشميركيدددةالسياسدددا  اتجددداه الثقدددة 
ا وهدي أنقرةمتدح في  الديمقراطية التركية والتحالف الدائم بين واشنطن و إا التركي أمام البرلمان تاريكي

بينهما أواصر الثقدةا  نعقد إزعيم أجنبي نادر   ن ب ردوغانش أوباماالصداقة التي نم  لدرجة وصف 
دا للدوزراء فدي عدام أردوغانالمجد العثمانيا وأثن  عل   إل أشار في  و   6115ا الدذي مندذ أصدب  رئيس 

الدسدددتورية وتعزيدددز اشحدددزاب السياسدددية وح دددر عقوبدددة  اإصددد حا كدددان يشدددرف علددد  مجموعدددة مدددن 
جبدددددار الجددددديل الميهدددددال  للعبدددددة  نصدددددياعاإعلددددد  ا  نق بدددددل اإعددددددام وتعزيدددددز الحريدددددا  الشكصدددددية وا 

  311" حترام المتبادلالمشاركة التامة عل  أسا  من المصال  واإ إل  أوبامادعا وقد 1 الديمقراطية

   األوسطالشرق في عملية السالم ودعم  الديملراطيةنشر في دور تركيا يرسم  أوباماـ خطاب 6

وهددو  اشوسددطفددي الشددر   مشددتركا   إن للواليددا  المتحدددة وتركيددا هدددفا  فددي كطابدد  "  أوبامدداقددال وقددد     
ا وت ييددد حددل الصددراع اإسددرائيلي ال لسددطيني علدد  أسددا  كريطددة نهدداتحقيدد  السدد م بددين إسددرائيل وجير 

تركيدا حليدف ا و جندب فدي سد م وأمدن إل  الطري  ووجود الدولتين ال لسطينية واإسرائيلية تعيشان جنبا  
للتغلددب علدد   تعمدد و لمتحدددة وتركيددا أن تتكات ددا وعلدد  الواليددا  ا أوروبددايددة وجددزء مهددم مددن همبددالغ اش
  .312 "التحديا 

من الجلي ب ن أع دم نصدب تدذكاري لحيداة "  أوباماوفي حديث  عن أتاتورك والعلمانية التركية قال     
مدن الحجدر والمرمدر بدل إن إرثد  اشع دم يتمثدل فدي ديمقراطيدة تركيدا  مصبوبا   كمال أتاتورك لي  شيئا  

بالحيوية والعلمانيةا وكان من بين الذين قدموا تبجيلهم السلطان العثمداني عبدد المجيدد القوية والنابضة 
قش  عل  هذه اللوحة قصديدةا مدن ونُ  ا  في تشييد نصب واشنطنهماالذي أرسل لوحة من الركام س

                                  
ا 8/9/8112مدام البرلمدان التركديا صدحي ة حريدا  التركيدة نشدر فدي أالترجمة الكاملة لكطاب الرئي  االميركي  {311}

      http://www.hurriyet.com.tr(ا رابط الموقا :  81/1/8102)تم الدكول في 
 ساب   مرجاا مام البرلمان التركيأالترجمة الكاملة لكطاب الرئي  االميركي   {312}
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قشد  نُ منذ أن  عاما   511نقض  إوقد "1 من أجل تمتين الصداقة بين بلدينا: "بين أبياتها العبارة التالية
 ب كوريددداو مشددداركة القدددوا  التركيدددة فدددي حدددر  إلددد  أوبامددداالدددرئي   شدددارأو  3131 هددذه الكلمدددا  فدددي الركدددام

 ل اشعدوام التدي تلد  الحدرب العالميدة الثانيدة تعهدد الدرئي  تدرومن بد ن تددافا " كد فغانستان والبلقانأو 
وقدد حاربد  القدوا  ا اتوحلف ند إل  نضمامباال أمتنا عن حرية تركيا وسيادتها فيما قطع  تركيا عهدا  

وسدددوية قاومندددا اإمتحدددان الجسددديم للحدددرب 1 كوسدددوفو فكدددابول إلددد معندددا مدددن كوريدددا  واحددددا   التركيدددة صددد ا  
  314 ."طراد وكذلك التعاون في العلوم واشبحا  زداد حجم التجارة بين بلدينا بإوقد 1 الباردة

  األوروبي اإلتحاد إلىتركيا  انضماممن مل   أوباما. موق  9

يعدزز  إنمدا االقتصداديهدذا التعداون "  أوبامداقدال  اشوروبدي اإتحاد إل تركيا  نضمامضية إق حولو    
ناتو والقيم المشدتركة التدي الفي  المشترك الذي تتشاطره الواليا  المتحدة ما تركيا بص تها حلي ا   اشمن

العشدرين عليندا أن نسدع  و  هكذا في مجابهتنا تحدديا  القدرن الحداديا و نتشاطرها كن امين ديمقراطيين
الواليددا  المتحدددة تؤيددد : ذن دعددوني أقولهددا بوضددوحإا قويددة تكددون حقددا موحدددة ومسددالمة وحددرة وروبدداش

بدددل  اشوروبدددي اإتحدددادونحدددن ندددتكلم ال كعضدددو فدددي ا اشوروبدددي اإتحددداد إلددد محاولدددة تركيدددا اإنضدددام 
يضددددطلا  وشددددريكا   مثددددابرا   ا  فقددددد كاندددد  تركيددددا وال تددددزال حلي دددد1 أوروبدددداكصدددددي  حمدددديم لكددددل مددددن تركيددددا و 

بواسددطة أكثددر مددن   وروبدداوتركيددا تددرتبط ب1 اشطلسدديبالمسددؤولية فددي مؤسسددا  أوروبيددة وعبددر المحدديط 
  .315" جسور عبر البوس ور

سدددتقطاب إيحددداول  كدددانأنددد  ا فدددي تركيدددا 8112عدددام  أوبامددداكطددداب تحليدددل ويتضددد  فدددي ك صدددة    
لجعددل تركيددا محددور ا  اشمريكيددةلددإلدارة  الجديددد يجيكطددط اإسددتراتمناسددب مددا البمددا يت أردوغددانحتددواء ا  و 

والتوجدد  نحددو  8100بعددد قددرار واشددنطن االنسددحاب مددن العددرا  عددام  اشوسددطلدبلوماسدديتها فددي الشددر  
 .316 إيرانا وعقد ص قة االت ا  النووي ما دد الصينيآسيا الحتواء التم

                                  
 ساب   مرجاا مام البرلمان التركيأالترجمة الكاملة لكطاب الرئي  االميركي   {313}
 المرجا ن س    {314}
 المرجا ن س    {315}

{316}Turkey: The Muslim Democracy.By Steven Cook, March/April 2014, Politico, 
https://www.politico.com in:    

 

https://www.politico.com/magazine/magazine/table-of-contents/vol-1-no-2
https://www.politico.com/
https://www.politico.com/
https://www.politico.com/
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 (6152)انلالب  أوباماهد بع التركية - األميركيةالعالقات في  األزمةمظاهر ثالثا  ـ 
 اشميركيدةالع قدا  فدي زما  أمجموعة  حدا  هر  عل  سط  اش أوباماك ل عهد الرئي  باراك  
 : 8100ام  هرا عي  ل متغيرين كبيرين ف التركية -

 إيدرانوبداية الت اوض ما  8101نهاية عام  االنسحاب من العرا قرارها ب اشميركية االدارة إع ن د 0
تددرك جيددا  كاصدة ان واشدنطن  .8112عدام  إيدرانف الندووي بعدد فشدل الثدورة الكضدراء فدي عل  المل

 .  التركية - الكردية -العراقية  الحدودمثل  هو عن طري  الطري  البري اشكثر أمنا  لها ن أ

وبددروز  شميركددان مددة عربيددة مواليددة أا وسددقوط 8100بدايددة عددام  . انطدد   مددا سددمي بددالربيا العربددي8
وقدد  . ردوغدانومرتبطدة سياسديا  ب مواليدة لتركيداو اإكدوان المسدلمين ة علد  حركدة بمحسدو عربيدة  ن مدةأ

    :نذكر منهاوت اقم مقعول ازما  اكرى لها جذور قديمةا ا اشزما عدد من عن هذه المتغيرا  تولد 

  إيرانـ الخال  االميركي التركي حول مل  العلوبات على 5

يدددرانو  تركيدددا مدددن كدددل قعددد و  01/1/8101فددي     ب يدددداع بموجبددد  إيدددران تقدددوم تعددداون ت دددا إ والبرازيدددل ا 
 وفي ايرانإ ملكا   الكمية تبق  أن عل  تركيا لدى التكصيب المنك ض اليورانيوم من كيلوغرام 5611
 لتشدغيل إيدران إليد  تحتدا  الدذي الندووي الوقدود مدن كيلوغرامدا   561 بتسدليم فييندا مجموعة تلتزم المقابل
 .317.واحد عام عل  تزيد ال فترة في لأبحا  نطهرا م اعل

جديدة  ي رض قيودا  الدوليا وهو  اشمنعن مجل   5464رقم القرار صدر  4/8/8101في و    
الدبابا  والطائرا  الثقيلة مثل  سلحةبعض اش إيرانية ويح ر بيا يراناإ اإستثمارا عل  

ا وقد عارض  ية التي تطاولها العقوبا يرانانا  اإكما يوسا الئحة اشفراد والكيوالمروحيا  القتاليةا 
 .318 الدولي اشمنتركيا القرار من ك ل التصوي  ضده في مجل  

مدا إسدرائيل علد  للتعداون  أوبامداكيدد  وحصدل علد  تلبيد  اشبديض انتانياهو زار  8/1/8101فيو    
تجديدد : سدتحقاقا  مهمدةإثدة فدي مواجهدة ث  اشميركيدةالرغم من اإحرا  الذي شعر  بد  الدبلوماسدية 

                                  
عددددامر سددددليمانا تدددداري  العقوبددددا  اشمريكيددددة علدددد  إيددددران والموقددددف التركددددي منهدددداا ديلددددي صددددباح التركيددددةا نشددددر {317}

  https://www.dailysabah.comط : (( راب82/8/8102ا )تم الدكول في 8/2/8102في 
ا المركدددددددددز العربدددددددددي ل بحدددددددددا  0التغييدددددددددرا ط – االسدددددددددتمراريةعقيدددددددددل مح دددددددددو ا السياسدددددددددة الكاريدددددددددة التركيدددددددددةا  {318}

 880ا   8108ودراسة السياسا ا بيرو ا 



114 
 

ا والقدرار التركي ا والهجوم اإسرائيلي عل  أسطول الحرية(NPT)النووية  سلحةنتشار اشإعدم  ات اقية
سدددتحقاقا  فتقدددد  فدددي اإاال فددد  أن الواليدددا  المتحددددة قدددد مدددن وكدددان  اإيدددرانبتشدددديد العقوبدددا  علددد  

للدددوبي الصدددهيوني وأصددددقاء إسدددرائيل فدددي عمدددل اقدددد و 1 319 جانبهدددا إلددد الث ثدددة وجدددود الحليدددف التركدددي 
روجددد  هدددذه حيددد  وحكومتددد ا  أردوغدددانسدددتغ ل الغيددداب التركدددي لشدددن هجدددوم ضدددد اعلددد  الكدددونغر  

   3201ضدها  ةميركياج  العقوبا  اشتو و  إيرانللتحالف ما  دائما   مي   ت هر تركيا يا  أن باللو 

 6151عام االرمنية  اإلبادةـ أزمة مشروع قرار في الكونغرس حول 6

االرمنيدة  اإبدادةتعطيل صددور قدرار الكدونغر  فدي ملدف من الرئي  جور  بول  سابقا  فعل كما      
ساسدددي فدددي لجدددم لجدددان أوقدددام بددددور  أوبامددداا كدددذلك فعدددل الدددرئي  أردوغدددانثدددارة ح ي دددة تركيدددا و إكشدددية 

ة عددام نتكابيددقددد وعددد كدد ل حملتدد  اإ أوبامدداوكددان  .321الكددونغر  ومنعهددا مددن التصددوي  علدد  القددرار 
سدددتكدم بياندددا  إبددديض البيددد  اش إلددد رمنيدددةا لكنددد  عنددددما وصدددل اش اإبدددادةعتدددراف بقرار اإ بددد 8112

سددوء أا " واحدددة مددن  نهددبا لكندد  وصدد ها اإبددادةرماديددة دبلوماسددية فددي كطابدد  تجنبدد  وصددف المجددزرة ب
يثدة مدن أجدل بدذل  من مدا  أرمينيدة فدي الواليدا  المتحددة جهدودا حث. وقد 322ف ائا القرن العشرين " 

بدد ن قددوى الضددغط اشرمينيددة فددي  علمددا   اواشددنطنصددنا القددرار فددي حيددة فددي أروقددة  اإبددادةإبقدداء قضددية 
نتكابيدددة يشدددكل إهنددداك دوائدددر ن شوال أا ون دددوذا   ا مدددن أكثدددر القددوى تددد ثيرا  أنهدددواشددنطن ُين دددر إليهدددا علددد  

يتجندب  أوبامداقدي الدرئي  ب 6151وفي عدام . من أعضائها مهما   اشمريكيون من أصول أرمينية جزءا  
وفدددي ا أردوغدددانو  اشتدددراكغضددداب إ تجنبدددا  "  مدددذاب  مروعدددة " سدددتبدلها بكلمدددة ابدددادة و إكلمدددة  إسدددتكدام

كامدددل "بددداعتراف طالدددب فيددد   بياندددا  بددديض البيددد  اشنشدددر  8101بدددادة اشرمدددن عدددام الدددذكرى السدددنوية إ
بددان الحددرب العالميددة إعثمانيددة رمددن فددي عهددد السددلطنة البالمجددازر التددي تعددرض لهددا اش" وصددري  وعددادل

                                  
{319}Robert Satloff, Three Critical Weeks in the Middle East: Insights into U.S. Policy, 
The Washington Institute for Near East Policy, June 21, 2010 

ا ) تددم 08/00/8101عمدداد بو ددوا أردوغددان... الحليددف الدددائم إيددرانا موقددا قندداة الحددرة )اشميركيددة(ا نشددر فددي {320}
  https://www.alhurra.com(ا رابط :0/8/8102الدكول في 

ا ) تددم 8/8/8101نشددر فددي  نيدوزا سددي بدديمريكيددة و إبددادة اشرمددنا قنداة الع قددا  التركيدة اش بياكونددولي كدي ن  {321}
  http://www.bbc.com : رابط(ا 0/8/8102الدكول في 

ا ) تدددم الددددكول فدددي 89/9/8101أوبامدددا يتجندددب وصدددف المجدددازر اشرمنيدددة بدددداإبادةا جريددددة االكبدددارا نشدددر فدددي {322} 
       :www.annahar.comhttps//(ا رابط:0/8/8102



115 
 

بموجددب  ا5499و 5471 عددامي رمنيددة منددذاش اإبددادةبيعتددرف ميركددي الكددونغر  اشن أرغددم  اشولدد 
رمنيددة لمجددازر اشن وصددف اأميركددي رونالددد ريغددن اشسددب  للددرئي  و  اصدددرهما مجلدد  النددوابأقددرارين 

 . 323 5495عام  اإبادةب
 وبداية الربيع العربي  6155االنسحاب من العراق عام  أوباماـ قرار 9
أن الرؤيدة  -آنذاك -بدا 8100عام نهاية نسحاب من العرا  قرار اإالرئي  االميركي  إع نما     

لأزمدا ا مدا يعندي  "يمديقلاشالحدل " ترتكدز علد  فكدرة  اشزمدا فدي إدارة  أوبامداللرئي  اإستراتيجية  
دددل مسدددؤوليا  اإ الدوليدددة والت دددر  لمواجهدددة  اشزمدددا المشدددك   و نسدددحاب اشميركدددي التددددريجي مدددن تحمه

  نتكابي.ن  جوهر برنامج  اإالمشك   الداكلية التي كا
 8100بعددد موجددة مددا سددمي بددالربيا العربددي عددامن تحطمدد  أمددا لبثدد  لكددن آمددال الواليددا  المتحدددة     

فددي العددرا   ةياإسدد ممددا  هددور تن دديم )الدولددة  ا كاصددةالديمقراطيددةالددذي دعمتدد  علدد  آمددل تحقيدد  "
حددد  إلدد  لغيددر المسددبو "ا وصدد اإرهددابوبدايددة موجددة عارمددة مددن " ا 8109والشددام( " داعددل" عددام 
ا نترندد ونشددرها علدد  مواقددا اإ الرهددائن اشميددركيينعدددد مددن قطددا رؤو  بعددد إحددرا  الواليددا  المتحدددة 

 التن يم. لضرب  تحالف دولي  إطارفي  اإرهابحرب جديدة عل   ع نإ أوباماندفا وعندها إ
سددقاط الن ددام السددوري وتصدد ية المجموعددا  لدد  إعصددرار ا  و قددوة بعمددل ي أردوغددانوبالمقابددلا كددان     

جددل الصدد ة فددي ش" ال ديموقراطيددا   ا  إسدد مي علدد  وشددك دكددول سددوريا فاتحددا   أندد وكددان يعتقددد الكرديددةا 
" إن أحددزاب قددائ   ا حينهدد أردوغددانكطددب قددد و وكالددة أنبدداء اشناضددولا وفدد  مددا نشددرت  " الجدداما اشمددوي

المعارضددة التركيددة التددي نصددر  الن ددام السددوري سددتكجل فددي القريددب العاجددل مددن زيددارة دمشدد ا فيمددا 
سدورة ال اتحدة فدو  قبدر صد ح الددين اشيدوبيا ثدم ناا وت وة ب كوتلقاء حزب إليها لالذهب وأعضاء اس

ل الحبشدي واإمدام إبدن عربديا الصدحابي بد قبدور زيدارة فدي باحدا  جداما بندي أميدة الكبيدرا و الص ة 
 .324 ."جنب ما أكوتنا السوريين إل الكلية السليمانية ومحطة الحجازا وسنشكر اهلل جنبا  س زور و 

   ـ التركية   األميركيةفي مصر عمق الخالفات  6159 انلالبـ 4

 الجددديل المصددري بقيدددادة وزيدددر الدددفاع عبدددد ال تددداحن ددذه  انقددد بحصدددل  6155 تمدددوز عددام 5فددي     

                                  
 ا مرجا ساب أوباما يتجنب وصف المجازر اشرمنية بداإبادة {323}
 
ا دار ال ارابيا 1الحرب السورية بالوثائ  السريةا ط –سامي كليبا اشسد بين الرحيل والتدمير الممنهج  {324}

   810ا   8108بيرو ا  
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جماعددة بددين ع قددة بحكددم ال ا ردوغددانوهددو حليددف وثيدد  الصددلة با الددرئي  محمددد مرسدديأسددقط السيسددي 
بدعم مدن بعدض دول الكلديج  نق باالا وجاء في تركيا والعدالة والتنمية في مصر اإكوان المسلمين 

وكرج  يومها م اهرا  ضكمة في جميا أنحداء ا جر  الك فا  مجددا   ميركيا فتأكضر أضوء بو 
المؤيدددين  اشتددراكمددر مقياسددا  لمدددى شددعور هددذا اششددكل للددرئي  المصددري محمددد مرسدديا و  تركيددا ت ييدددا  

ال بددل كططدد  لدد  وفدد  ا نقدد باالبالصدددمة والكيانددة مددن قبددل واشددنطن التددي صددمت  علدد   ردوغددانش
كدان قدد  أردوغانكان الشعور بالكيانة أكثر ألما  شن و  .325وحزب العدالة والتنمية أردوغانمقربين من 

تعلد  بمصدر وسدورياا وقدد تودار بينهمدا مناقشدا  مطولدة  6155يدار مدن عدام أفي شهر  أوباماالتق  
سدوف يددعم الشدرعية الديمقراطيدة والتغييدر فدي مصدر علد   أوبامدانطبداع بد ن ولديد  اإ أردوغدانغادر 

ة فدي ضدكمة وعني دحتجاجدا  ا  حصدل 6155نهايدة عدام وما  3261 والتحديا  الرغم من الصعوبا 
مدددن قبدددل عددددد كبيدددر مدددن من مدددا  المجتمدددا المددددني واليسدددار والتيدددارا   اسدددطنبولحديقدددة غيدددزي فدددي 

شدكوك وهندا بددأ  فيهاا بالتورط جماعة فت  اهلل غولن المقيم في بنسل انيا العلمانيةا واتهم  الحكومة 
ضدد  التركيدةاإتهدام ئحة الا وهو ما أ هرت  "يةنق باالن رية المؤامرة " دبوالنكبة المحيطة ب   أردوغان

واصد ا  ا صد حة 217المدعي العام المؤلف مدن ا كما  هر في بيان 6155 المعتقلين في احتجاجا 
 3271"عملية مسيرة من الكار  إلحا  الضرر بتركيااإحتجاجا  ب نها "

   األميركية –العالقات التركية ب انعصفوالمل  الكردي يالسورية  األزمةـ 1

موجدة ا تراجعد  الصدراع فدي سدوريااحتدام ا و 8108عام  محمد مرسيالمصري ئي  الر عزل بعد     
 أدىوهدو مدا ا ة"ياإسد محدام   مشدروع "الك فدة  8109عدام داعدل" "تن ديم تمددد و  "الربيا العربدي" 

بشددا أ المتطدرف اإسدد م" وبددروز" نمدوذ  التركددي المعتددل اإسد م " نمددوذ موقدا و يددار نهاتراجدا و  إلد 
مدام أ أوبامداكطداب مدا تركيدا بعدد مسدار الع قدا  سدراتيجية التدي حكمد  " وهذا ما يكدالف اإ تجليات 

 إلددد الوصدددول مدددن كدددوان المسدددلمين إاالتدددي كانددد  تقدددوم علددد  تمكدددين ا 8112البرلمدددان التركدددي عدددام 

                                  
ا ) تم 02/1/8108واإمارا ا ميدل ايس  مونتيورا نشر في والسعودية أوباماتركيا تشعر بالكيانة من جانب   {325}

    https://www.middleeastmonitor.com(ا رابط : 0/8/8102الدكول في 
ا ترجمة وتحرير 88/1/8102؟ا  صحي ة يني ش  ا نشر في االنق بمحمد اجي  أين كان موقا أمريكا من  {326}

 https://www.turkpress.co/node/24054 (ا رابط : 08/8/8102ترك بر ا ) تم الدكول في 
ا نشدر فدي 89تمثدل للمحاكمدةا ا موقدا فدران   ردوغدانتركيا: شكصيا  أساسدية فدي "حدراك غدازي" المعدارض ش {327}

     comhttps://www.france.24(ا رابط:0/1/8102)تم الدكول في  81/8/8102

https://www.turkpress.co/node/24054
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اعتبدر  ا ولهدذا 328 اشميركيةنسجام ما السياسا  ط الديموقرطية واإو السلطة مقابل التواف  ما الشر 
علدد   طلددوب مندد ملددم يقددم بمددا هددو و  كددل بالشددروط" أردوغددان "قددد أ التركدديأن حلي هددا  اشميركيددة دارةإا

سدتعداد واشدنطن احبطدة نتيجدة عددم مُ ا  نهدبتركيدا بالمقابدل شدعر  و  داعدلا تن ديم القتدال ضددمستوى 
ال ديددةا حتدواء المجموعدا  الكر ا  رفضددو ا فدي سدوريا اشسدددالدرئي  ة ن دام طاحددإإسدتراتيجية لمواصدلة 
ندددافي مدددا اتجددداه وهدددذا مدددا يالسدددلطة  إلددد تركيدددا ين المدددواليين لياإسددد موصدددول عارضددد  هددداا و تبدددل دعم
 1 329أردوغانيؤمن بها التي  " العثمانية الجديدة" لوتيك و وجيوب

 (YPG)وحدددا  حمايددة الشددعب الكرديددة  إلدد  أسددلحةرسددال إ أوبامدداقددرر  إدارة  6159فددي عددام و     
"ا رهابيدةإمن مدة تعتبرهدا تركيدا "ي شدمال سدورياا وهدي مجموعدة ينة كوبداني فدفي مد داعل تقاتلالتي 

      3301 ياتهامستو   دنأ إل والحكومة التركية  أوبامانك ض  الع قة بين ادارة إومنذ هذا التاري  

تراجدا و  يردوغدانشامشدروع" العثمانيدة الجديددة " تلمُّ  كسدوف صب  باإمكان أا عند هذه النقطةو     
إال أن هدددذا  اواإقليمدددي فدددي المحددديط العربدددي 6159 -6155فدددي فتدددرة السياسدددي المعتددددل"  سددد ماإ"

ت  ما محطتين ا 6151تمدوز  59ي في فييندا فدي يراناإ -اشميركيالنووي ت ا  اإ: الكسوف بان  قوه
ت دددا  إومدددا تبعددد  مدددن  6151أيلدددول  51سدددورية بغطددداء أميركدددي فدددي  إلددد الددددكول العسدددكري الروسدددي و 

 (5جنيدف )و( 6619القدرار )و( 6و 5فييندا )السدورية فدي محطدا   اشزمدةروسي حول حل  -أميركي
الروسددي فددي سددوريةا وهددي  -ت ددا  اشميركدديهددي الكاسددر اشكبددر مددن اإ أنقددرةالواضدد  أن وبددا  مددن 
لم  من تحركا  المدوالين لهدا ت ا ا وهو ما يُ للتسوية التي يمكن أن تنتج من هذا اإ اشولالمعارض 

ت دا  ت شيلهاا ومن قلقها من تداعيا  اإ إل معارضة السورية الذين يعارضون التسوية ويسعون في ال
يح د  برعايدة ثنائيدة  أند الذي من الواضد   (PYD) سوريا الديموقراطية المتمثلة في تعويم دور حزب

زل عدن بمعد أنقدرةروسدية فدي شدر  ال درا  وغربد ا هدذا الحدزب الدذي ال يمكدن أن تن در إليد   -أميركية
ا ومدن إمكانيدة أن تتحدول (pkk)العمدال الكردسدتاني التركدي التن يمية مدا حدزب -ارتباطات  السياسية 

كددرائط وهددو مددا سدديؤدي الدد  تعددديل جددوهري فددي ثانيددةا ( العددر  - جبددال قنددديل) إلدد  السددورية القامشددلي

                                  
 810 سامي كليبا مرجا ساب ا    {328}

{329} GÖNÜL TOL, The Turkish-U.S, Relationship,Current Tensions and Future 
Prospects, June 2018.Friedrich Ebert stiftung,in: http://library.fes.de/pdf 
{330} BY DEFNE ARSLAN, PINAR DOST, AND GRADY WILSON, US-Turkey Relations: 
From Alliance to Crisis, 7/8/2018,IN: https://www.atlanticcouncil.org 

http://library.fes.de/pdf
https://www.atlanticcouncil.org/
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ومدا زاد فدي  .331 يدات اقا  ما بعد الحرب العالميدة اشولد  وقدد يدؤدي الد  تقسديم تركاو  بيكو –سايك  
نتكابدا  المقدررة لإل ا تمهيدا  6151منتصف العام  اشميركيةنتكابية حدة الك فا ا بداية الحم   اإ

تدد  وسددائل قلاالتقريددر الددذي كشدد ت  المكددابرا  الروسددية وتنمددر اشأثددار ا ومددا 6152فددي تشددرين الثدداني 
بددالتبرع بم يددن الدددوالرا  لصددال  الحملددة حددول قيددام جماعددة فددت  اهلل غددولن والتركيددة  اشمريكيددةعدد م اإ
  .332هي ري كلينتون عن الحزب الديموقرطي للمرشحة الرئاسية نتكابيةاإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 تحجيم تركياا فِتل عن واشنطنا مرجا ساب محمد سيد رصا ا  {331}
نشر في  اكشف تبرع غولن بمبالغ طائلة لصال  أوباما وهي ريا موقا ترك بر تقرير للمكابرا  الروسية ي {332}

    https://www.turkpress.coرابط:  (ا08/8/8102تم الدكول في ا )82/1/8108
 



119 
 

 6152 – 6151ترامب  التركية في عهد - األميركيةالعالقات المبحث الثاني ـ 
التركيدة إلد   -ميركية ال شلا وتوتر  عل  اثرها الع قا  اش نق باالوقا  8108تموز  01في     

 نقدد باالاقصدد  حدددودهاا وسدداد الشددك واالرتيدداب عقددل القيددادة التركيددة اتجدداه السددلوك االميركددي كدد ل 
عليد  كمدا  االشدرافودعمد  و  نقد باالإل  واشنطن بالتحريض علد  ا  تهاماوما بعدها ووجه  تركيا 

 لي  في ال صل الثاني.إشارة سبق  اإ
 –أشدهر تقريبدا  8اي مدة  - 8101كانون الثاني  81و  8108تموز 01بين وتعد ال ترة الواقعة     

دارة أوبامددا واسددت م إ تددرة االنتقاليددة الواقعددة بددين رحيددلصددابها الشددلل السياسدديا وهددي افأفتددرة مضددطربة 
وتنصيب ادارة دونالد ترامبا حي  انشغل  أميركا ب ترة اإنتكابا  ونتائجهاا كاصدة مدا صدعود نجدم 

وتطهيددر  نقدد باالمددبا وبالمقابددل انشددغل  تركيددا بترتيددب وضددعها الددداكلي وتصدد ية " فلددول دونالددد ترا
الدولة من جماعة غولن" واجل  تركيا اشزمة إل  ما بعد اإنتكابا  اشميركية منت درة لح دة تنصديب 

 ا ولم تلج  حت  إل  قطا الع قا  الدبلوماسية ما أميركاا ولدم تسدحب سد يرها مدن8101ترامب عام 
هدددذه اللح دددة التاريكيدددة  السددد ير التركدددي السددداب  فدددي بريطانيدددا أوندددال سدددي يكوزوقدددد لكددد  واشدددنطن. 
" قددد تكددون الع قددة بتصددري  مقتصددب قددال فيدد ": فددي الع قددا   والتصدددع حجددم التددوترلجهددة  ال اصددلة

 .  333" 0219ية عام القبرص اشزمةهي اشسوأ منذ ان جار  -وواشنطن أنقرةبين  - اآلن
 

 عهد ترامب مع الواليات المتحدة في العالقات بتحسن خائبة تركية ـ توقعات  لىأو فلرة 
تشدرين  2فدي  اشميركيدةفوز دونالدد ترامدب فدي السدبا  الرئاسدي فدي الواليدا  المتحددة  إع نمنذ و     

ال تددرة الجديدددة بتوقعددا  إيجابيددة علدد  أمددل أن تصددح  سياسددة ترامددب  إلدد  اشتددراكن ددر  8108الثدداني 
ا أوبامداكثيدر ا مدن اشكطداء واشضدرار التدي تعرضد  لهدا تركيدا بسدبب سياسدة إدارة  اشوسدطشدر  في ال

ووجب  لد  دعدوة لزيدارة تركيدا وكدذلك الحدال فعدل  ابهذا ال وز أردوغانوفي اليوم التالي ل وز ترامب هنب ه 
تدوقعهم  إلد  تدراكاشوأشدار  تصدريحا  العديدد مدن المسدؤولين  ارئي  الوزراء التركيا بدن علدي يلددرم
كاصددة فددي مل ددي حددزب العمددال الكردسددتاني وتن دديم  اشميركيددة -لصدد حة جديدددة مددن الع قددا  التركيددة

 .334 أوبامافي عهد  أنقرةغولن وهما المل ان الرئيسيان في الك فا  بين واشنطن و 

                                  
ا )تدددددم 81/1/8102المدددددؤمن البدددددريء يكسدددددر الجدددددرهة بدددددين ترامدددددب وأردوغدددددانا موقدددددا روسددددديا اليدددددوما نشدددددر فدددددي  {333}

     https://arabic.rt.com(ا رابط:  08/8/8102الدكول في 
 00يلدددددريم يهنددددخ ترامددددب هات يًّددددا ب ددددوزه بانتكابددددا  الرئاسددددة اشميركيددددة"ا موقددددا ديلددددي صددددباح التركيددددة نشددددر فددددي  {334}
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 ب بعد فوز ترامالتركية  –األميركية  العالقاتت خيم على  6152 انلالبتداعيات  ـ  أوالا 

التدي  أوبامدامتدداد لسياسدة إهدي مناِفسة ترامبا هدي ري كلينتدونا أن  اشتراكأغلب  قاداعتفي كان    
كدانوا يرغبدون  اشتدراك% مدن 81وقد أ هر اسدتط ع أجرتد  شدركة أورك للدراسدا  أن ا أزعج  تركيا

تركيدا م يعتبرون هي ري كلينتون مدن الدداعمين ل دت  اهلل غدولن الدذي تتهمد  نهفي فوز دونالد ترامب ش
معقولددة كمددا أن كلينتددون تحمددل أفكددار ا   8108تمددوز 01يددة ال اشددلة فددي نق باالبددالوقوف وراء المحاولددة 

حدول مواضديا سدوريا والعدرا  وحدزب العمدال الكردسدتاني وجماعدة  أردوغدانتل ة عن ت كير تركيدا و ومك
 االدارةأن  يضدددا  أا رأى أردوغدددانا كمدددا أن 335  فدددت  اهلل غدددولنا وحريدددة الصدددحافة وغيرهدددا مدددن المل دددا

ب يجابيددددة  أنقددددرةوقددددد قددددرأ   ابرئاسددددة ترامددددب قددددد تكددددون أكثددددر ترحيب ددددا باشطروحددددا  التركيددددة اشميركيددددة
حل ائنا وسدوف نجعدل الع قدة  أهمتصريحا  مايك بن ا نائب ترامبا عندما قال: "إن تركيا هي من 

 336. معها أفضل"

"إن علد   القدومي اشمدنلدد ترامدب لشدؤون كبيدر مستشداري دوناال مايكدل فلدين قدي ن د  السديا ا فو    
 أوبامددادارة ن إش سياسددا  الواليددا  المتحدددة الجديدددة أن تضددا علدد  رأ  أولوياتهددا ع قتهددا مددا تركيدداا

يجب علينا أن ننطل  مدن فهدم أن ا و في الوق  الراهن نقرةستيعاب الموقف الجيوسياسي شإفشل  في 
قالدة إبعدد لكدن و  .337 "سدتقرار فدي المنطقدةمصدر لإلا أنها و تركيا مهمة جدًّا لمصال  الواليا  المتحدة

 أن مستشداره السداب  لأمدن" قال البي  اشبيض إن الرئي  دونالدد ترامدب لدم يكدن يعدرف ا مايكل فلين
مايكددل فلددين كددان يعمددل ممددث  لتركيددا علدد  الددرغم مددن إثددارة المسدد لة مددا فريدد  ترامددب قبددل أن  قددوميال

   .338ية الكاصة اشمنللحكومة التركية من ك ل شركت   ديقا  كان ص أن و  .يتول  الرئاسة

                                                                                                   
   http://www.dailysabah.com (ا رابط :8/8/8102في ا )تم الدكول 8108تشرين الثاني 

تشدددددددددرين الثددددددددداني نشدددددددددر فدددددددددي  ا"لندددددددددبض الشدددددددددارع التركدددددددددي orcarastirmaراسدددددددددة إحصدددددددددائية لمركدددددددددز أورك د {335}
   http://www.orcarastirma.com.tr(: رابط 08/8/8102في ا )تاري  الدكول 8108

تشدددددددرين الثددددددداني  2أول تعليددددددد  مدددددددن أردوغدددددددان علددددددد  فدددددددوز ترامدددددددب باإنتكابدددددددا  اشميركيدددددددة"ا ديلدددددددي صدددددددباحا {336} 
   http://www.dailysabah.com( رابط:  8102تشرين الثاني  81)تاري  الدكول في  ا 0881

{337} Michael Flynn ,Our ally Turkey is in crisis and needs our support, The Hill, 11 
August 2016, in: http://thehill.com 

ا ) تدم 00/8/8101نشدر فدي  رويتدرزترامب لدم يكدن يعدرف أن فلدين كدان يمثدل تركيداا ا وكالدة  -  اشبيضالبي {338}
     https://ara.reuters.com(ا رابط:  02/8/8102الدكول في 

http://thehill.com/
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عمدل ممدث  لمصدال  الحكومدة   ند بفلدين قد نشر  تقريرا  اتهمد  فيد  صحي ة نيويورك تايمز وكان    
قدددم حتدد  وهددو يُ ا 8108عددام نتكابيددة ألددف دوالر كدد ل الحملددة اإ 111التركيددة مقابددل مددا يزيددد علدد  

  .339 المشورة لترامب

 اشتدراكعلد  عقدل  أوبامدافدي عهدد التركية  - اشميركيةا  سوء الع قم هذه التصريحا ا كيم ورغ   
مدددا قالددد  نعمدددان وفددد  ا رغدددم تعقدددد المل دددا  فدددي بدايدددة عهدددد ترامدددب رقبدددون التغييدددر بت ددداؤلتيوجعلهدددم 

ة ن مدل ونوصدي إدارة ترامدب كاصد كورتولمولا وزير الثقافدة والسدياحة ونائدب رئدي  الدوزراء آندذاك :"
أن تعيدد الن در  اشميركيدةإنشاء ع قا  قويدة ومتيندة بدين تركيدا والواليدا  المتحددة  إعادةونحن بصدد 

تركيددا زعدديم العصددابة  إلدد بكصددو  موضددوعين مهمددين: أولهددا يتمثددل فددي أن تسددل م الواليددا  المتحدددة 
 . 340الكردي " الديمقراطي اإتحادحزب  إل اء الدعم المقدبم أنهو اإجراميةا غولنا 

وبالرغم من وجود كطاب إيجابي وبعض اشفعدال التدي عدزز  مكانيدة التحسدن فدي الع قدا  مثدل     
ر  هجدوم علد  القاعددة العسدكرية   ن بقرار ترامب بتن يذ ضربة عسكرية ضد القوا  السورية وهو ما ُبر 

هددد ترامددب اشميركددي فددي ع -التددي انطلدد  منهددا هجددوم كيمدداوي مزعددوم إال أن قضددايا الكدد ف التركددي
جتماعدددا  أو كمدددا أن كطددداب ترامدددب الدددذي احتدددوى علددد  ن   ددد  إيجدددابي كددد ل اإ ااسدددتمر  وتوسدددع 

مطالددب  االدارةنعكاسددا  علدد  اشرض حيدد  تجاهلدد  إلددم يكددن لدد   أردوغددانتصدداال  التلي ونيددة مددا اإ
  .341 8101شباط  2في اتصال  الهات ي بترامب في  أردوغان

التدي أدلد  بهدا " اليمينيدة " الوعدود و لمتضاربة للمسؤولين اشميركيينا ا سلسلة المواقفيضاف إليها    
ووعددده  المتطددرف والجاليددا  اإسدد مية فددي أميركدداا  اإسدد ملمواجهددة ترامددب كدد ل حملتدد  االنتكابيددة 

وهددو مددا  -مقابددل دعددم اشكددرادالقددد  ونيتدد  وقددف دعددم المعارضددة السددورية  إلدد  اشميركيددةبنقددل السدد ارة 
 - اشميركيدةحالدة مدن الغمدوض والشدك فدي إمكانيدة تحسدن الع قدا  زاد مدن   -  الحد طبق  في وق

مسددار ا متدددهور اا مبنيًّددا علدد   التركيددة - اشميركيددةالع قددا  أكددذ  النتيجددة وب. فددي عهددد ترامددبالتركيددة 

                                  
 ا مرجا ساب ترامب لم يكن يعرف أن فلين كان يمثل تركيا -البي  اشبيض {339}
اشميركية في عهد ترامب: من كيبة اشمل إل  تصاعد التوترا موقا  -الع قا  التركيةا محمود سمير الرنتيسي {340}

      ra.nethttp://studies.aljazeeرابط: (ا 00/1/810تم الدكول في ا) 81/2/8101نشر في  الجزيرة للدراسا 
ا )تدددداري  الدددددكول 2/8/8101"ا حرييدددد ا نشددددر فددددي أردوغددددانفيكددددر  بدددديل ا "ردود وانعكاسددددا  مكالمددددة ترامددددب و  {341}

    http://www.hurriyet.com.t :ا رابط: (01/08/8102في

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008143528565.html
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علددد  الدددرغم مدددن محاولدددة الدددرئي   342 .يدددةاشمنقناعدددة تركيدددة بددد ن واشدددنطن ال تكتدددر  لمكددداوف تركيدددا 
التدي اإسدتراتيجية  التقليل من حدهة هدذا التدوتر عبدر الت كيدد علد  الع قدة  أردوغانكي رجب طيب التر 

 3431ا تقوم عل  المصال  ولي  العواطف  نهبتربط البلدين و 

ا ف دي 8108 انق ببدركدا يتدورط أمبالراسدكة قنداعتهم رزدواجية في  دل  بتعاملوا قادة تركيا لكن      
يؤكددون للمسدؤولين كدانوا م وبصدورة دائمدة نه ا فدنق باالبتدبير محاولة  أميركافي   واتهماالوق  الذي 

هدذا مدا يكشدف جانبدا مدن و ا لم يتغير شيء في الع قا  بدين البلددين أن  أنقرةاشمريكيين الذين يزورن 
 أردوغددان اسددممددا صددرح بدد  المتحددد  با وعلدد  سددبيل المثددالم الثقددة بددين الطددرفينا اعدددنا  و التددوتر الدددفين 

 : ا «نقدد باالال ن ددن أن الواليددا  المتحدددة كددان لددديها دور ا فددي محاولددة »إبددراهيم كددالين لمراسددلين قددائ  
« جوزيدف دانددورف» اشمريكيدةالمشدتركة  اشركدانأكدد مسدؤولون أتدراك لدرئي  هيئدة  نقدرةوفي زيارت  ش

حاربدة تن ديم الدولددة أن تركيدا كاند  تندوي الح ددا  علد  ع قدا  قويدة مددا الواليدا  المتحددة مدن أجددل م
 .344ة " داعل " ياإس م

غضدداب إتكشدد  مددن كاندد  ن تركيددا أهددو ومددن ي هددر مددن تحليددل مسددار المواقددف والتصددريحا ا     
بدددين تعقيددددا  الموقدددف لكدددن ا نتيجدددة تقطددداع المصدددال  فدددي عددددد مدددن المل دددا  علندددا   اشميركيدددة دارةاإ

قددة بددين الحلي ددين العضددوين فددي حلددف تعريددف الع  إعددادةدفعدد  باتجدداه تطددور  الدد  درجددة  الطددرفين
صدرار التركدي علد  تسدليم اإهدو  ذا التعقيددأن أحدد أهدم م داهر هدو هدر  345"الناتو". اشطلسيشمال 

ا والددذي يعتبدددر العقددل المددددبر 0222غددولنا المقددديم فددي بنسدددل انيا منددذ عدددام فدددت  اهلل الواليددا  المتحدددة 
 ادلدة تددين غدولنأعدن تسدليم  رغدم تقدديم تركيدا  متناعهداا  تعن  واشنطن و مقابل ا بن ر تركيا نق بل 
جعدل وهدو مدا ا بقانونية مل هدا ضدد غدولن من الوفود القانونية والقضائية القناع واشنطن رسالها عددا  ا  و 

 .346" ال اشلة نق باالتورط الواليا  المتحدة في محاولة عل  قناعة بالنكب التركية 
 

                                  
 9مرجا ساب ا   ا مود سمير الرنتيسيمح {342}
 الجزيرةا مرجا ساب  ا قناةاالنق ببعد  أردوغانول مقابلة للرئي  التركي رجب طيب أ {343}
  ال اشلا مرجا ساب   االنق بلم ذا يعتقد مع م اشتراك بتورط الواليا  المتحدة في   -نيويورك تايمز  {344}
ا المركز العربي ل بحا  ودراسة السياسا ا ال اشلة االنق بية بعد محاولة اشميرك -مستقبل الع قا  التركية  {345}

 https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art730.aspxرابط الدراسة : 
{346} US-Turkey Relations: From Alliance to Crisis. BY DEFNE ARSLAN, PINAR DOST, 
AND GRADY WILSON.7/8/2018 .IN : https://www.atlanticcouncil.org 

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008143528565.html
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art730.aspx
https://www.atlanticcouncil.org/
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 محددة اتجاه تركيا رؤية لترامب للومي ا األمنمتالك فريق مستشاري إثانياا ـ عدم 
عدام التي صدر  ميركي القومي اش أمنتها لستراتيجيافي  نهائيا  ور تركيا ددارة ترامب إتجاهل       

 أميركاالمحكومة لشعار في عهد ترامب  اشميركية االدارةولويا  أير ناجم عن تغه مر وهذا اشا 8101
يدرانو وروسديا  الصدينصدراع مدا الثانيدا ا و  ياالقتصادالملف ا و أوال    ةترامدب اليمينيددارة إميدول و ثالثدا ا  ا 

 اإسد مأكد  والمسدلمين وبصدورة  اإسد م"ال تجد في حي  أنها  للصراعا ا يديولوجيةومقاربتها اإ
اإكدددوان تن يمدددا  ن الجديددددة أ االدارةاعتقددداد هدددذه وفدددي رابعدددا ا  ايجدددب محاربتددد  " ال عددددوا  إالسياسدددي 

وهددو مددا  هددر فددي ا المسدديحيةلحضددارة لو  أميركدداغددرب و من مددا  إرهابيددة متطرفددةا معاديددة للسددلمين الم
 كبيددر المستشدداررين اإسددتراتيجبين لترامددبا سددتيف بددانونوعلدد  رأسددهم مستشدداري ترامددب  كتابددا  كبددار

قدف مو اليميندي فدي  االتجداهمدا أكدد هدذا و المستشار اشول لأمن القومي في عهدد ترمدبا  مايكل فلينو 
هربدر  ريموندد الجندرال ك الدذي حصدل بعدد تصدريحا  ارتبدالقومي اشميركي مدن تركيدا اإ اشمنفري  

عد م أن قال في ندوة كاصة سدرب  لإل اعندمالثاني في عهد ترامب  القومي اشمنستشار م مكماستر
 .347 دولة داعمة لأيديولوجيا  المتشددة" " تركيا

كبدر  وأندا أسدتما وتوضدي  مواق د  ورد االعتبدار لتركيدا فقدال " عتدذار اإ إل ضطر مكماستر وقد إ   
ا وقددال فددي الحددرب الكوريددةا فالبلدددان سدديق ان سددويا ضددد التهديدددا  المتطرفددة اشتددراكلبطددوال  الجنددود 

علددد  درايدددة ويددددعمون الجهدددود التركيدددة فيمدددا يتعلددد  بزيدددادة أمدددن الحددددودا ومندددا عبدددور المقددداتلين م أنهددد
الواليدددا  المتحددددة تددددعم تركيدددا مندددذ زمدددن طويدددلا ن أ وأردفا  ددديم داعدددلاشجاندددبا وحربهدددا ضدددد تن

 ح مدن زمدن طويدلا المندافا الواضدحة لإلصد ياإسد مأ هدر للعدالم  وستواصل ذلكا فتركيدا تعدد بلددا  
 .348 والحداثة واالعتدال والتقدم"

لمددزاعم التددي القددومي اشميركدديا قائلددة إن ا اشمددنواسددتنكر  الكارجيددة التركيددة تصددريحا  مستشددار    
أطلقهدددا ماكماسدددترا كددد ل تصدددريحا  أدلددد  بهدددا شحدددد مراكدددز اشبحدددا  حدددول تركيددداا ال تددددعم سدددوى 

القدومي مكماسدترا الدذي ي تدرض بد  أن  اشمدنوقال البيدان "مدزاعم مستشدار    الراديكالية.اإيديولوجيا
 صدلة لهدا بالحقيقدةا وكل أشكال التشددا ال اإرهابيكون مطلعا بشكل جيد عل  كي ية محاربة ب دنا 

وأضاف البيان "إن مزاعم هربر  رايموند ماكماسترا وهو الشك  الذي  وال أسا  لها وغير مقبولة".

                                  
ا) تددم 01/08/8101ا نشددر فددي 80مستشددار ترامددب لأمددن القددومي يتراجددا عددن تصددريحات  ضددد تركيدداا عربددي  {347}

 https://arabi21.com(ا رابط : 01/2/8102الدكول في 
 مستشار ترامب لأمن القومي يتراجا عن تصريحات  ضد تركياا مرجا ساب   {348}

https://arabi21.com/
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والتطدرف مدن  اإرهدابينبغي أن يكون أفضدل مدن يعدرف ندوع وحجدم الك داح الدذي تكوضد  بلددنا ضدد 
 349 ك ل موقع  كمستشار لأمن القومي اشميركي في البي  اشبيض".

الوثيقددددة  صدددددر  اشسددددا وعلدددد  هددددذا لكددددن هددددذا التضددددارب فددددي التصددددريحا  لددددم يدددد   مددددن فددددرا ا    
علدد  عكدد  االسددتراتيجيا  التددي  ا وعلدد  8101 اشولكددانون  01فددي  لأمددن القددومياإسددتراتيجية  

تركياا ولم يتم ذكرها ولدو مدرة فدي ند  الوثيقدةا  إل صدر  في عهد الرؤساء السابقين لم تتطر  أبد ا 
شير للحل داء فدي مصدر والسدعوديةا وهدو مؤشدر سدلبي جدد ا فدي  دل التددهور غيدر المسدبو  فدي التي ت

حسددا  الحل دداء إالمشددروطة مددا الحل دداءا سددتزيد مددن  الع قددا  بددين البلدددينا وهددذا يعنددي أن  الع قددة
علد   اإن تداحاالسدتمرار فدي تطدوير أدوار كاصدة بهدم و  إلد بالحاجدة    -كتركيدا -ين لواشنطنيميقلاش

ا  داكددل المحددور التقليدددي مددا نقسدداممزيددد مددن القددوى الدوليددة. وهددذه االنتهازيددة يمكددن أن تعددزز مددن اال
   .350 .التركي" –اإماراتي/ القطري  –تعمي  التوتر السعودي 

هتمامدا  ترامدب الكاصدة التدي تتركدز علد  اشعمدال والصد قا ا فهدو ال يعدرف ايضاف ال  ذلدكا    
 . 351 اسطنبولور والعقارا ا وف  ما نشر حول " بر  ترامب " في عن تركيا إال اشبنية والقص

البيدد  اشبدديض فددي عهددد ترامددب" روايددة تؤكددد تجاهددل إدارة  -فقددد نقددل مؤلددف كتدداب " نددار وغضددب    
ترامب لتركياا وذكر أن " مسؤوال  تركيا  رفيعا  في الحكومة التركية اتصل بشكصدية أميركيدة عريقدة فدي 

إن كان  تركيدا ستحصدل علد  ن دوذ أكبدر عبدر الضدغط علد  الوجدود العسدكري  مجال اشعمالا سائ   
            . 352اشميركي في تركياا أو عبر تقديم موقا فند  ساحر عل  البوس ور للرئي  الجديد " 

ق دز  ا فقدداشزمدا رغدم التركيدة  - اشميركيدة االقتصادية االقتصاديةالع قا  وبالمقابلا تضاع      
 إلدد  8112 عددام فددي دوالر مليددار 01.2 مددن وتركيددا المتحدددة الواليددا  بددين لتبددادل التجدداريا إجمددالي
  8101 عددام وفددي .ب مكانياتهددا مقارنددة متواضددعة تددزال ال اأنهدد إال ا8102 عددام فددي دوالر مليددار 81.1

 لد إ السدلا لدواردا  89الدرقم و  المتحددة الواليدا مدن  السدلاترتيب صادرا  في  82الرقم  احتل  تركيا

                                  
 ا مرجا ساب مستشار ترامب لأمن القومي يتراجا عن تصريحات  ضد تركيا {349}
السددددددبا  نحددددددو القددددددوةا جريدددددددة االكبددددددار ا نشددددددر  -8101القددددددومي اشميركددددددي  اشمددددددن  إسددددددتراتيجيةحسددددددام مطددددددرا {350}

   akhbar.com-https://alرابط: (ا 88/1/8102) تم الدكول في ا 02/8/8102في 
ا موقا 8108/ 08/ 14عل  البي  اشبيضا نشر في  أردوغانأداة ضغط سياسي بيد  اسطنبولأبرا  ترامب في  {351}

   https://www.eremnews.com(ارابط: 01/8/8102)تاري  الدكول في وز )االمارا (ا ارم ني
ا شددددددددركة المطبوعددددددددا  للتوزيددددددددا 0البيدددددددد  االبدددددددديض فددددددددي عهددددددددد ترامددددددددبا ط –مايكددددددددل وولددددددددفا نددددددددار وغضددددددددب {352}

 829ا   8102والنشرا بيرو ا 



125 
 

   . 353 المتحدة لواليا في جدول المشترين من ا 01هي المشتري رقم  تركياالوالي  المتحدةا و 
 واآلال  اوالصدلب الحديدد ادناالمعد االوقدود االطائرا  تركيا إل  المتحدة الواليا صادرا   تشملو    

 ى الطدد ء ومددواد والسددجاد والمركبددا  اآلال  تركيددا مددنالمسددتوردا   تشددملو . ةيددزراعمددواد الوال والقطددن
  . 354 ن سمواال والج  راحجواال ةيزراع ومنتجا  والصلب والحديد

 التركيددة– اشميركيددة االقتصدداديةن الع قددا  أيتضدد   لبيانددا  المسددجلةارقددام و ومدن كدد ل دراسددة اش    
والعسددكريةا ة والجيوسياسددياإسددتراتيجية  السياسددية يددة الع قددا  أهممسددتوى  إلدد ال ترقدد   رغددم تقدددمهاا

للع قدا   معاكسدا   ( شهد  تدهورا  8102 – 8112وهي رغم تطورها وتضاع ها ك ل العقد االكير )
شددهر بضددعة أ زمددة كددلأدرجددة تولددد  إلدد  واضددحا   تراجعددا  شددهد  الع قددا  السياسددية حيدد  ا االقتصددادية

عددن  االقتصددادية  القادمددةا وهددذا مددا يدددل علدد  أن الطددرفين قددررا فصددل الع قددا ةكمددا سددنرى فددي ال قددر 
   .االقتصاديةولي   صل عل  مستوى النكب السياسيةان الصراع حأالسياسيةا و 

 
  عهد ترامب  لىإتركية تم ترحيلها من عهد أوباما  –أميركية  أزماتثالثاـ 

 نقددد باالعلددد  بدددالتحريض تركيدددا   الدددذي تتهمددد أوبامدددار  سدددل   إترامدددب تركدددة ثقيلدددة مدددن  اسدددتلم     
لكنددد  عدددرض الصددد قا " سدددلوب  فدددي "أ عبدددرل ترامدددب معالجدددة هدددذا الموقدددف المعقدددد وقدددد حددداو  ال اشدددلا

 اشميركيددةوالمصددال  صددطدم بجدددار عميدد  مددن فقدددان الثقددة والمصددال  المتضدداربة نتيجيددة السياسددا  إ
ا ميركديوهذا من سما  الن دام اش اميركي جديدأرئي  أي  توجها الثابتة نسبيا ا والتي ال تبن  عل  

 :  برز هذه المل ا أومن 
  6152يوليو  51 انلالبالتريث في اإلعالن عن موق  أميركي من محاولة ـ 5
مسدبقة بسبب الشكوك التركية حول المعرفدة الأميركا ال اشل في إبعاد تركيا عن  نق بااللقد نج      
 انقدد باالكددانوا مددن بددين مؤيدددي المتددربطين بحلددف الندداتو  اشتددراكضددباط العلدد  أسددا  أن  نق باالبدد

بسددب البطددخ المريددب فددي مواقددف ذلددك دوافددا للمزيددد مددن التدد زم  إلدد أضدداف  ازدواجيددة إدارة ترامددب وأن 
في أجدواء حل  ان  الطائرا  المقاتلة تُ ال اشلا وقد ك نق باالمن والواليا  المتحدة  اشوروبي اإتحاد
 ا كاندد  الحكومددةوالوحدددا  العسددكرية المتمددردةا عندددمبددين الجدديل عني ددة شددتباكا  واإ اسددطنبولو  أنقددرة

                                  
{353} US.Relations With Turkey, Bilateral Relations Fact Sheet .Op. CIT, p2 
{354} Ibid .p3 
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التدي كاند  ترصدد  نتدزاع بيدان قدوي مدن واشدنطنفدي أقندرة إ اشميركيدة كد ل السد ارةمن  حاولت التركية
 أن مدن حسب مسدؤولين أتدراكا وهدو مدا أغضدب القدادة اشتدراك نق باالالموقف بانت ار  هور نتائج 

وأن الغرب كان ينت ر نجداح الحرجةا  ساعةال في ديمقراطيا  حكومة شرعية منتكبة  ما يقف لم الغرب
ا وقد تطلب اشمر اتصاال  ولقداءا  عديددة 8108ل عتراف ب  كما حصل في مصر عام  نق باال

هدددو مدددا تطلدددب زيدددارة رفيعدددة ا و نق باالحاولددد  فيهدددا واشدددنطن اقنددداع أنقدددرة ب نهدددا لدددم تكدددن علددد  علدددم بددد
 .355 8108 أغسط  89 فيل  تركيا قام بها نائب الرئي  اشميركي جو بايدن المستوى إ

 مل  فتح اهلل غولن ورفض ادراة ترامب تسليمه لتركياـ تداعيات 6
فدددي  نقددد بااللددم تتجددداوب الواليدددا  المتحددددة مدددا طلدددب تركيدددا بتسددليم غدددولن المدددتهم بتددددبير محاولدددة    

تركيدددداا وكددددان هندددداك بددددطء كبيددددر فددددي التعامددددل مددددا هددددذا الملددددف مددددن قبددددل وزارتددددي الكارجيددددة والعدددددل 
 1مجموعددد   مدددا 8101الواليدددا  المتحددددة حتددد  تشدددرين الثددداني  إلددد قدددد أرسدددل  تركيدددا اشميدددركيتينا و 

ا فضد   عدن طلدب االعتقدال المؤقد  لد ا وقددم  وزارة الكارجيدة غدولن مذكرا  رسميةا تطالب بتسدليم
رفدض تسدليم غدولن في وقد زاد التعن  اشميركي  .356نق باالالتركية معلوما  تثب  تورط غولن في 

 . 357كل يا  هذا الرفض حول دة التركية اى القيكية من الشكوك العميقة لدا  التر للسلط

ال تددددددزال تتعامددددددل مددددددا أعضدددددداء  اشميركيددددددة سددددددتكبارا اال أجهددددددزةوتعتقددددددد الحكومددددددة التركيددددددة أن     
المعلومددددا  والوثددددائ  التددددي يقددددددمها  إسدددددتكدامجماعددددة غددددولن وتسددددتكدمهم فدددددي دول أكددددرى كمددددا يددددتم 

وأمدددددددام . 358اشميركدددددددي مدددددددن أجدددددددل الضدددددددغط علددددددد  تركيدددددددا  أعضددددددداء هدددددددذه الجماعدددددددة فدددددددي القضددددددداء

                                  
{355}  Asli Aydintaşbaş  Kemal Kirişci , The United States and Turkey Friends, Enemies, 
or Only Interests, The Center on the United States and Europe at Brookings — Turkey 
project , Number 12 • April 2017 , p 12- 15 
 

نددوفمبر  65ا وكالدة اشناضدولا "الواليدا  المتحددة فشددل  فدي تلبيدة طلدب حلي تهدا تركيددا بشد ن غدولن"لددزا عائشدة ي{356}
 https://goo.gl/VCx5St   رابط:  :(6157كانون اشول  51 تم الدكول في )ا 6157

{357} BY DEFNE ARSLAN, PINAR DOST, AND GRADY WILSON, US-Turkey Relations: 

From Alliance to Crisis, Op. CIT .p 3 
كددانون  5ا جريدددة صددباحا نشددر فددي "المكددر  اشكيددر قبددل الجسددر فددي الع قددا  التركيددة اشميركيددة"طلحددة كوسدداا  {358}

   https://www.sabah.com.t(ا رابط : 8/8102/ 51تم الدكول في )ا 6157اشول 

https://goo.gl/VCx5St
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ترامدددددبا طلدددددب بمقتضددددداه لبددددداقتراح    القضدددددائيةا تقددددددم الدددددرئي  التركددددديالتجاهدددددل اشميركدددددي للمدددددذكرا
بتهمدددددة  8108تسدددددليم غدددددولن مقابدددددل إفدددددرا  تركيدددددا عدددددن قددددد  أميركدددددي محتجدددددز فدددددي أراضددددديها مندددددذ 

واشددددنطن فددددي  إلدددد ليم  تسدددد أردوغددددانكددددان ترامددددب قددددد طلددددب مددددن حيدددد  الع قددددة مددددا تن دددديم غددددولنا 
   .359وق  ساب ا ولكن لم يحد  أي تقدم 

   خالل زيارته واشنطن  أردوغانلمرافلي الرئيس  اتإتهام ـ ازمة توجيه اللضاء االميركي 9
توجيددد  محكمدددة ثدددر أعلددد  انددددلع  أزمدددة وقدددد واشدددنطنا  أردوغدددانزار  8101فدددي آب مدددن عدددام      

ددا بحدد   ددا مددن حددرا   08أميركيددة تهم  باالعتددداء علدد  المشدداركين فددي ت دداهرة االحتجددا   وغددانأردحارس 
 اشولوفدي كدانون  .وشدنطن للقداء ترامدب إل  ردوغانك ل زيارة ش 8101أمام الس ارة التركية في آب

أكد  محكمة في واشنطن احكاما  بالسجن عل  اثنين من مؤيدي الدرئي  التركدي رجدب طيدب  8102
الشكصدديين  أردوغددانمددن حددرا   00سددقط  الددتهم عددن أو  كددراداهاجمددا محتجددين مؤيدددين لأ أردوغددان

رغم أن الهجوم صدوره المدارة وتعرفد  الشدرطة علد  مع دم المشدتب  بهدم مدن كد ل تسدجي   ال يدديوا 
مام مسدكن أالتسبب في اصابة جسدية بالغة لمحتجين بوقال  المحكمة ان المتهمين اعترفا "بالهجوم و 

 .360.دونالد ترامب"و  ردوغانأجتماع بين إعقاب أالس ير التركي في 

 وتركيا أميركاأزمة التأشيرات بين ـ 4

تشددددرين  2ا فددددي بيان ددددا   أنقددددرةفددددي  اشميركيددددةالعلددددن عندددددما أصدددددر  السدددد ارة  إلدددد  اشزمددددة هددددر      
ا أعلندددددد  فيدددددد  تعليدددددد  إصدددددددار الت شدددددديرا . وردًّا عليهدددددداا قامدددددد  السدددددد ارة التركيددددددة فددددددي 8101 اشول

هدددددو االعتدددددراض  اشميركيدددددةاا وكدددددان السدددددبب فدددددي فعدددددل السددددد ارة مطددددداب  لددددد  حرفيًّددددد  ع نواشدددددنطن بددددد
ا متدددددين اسدددددطنبولبمديندددددة  اشميركيدددددةعلددددد  قدددددرار قضدددددائي تركدددددي بحدددددب  المو دددددف فدددددي القنصدددددلية 

السدددددد ير االميركددددددي فددددددي  أردوغددددددانطوبددددددوزا بتهمددددددة التكددددددابر مددددددا "تن دددددديم غددددددولن". وهدددددداجم الددددددرئي  
بدددددا  هندددددا تسدددددبب بدددددالتوترا ولدددددي  السددددد ير اشمريكدددددي جدددددون : بوضدددددوح شدددددديدبشددددددة وقدددددال "  أنقدددددرة

                                  
 01ا )تم الدكول في 82/2/8101ا نشر في 89قترح عل  واشنطن تبادل ق  أميركي بغولن"ا فران  أنقرة ت  {359}

 https://goo.gl/8QPLev   :(8102كانون اشول 
 ا نشددددر فددددي89ا موقددددا قندددداة فددددران  أردوغددددانمحكمددددة اميركيددددة تؤكددددد حكمددددا بالسددددجن علدددد  اثنددددين مددددن انصددددار  {360} 
        https://www.france24.com(ا رابط : 82/1/8102ا ) تم الدكول في 8/9/8102

https://goo.gl/8QPLev
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 .361 .كتركياا من أجل س ير وق إستراتيجية أن تضحي الواليا  المتحدة بشريكة  مقبوال  
لدن يشدتري بعدد اآلن مسدسدا  أمريكيدة للشدرطة التركيدةا ردا علد  تجميدد بيدا  أند  أردوغدانأعلن و     

قواتندا  "وقدال إن ا 8101لدولفدي شدهر أيجهداز أمدن الدرئي  التركدي الدذي أعلنتد  واشدنطن  إل  أسلحة
 "الشددركة التددي مقرهددا واليددة نيوهامشددرمددن  يددة لددن تسددتكدم بعددد اآلن مسدسددا  مددن نددوع سدديغ سددويراشمن
ولهذا ُتعتبر أزمة الت شيرا  مدن أعدراض الكد ف حدول ملدف تن ديم غدولن. وبدالرغم مدن وصد ها  .362
  .8101 تشرين الثاني 2ي إصدار الت شيرا  فعاد    االس ار لكن ا اشزما ا من أكبر  نهب
 
 لوحدات الشعب الكردستاني  أوباماـ أزمة دعم إدارة 1
 أهددددددمريا مددددددن و لوحدددددددا  حمايددددددة الشددددددعب الكرديددددددة فددددددي سدددددد اشميركيددددددة االدارةبقيدددددد  قضددددددية دعددددددم    

ا أوبامدددددداا التدددددي حصددددددل  فدددددي عهددددددد الدددددرئي  التركيدددددة - اشميركيددددددةالع قدددددا  فددددددي  اشزمدددددةم ددددداهر 
علددددددد  التكلدددددددي عدددددددن الورقدددددددة الكرديدددددددةا  أميركددددددداب عددددددددم قددددددددرة بسددددددد 8102واسدددددددتمر  حتددددددد  العدددددددام 

 . 363لتركيا  اشميركية لتطمينا واالضرار التركي عل  قتال هذه الوحدا ا وفشل كل ا

 جراء سياسات ترامب التركية  - األميركيةالقات في العأزمات مستجدة ابعااـ ر 

حصددددددل  مجموعددددددة    8101كددددددانون الثدددددداني  81كدددددد ل فتددددددرة ترامددددددب التددددددي بدددددددأ  رسددددددميًّا فددددددي    
السددددابقة فددددي عهددددد بدددداراك  االدارةولددددم تكددددن وليدددددة مباشددددرة لسياسددددا  ومواقددددف ا ين الطددددرفينبددددأزمددددا  
ا الدددددذي أصددددددر فيددددد  ترامدددددب قدددددرار ا ن بدددددذه البنتددددداغون بتوجيددددد  8101سدددددتثناء شدددددهر نيسدددددان  بو ا أوبامدددددا

هنئدددددة ترامدددددب لت إضدددددافةا السددددد ح الكيمددددداوي  سدددددتكدامب اهدددددإتهامالقدددددوا  السدددددورية بعدددددد  إلددددد ضدددددربا  
 أردوغدددداناقترحهددددا لتددددي علدددد  التعدددددي   الدسددددتورية ا سددددت تاءبنجدددداح اإ ردوغددددانفددددي الشددددهر ذاتدددد  ش

ركيدددددددا مدددددددن ا أن تحدددددددول ن دددددددام الحكدددددددم فدددددددي ت نهوحزبددددددد  الحددددددداكم العدالدددددددة والتنميدددددددةا والتدددددددي مدددددددن شددددددد
بضددددعة أزمددددة واحدددددة كددددل  قددددلعلدددد  اش هددددر  تلددددك ال تددددرة كدددد ل كددددل   ندددد ا فالرئاسددددي إلدددد البرلمدددداني 

                                  
ا موقا فران  08/01/8101مسؤولية التوتر ما واشنطنا نشر في  أنقرةيحمل الس ير اشمريكي لدى  أردوغان {361}

    comhttps://www.france.24(ا رابط  02/8/8102ا )تم الدكول في 89
 مسؤولية التوتر ما واشنطنا مرجا ساب  أنقرةيحمل الس ير اشمريكي لدى  أردوغان  {362}

{363} Steven Cook , Neither Friend Nor Foe The Future of U.S-Turkey Relations, 
November 2018, Council  on Foreign Relations, p 35 
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 نذكر منها :  االواليا  المتحدة وتركيافي الع قا  بين ر أشه

   األوسطالجدد في الشرق ـ نزاع قطر مع حلفاء ترامب 5

ع ميدددددة إنتجددددد  عدددددن حملدددددة  دوليدددددا   اكدددددذ  طابعدددددا   إقليميدددددةوقعددددد  ازمدددددة  8101فدددددي حزيدددددران      
فيهدددددا ومحاولدددددة لقلدددددب ن دددددام الحكدددددم فدددددي قطدددددرا شدددددارك  اكدددددان بدددددري وجدددددوي وحصدددددار ودبلوماسددددديةا 
ركيددددددة أن العمليددددددة ميأعدددددد م إبحددددددرين ومصددددددرا وقددددددد ذكددددددر  عدددددددة وسددددددائل مددددددارا  والالسددددددعودية واإ

فيمددددددا  هددددددر أن ريكدددددد  شكصدددددديا ا  ميركددددددي مددددددن قبددددددل الددددددرئي  ترامددددددبأحصددددددل  بضددددددوء أكضددددددر 
جددددددددديم وزيدددددددددر الددددددددددفاع  أيضدددددددددا  عارضدددددددددها و للكطدددددددددوةا ا  ن وزيدددددددددر الكارجيدددددددددة كدددددددددان معارضدددددددددتيلرسدددددددددو 
تعلدددد  بددددرد يكاصددددة مددددا قطددددرا و أزمددددة  اشميركيددددةسدددد  تناولدددد  صددددحي ة واشددددنطن بو وقددددد . 364مدددداتي 
بكصددددددددو  ضدددددددداربتين برسددددددددالتين متترامددددددددب أرسددددددددل   وقالدددددددد  إن إدارةالواليددددددددا  المتحدددددددددةا   فعددددددددل

سياسددددتها تجدددداه دولددددة قطددددرا اشمددددر الددددذي يعكدددد  وجهتددددي ن ددددر مكتل تددددين لكددددل مددددن ترمددددب ووزيددددر 
أن وزيدددددر الددددددفاع اشميركدددددي جددددديم  إلددددد وأشدددددار  الصدددددحي ة  ابشددددد ن قطدددددر ريكددددد  تيلرسدددددون كارجيتددددد 

ا وأن اإرهددددددابالصددددددحي  فيمددددددا يتعلدددددد  بمكافحددددددة تمويددددددل  االتجدددددداهأن قطددددددر تتحددددددرك ب" مدددددداتي  أكددددددد 
نددددددالع إعدددددن جهدددددود الدوحدددددة مندددددذ  سدددددمي  دافعددددد  مدددددرارا   "داندددددا شدددددل "الدوحدددددة فدددددي اشميركيدددددةالسددددد يرة 

 3651 "تويتر ستقالتها عبراأعلن  لذلك أزمة الكليجا و 

ماراتيددددددددة الكطددددددددوة السددددددددعودية اإوعارضدددددددد  بقددددددددوة وقددددددددد تدددددددددكل  تركيددددددددا الدددددددد  جانددددددددب قطددددددددرا      
ويعتبددددددر حددددددر  ا مكددددددار  لأزمددددددة ديجدددددداال إضددددددطر واشددددددطن للتنسددددددي  مددددددا تركيددددددا المصددددددريةا مددددددا 
ا الكليجيددددين مثدددداال  نهدددداحلددددول شزمددددة قطددددر مددددا جير  يجددددادإالتنسددددي  فددددي عمليددددة هددددذا واشددددنطن علدددد  

. قليميدددددةاإبشدددددكل تدددددام فيمدددددا يتعلددددد  بالقضدددددايا  أنقدددددرةعلددددد  عددددددم انقطددددداع التنسدددددي  بدددددين واشدددددنطن و 
ة اشميركدددديا ا فعندددددما دعددددا وزيددددر الكارجيددددأيضددددا   ولكددددن حتدددد  فددددي هددددذه القضددددية كددددان هندددداك كدددد ف

بضددددددرورة "  أردوغددددددانريكدددددد  تيلرسددددددونا لددددددد" تك يددددددف الحصددددددار" عددددددن قطددددددر علبدددددد  الددددددرئي  التركددددددي 
     .366اء الحصار" نهإ

                                  
ا ) تددم الدددكول فدددي 01/8/8101ن بشدد ن قطددرا الجزيددرةا نشددر فددي ترمددب وتيلرسددون منقسددما -واشددنطن بوسدد  {364}

        https://www.aljazeera.net(ا رابط: 82/1/8102
 ترمب وتيلرسون منقسمان بش ن قطرا مرجا ساب  -واشنطن بوس   {365}
دكول في ا )تم ال8101يونيو  01أردوغان يدعو إل  رفا الحصار عن قطرا سي إن إنا نشر في  {366}

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6d3ae539-ec7a-4b05-b44a-eb0841e2f04b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6d3ae539-ec7a-4b05-b44a-eb0841e2f04b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8660a817-f35f-470f-b71c-d1987ad4b096
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8660a817-f35f-470f-b71c-d1987ad4b096
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/277aabc1-cdfd-43ab-968f-a0d2852cd1bd
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/277aabc1-cdfd-43ab-968f-a0d2852cd1bd
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 ميركيخضر األوالضوء األ 6151ـ ازمة استفتاء كردستان عام 6
 مسدددعود برئاسدددة العدددرا  كردسدددتان يمقلدددإ صدددرارإ بعدددد سدددت تاءاجدددر  عمليدددة  6157أيلدددول 61فدددي     

جاندب  إلد أربيدلا والسدليمانيةا ودهدوكا : يم كردسدتان الدث  أقلشمل  محاف ا   ذلكا عل  البرزاني
مناط  متنازع عليها ما بغدادا وتشمل كركوك كاصةا ومناط  أكرى واسدعة فدي كدل مدن محاف دا  

 591 مددن المندداط  المتنددازع عليهددا بددين أربيددل وبغددداد وفدد  المددادة وهددي وصدد ح الدددينا  ل وديدد نينددوى
الواليدا  ين العراقدي والتركديا وجدد  اسما والموق ين الحقليميةاإوبعد هذه الهزة  1من الدستور العراقي

الوراءا جاء ذلدك  إل ما تركيا وما بغدادا فتراجع  كطوة  ن سها محرجة دبلوماسيا   اشميركية المتحدة
واشدنطن  إنقدال فيد   6157أيلدول  51بتصدري  نشدر فدي  ريكد  تيلرسدون عل  لسان وزير كارجيتهدا

1367"ست تاء عل  ان صال كردستان العرا  وح  عل  الحوار وضبط الن  ال تعترف باإ "
 

 إلد  ي تقدران والنتيجدة التصدوي  إن وقدال اشحدادي بدد" االست تاء اشميركي الكارجية وزير وصفو      
وقددال إن علدد  ا ا وأضدداف أن بدد ده تواصددل دعددم عددرا  موحددد واتحددادي وديمقراطددي ومزدهددرالشددرعية

 3681 للعنف" إستكدامجميا اشطراف بما فيها جيران العرا  رفض أي كطوة أحادية وأي 

 إسدددددددددتق لعارضددددددددد  عمليددددددددة توقيددددددددد  االسدددددددددت تاء علددددددددد   اشميركيدددددددددة االدارةتركيدددددددددا أن  وجددددددددد     
ودول  أنقددددرةاشكددددراد فددددي العددددرا  ولددددم تعددددارض مبدددددا واصددددل االسددددت تاءا وهددددو اشمددددر الددددذي اعتبرتدددد  

 أندددد : ريكدددد  تيلرسددددون بوضددددوح اشميركيددددةأكددددرى كطددددر ا عليهدددداا حيدددد  قددددال وزيددددر الكارجيددددة  إقليميددددة
لددددذلك  ا"لأكددددراد العددددراقيين سددددتق لدعم الرغبددددة المشددددروعة مددددن أجددددل اإمددددن حيدددد  المبدددددأ يددددت هم ويدددد"

الهدددددات ي مدددددا البدددددارزانيا ب لغددددداء االسدددددت تاء بدددددل بت جيلددددد ا حيددددد   تيليرسدددددون فدددددي اتصدددددال لدددددم يطالدددددب 
بدددد ن قناعددددة  اشتددددراكلدددددى لددددذكا و 1 فددددي بغدددددادئهددددا أن االسددددت تاء الحددددالي سيضددددر حل اأميركددددا تعتبددددر 

 .  369عل  المضي قدم ا في تن يذ االست تاء يم قلواشنطن حثب  قيادة اش

 

                                                                                                   
   https://arabic.cnn.com :( رابط1/8/810
ا موقدددا قنددداة الجزيدددرة ا ) تدددم الددددكول فدددي 0/01/8101اسدددت تاء أقلددديم كردسدددتان ت اصددديل وتطدددورا ا نشدددر فدددي  {367}
     https://www.aljazeera.net(ا رابط 0/8/8102
  المرجا ن س  {368}
 569-515   61521 اشولا مجلة رؤية تركيةا كانون "ستق ليم شمال العرا  عن اإقلإبنيامين كسكينا {369}

https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/e84650cd-b12f-45bc-897d-e8cac6320ffc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6d3ae539-ec7a-4b05-b44a-eb0841e2f04b
https://arabic.cnn.com/
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  ضراب رضا رجل األعمال التركي اعتلال أزمة ـ 9

فددددي ضددددرابا يا رضددددا يراندددداإ -عندددددما تددددم اعتقددددال رجددددل اشعمددددال التركددددي اشزمددددةبدددددأ  هددددذه      
ا فدددددي ) فدددددي عهدددددد ترامدددددب( 8101 اشولفدددددي كدددددانون ( وتصددددداعد  أوبامدددددا)فدددددي عهدددددد  6152ر إذا

وهددددددي القضددددددية التددددددي  إيددددددرانضددددددد  اشميركيددددددةتهمددددددة االلت دددددداف علدددددد  العقوبددددددا  الواليددددددا  المتحدددددددة ب
ا نائددددب رئددددي  بنددددك كلدددد  التركدددديا وُأضدددديف إليدددد  فيمددددا بعددددد وزيددددر  ُيحدددداك م فيهددددا محمددددد هاكددددان أتددددي ب

ا وهدددددم مدددددن السددددداب ا   دددددر تشددددداغ يانا ورئدددددي  بندددددك كلددددد  السددددداب ا سدددددليمان أصددددد ن االقتصددددداد
تركيدددددا أن هدددددذه القضدددددية لهدددددا أبعددددداد سياسدددددية أكثدددددر مدددددن  وتعتبدددددر اأردوغدددددانالمقدددددربين مدددددن الدددددرئي  

وأن لجماعددددة غددددولن  ااشبعدددداد القانونيددددةا وقددددد قددددال الددددرئي  التركددددي بدددد ن هندددداك دوافددددا ك يددددة وراءهددددا
  .370 وقد كان  القضية موضا مباحثا  بين الطرفينا التركي واشميركييدا  فيهاا 

 ضدددددددرابا عدددددددن أن  8101 ولاشفدددددددي كدددددددانون  عددددددد نوقدددددددد تصددددددداعد  القضدددددددية عنددددددددما تدددددددم اإ    
أقدددددرب بارتكابددددد  جدددددرائم فدددددي صددددد قة مدددددا التحقيددددد  أصدددددب  بموجبهدددددا شددددداهد ا فدددددي القضدددددية ضدددددد بقيدددددة 

 االقتصددددددادالمتهمددددددين وهددددددو مددددددا اعتُبددددددر فددددددي تركيددددددا بدايددددددة لكطددددددة تدددددد مر وابتددددددزاز أميركيددددددة تسددددددتهدف 
ن هددددددو مدددددد أندددددد  دعدددددداءباإ أردوغددددددانالتركددددددي وتحديددددددد ا البنددددددوك التركيددددددةا وتسددددددتهدف كددددددذلك الددددددرئي  

وذلدددددك مدددددن أجدددددل التددددد ثير علددددد  الحملدددددة ضدددددرابا  أعطددددد  التعليمدددددا  للبندددددوك التركيدددددة بالتعددددداون مدددددا
  . 8102 عام في أردوغاننتكابية للرئي  اإ

 6151عام بيب أبدل تل  اللدس إلى األميركيةأزمة نلل السفارة ـ 4

 ارة مددددن تددددل ميركددددي ترامددددب نقددددل السددددبعددددد قددددرار الددددرئي  اش أنقددددرةبددددين واشددددنطن و  اشزمددددةندددددلع  ا   
حكومددددددة وشددددددعب ا وأحزاب ددددددا  تركيدددددداقددددددد تصدددددددر  و ا 6157 اشولكددددددانون  2فددددددي القددددددد   إلدددددد بيددددددب أ
فدددددي الجمعيدددددة العامدددددة ل مدددددم المتحددددددة وفدددددي مجلددددد   عمليدددددة معارضدددددة قدددددرار ترامدددددب دوليًّدددددا ا  رئيسدددددو 

مدددددن أكثدددددر الددددددول التدددددي أعربددددد  عدددددن رفضدددددها لقدددددرار ترامدددددب واعتبددددداره قدددددرار ا وكانددددد  تركيدددددا ا اشمدددددن
 ا  مؤيدددددسددددواء كددددان ول وغيددددر ملددددِزم واسددددتهداف ا للمسددددلمينا ولددددم يبدددد  مسددددؤول تركددددي تقريب ددددا غيددددر مسددددؤ 
 1  قرار ترامبنتقد ا  اال و  ردوغانا  شأو معارض

                                  
ا تركيددا 9/08/8101ا نشددر فددي "كلدد "تركيددا لددن ترضدد  لمحدداوال  ابتددزاز فددي قضددية نائددب رئددي  بنددك : أردوغددان {370}

     post.net-w.turkeyhttp://ww(: رابط: 81/1/8102بوس ا ) تم الدكول في 
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ل قددددا ا نقرةبدددد "المددددرأة فددددي اشعمددددال الدوليددددة"ألقاهددددا كدددد ل حضددددوره مددددؤتمر  ردوغددددانفددددي كلمددددة شو    
 إلددددد مديندددددة القدددددد ا مشدددددروع يرمدددددي  إلددددد عدددددزم الواليدددددا  المتحددددددة نقدددددل سددددد ارتها فدددددي إسدددددرائيل  نأ" 

كافددددددددة الوسددددددددائل الدبلوماسددددددددية  إلدددددددد ا وتركيددددددددا سددددددددلتج  برمتهددددددددا اشوسددددددددطزعزعددددددددة منطقددددددددة الشددددددددر  
فددددددي حددددددال اعتددددددراف واشددددددنطن بالقددددددد  عاصددددددمة إسددددددرائيلا ا و لتلددددددك الكطددددددوة المحتملددددددة للتصدددددددي

مكتوفدددددة لدددددن ت دددددل تركيدددددا قمدددددة بهدددددذا الشددددد ن و  إلددددد  ياإسددددد ممن مدددددة التعددددداون  اسدددددتدعو  تركيدددددا فددددد ن
ا لعرقلددددة هددددذا نبذل قصددددارى جهدددددنالقددددد ا وسدددد إلدددد  اشمريكيددددةاشيدددددي حيددددال احتماليددددة نقددددل السدددد ارة 

  .371"  المشروع

حيددددد  دعددددد  مدددددل مدددددا تدددددداعيا  القدددددرارا مربدددددا التعا إلددددد نتقددددداد وقدددددد انتقلددددد  تركيدددددا مدددددن مربدددددا اإ   
ونجحددددد  فدددددي عقددددددها بجهدددددود دبلوماسدددددية كبيدددددرةا وقدددددال  ياإسددددد ملقمدددددة طارئدددددة لمن مدددددة التعددددداون 

شددددددريكة فددددددي إراقددددددة الدددددددماء بدددددداعتراف ترامددددددب بالقددددددد  عاصددددددمة  أصددددددبح  أميركدددددداإن : "أردوغددددددان
ل مددددن فددددي إسددددرائي اشمريكيددددةنقددددل السدددد ارة حصددددل تددددم ا 6159مددددن عددددام  أيددددارفددددي و  .372 "إسددددرائيل

إدارة ترامددددبا قددددرار عتراضددددا  علدددد  بموجددددة مددددن اإ أردوغددددانالقددددد ا وهددددو مددددا قابلدددد   إلدددد تددددل أبيددددب 
: ا ولدددددن تجندددددي مدددددن ورائددددد  الواليدددددا  المتحددددددة شددددديئ اا وقدددددال سددددداكر ا« دددددادحالكطددددد  ال»واصددددد  ا إيددددداه بدددددد

لقددددد حصددددل  الواليددددا  المتحدددددة علدددد  الدددددعم مددددن سددددبعة أو ثمانيددددة بلدددددان صددددغيرةا تجددددد صددددعوبة »
ا وأضددددددداف «دولدددددددة قدددددددد عارضددددددد  القدددددددرار 569هدددددددا علددددددد  الكريطدددددددةا وتحركددددددد  ضدددددددد ادايجفدددددددي 

  .373 قد ت قد حل اءها نتيجة الكطوة أميركاأن  أردوغان
عادةو  s400صواريخ صفلة ـ 1     التركية - األميركيةالعالقات جيوبولوتيكة في تدوير الزوايا الا 
ا  911-صدددواري  إ ل علددد  روسددديا للحصدددو بدددين تركيدددا و صددد قة لدددن عدددن أع 08/2/8101بتددداري     

 اوتدددمه سدددداد عربدددون 911 -( بشددد ن صدددواري  إ ات اقيدددةلقدددد وقدددا أصددددقاؤنا للتدددو ) " أردوغدددان وقدددال

                                  
القد  بالمشروع الهادف لزعزعة المنطقدةا موقدا تدرك بدر ا نشدر  إل يصف عزم واشنطن نقل س ارتها  أردوغان {371}

 https://www.turkpress.co/node/42671بط: ا(ا ر 81/1/8102ا ) تم الدكول في 1/08/8101في 
الددددكول فدددي تدددم ) ا6157ديسدددمبر  52قدددرار ترامدددب هجدددوم يسدددتهدف المسدددلمينا ا موقدددا تدددرك بدددر ا نشدددر فدددي  {372}

   https://www.turkpress.co/node/43116  (ا رابط:81/8/8102
نشدر فدي  ي يتقلدب دون هددوءا موقدا ساسدة بوسد انهاد زكيا ع قة أمريكدا وتركيدا.. رسدم ت صديلي لمسدارها الدذ {373}

      www.sasapost.comرابط:   (ا 81/1/8102) تم الدكول في ا 8102كانون الثاني/  82

http://www.turkpress.co/node/29518
http://www.turkpress.co/node/29518
http://www.turkpress.co/node/16079
https://www.turkpress.co/node/42671
https://www.turkpress.co/node/43116
http://www.sasapost.com/
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 . 374 ."وستستمر العملية بقروض من روسيا لنا
عددام وتت اعددل حتدد  تاريكدد  مددن  ال تددزال مسددتمرة أزمددة كبيددرة  إلدد عددن الصدد قة  عدد ناإ أدىوقددد     

 اةاشطلسددي –ا والتركيددة التركيددة - اشميركيددةالع قددا  مسددار علدد  لعميقددة اثارهددا أ  تركددوقددد  8102
عتبددر بعددض مددن صدد قة الصددواري ا وا اشولدد بدددأ  تركيددا تسددلم الدفعددة  ومددؤكرا  . ةاشوروبيدد –التركيددة و 

الفتدا ا فهدو يصدادف الدذكرى أمدرا   8102ن توقي  التسدليم فدي منتصدف شدهر تمدوز مدن عدام أالكبراء 
ا حيد  أن الصد قة بع قة متزامندة بدين الحددثينستنتا  اإا وهذا ما عزز 8108تموز  بنق الثالثة ال

ميركددي ا وجدداء  الصدد قة عقوبددة علدد  الموقددف اشنقدد باالميركيددا بقيددادة تركيددا ش تهددامترجمددة عمليددة إ
يوسددف قددب ن فددي وفدد  مددا كتبدد   نقددذ الموقددفأشددادة بددالموقف الروسددي الددذي مندد ا مقابددل اإ اشطلسددي

ا كطددوة فددي رحلددة اشلددف ميددل أنهددحيدد  قددال: "  «العدالددة والتنميددة»المؤيدددة لحددزب « ينددي شدد  »ة جريددد
ية للغرب الذي وقدف وراء همرسالة في غاية اشا و التي يجب أن تنتهي بتصنيا تركيا لهذه المن وما 

  .375 "نق باالرسالة لكل الكونة الذين شاركوا في  أيضا  المحاولةا بل هي 
ليسدد  مجددرد العمليددة " ذه ن هددأا مؤكدددة بددن   اإسددتنتا  ال رنسددية  ة اللوفيغدداروحيصددوقددد كرجدد    

التدي حددث  فدي سدنة  نقد باالمدن ذكدرى محاولدة  أيدامتمدوزا أي قبدل ث ثدة  08مصادفة زمنية. ف ي 
 .376" تركيا إل  911ا بدأ  روسيا بتسليم صواريكها أ 8108

ا فدي لقداء مدا مجموعدة مدن أردوغانقال لروسية من ص قة الصوراي  ا اشول وما وصول الدفعة     
ا فيمدددا دافدددا عنهدددا كمدددال 377 فدددي تددداري  تركيدددا ات اقيدددة أهدددمهدددي « 911إ  » ات اقيدددةإن  االصدددحافيين
بهددذه الصدد قةا تكددون تركيددا رابددا بلددد و  .المعددارض« الشددعب الجمهددوري»ا زعدديم حددزب أوغلددوكيليتشدددار 

د المنددتج روسدديا والصددين وبي روسدديا. ولكنهددا البلددد فددي العددالم يمتلددك تلددك المن ومددةا بعددد كددله مددن البلدد

                                  
رجمدددة آراب نيدددوزا تمددد ذا تعندددي صددد قة الصدددواري  الروسدددية لتركيددداا يشدددار يددداكيل ) وزيدددر كارجيدددة تركيدددا سدددابقا(ا  {374}

( رابددددددددددددددددط :  81/1/8102) تددددددددددددددددم الدددددددددددددددددكول فددددددددددددددددي   ا81/2/8101 فددددددددددددددددي نشددددددددددددددددروتحريددددددددددددددددر تددددددددددددددددرك بددددددددددددددددر ا 
https://www.turkpress.co   

ا موقدددا جريددددة 911إجمددداع داكلدددي علددد  صددد قة إ   -محمدددد ندددور الددددينا رسدددالة للغدددرب فدددي ذكدددرى االنقددد ب {375}
  akhbar.com-https://al(ا رابط:  81/1/0281ا ا ) تم الدكول في 08/1/8102االكبارا نشر في 

ل وجهتددددد  نحدددددو الدددددرو ا موقدددددا عربدددددي {376} ا نشدددددر فدددددي 80بسدددددمة بدددددن مدددددي دا هكدددددذا تحددددددى أردوغدددددان أمريكدددددا وحدددددوه
     https://arabi21.com(ا رابط: 81/1/8102ا )تم الدكول في 02/1/8108

 ا مرجا ساب .911إجماع داكلي عل  ص قة إ   -ى االنق بمحمد نور الدينا رسالة للغرب في ذكر   {377}
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 378 .اشميركية« باتريو »الروسية ومن ومة « 911إ  »الذي يجما بين من ومة  اشول
رغددم ا الُمبرمددة مددا روسدديا ت اقيددةن تمسددك بدد ده باالفددي أكثددر مددن مناسددبة عدد أردوغددانوقددد صددرح      

ا كمدا أن يد فالدفاعيدة مدن روسديا ال رجعدة  S-400  شدراء تركيدا من ومدةأن ا اشمريكيدةالتصريحا  
أن المن ومة الروسدية ال تشدكل و "S-500 وما موسكو في إنتا  من ومة الدفاع أيضا  تركيا ستشترك 

S-ةالروسدي الصداروكي الددفاع من ومدة توصفو  .379 "أي كطر عل  الواليا  المتحدة وحلف الناتو
فدي  هددفا   21 إلد حي  يمكنها تتبدا مدا يصدل  في العالما ا أكثر أن مة الدفاع الجوي تطورا   نهب 400

ن دد  الوقدد ا وقددادرة علدد  ضددرب هدددفين فددي آن واحدددا ويمكنهددا أن تدددمر الطددائرا  وصددواري  كددروز 
هذه  تركيا ر وقد اشتا وصواري  متوسطة المدى والطائرا  بدون طيار وأن مة المراقبة المحمولة جوا  

مورغددان اورتدداغو ا إن  اشمريكيددةوزارة الكارجيددة  اسددموقالدد  المتحدثددة بمددن روسدديا.  المن ومددة أكيددرا  
" ما روسدياا وادعد  أورتداغو  911استكمل  ص قة صواري  "إ   إذاتركيا ستواج  عواقب كطيرةا 

أن  أيضدددا  )النددداتو( وزعمددد   اشطلسدددين ومدددة الروسدددية سددديكل بن دددام حلدددف شدددمال أن شدددراء تركيدددا للم
مددن غيددر الممكددن أن  أندد " الهجوميددةا و 81المن ومددة الروسددية سددتلح  أضددرارا ب ن مددة مقددات   "إف 

 .380 ةفي دولة واحد اشمريكيةتجتما المن ومة الروسية والمقات   
 :ومة الصاروكيةحجتين لتبرير شراء المن  إل لج   تركيا و وقد  

ا أشار   علد  رغدم أن موسدكو ن د   –تركيدا  إل أن واشنطن لم تكن مستعدة  لنقل التكنولوجيا  إل أوال 
 في طياتها أي نقل للتكنولوجيا.  911-أن تتضمن عملية بيا صواري  إ 

 381 .ثاني اا التريد تركيا أن تكون مشترياتها العسكرية مرتبطة حصر ا بشركائها الغربيين
 الناتو واحتمالية طرد تركيا من  91تجميد الواليات لمتحدة لبرنامج طائرات أ   ـ2
الك يدة  81-مقدات   إف قضديةبدرز  ا الصواري  الروسدية ص قةوفي ن   السيا ا وفيما يك     

                                  
    ا مرجا ساب 911إجماع داكلي عل  ص قة إ   -محمد نور الدينا رسالة للغرب في ذكرى االنق ب {378}
ا  الدبلوماسية والتصعيدا موقا قناة تركيا بالعربيا نشر في .. مسار اشمريكيةا الع قا  التركية محمد كيري {379}

   https://www.trtarabi.com(ا دربط : 1/8/8102ا رابط ) تم الدكول  في8102ايار  89
ا تددددددرك بددددددر ا نشددددددر فددددددي 911أكملدددددد  صدددددد قة إ  إذاتركيددددددا سددددددتواج  عواقددددددب كطيددددددرة  -اشمريكيددددددةالكارجيددددددة  {380}

 https://www.turkpress.co/node/61588(ا رابط : 81/1/8102كول في ا ) تم الد81/1/8102
ا )تم الدكول في 82/8/8102مارك بيرينيا هل د ه جر  كرو  تركيا من الناتو؟ا مركز كارنيغيا نشر في  {381}
 https://carnegie-mec.org/diwan/78723(ا رابط الدراسة:  0/1/8102
 

http://www.turkpress.co/node/37456
http://www.turkpress.co/node/37456
http://www.turkpress.co/node/37456
http://www.turkpress.co/node/16079
http://www.turkpress.co/node/16079
https://www.trtarabi.com/author/Mohamed.Majadly
https://www.turkpress.co/node/61588
https://carnegie-mec.org/diwan/78723
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ددا كالعديددد مددن الدددول  إلدد التددي ُي تددرض بالواليددا  المتحدددة تزويددد تركيددا بهددا. فبالنسددبة  اشميددركيينا تمام 
كددرى اشعضدداء فددي حلددف الندداتو التددي طلبدد  شددراء هددذا الطددراز مددن الطددائرا ا ُيعتبددر الح ددا  علدد  اش

ا سددتكون المقددات   المعياريددة التددي ستسددتكدمها هددذه الدددول أنهددجوهريددا ا بمددا  81-سدد مة مقددات   إف
-ارا  إ "التوقيدا" اإلكتروندي الكدا  بهدا عبدر راد إلد لعقود من الزمن. وبالتداليا فد ن ن داذ روسديا 

ا سدددتقوم بتشدددغيل  نهدددبهدددو ببسددداطة أمدددر مح دددور. فالحجتدددان المعاكسدددتان اللتدددان قددددمتهما تركيدددا  911
من دون مساعدة فنية من روسيا )عل  رغم ت كيد موسكو عل  إرسال طاقم عمدل  911-من ومة إ 

 .نعتينا ستقوم باستكدامها بمعزل عن هندستها للدفاع الجويا غير مق نهبروسي ما المن ومة( أو 
 

 اقتصددداديةأن ت دددرض واشدددنطن عقوبدددا  توقدددا الدددبعض وت عيلهددداا  911-تسدددليم من ومدددة إ مدددا و    
إقصددداء تركيدددا مدددن سلسدددلة جددددولها  إلددد وصدددوال   81-مقدددات   إف تسدددليم تددداكير إلددد  إضدددافةا عليهدددا

مليدددارا   2 بحدددوالي 81ركيدددا مدددن تجميدددد صددد قة برندددامج طدددائرا  اف تكسدددارة وقدددد قددددر   . اإنتددداجي
التركيا الذي يعاني أص  من تحديا  تذبذب مؤشرات ا وبين تقددير مكسدب  االقتصاددوالرا يتحملها 

ا وهدو مدا أقدر بد  ضدمنا اسدتق لهاسياسي يتمثل في تعزيز القددرة الدفاعيدة التركيدة وهدامل  -عسكري 
أكددد أن صددناعة الدددفاع التركيددة الددذي اعيل دميددر"ا اسددمبالرئاسددة التركيددة " رئددي  الصددناعا  الدفاعيددة

 . 382 ."إستراتيجية "ستكر  أقوى نتيجة تلك الكسائر" بما يعني "كسارة تكتيكية" لصال  "مكاسب 
مجلدددة "ذي ل 8102مدددن شدددهر حزيدددران  اشولوعبدددر الكاتدددب "جيرالدددد هايمدددان" فدددي عددددد النصدددف     

ا عدددن هدددذه اشصدددوا  بتشدددديده علددد  أن الدددرئي  التركدددي "رجدددب طيدددب ريكيدددةاشمناشددديونال انتريسددد " 
والددفا نحدو ا اء تحدال همنهدا  منت مدة وثابتدة شأسدباب" يقدم للواليا  المتحدة وحل ائها في النداتو أردوغان

 االتجداها تبدرر لواشدنطن وحل ائهدا بالنداتو أنهدا  متنوعةا قدال أسبابوعدد "هايمان"  .تعريف تركيا ككصم
يران" ما روسيا و أردوغانو طرد تركياا ومنها تقارب "نح ا وتهديدات  لوحددا  حمايدة الشدعب الكدرديا ا 

الروسديةا  911-التي تدعمها الواليا  المتحدة في سورياا فض   عن إصراره عل  تسلم من ومة إ  
 .383" ال يمكن تجاوزهااإستراتيجية  وجميعها مؤشرا  عل  تناقضا  بالمصال  

اشمريكددي الجديدددا نائددب مسدداعد  اشمددنذاتدد ا قددال "جدديم تاونسددند"ا الباحدد  فددي مركددز  التجدداهاوفددي     

                                  
ا موقا الكليج الجديدا نشر في إستراتيجية .. كسائر تكتيكية ومكاسب 81 -إكرا  تركيا من برنامج إف  {382}

 /https://thenewkhalij.news/article/157174(ا رابط :  81/1/8102ا ) تم الدكول في 02/1/8102
 ا مرجا ساب إستراتيجية .. كسائر تكتيكية ومكاسب 81 -إكرا  تركيا من برنامج إف  {383}

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-defense-exclusive/exclusive-u-s-may-soon-pause-preparations-for-delivering-f-35s-to-turkey-idUSKCN1R20AY
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/21/467518/responding-turkeys-purchase-russias-s-400-missile-system/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/21/467518/responding-turkeys-purchase-russias-s-400-missile-system/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/21/467518/responding-turkeys-purchase-russias-s-400-missile-system/
https://thenewkhalij.news/article/157174/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D9%81-35-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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"غالبدا  مدا توجدد  أند ا 8102تمدوز  08وحلف الناتوا فدي  أوروباوزير الدفاع اشمريكي الساب  لشؤون 
( يدددكل فددي مسددتوى مكتلددفا 911 -ك فددا  سياسددية داكددل حلددف الندداتوا لكددن الكدد ف حددول )إ 

 ."ا تضعف فعليا  القدرة العسكرية للتحالف"ا وفقا لما أورده موقا "دي ين  نيوزأنهحي  
ا رغددم االتجدداهلكددن مؤشددرا  التعدداطي الرسددمي مددن الجددانبينا التركددي واشمريكدديا لددم تسددر فددي هددذا     

علدد   أنقدرةتعويدل  إلد ويعدود ذلددك  .تدعمد  اشمريكيدة االدارة" بد ن شكصديا  نافددذة بدأردوغداناعتدراف "
ا علد  أن تعمدل  نهديبة صناعة القرار بالواليدا  المتحددةا وتد ثير مؤسسدا  الدولدة العميقدة بهداا ورهترك

علدد  تجنددب فددرض عقوبددا  بموجددب تطبيدد  قددانون )كاتسددا( الددذي أقددرهه  اشمريكيددةالمؤسسددا  السدديادية 
مددن  الكددونغر  لمعاقبددة مددن يتعدداونون مددا كصددوم الواليددا  المتحدددةا والددذي يحمددل فددي طياتدد  الكثيددر

 .الت اصيل غير المحسومة والقابلة للت ويل
عددن نجدداح هددذا الرهددانا مددن كدد ل التطمينددا  التددي قدددمها  وجدداء الموقددف اشمريكددي الرسددمي معبددرا      

"ا عل  هامل قمة مجموعة العشرين اشكيدرة فدي اليابدانا أردوغانالرئي  اشمريكي "دونالد ترامب" لد "
 ".911 -بسبب ص قة إ "لن ي رض عقوبا  عل  تركيا   ن ب
وحت  إدارة الناتوا متمثلة ب مين  العام "ين  سدتولتنبر "ا عبدر  عدن اسدتيائها مدن الصد قة التركيدة     
يدة أهم أقدلا ال سديما أن دوال  أكدرى أنقدرةالروسية لكنها لم تلوهح بعقوبا  تمد  مسدتقبل التعداون مدا  -

( 811 -فع   عل  من ومة الددفاع الروسدية )إ  في الحلفا مثل سلوفاكيا وبلغاريا واليونانا حاصلة
-بل إن "ستولتنبر " أكد عل  أن تعاون الناتو ما تركيدا "أعمد  وأشدمل مدن مقدات   إف .منذ سنوا 

 384 ."911-ا وشراء تركيا لمن مة إ اشمريكية 81
دا بسدبب المتزعزعد –النداتو بالقيدادة العسدكرية التركيدة وحلدف  أميركداثقة عمليا ا ت ش  لكن      ة أساس 

حلي ددددة  وسدددديار عتبددددر تباتدددد  ن الحكومددددة التركيددددة أكاصددددة  8108تمددددوز  01فددددي  نقدددد باالمحاولددددة 
علدد   أندد ا علدد  غددرار محللددي "مركددز التقدددم اشميركددي"ا الغددربيين بعددض المحللددين بددرويعتا إسددتراتيجية

مواجهة روسياا عل  غرار قوة  إل الناتو استكشاف سبل "تحرير تركيا من بعض اشنشطة التي ترمي 
 .  385ية"ستكباراتاالالمهام المشتركة ذا  الجاهزية العالية للغاية وبعض ترتيبا  مشاركة المعلوما  

 برونسون ندروأ يركياألم اللس اعتلال زمةأ ـ1
ا بدوتيرة مرت عدةا التركيدة – اشمريكيدة الع قدا في توتر تصاعد ال ا 8102في أواكر شهر تموز     

                                  
 ساب  ا مرجاإستراتيجية .. كسائر تكتيكية ومكاسب 81 -إكرا  تركيا من برنامج إف  {384}
 مرجا ن س ال  {385}

http://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/21/467518/responding-turkeys-purchase-russias-s-400-missile-system/
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الجبريددة لحددين  قامددةا ووضددعت  تحدد  اإاإرهددابعددن القدد  برانسددون المددتهم بتركيددا حينهددا أفرجدد  فقددد 
 أردوغدانإذ دعدا نائدب الدرئي  اشمريكدي مايدك بدن ا ا قويدا  موعد محاكمت ا وجداء رد ال عدل اشمريكدي 

ال  إل   .386 " ستواج  تركيا عقوبا   كبيرة" اإفرا  ال وري عن برانسونا وا 
تمدوز  01ال اشدل فدي  نق باالبعد  برونسوناندرو  وكان  محمكة تركية قد ادان  الق  االميركي   

تن يمدددا  أنقدددرةالكردسدددتانيا الدددذي تصدددن    ع قدددا  مدددا حدددزب العمدددال إقامدددةبتهمدددة  8108مدددن عدددام 
 .387 .تن يم فت  اهلل غولنوما "إرهابيا"ا 

أقدول للمصدلين فدي الواليدا  المتحددة اشمريكديا صدلوا وقال نائب الرئي  االميركدي  مايدك بدن  "     
لددد مدددن أجدددل القددد  برانسدددونا و  أقدددول: لددددي رسدددالة مدددن رئدددي   أردوغدددانالدددرئي  التركدددي رجدددب طيدددب  ا 

 388"  لمتحدةا أطلقوا سراح الق  برانسون اآلنا أو استعدوا للعقوبا الواليا  ا
الدددداكلي  اشمدددنبتوقيدددا عقوبدددا  علددد  وزيدددري العددددل و  اشمريكيدددةا قامددد  الكزاندددة 8102 وفدددي آب    

بتركيدداا بطلددب  كددا  مددن الددرئي  اشمريكددي دونالددد ترامددبا وذلددك ردًّا علدد  اعتقددال السددلطا  التركيددة 
%ا وفق دا للجارديدانا 1.8 إلد % 2ار  الليرة التركيدة أمدام الددوالر اشمريكدي مدن أنهللق  اشمريكيا و 

 أميركا. ا سببتها اقتصاديةأغسط  أن ب ده تمر بحرب  08يوم  أردوغانوأعلن الرئي  التركي 

ترامدب بالبيد  برونسدونا واسدتقبل  القد  أنددرو اطلق  تركيا سدراح  8102 اشولتشرين  08في و     
واعتبر ترامدب أن إطد   سدراح برونسدون كطدوة ا عامين في السجن بتركيانحو   قض مااشبيض بعد

 .389 .أنقرةمهمة لتحسين الع قا  بين واشنطن و 
 (YPG)والدعم االميركي لوحدات حماية الشعب الكرديالمل  السوري ـ أزمة 1
ريا امتددداد ا لحددزب الددديمقراطي ووحدددا  حمايددة الشددعب الكرديددة فددي سددو  اإتحددادتعتبددر تركيددا حددزب    

وقدد كدان الددعم اشميركدي لهدذه القدوا  والدذي أسدهم فدي 1 العمال الكردستاني وكطر ا عل  أمنها القومي
دددا كبيدددر ا ش اتصدددال مدددن ترامدددب فدددي أكثدددر مدددن  أردوغدددانقدددد طلدددب فا ولهدددذا نقدددرةصدددعودها يسدددب ب إزعاج 

وهدو ا 6157أيدار 51 إلد ال  وصدو  أردوغدان طلبتجاهل  دارة ترامب ا لكن اذا الدعمومناسبة وقف ه

                                  
 الق  اشمريكي الذي دفع  تركيا ثمنا باه ا  الحتجازها  مرجا ساب  -أندرو برونسون  {386}
 المرجا ن س   {387}
 المرجا ن س  {388}
 08إط   سراح الق  أندرو برونسون كطوة مهمة لتحسين الع قا  ما تركياا بي بي سديا نشدر فدي  -ترامب {389}

     http://www.bbc.co(ا رابط : 81/1/8102تم الدكول في ا ) 8102 اشولتشرين 
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 1  اليوم الذي واف  في  ترامب رسميًّا عل  تسلي  البنتاغون لوحدا  حماية الشعب الكردية
نددرك : "اصدار بيان يقول في البنتاغون التك يف من حدة غضب تركيا إزاء هذا القرار بوقد حاول    

ددا المكدداوف  طم نددة شددعب وحكومددة تركيددا بدد ن الواليددا  نددودُّ 111يددة لتركيددا شددريكتنا فددي التحددالفاشمنتمام 
 .390" اشطلسيالمتحدة ملتزمة بمنا أي أكطار أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في حلف شمال 

إال أن القيددادة التركيددة شدداهد  هنددا أول إشددارة عمليددة علدد  اتبدداع ترامددب لددن   السياسددة التددي سددار     
ن بقاء المبعدو  اشميركدي الكدا  كان  منزعجة م تركيا علم ا ب ن1 في هذا الملف أوباماعليها سل   

دا علد  التواصدل  أوبامداللتحالف الدوليا بري  ماكغوركا والذي تم تعييند  فدي عهدد  والدذي كدان حريص 
ومددا ذلددكا اكتددار  تركيددا أن  .بشددكل فعبددال مددا قددوا  الحمايددة الكرديددة محدداوال  إضدد اء الشددرعية عليهددا

وترامدبا فدي  أردوغانتوافقية ما واشنطنا وتم عقد اجتماع بين بالحلول ال اشزمةتعمل عل  حل هذه 
ر الرئي  التركي مطالب تركيا لترامدب الدذي اسدتكدم لغدة إيجابيدة 8101أيار  08واشنطنا في  ا وكرب

   391مرة أكرى فيما استمر التعاون الميداني بين اشميركيين والقوا  الكردية. 
إلهدداء مددن جديددد ومنددا تركيددا مددن اتكدداذ ردبة فعددل كبيددرة حتددواء الغضددب التركددي عبددر سياسددة اوإ    

ومنعهددا مددن مزيددد مدددن التقددارب مددا موسدددكو وطهددرانا أجددرى الددرئي  اشميركددديا نهايددة تشددرين الثددداني 
ددا بددالرئي  التركددي تعهددد ك لدد ا وفق ددا لنائددب رئددي  الددوزراء التركدديا بكددر بددوزدا ا 8101 ا اتصدداال  مهمًّ

الكرديةا واعتُبر هذا االتصال نقطة تحول جديدة في الع قدا  إال  بوقف تسلي  وحدا  حماية الشعب
 . 392 "ا ستتابا عملية التن يذ عن كثبأنهوضع  احتماال  الكداع أكد  " التي  أنقرةأن 
بددين تركيددا والواليددا  المتحدددةا فقددد  8101وعلدد  الددرغم مددن الحدددة فددي الع قددا  التددي بدددأ بهددا عددام     

ا إذ أصددر  تركيدا والواليدا  المتحددة بيان دا مشدترك اا وعددتا 8102ر شدباط تغير الوضا تمام ا فدي شده
 في  بالعمل سوي ا للتغلب عل  ك فاتهماا وأكد الطرفان التزامهما الدفاع عن أمن وس مة كل منهما.

                                  
ا (8/8/8102ا )تدم الددكول  فدي8101أيدار  01البي  اشبيض يوافد  علد  تسدلي  أكدراد سدوريا"ا بدي بدي سديا  {390}

 http://www.bbc.com/arabic/media-39872630  رابط: 
ا ) تدم 01/1/8101أردوغان: تركيا لن تقبل تحال  ا أميركيًّا ما اشكراد في سوريا"ا موقا بي بي سيا  نشدر فدي  {391}

    8102http://www.bbc.com(ا رابط:  0/8/8102الدكول في 
ا ) تددددم الدددددكول فددددي 8101وفمبر ندددد 81أنقددددرة نتددددابا تعهددددد ترامددددب بجمددددا أسددددلحة أكددددراد سددددوريا"ا الجزيددددرة ندددد ا  {392}
 https://goo.gl/k8PK7M  :(ا رابط 0/8/8102
 
 

http://www.bbc.com/arabic/media-39872630
https://goo.gl/k8PK7M
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ا عدددددزم 8102ر إذاوفدددددي محاولدددددة إصددددد ح الع قدددددا  المتدددددوترةا نشدددددر  واشدددددنطن بوسددددد  فدددددي     
 دارة ترامددددددبا علدددددد  كددددددب  جمدددددداح المقدددددداتلين اشكددددددرادا والددددددذين كددددددانوا العمددددددود بدددددد اشمريكيددددددةالحكومددددددة 

 ة. ياإس ملمواجهة تن يم الدولة  اشمريكيةال قري الذي اعتمد  علي  الحملة 
د   –يدةيراناإ –وبعد ساعا  قليلدة مدن قمدة "سوتشدي" الروسدية     التركيدةا بددأ  تتم هدر حيثيدا  توجه

تشدددرين  89مكالمدددة هات يدددة فدددي  اشولددد يدددر المسدددارا كانددد  الكطدددوة أميركدددي للددددكول علددد  الكدددط وتغي
ا أن واشدددنطن سدددوف تعلهددد  الددددعم أردوغدددانا أكدددد ك لهدددا دونالدددد ترامدددب لن يدددره التركددديا 8102الثددداني

 العسكري لحل ائها اشكراد في سوريةا وهو اشمر الذي مثهل تطور ا كبير ا. 
روايتدددين  أنقدددرةتجددداه هدددذه المحادثدددةا قددددهم  واشدددنطن و حتدددواء ردها  ال عدددل المكتل دددة وفدددي محاولدددة إ   

ا حيدد  صدددرح وزيددر الكارجيدددة التركدددي  أردوغدددانمتبدداينتين لمدددا دار فددي المكالمدددة الهات يددة بدددين ترامددب و 
ا بينمددا نقددل البيدد  سددلحةوعددد "بوضددوح" بعدددم تزويددد الوحدددا  الكرديددة باشترمددب بدد ن  أوغلددوجدداويل 

ي  التركي ب ن واشنطن بددأ  " ُتعددهل الددعم العسدكري لشدركائها أبلغ الرئ أن اشبيض عن ترامب قول  
ا لوقف تسلي  الوحدا  الكردية  .393 .عل  اشرض في سورية"ا ولم يتضمن ذلك ذكر ا صريح 

من تصريح ا قال ترامب إن قادة الجيل  أيامبعد  العرا  في اشميركيةوفي زيارت  للقاعدة الجوية     
 أند أل دي عسدكريا موضدحا  إلد تمديد عمل المهمة العسكرية في سوريا التي يصل قوامها  طلبوا مرارا  

وقال ترامب للجندود اشميدركيين  .حد كبير إل زم رفض طلباتهم في النهاية لقناعت  ب ن تن يم الدولة هُ 
 أيضدا  حدديثا طيبدا وأبددى رغبتد  فدي القضداء علديهم  أردوغدان. لقد دار بيني وبدين الدرئي   هم"لقد هزمن

 . 394 ."وسيقوم بذلك
ا انك ض  الليرة التركية مقابل الدوالرا وذلك بعددما حدذر الدرئي  اشمريكدي 8102يناير  09في و    

سدتدمر تركيداا فدي حالدة قيدام  اشمريكيدةب عبر حساب  عل  تويتر من أن الواليدا  المتحددة دونالد ترام
اشكيددرة بتن يددذ تهديددداتها بمهاجمددة مقدداتلين أكددراد تدددعمهم الواليددا  المتحدددةا ُمضددي  ا أن بدد ده سددتعمل 

ا ا حدددمددي   داكددل اشراضددي السددوريةا وهددو التطددور اشكيددر لأ 81علدد  كلدد  مسدداحة آمنددة بمسددافة 
   .395والذي سب  تعاون بين البلدين فيما يك  مدينة منبج السورية

                                  
فسددددحب قواتدددد ا موقددددا الجزيددددرةا نشددددر فددددي  أردوغددددانمكالمددددة غيددددر  مسددددار الحددددرب بسددددوريا.. ترامددددب أراد تحددددذير  {393}

  https://www.aljazeera.ne(ا رابط: 1/1/8102ا )تم الدكول في 82/08/8102
 المرجا ن س   {394}
) تم  09/0/8102الليرة التركية تهبط بعد تغريدا  ترامب االكيرةا ا موقا وكالة سبوتنيك الروسيةا نشر في  {395}

     https://arabic.sputniknews.com(ا رابط : 1/8/8102الدكول في 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
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  6152 انلالبتركية بعد ال -م تغيرات العالقات األميركية رصد فلرة ثانية ـ 
وارتدددادا  تركدد  داعيا  مجموعددة تدد التركيددة - اشميركيددةالع قددا  نددتج عددن الصدددع الكبيددر فددي      
 اكدرىأومل دا  دول تجداه إفدي السياسدة الكارجيدة التركيدة  ثيرا  ت داع   والتدثرها في مجموعة من الأ

يرانو روسيا منها  تموضدا  إعدادةوهي تكشف عن  .وفنزوي  وغير ذلك والسعودية والكيان الصهيوني ا 
 اآلتي : وف  هذه المتغيرا  بعض نعرض لود أفعال عابرةا و ولي  مجرد رد تركيا جيبولوتيكي

 
  6152عام  انلالببعد ة الخارجية سسيارة التركية في الستدااإلمؤشرات على ـ  أوالا 
قدال الدرئي  التركدي رجدب فدي قضدية القد  برونسدونا  اشميركيدةفي سديا  رده علد  التصدريحا      

: "هندداك أطددراف اعتدداد  علدد  تركيددا القديمددة التددي كددانوا يكاطبونهددا بدداشوامرا وكاندد  أردوغددانطيددب 
يضعونها كار  اللعبة مت  ما يريدونا وتلك اشطراف ال تريد تكضا للغرب وترض  أمام التهديدا  و 

أن تتقبل تركيا قوية وكبيدرة ومسدتقلةا هدذه اشطدراف تستشديط غضدب ا إزاء رفدض تركيدا الرضدوخ أمامهدا 
 .396."دون قيد أو شرطا وبسبب دفاعها عن مصالحها الوطنية

افتتاحيدددة فدددي صدددحي ة  مقالدددة أردوغدددانا كتدددب الدددرئي  التركدددي رجدددب طيدددب 8102 آب 01وفدددي    
الدددور الددذي  إلدد ا أشددار فيهددا «مددا الواليددا  المتحدددة اشزمددةكيددف تددرى تركيددا »نيويددورك تددايمز بعنددوان 

جانبهدا يدد ا فدي يدد لمواجهدة الحدرب البداردةا  إلد لعبت  تركيا في تداري  الواليدا  المتحددةا وكيدف وق د  
 اقتصداديةتواجهد  تركيدا اآلن مدن عقوبدا  وفدي  دل مدا  ن أوللتغلب عل  التحديا  المشتركةا ُمضي  ا 

 .397 للبح  عن أصدقاء وحل اء جدد أنقرةتضر بمصالحهاا قد تضطر 
وهددددو المسددددؤول  – لددددرئي  بددددوتينالسدددداب  لمستشددددار القددددال الكنسدددددر دوجددددين وفددددي ن دددد  السدددديا ا    

 «كبرتدددددرك»فدددددي مقابلدددددة مدددددا صدددددحي ة  -عدددددن التواصدددددل بدددددين روسددددديا وتركيدددددا كددددد ل فتدددددرة االنقددددد ب
أصددددددب  هدددددددف ا  أردوغددددددانالددددددرئي  التركددددددي رجددددددب طيددددددب ن إ " 6157فددددددي تشددددددرين الثدددددداني  يددددددةالترك

ن الواليددددددا  المتحدددددددة تشددددددكل تهديددددددد اسددددددتق لللغددددددرب بسددددددبب سددددددعي  لإل اشكددددددراد  لتركيددددددا بدددددددعمها ا وا 
إقندددددداع بددددددوتين عبددددددر شكصدددددديا  مددددددؤثرة زرعتهددددددا  القددددددوى الغربيددددددة حاولدددددد "  وأضدددددداف ".االن صدددددداليين

ا وبددددددد ن الدددددددزعيم البدددددددديل ردوغدددددددانحولددددددد  باتكددددددداذ موقدددددددف معددددددداد ش اشمريكيدددددددةالمكدددددددابرا  المركزيدددددددة 
ال فددددد ن تركيدددددا ستشدددددهد حرب دددددا أهليدددددةا غيدددددر أن بدددددوتين لدددددم يقتندددددا  ردوغدددددانش سددددديكون أفضدددددل منددددد ا وا 

                                  
 ؟ ا مرجا ساب  «أوراسيا»هل تغادر تركيا الناتو نحو  {396}
 المرجع نفسه  {397}
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  .398" كان يعني نهاية تركيا ن باشمر ن ر ا ش
اإر   أندددد وواشددددنطنا  أنقددددرةثمددددة مددددا هددددو أبعددددد مددددن التددددوتر ال رفددددي بددددين ن ألكبددددراء يددددرى اولهددددذا    

التقليددددديين فددددي  ئهدددداالتزامددددا  حل اتن يددددذ اشتدددداتوركيا حيدددد  تددددرفض تركيددددا  القددددومي التركددددي السدددديادي
الغددددربا إال حينمددددا تعتقددددد بدددد ن االلتددددزام رغبددددة حقيقيددددة منهددددا فددددي المحاف ددددة علدددد  مصددددالحهاا ولددددي  

دددددا دددددا م روض  ا نحدددددو وتحدددددوال  تعكددددد  السياسدددددة الكارجيدددددة التركيدددددة اليدددددوم سدددددعي ا و  1عليهدددددا التزام  واضدددددح 
مدددددلء المنددددداط  الرماديدددددة فدددددي السياسدددددة الشدددددر  أوسدددددطيةا وعددددددم تدددددرك ال رصدددددة شي فاعدددددل دولدددددي 

ومدددددا أن هدددددذا التوجددددد  يعكددددد  محاولدددددة 1 آكدددددر ليندددددوب عدددددن دول المنطقدددددة فدددددي مدددددلء تلدددددك ال راغدددددا 
يعكدددد  كددددذلك   ندددد ا فاشوسددددطن ددددوذ اشميركددددي فددددي الشددددر  واضددددحةا آكددددذة فددددي التزايدددددا للحددددد مددددن ال

 .399 دور نشط في قضايا المنطقةالثقة الجديدة التي وجدتها تركيا بلعب 
 

 جديدال يجيوبولوتيكال لتموضعملدمة لالتركية  -عاظم العالقات الروسية ت ثانيااـ 
ا نهاا  مدا تركيدا واحتضدسدتعادة الع قدال اشل فرصة تاريكية إ نق باالوجد  روسيا في قضية     

فدي عقيددة روسديا ا و حل ائهداالتدي سدددها لهدا  نقد باالطعندة مدن كد ل التي شعر  بهدا  ةجراء الكيان
ضددعاف إيعنددي  اشطلسدديكددرا  تركيددا مددن الحلددف إن أوالددرئي  بددوتين الددذي يملددك رؤيددة جيبولوتيكيددة 

 أوروبدا/ أميركدا   الث ثدة )ضد عأحدد عدو روسيا اللدودا عن طري  تسديد ضدربة ش اشطلسيالحلف 
 أوروبداكاصدة فدي  دل الك فدا  بدين  اتوازن  ودوره وو ي ت  التاريكيدة ن افقد إل تركيا ( بما يؤدي  /
 لع قا  الدولية.  وانعزاليتها في االمضطربة اليمينية دارت  ا  في عهد ترامب و  أميركاو 

الع قددا  »بعنددوان  00/2/8102اري  بتددتقريددر ا « فددورين بوليسددي»مجلددة وفددي هددذا الضددوءا نشددر      
المسدتقبل القداتم الدذي ينت در الع قدا  بدين البلددينا  إلد ا يشير «التركية أسوأ مما قد تتكيل اشمريكية

أن الواليددا   إلدد بقطددا الع قددا ا ُمشددير ا  أردوغددانويحددذر مددن تهديدددا  الددرئي  التركددي رجددب طيددب 
حددين يراهددا أغلبيددة الشددعب التركددي تهديددد ا للددب دا  %ا فددي02المتحدددة ال تتجدداوز شددعبيتها فددي تركيددا 

 إلدد التددي وصددل   اشمريكيددةمؤكددد ا أن التحددالف التركددي الروسددي أسددهل مددن إصدد ح الع قددا  التركيددة 

                                  
 ؟ ا مرجا ساب  «أوراسيا»هل تغادر تركيا الناتو نحو  {398}

{399} BÜLENT ARAS , TURKISH FOREIGN POLICY AFTER JULY 15 , February 2017, 
Istanbul Policy Center, p 3-5 
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مسددؤولين اشمددريكيين يحددذرون مددن أن بددوتين يهدددف وعدددد مددن ال 8119ومنددذ العددام . 400 ."الحضدديض
تركيددا فددي ن دد  العدداما حيدد  رافقدد  ليددارة الددرئي  بددوتين إبعدداد تركيددا عددن حل ائهددا الغددربيين عقددب ز  إلدد 

 .  401 العقل المدبر لسياسة بوتين الكارجية أن ألكسندر دوجينا الم كر الروسي الذي يقال 
هددددددي مجددددددرد  8108تمددددددوز  01 انقدددددد بكاندددددد  واشددددددنطن ت ددددددن أن ردود ال عددددددل علدددددد  قضددددددية و    

 التركيدددددددة الممددددددددوة مسدددددددتغ   ا لكدددددددن الكدددددددرملين أمسدددددددك باليدددددددد نوبدددددددة غضدددددددب تركيدددددددة سدددددددتتبدد سدددددددريعا  
ا لدددددن أنهدددددولدددددم يتركهدددددا حتددددد  اللح دددددةا وتقدددددول واشدددددنطن  اأنقدددددرةال دددددروف الصدددددعبة التدددددي تمدددددر بهدددددا 

بينمددددا  اشطلسدددديتسددددم  لتركيددددا أن تحدددداول االحت ددددا  بقدددددمها فددددي بروكسددددل حيدددد  مقددددر حلددددف شددددمال 
 .402هي تحاول وضا القدم اشكرى في موسكو رأ  حربة المواجهة ما الغرب 

الروسدددددية  سدددددتكبارا االال اشدددددل فدددددي تركيددددداا انتشدددددر  روايدددددا  تقدددددول إن  نقددددد باالب فدددددي أعقددددداو    
 MITالتركددددددي  سدددددتكبارا االفدددددي تركيدددددا بددددد ب   جهددددداز  نقدددددد باالقامددددد  قبدددددل سددددداعا  مدددددن وقدددددوع 

فددددددي الددددددب دا وذلددددددك بعدددددددما اعترضدددددد  اتصدددددداال  بددددددين وحدددددددا  الجدددددديل  انقدددددد بباحتمددددددال وقددددددوع 
 .في النهاية نق باالفشال التركيا وقد ساعد التحذير الروسي عل  إ

الكارجيدددددة نحددددو روسددددديا الدددددذي جددددداء قبدددددل  أردوغدددددانإن التحدددددول فددددي سياسدددددة  أيضدددددا  وقددددال دوجدددددين    
وعددددد  إلدددد ا كددددان هددددو السددددبب الرئيسددددي الددددذي دفددددا الدددددول الغربيددددة نقدددد باالأسددددبوع واحددددد فقددددط مددددن 

روايددددة  1نقدددد باالمددددن  أردوغددددانفددددي إنقدددداذ  أيضددددا  ا وهددددذا التحددددول كددددان سددددبب ا نقدددد باالالجدددديل بدددددعم 
 اليسدددداري القددددومي"حددددزب الددددوطن رئددددي  دوغددددو بيرينشدددديك مقابلددددة مددددا فددددي لهددددا وجددددد  سددددندا  دوغددددين 

ب غددددددد  ا  و  نقددددددد باالمدددددددن  أيدددددددامقبدددددددل  نقدددددددرةكدددددددد فيددددددد  معلومدددددددا  دوجدددددددين حدددددددول زيارتددددددد  شأالتركدددددددي" 
 403بتحركا  غير عادية داكل الجيل التركي  أردوغانمستشاري 

 إلد الروسدية لدم تصدل  -التركيدة السياسدية ن الع قدا أا ورغم يةاالقتصادوعل  مستوى الع قا      

                                  
ذي يتقلددب دون هدددوءا موقددا ساسددة بوسدد  نشددر فددي نهدداد زكدديا ع قددة أمريكددا وتركيددا.. رسددم ت صدديلي لمسددارها الدد {400}

    www.sasapost.comرابط:   (ا81/1/8102) تم الدكول في ا 0/8102/ 82
) تددم الدددكول فددي ا 09/9/8102؟ مددروة عمددرا موقددا اضدداءا ا نشددر فددي «أوراسدديا»هددل تغددادر تركيددا الندداتو نحددو {401}

    eurasia-nato-swings-https://www.ida2at.com/turkeyابط : ر (ا 81/1/8102
) تددم الدددكول فددي ا 8102ر إذا 01ثددورة الشددكا ا موقددا تددرك بددر ا نشددر فددي  -واشددنطن أنقددرةسددمير صددالحةا  {402}

 https://www.turkpress.co/node/58705رابط : (ا 81/1/8102
 وشيكةا مرجا ساب .  انق بتلقوا تحذيرا  من محاولة  أردوغانمستشارو  -ا بيرينشيكأشرف أيدومول  {403}

http://www.sasapost.com/
https://www.ida2at.com/turkey-swings-nato-eurasia
https://ahvalnews.com/ar/esrefaydogmus
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بدين تركيدا  االقتصداديةميركديا فقدد فاقد  الع قدا  ستراتيجي كما هي علي  ما الجاندب اشالمستوى اإ
أ هر  بيانا  مصلحة الجمارك ال يدرالية الروسيةا أن حجم التبادل التجاري بدين روسديا ا فقد أميركاو 

ووفقدا لبياندا  الجمدارك الروسديةا  .مليدار دوالر 611125 إل ليصل  6159ك ل عام رت ا إوتركياا 
 — مليدار دوالرا فدي حدين بلغد  الدواردا  مدن تركيدا 21.345 تركيدا إل بلغ  الصادرا  من روسيا 

 . 404 مليار دوالر 91652
 

  االميركية - التركية –العالقات السعودية وت ر  اسطنبولـ ملتل خاشلجي في ثالثا
كاشددقجي الصددحافي السددعودي جمددال حادثددة مقتددل وقعدد  ا 8102مددن عددام  اشولتشددرين  8فددي     

" رأي عدام قضدية   الحادثدة إلد  ا وتحولدبتركيا اسطنبولداكل القنصلية السعودية في شية بطريقة وح
فدي الواليدا  المتحددة بشدكل قدانوني يقديم هدو و ةا عالميدلد  شدهرة صدحافي  كاشدقجي نأكاصدة  ادولي"

دكل  الع قا  السدعودية ا وقد الشهيرة اشميركيةصحي ة واشنطن بوس  ب اكتيعتر من و  ااشميركية
 -ثددره علدد  الع قددا  أمرحلددة متددوترة للغايددةا وهددو مددا تددرك ثددر عمليددة القتددل الوحشددي إعلدد  التركيددة  -

دعم ولي العهد السعودي محمد بدن سدلمان المدتهم مدن استمر بن ترامب أكاصة ا التركية - اشميركية
 .أردوغانقبل تركيا بتدبير الحادثة وف  ما كش ت  وسائل االع م والشكصيا  المقربة من 

ونشددر  تركيددا تسددجي   فددي مددا بعددد أن الحادثددة قددد ُسددجل  صددوتيًّاا  اشتددراكوقددد أعلددن المسددؤولون    
اسدتطاع  لهدذه الغايدةا و  أنقدرةالتدي زار   اشميركيدةجينا هاسبل مديرة المكابرا   إل للعملية وسلمتها 
ي العهدد السدعودي محمددد التسدريبا  أداندد  ولدوبدددا  حملدة مدن  اإدارة احترافيدة اشزمدةتركيدا إدارة تلدك 

وكاصدة  ااشميركيةالنكبة  حر  أمام سياسيفي موقف  اشميركية دارةاإووضع  ترامب و بن سلمانا 
انتكابدا  موعدد  كدان علد  مقربدة مدنبالضي  مدن التصدرف السدعودي كوند  ترامب شعر و  االكونغر 

 .8102في تشرين الثاني من عام  الكونغر  النص ية
          التركية  - األميركيةوتاثيرها على العالقات  إيرانعلى  األميركيةبات ـ أزمة العلو رابعاا 

ا لددن تقددوم بتجديددد اإع دداءا  علدد  أنهدد اشمريكيددة االدارةأعلندد   8102فددي شددهر نيسددان مددن عددام     
هدا الن طية لعدد من الددول التدي تدمه اسدتثناؤها كد ل الجولدة السدابقة مدن العقوبدا  مدن بين إيرانواردا  

مايدددك بومبيدددو بددد نه واشدددنطن ستمضدددي فدددي سياسدددة "الضدددغط  اشمريكيدددةتركيدددا. وشددددهد وزيدددر الكارجيدددة 

                                  
) تدم   ا1/8/0281ا نشدر فدي  سدبوتنيك موقدا ا8102نمدو حجدم التبدادل التجداري بدين روسديا وتركيدا فدي عدام   {404}

    https://arabic.sputniknews.com : رابط(ا 81/1/8102الدكول في 

https://arabic.sputniknews.com/military/201808281034912557-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3-400/
https://arabic.sputniknews.com/military/201808281034912557-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3-400/
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وذلك بهدف تصد ير صدادرتها الن طيدةا مؤكهددا  فدي ن د  الوقد  بد نه إدارة الدرئي   إيراناشقص " عل  
 .إيرانترامب ست رض عقوبا  عل  المؤسسا  والشركا  والدول التي تقوم بكر  العقوبا  ما 

بمشاكل كبيرة للجانب التركي الذي يعتمدد بشدكل شدب  كلهدي علد  واردا  اشميركية تسبهب الكطوة و     
مدا ارت داع كمهيدة اسدته ك  أنقدرةوعادة ما يزداد الضغط عل  1 الطاقة من من الن ط والغاز من الكار 

علدد   الضددغطزاد   مريكيددةاشالطاقددة سددنويا  وارت دداع اشسددعار وتاليددا  فدداتورة الددواردا ا لكددن التهديدددا  
وفقددا  لأرقدددام الرسددميةا فقدددد تركيددا بصدددوة غيددر مسدددبوقةا كاصددةي  دددل تددوتر الع قدددا  بددين البلددددينا و 

عددن الشددهر السدداب   %2بنسددبة  6154ارت عدد  واردا  تركيددا مددن الطاقددة فددي كددانون الثدداني مددن العددام 
مليددارا   5191طاقددة حددوالي مقارنددة بالعددام السدداب  ووصددل  كل ددة هددذه الددواردا  مددن ال %99وحددوالي 

أرقام معهد اإحصاء التركيا فان إجمالي واردا  تركيا من الطاقة ارت ا فدي العدام  إل إستنادا  1 دوالر
 5716 مليدار دوالرا مقارندة لدد 95ا وبلغ  قيمت  حدوالي 6157مقارنة بالعام  %5111بنسبة  6159

 .405؟ مليار دوالر في العام الذي سبق 

   : ميركيا نذكر منهااش تمنا تركيا من تلبية القرر بابسة أهناك عد    
فالدولتان تجمعهما حدود برية  احد كبيرال  ية جيدة يراناإ - التركية االقتصاديةتعد الع قا   :أوال  

 -وبالتالي ف ن الحقائ  الجيو1 كما وث ثة بوابا  جمركية رسمية بينهما 211مشتركة تصل لد 
يرانا و أوروباوبضائعها نحو  يرانوالتعاونا فتركيا ممر إ تحتم التقارب اقتصادية ممر لتركيا نحو  ا 

وصل حجم التبادل التجاري بين و ا آسياا كما أن التقارب الجغرافي سهل وك ض من ن قا  النقل
  4061 مليار دوالر 56لحوالي  6159البلدين ك ل عام 

تعد تركيا ا و من الغاز الطبيعي %61من الن ط و %56في توفير  إيرانتعتمد تركيا عل  و    
الم روضة عليهاا كاصة عل  القطاع  اشمريكيةوسيلة هامة لتجاوز العقوبا   يرانبالنسبة إ

حي  1 وهي مصلحة متبادلةا فتركيا تعتبر قطاع الطاقة بكل مشتقات  بمثابة أمن قومي1 الن طي

                                  
)تدم  ا82/9/8102فدي علي حسين باكيرا كيف سدتتعامل تركيدا مدا العقوبدا  اشمريكيدةا موقدا تدرك بدر ا نشدر {405}

 https://www.turkpress.co/node/60497(ا رابط : 0/8/8102الدكول في 
ا موقا المعهد المصري 88/1/8102طار  ديابا الموقف التركي من التصعيد اشمريكي اإيرانيا نشر في  {406}

  eg.org-https://eipss( رابط : 88/1/8102للدراسا  اإستراتيجية  والسايسية ) اسطنبول (ا ) تم الدكول في 
 

https://www.turkpress.co/node/60497
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 .  الكار من الغاز عل %44من استه كها للن طا وأكثر من  %49تعتمد في 
ف ن تكل ة نقل  جغرافيا  ي بسعر رمزي منك ضا ون را  لتقاربهم يرانتحصل تركيا عل  الن ط اإنيا : ثا

ي ينطوي عل  تكاليف يرانعل  الن ط اإ اإعتمادا كما أن توقف تركيا عن أيضا  الن ط منك ضة 
 .ييرانمن ن يره اإإضافيةا تتعل  بتجهيز وتحدي  مصافي الن ط لتتناسب ما ن ط أكثر كثافة 

 
  التركية  -األميركيةالعالقات على  التركية وتاثيرها -ةسرائيلياإلخامساا ـ أزمة العالقات 

التركيددة تدد ثيرا  سددلبيا   –الع قددا  االسددرائيلية  ملددفو  القددد  إلدد  اشميركيددةقضددية نقددل السدد ارة   لعبدد   
 " أمدددن الكيدددان الصدددهيوني" أن  إلددد رة شددداالتركيدددةا وقدددد سدددبق  اإ - اشميركيدددةمسدددار الع قدددا  علددد  

المتعلقددة  اشمريكيددةلسياسددة الكارجيددة اي فددي المنطقددة هددو أحددد ركددائز اشمنددوضددمان ت وقدد  العسددكري و 
سدددرائيل هدددي الحليدددف إ" نأحيددد  ا 0292نشدددوء الكيدددان الصدددهيوني عدددام  مندددذ اشوسدددطبمنطقدددة الشدددر  

للمسدداعدا  والمعونددا   تلقيددا   اشكثددرولددة الدهددي مددن كددار  حلددف الندداتوا و  شميركددا اشولسددتراتيجي اإ
% مدن 81عل  مستوى التسلي  والتمويل منذ الحرب العالمية الثانيةا وبالمقابل ي تي حدوالي  اشميركية

% من تمويل الحزب الجمهوري من اللوبي الصهيوني المؤيد السدرائيل 81تمويل الحزب الديوقراطي و
  407".اشميركيةت  عل  هيكل السياسية الكارجية ثيرا في الواليا  المتحدة وهو ما يترك ت

 
ا الصدهيوني االحدت لع قدا  عاديدة وأحياندا  جيددة مدا دولدة عهدده بالعدالدة والتنميدة حزب بدأ وقد     

ا 6111عددام ( رئددي  الددوزراء آنددذاك) أردوغددانو ( وزيددر الكارجيددة آنددذاك)فزارهددا كددل مددن عبددد اهلل غددل 
شددهد  6114إال أن عددام 1 6119ي م اوضددا  غيددر مباشددرة عددام وتوسددط  تركيددا بينهددا وبددين سددوريا فدد

هانددة السدد ير التركددي فددي تددل أبيددبا قبددل أن  قطددا الع قددا  الدبلوماسددية بددين تحددادثتي منتدددى دافددو  وا 
متضدامنين أتدراك فدي  51علد  سد ينة مرمدرة وقتدل االسدرائيلي عل  إثر االعتداء  6151الطرفين عام 

التركية متركزة عل  الع قة الكاصة ما الجيل ومدا النكدب  –رائيلية كان  الع قا  اإسا وقد البحر
وتسددببب  دعددوة حكومددة العدالددة والتنميددة لكالددد ا ا ولددم تكددن تح دد  بالدددعم الشددعبيفددي تركيددا العلمانيددة

ندزال  الكبيدر الدذي حدد  علد  كل يدة بتعكير الع قدا  مدا إسدرائيلا وبالتحضدير لإل أنقرةمشعل لزيارة 

                                  
ا المركز ال لسدطيني 0ك اقا ا طكتراقا  واإدوا  اإالسياقا  واش -سرائيل الدوليةإبو سيفا ع قا  أعاطف  {407}

  88 -80ا   8109فلسطينا  -للدراسا  االسرائيليةا رام اهلل 
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 4081 6119زة في نهاية العام الحرب عل  غ
ا  بددين تركيددا تددأن الع قمددن حددد البدداحثينا أأشددار اليهددا م ح ددة مهمددة  إلدد اإشددارة وهنددا ينبغددي    

حدد كبيدر  إلد والواليا  المتحدة في عهد حزب العدالة والتنمية تحديدا ا شهد  فترا  من المد والجذر 
التركددي يكدداد يتطدداب  مددا فترتددي  -ميركددي ر اشا إال أن المددد والجددذر والتعدداون والتددوت6155حتدد  عددام 

بددين المتبددادل وهددو مددا يؤكددد التددداكل  االتواصددل والقطيعددة بددين تركيددا والكيددان االسددرائيلي بشددكل الفدد 
  .409الصهيونية "  -والع قا  التركية  ااشميركية –الع قا  التركية 

ا  الدبلوماسية بينهمداا إال أن ذلدك لدم أعاد الع ق 6152ورغم أن الطرفين أبرما ات اقا  في حزيران    
يددردم فجددوة الثقددة بينهمددا ولددم يعددد الع قددا  لسدداب  عهدددهاا حيدد  كاندد  توصددف فددي تسددعينيا  القددرن 

غلبدة صدقور دارتد ا و ا  ترامدب و  ا كطابتصريحا  و ن ك ل رصد وم .الماضي بالتحالف االستراتيجي
 إلدددد دمتهم صددددهره ومستشدددداره وموفددددده وفددددي مقدددد ا الجمهددددوريين ومؤيدددددي الكيددددان الصددددهيوني فددددي فريقدددد

مدن الركدائز الرئيسدة  يلكيان الصهيونلغير المسبو  الوالء والدعم  أنيتض   المنطقةا جاريد كوشنرا
ومدددن ي حددد  تصدددريحا  نيكدددي هدددايلي ممثلدددة الواليدددا   ترامدددبا ه فدددي عهدددد اشمريكيدددة دارةاإلسياسدددة 

تلددب  حددذاء  ذا كعددب عددال لضددرب أي  "فهددي يتضدد  لدد  ذلددكا  –سددابقا   –المتحدددة فددي اشمددم المتحدددة 
 .411حدى المستوطنا   بسرائيل " إ " س ير الواليا  المتحدة فيفيما يسكن ا 410 "منتقد إسرائيل

  6152عام  من تنحي الرئيس الفنزويلي مادورو أردوغانسادساا ـ موق  
متنهدا طدائرا  بددون  فندزوي  وعلد  إلد يدة كاند  متجهدة إيرانا أوق   تركيا س ينة 6114في عام     

 ا وقدددددددددددددد الددددددددددددددولي اشمدددددددددددددنطيدددددددددددددار ومعددددددددددددددا  ذا  صدددددددددددددلةا مح دددددددددددددورة بقدددددددددددددرار مدددددددددددددن مجلددددددددددددد  
أن تمندا  أنقدرةطلب  من  اشميركيةوكش   وثائ  مسربة عل  ويكيليك  في وق  الح  أن السلطا  

                                  
   08   اإسرائيلية: بين التحالف االستراتيجي والقطيعةا مرجا ساب ا –نزار عبد القادرا الع قا  التركية  {408}
ا 8/2/8102نشددر فددي تددرك بددر ا اشمريكيددة المتددوترةا  -سددعيد الحددا ا العامددل اإسددرائيلي فددي الع قددا  التركيددة {409}

 https://www.turkpress.coرابط: 

ا ) تدم 80/08/8101فدي أركدل بكعدب حدذائي كدل مدن ينتقدد إسدرائيلا جريدد القدد  العربديا نشدر  -نيكي هدايلي {410}

   https://www.alquds.co.uk(ا رابط : 1/8/8102الدكول في 
 اشمريكية المتوترةا مرجا ساب  -سعيد الحا ا العامل اإسرائيلي في الع قا  التركية   {411}

https://www.turkpress.co/
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 فنددزوي  بعددد أن قدددم  المعلومددا  ال زمددة للمسددؤولين إلدد شددحنة الطددائرا  بدددون طيددار مددن الوصددول 
بعدد عشدر سدنوا ا و  .412 وقد فعل  تركياا الحليدف المقدرب للواليدا  المتحددةا مدا ُطلدب منهدا1 راكاشت
الدرئي  ال نزويلدي الُمحاصدر نيكدوال  مدادوروا الدذي يواجد  جاندب  إلد  أردوغانالرئي  التركي نحاز ا

صددهر   سدقاط . وقددإ اشميركيدةولم يمتنا عن دعم مادورو رغم الدعوا  احتجاجا  تدعوه للتنحيا 
مددن  اشولدد تركيددا فددي اششددهر التسددعة  إلدد مليددون دوالر  411طددن مددن الددذهب بقيمددة  65126فندزوي  

ل مادورو العمليا  من سويسرا 1 413 6159عام  ا تركيا بسبب مكاوف مدن عقوبدا  محتملدة إل وحوه
ب دددرض يسدددم   8102 اشولتشدددرين أمدددرا  تن يدددذيا  فدددي قدددد وقدددا الدددرئي  اشميركدددي دونالدددد ترامدددب وكدددان 

ومدا ذلدك  .إعاقدة التجدارة مدا تركيدا  ن عقوبا  جديدة عل  قطاع الدذهب فدي فندزوي ا وهدو مدا مدن شد
فدي زار وزيدر الصدناعا  واإنتدا  الدوطني ال نزويلدي طدار  العيسدمي تركيدا استمر  هذه التجارةا وقدد 

 .ا كما زار مصنعا  تركيا  لصقل الذهب ردوغانوالتق  ب 8102شباط من عام 
 انقد بمحاولة  أردوغانوبينما واج  1 أن تركيا وفنزوي  تواجهان تحديا  متشابهة أردوغانرى وي    

قناعددة ومددادورو  أردوغددانولدددى 1 6159ا فدد ن مددادورو نجددا مددن محاولددة اغتيددال عددام 6152فددي عددام 
 .ا بنق االدعم و  عقوبا وال االقتصاديةحرب الن ريد اسقطهما عبر شتالواليا  المتحدة مشتركة ب ن 

تقتدرب أكثدر فد كثر مدن روسديا تركيدا ا صدار  6152التدي وقعد  فدي عدام  نق باالومنذ محاولة     
وللحمدا  التركدي تجداه فنددزوي   .أيضددا   نقدرةوفندزوي ا ليصدب  الحليدف القدديم لموسددكو حلي دا  محدتم   ش

ال تينيددة  أميركددا لهددا فددي اقتصدداديمددوطخ قدددم  يجددادفالحكومددة التركيددة تسددع  الا أيضددا  دوافددا تجاريددة 
فنددزوي  وأعلددن دعمدد  لمددادوروا  أردوغددانزار  9/08/8102وفددي  .بهدددف تنويددا شددركائها فددي التجددارة

وصدددار  تركيدددا ُمصددددهرا  رئيسددديا  لبرندددامج الغدددذاء "1 سدددتغطهي مع دددم احتياجدددا  فندددزوي "قدددال إن تركيدددا و 
 .414 لبرنامج في فنزوي بالمئة من احتياجا  هذا ا 24تركيا حاليا  وتورد  االحكومي الرئيسي

 
 

                                  
كيددددةا نشددددر فددددي امدددددادا  اونددددرا لمدددد ذا دعددددم أردوغددددان لمددددادورو ضددددد المحتجددددين فددددي فنددددزوي ا مجلددددة احددددوال تر {412}

    https://ahvalnews.com/ar(ا رابط:   0/1/8102ا ) تم الدكول في 81/8/8102

 المرجا ن س    {413}
 لمادورو ضد المحتجين في فنزوي ا مرجا ساب  أردوغاندعم   ذاامدادا  اونرا لم {414}

https://ahvalnews.com/ar
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  نلالباال بعد  التركية – األميركيةترميم العالقات  إعادةسابعاا ـ فشل محاوالت 
 أردوغددددانا بددددين حصددددل  لقدددداءا  وزيددددارا  واتصدددداال  بددددين الطددددرفينالدبلوماسددددي مسددددتوى العلدددد     

 .مايك بومبيوا  الحقريك  تيلرسونا و واشميركي  أوغلوجاويل التركي وزراء الكارجية بين و وترامبا 
حصددل   8112عددام  سددطنبولالزيددارة اشهددم لمسددؤول أميركددي رفيددا  الدد  تركيددا بعددد زيددارة أوبامددا ال   

 نقد باالا ا جداء  الزيدارة بعدد أنقدرةزار جو بايدن نائب الرئي  اشميركي ح   81/2/8108بتاري  
 .  وسيالع قا  ما ر عرقلة تطوير او  أردوغانغضب حتواء السعي إ إطارفي  8108ال اشل عام 

ا نقددد باالعلددد  وقدددوع  ةسدددن أقدددلالواليدددا  المتحددددة بعدددد  أردوغدددانزار  8101ايدددار  01و 08وفدددي    
ع نوبالمقابل لم يزر ترامب تركيا رغم وعوده و     بصدد زيارة تركيا. أن ات  المتكررة ا 

لتقددد  جددداويل وا أنقدددرةريكددد  تيلرسدددون وزيدددر الكارجيدددة اشميركدددي السددداب  ر از  01/8/8102وفدددي    
وعلد  رأسدها سدورياا والعدرا ا  قليميدةاإحيد  بحثدا التطدورا  ا أردوغدانوالدرئي  لكارجية اوزير  أوغلو

تيلرسددون بكددل وضددوح أولويددا  وتطلعددا  تركيددا  أردوغددانا والع قددا  الثنائيددةا وأبلددغ اإرهددابومكافحددة 
علدد   أردوغددانلددب الددرئي  ريكدد  تيلرسددون مطا اشمريكيددةوواجدد  وزيددر الكارجيددة  .فددي هددذه المواضدديا
أولويدا  تركيدا فدي سدوريا والعدرا  بكدل  أردوغداندقيقدةا أبلغد  فيهدا  01سداعا  و 8امتداد لقاء استمر 

 .وضوح وف  ما أفاد  ب  وكالة اشناضول لأنباء
المشددتركةا  اشركددانرئددي  هيئددة برفقددة القددومي جددون بولتددون  اشمددنزار مستشددار  1/0/8102وفددي    

االنسدددحاب ة التركيدددة وقضددية اشمنددحدددول مشددروع المنطقدددة  لعقدددد محادثددا  ا"ف دان ددوردالجنددرال "جوزيددد
 .415االميركي من شمال سوريا

لتحسدددين الع قدددا  بدددين  يا  تركيدددا سدددع أهمزار السدددناتور الجمهدددوي ليندسدددي غدددر   02/0/8102وفدددي     
 ن شمال سوريا. نسحاب االميركي مترامب قرار اإ إع نبعد  السورية كاصة اشزمةالبلدين وبح  

 \ YPG ا شددهد علد  ضدرورة حدل مشدكلة تن ديمنقدرةوفي مؤتمر صح ي عقده غراهدام كد ل زيارتد  ش
PKK أن تسدلي  الواليدا  المتحددة لتن ديم إلد شدار وأفي سدورياا  لتي أحدثتها واشنطن لتركيااPYD  

وحصدل  تركيداا  تنشيط الع قدا  مداعادةواشنطن إالمت حقةا سع   اشزما  غمر و . 416 .كان كط 
                                  

ا ) تددم الدددكول فددي 2/0/8102صددورة واشددنطن فددي سددورياا ديلددي صددباحا نشددر فددي زيددارة بولتددون شنقددرة قددد تغيددر  {415}
    https://www.dailysabah.com/arabic(ا رابط : 1/2/8102
ا ) تددم 02/0/8102ربدديا نشددر فددي مدد ذا حملدد  زيددارة السدديناتور ليندسددي غراهددام لتركيددا؟ا موقددا تددي ار تددي ع {416}

  www.trtarabi.com/now (ا رابط : 8/2/8102الدكول في 

https://www.dailysabah.com/arabic
http://www.trtarabi.com/now
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ا مددن كدد ل عقددد جلسددا  ولقدداءا  بعيدددا  عددن روسدديا وايددران اسددتقطاب تركيدداعادةميركيددة إأمحدداوال  
تركيددا وفدددا   ثنائيددة داكددل الكددونغر  االميركددي بهدددف تك يددف التددوتر وتبددادل التوضدديحا ا وقددد أرسددل 

كيينا برئاسدة مسداعد وزيدر الواليا  المتحدة إجدراء مباحثدا  مدا المسدؤولين اشمدري إل رفيا المستوى 
نددواب بددالكونغر ا أوضددحوا  8م كدد ل مباحثدداتهم مددا أنهددالكارجيددة يدداووز سددليم قيددرانا وأوضدد  قيددران 

ا وأن الواليددا  المتحدددة ال تلبددي حاجددة تركيددا لمن ومددة S-400لهددم مصددلحة تركيددا فددي شددراء من ومددة
ن من ومدة الددفاع الروسديةا مشديرا  دفاع صاروكيا وبيهن أن تركيا تقدر حساسية الواليا  المتحدة بشد 

أن واشدددنطن لدددم تدددرد حتددد  اآلن علددد  المقتدددرح التركدددي الكدددا  ب نشددداء لجندددة عمدددل فنيدددة بشددد ن  إلددد 
: الجدذور المشدتركة والرؤيدة اشمريكيدة-وقد شارك الوفد التركي في مؤتمر "الع قا  التركية .المن ومة

فدي ذا  النقطدة قيدران ا وتدابا 8102 عدام مدن أيدار 88الجديدة" الذي انعقد فدي الكدونغر  فدي شدهر 
 إلد سيكون لهدا مسدتقبل"ا مشديرا   اشمريكية -قائ  "نقلنا للجانب اشمريكي إيماننا ب ن الع قا  التركية

بدددين البلددددينا اإسدددتراتيجية  لدددديهما التدددزام مشدددترك بمسدددتقبل الع قدددة  أن الرئيسدددين التركدددي واشمريكدددي
مليدار دوالر  88ن عل  رفا حجدم التبدادل التجداري بدين بلدديهما مدن حر  الزعيمين أ "بيانالوأوض  

   .417" اشمريكيةمليارا ما هو إال انعكا  لإليمان بمستقبل الع قا  التركية  11 إل 

أن الدددرئي   أوغلدددوأعلدددن وزيدددر الكارجيدددة التركدددي مولدددود جددداويل  6154يدددار مدددن عدددام أوفدددي شدددهر 
جدداويل  وأشددار ا8102حزيددران  المقددررة فددي ةاشوروبيدد  جولتددكدد ل اشميركددي يرغددب فددي زيددارة تركيددا 

وترامب يجريان اتصاال  هات ية متكررة رغدم وجدود اكدت ف فدي وجهدا  ن در  أردوغانأن  إل  أوغلو
أن هددذه االتصدداال  قددد تكددون إيجابيددة للغايددةا وأن  أوغلددو البلدددين حيددال بعددض القضدداياا وبدديهن جدداويل

تركيدا تحد   إلد البي  االبيض أعلن ت جيل زيدارة ترامدب  لكن اركيادعا ترامب مجدد ا لزيارة ت أردوغان
وهددذا مددا يؤكددد ان ادارة ترامددب ال  1"تركيددا علدد  نطددا  أوسددا إلدد بدد جراء زيددارة رسددمية ذريعددة " الرغبددة 

 4181تملك سياسة واضحة اتجاه تركيا 

سريعا ومقتضدبا ا  ا ولكن اللقاء كانترامب أردوغانالتق   في اليابان G20عل  هامل قمة العشرين و 
كددد لن يددره اشمريكددي دونالددد ترامددبا تصددميم أ"  أردوغددانن أعلندد  فيدد  ونشددر  الرئاسددة التركيددة بيانددا  أ

                                  
 صعيدا مرجا ساب .. مسارا  الدبلوماسية والتاشمريكيةا الع قا  التركية محمد كيري  {417}
ا 8/1/8102بالذوبان؟ا موقا الجزيرةا نشر في اشميركيةترامب عل  البوس ور.. هل بدأ ثلج الع قا  التركية   {418}

   /https://www.aljazeera.net/news/politics(ا رابط : 0/1/81012)تم الدكول في 

https://www.trtarabi.com/author/Mohamed.Majadly
https://www.aljazeera.net/news/politics/%20%202
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وترامدددبا تنددداوال  أردوغدددانأن التركدددي " وأوضددد  البيدددان  ."علددد  اإي ددداء بمقتضددديا  أمنهدددا القدددومي أنقدددرة
وبدديهن أن الرئيسددين  .التطددورا  فددي سددورياعلدد  رأسددها  إقليميددةكد ل لقائهمددا الع قددا  الثنائيددةا وقضددايا 

       .مليار دوالر في التبادل التجاريا والكطوا  التي ينبغي اتكاذها 71هدف  إل الوصول جددا ت كيد 
ا تقدويض  نهأعرب لترامبا عدن مكاوفد  حدول الجهدود التدي مدن شد أردوغانأن البيان التركي وأفاد    

حدددي  ترامددبا عددن عدددم تجدداوب  إلدد كمددا أشددار  .اليددا  المتحدددةبددين تركيددا والو اإسددتراتيجية  الشددراكة 
السابقة ما مبادرا  تركيا مدن أجدل التدزود بمن ومدا  دفداع جدويا وت كيدد رغبتد  فدي  اشمريكية دارةاإ

 .419" .حل هذا الموضوع دون اإضرار بالع قا  الثنائية
اء ترمب وأردوغان في البي  اشبديض التركية تمثل بلق -لكن التطور اشهم في الع قا  اشميركية    

وتموضا القوا  التركيدة فدي  ي من غرب ال را كاب اشمير حبعد االنس 08/00/8102حصل بتاري  
قدال ترامدب و  فدي الع قدا  بدين البلددين.تك يف حددة التدوتر ال  قيد يؤدي ةا وهو تطور نالمنطقة اآلم

ومقددددات   " 911إ  "من ومددددة صددددواري   سدددديتناول مددددا الددددرئي  أردوغددددان مسدددد لةكدددد ل اللقدددداء " إندددد  
 –وأشددار إلدد  أندد  شددكر أردوغددان حيددال اإجددراءا  التددي تتكددذها بدد ده علدد  الحدددود التركيددة ا 51إف"

االرهدابي " داعدل"مقاتدل مدن تن ديم  511وشدهد علد  أن تركيدا ألقد  القدبض علد  أكثدر مدن  .السورية
ت اقية ما تركيا حول وقف إط   الندار فدي الشدمال أبرمنا ا: "وتابا قائ  .بسوريا ك ل اآلونة اشكيرة

( بي كدا كدا2 ي ب ك)السوريا وهذه االت اقية ما زال  سارية وأنا ممتن من ذلكا ونتحد  ما اشكراد 
ا وهندداك "بددي كددا كددا2 ي ب ك"أت هددم مشددكلة تركيددا مددا : "واسددتطرد قددائ   ."أنهددم ممتنددون للغايددة ويبدددو

وفيما يكد  الع قدا  الثنائيدة القائمدة  ."م في المنطقةا علينا فعل شيءالكثير من اشتراك فقدوا حياته
عدن اعتقداده ب مكانيدة رفدا  بين الجانبينا أكد ترامب أن بد ده تسدع  لتعزيدز تجارتهدا مدا تركيداا معربدا  

 .420مليار دوالر 511حجم التبادل التجاري بين الجانبين إل  
مدددن شدددر  ال دددرا  والسدددماح للقدددوا  التركيدددة  ركدددياشمي نسدددحابعدددن طريددد  اإترامدددب حددداول وقدددد     

ا ا  عدن روسدياا وصدرف اشن دار عدن فشدل  دوليد هبعدادا  أردوغدانا و جذب بالتموضا في المنطقة اآلمنة 
تح  ت ثير ضغوطا  الكونغر  إثر فضيحة " أوكرانيا "ا لكن هذه الكطوة ليس  كافية إعادة ترميم 

 .  فع   نحو الشر  ن أردوغان استدارش التي شاب  الع قا اوال جوا  التصدعا  
                                  

يؤكد لترامب تصميم تركيا عل  اإي اء بمقتضيا  أمنها القوميا موقا وكالة االناضول التركيةا نشر  أردوغان {419}
     https://www.aa.com.tr/ar(ا رابط : 0/1/8102ا )تم الدكول في 82/8/8102في 

ا ) تم الدكول 08/00/8102ا وكالة اشناضول التركيةا نشر في أردوغان في البي  اشبيضترامب يستقبل   {420}
     https://www.aa.com.tr/arرابط : (ا 81/00/8102في 

https://www.aa.com.tr/ar%20%20%20%20/
https://www.aa.com.tr/ar%20%20%20%20/
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 ـ خاتمة : 
محاولددة فددي  اشميركيددة دارةاإعلدد  يقددين مددن تددورط  أردوغددانكددان  8108تمددوز مددن عددام  01بعددد    
فلدى تركيا ملف مليء بالمسدتندا  واشدلدة علد  التدورط ا ا اإتهام منرغم تنصلها  ةال اشل نق باال

ولددم يددذهب بعيدددا  فددي مواجهتدد  مددا تكتيكيددا   أميركدداحدداول مسددايرة  غمدداتياالبر  أردوغدداناشميركددي. لكددن 
لحدين أميركاا مراهنا  عل  تبدل وتغير سياسا  وتوجها  اإدارة اشميركية الجديددة فدي عهدد ترامدبا و 

ا وهو مدا يعندي الدولة والمجتما في تركياك يا الكيان الموازي من جسم  وتطهير" تن يف" تمكن  من 
   داكل تركيا. التي تواج  مشروع   طلسيةاش –اشميركية  والت ثير السياسي ن وذالة كعمليا  إضعاف شب

" بنكهدة التركدي  حيداء الجيوبولوتيدكإ عيددا  نحدو الشدر  مُ سدتدارت  اتابا وغان دأر وأمكننا اإستنتا  أن   
حنكددة كددي وترجمهددا با دييددالعق  نسددقو السياسددي مشددروع  فددي  االعثمانيددة الجديدددة"ا التددي طالمددا حملهدد

 موضا التن يذ.ها يتمكن من تع يم أورا  القوة التركية التي الدرجة التي تسم  ل  بوضع
تمدددوز  انقددد ببعدددد  التركيدددة - اشميركيدددةالع قدددا   ا مسدددار مدددن أهدددم اإسدددتنتاجا   فدددي دراسدددتنا لو   

 ورة غيدر مسدبوقةصدبتصداعد وواشدنطن  أنقدرةبدين  اشزمدا عهدد ترامدب أن معددل كاصة في و  8108
اليدددة و مددددن السدددنوا  )  9زمتدددين كدددل أو أزمدددة أانتقدددل مدددن معددددل فدددي تددداري  الع قدددا  بدددين البلددددينا و 

علددد   نقدد باالمدددا يعكدد  تددد ثير فدددي السددنة الواحددددةا وهددو بضددعة زمددة كدددل أ إلددد ميركيددة( اشرئاسددية ال
يددا  ولو أشكصددية ترامددب و ليهددا إيضدداف علدد  مسددار هددذه الع قددا ا الع قددا ا وتدد ثير االتهددام التركددي 

 .  التي تجاهل  تركيا في رؤيتها لأمن القومي دارت إ
 ع قددا  دوليددةسددتراتيجية إعتمددد علدد  صددب  يأ أردوغددانأن أيضددا  ومددن بددين اإسددتنتاجا  المهمددة     
والحلدددف  أميركدددامتحال دددة رسدددمي ا مدددا تركيدددا  حيددد  إن« ا رتباطدددمتعدددددة الكيدددارا  ومتحدددررة مدددن اإ»

يدرانوكاصدة روسديا و  لحل ائهداأو منافسدة قوى عددوة قا  بديلة ما ع بهدوء لكنها تنسج ا و اشطلسي  ا 
مدددا روسدددياا التدددي تسدددير  400ومجموعدددة شددنغهاي. ومدددن نمددداذ  ذلدددك صدد قةآسددديا فدددي والصددين ودول 

مددا روسددياا ومتابعددة طريدد  الحريددر مددا الصددينا وتوطيددد اإسددتراتيجية  بكطدد  ثابتددة نحددو الع قددا  
   . ثة أو ية بصور يراناإ -الع قا  التركية 

ناعمددةا تهددا القو  إطددارالندداج  فددي الكددا  اشعمددال  علدد  قطدداعتعتمددد أكثددر تركيددا  أصددبح كمددا     
المترامدي  ياإسد ممدن كافدة بلددان العدالم  مأنصدارهمدن حشدد  وحدزب العدالدة والتنميدة ردوغانتمكن أو 
دولدددة  81ن مددد ا أكثدددرتركيدددا مددد إلددد التجدددارة والسددياحة   نشدددطو العقائدددديا  مدعمدددا  لمشدددروعه طددرافاش

سدد ميو عربيددة  نبدد   لتركيددا ن ددوذ ثقددافي وسياسددي واسدداا حيدد  ةا  هددذه العقيدددة الدبلوماسددية فيهدداا وقددد جه
 .االقتصادية البدائل  ووفر  اشطلسيوالحلف  أميركا شتباك المرتقب مااإنتائج المتعددة الطبقا  
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تمثل في حاجدة تركيدا تالتركيةا  –اشميركيةكم الع قا  من اإستنتاجا  أيضا  أن هناك ثابتة تحو     
اا و الدعم الغربيا  إل  ل و اشميركي كصوص  في مواجهدة كصدوم رة دوليا و هامل مناضرورة توفير  ا 

تست يد تركيا كما اليونانية والقبرصية واشرمنية. ملقا  الوبصورة كاصة ا يالغربداكل المعسكر تركيا 
بدين روسديا الصدراعا  الددائرة وتسدتثمر فدي روسيا  لمنا اصط افها مامن استمرار حاجة الغرب إليها 

 أوكرانيا والشر  اشوسط. مل ا  في وبين أميركا الغرب 
 ثباتهددا التركيددةا وعلدد  الددرغم مددن –اشميركيددةأن الع قددا   اسددتنتا  لدد إ  هددذه الرسددالةا صددكلوقددد    

م تعددد محكومددة لددلكنهددا ينا ين الطددرفبددوالتدداريكي  سددتراتيجي والحيددويعدددها اإبُ  نتيجددةمنددذ قددرن تقريبددا ا 
بعدددد  التددي ن مددد  الع قدددا وال بالقواعدددد فتدددرة الحددرب البددداردةا كددد ل نا مددة لهدددا التدددي كانددد  بالقواعددد 

حيددد  ا (8102 – 8118كدددم حدددزب العدالدددة والتنميدددة )حُ   ل فتدددرةكددد الحدددرب البددداردةا وبددددأ  بدددالتغيير
رفض البرلمدان منذ ا 8118را  عام التصدعا  في الع قا  منذ الغزو اشميركي للعاشزما  و بدأ  

كدام القواعددد اشميركيددة لضددرب العددرا ا وتوسددا التددوتر بعددد "الربيددا العربددي" تالتركددي الموافقددة علدد  اسدد
فددي تبدددل  وتغيددر  واشددنطن وقددد الح نددا أن أولويددا  اشزمددة السددورية فددي عهددد أوبامدداا ت جددر كدد ل و 

تسددع  للتددرويج كاندد  التددي ا مقابددل إدارة أوبامددا أوال   أميركددا إسددتراتيجيةالددذي يتبندد   ترامددب ددل رئاسددة 
وكان  ترى في تركيا جسرا  ونموذجا  لتحقيد  هدذا  اعولمة الديموقرطيةلمشروع الشر  اشوسط الكبير و 

ا تقدود حل  دا أو محدور ا بقددر  نهدتتصدرف وك م تعددفدي عهدد ترامدب لدأميركا اليوم في حين أن المشروعا 
 ا وأجندتها الكاصةا حت  لو تعارض  ما مصال  الحل اء. نط ق ا من مصالحهإما تتصرف 

تركيا اليوم ليس  كما كان  في الساب ا مجرد شرطي أو مك در أمدامي للواليدا  المتحددة وبالمقابل    
التددي تتجدداوز حدددود الرؤيددة  العقائديددة والجيوسياسددية تطلعاتدد  وطموحاتدد  ردوغددانأا فاشطلسدديوالحلددف 
ا أنهدوالثابد  هدو فدي الحدالتين ثمدة ت كيدك لبنيدة الع قدة القديمدةا والتغييدرا    ا وبين التحدوالاشميركية

 .8108تموز  01 انق بواشحدا  بعد محاولة  في ضوء المتغيرا مرحلة جديدة  إل قل  انت
ا 8108ال اشدل فدي عدام  نقد باالمدن الواليدا  المتحددة أثنداء أن كيبة أمدل تركيدا  اواقا الحالوفي   
علد  أنقدرة ضدغط ال إلد أميركدا مدا دفدا يا وهدو جيبولدوتيكمسدتوى الالعلد  سدتدارة هذه اإ كل إل   أد

وتجميدددد بدددرامج التعددداون  قتصددداديةاإ العقوبدددا مدددن كددد ل فدددرض هدددذا المسدددارا حتدددواء فدددي محاولدددة إ
 اأمام الددوالروالت عب بالعملة التركية  اF3 نتا  لطائرا رنامج التدريب واإبوآكرها وقف ا العسكري

 أمدددن القدددوميلالتدددي تمثدددل تهديدددد ا فدددي سدددورياا الورقدددة الكرديدددة اسدددتكدام ا و أردوغدددانودعدددم معارضدددي 
وانددددفع  تركيدددا ا علددد  عكددد  توقعدددا  واشدددنطن يزيدددد مدددن وتيدددرة  اإسدددتدارة التركيدددةوهدددو مدددا ا التركدددي

يران والصين لتحسين  وال  وصد  أهدافدتحقيد  وجعل أردوغدان يسدع  لودول آسياا ع قاتها ما روسيا وا 
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ومدن هندا ن هدم دعددوة وفدد  من دور الجيوبولوتيدك العثمداني الجديددد.  8188 مئويدة الجمهوريدة عدام إلد 
بعد انجاز عملية االنسحاب اشميركدي الجزئدي  08/00/810ترامب شردوغان ال  البي  اشبيض في 

قدددة والتموضدددا التركدددي فيمدددا يسدددم  المنط 8102مدددن غدددرب ال دددرا  فدددي شدددهري تشدددرين اشول والثددداني 
ويعتبددر اللقدداء  ن البلدددين كدد ل السددنوا  الماضدديةااآلمنددةا فهددي أهددم العوامددل التددي وتددر  الع قددا  بددي

منعد  مدن الدذهاب بعيددا  فدي كياراتد  الجيوبولوتيكيدة مدا  شل سياسة احتواء أردوغان ومحاولدةاعترافا  ب 
يران و   .   وآسيا دول الشر   نحو التوجروسيا وا 

والحلددددف اشطلسددددي الددددذي تقددددوده أميركددددا لددددن يقددددب   ونستشددددرف مددددن كدددد ل هددددذا البحدددد  أن أميركددددا   
ا وسديعم  علد  عرقلدة هدذا وفد  جيوبولوتيدك والعثمانيدة الجديددة باإستدارة التركية نحو روسيا والشدر 

التوج ا وال ُيسدتبعد حددو  انق بدا  جديددة فدي السدنوا  القادمدة وفد  المتواليدة التركيدة بمعددل انقد ب 
التركيدددة  – اشميركيدددةالرسددالة آفاقدددا  جديدددة فدددي الع قدددا   همدددن هدددذا  أكيدددر نستشدددرف و سدددنوا .   01كددل 

شدب   بولوتيدك التركديا وكدرو و الجيبحسدابا   اشطلسيوالحلف  أميركاوتحكم طرة عهد سيأفول أكد  
ا وصددوال  الدد  طددرح تسدداؤال  جديددة اشطلسددي -التركيددة عددن المسددار اشميركددي لسياسددة الكارجيددةل كامددل
وهدو مدا كشد   كطداب أردوغدان فدي قمدة الحلدف ا مسدتقب    طلسديي الحلدف اشبقداء تركيدا فدمدى حول 

 فددي كاصدةا ايآسددنحدو  توجهد فدي  ددل ا 8102مدن شددهر كدانون اشول  8اشطلسدي فدي بريطانيددا فدي 
روسديا الد   ةوعدودا حصة وازندةفي  تركيا تنال  ا الذيالصيني الضكم طري  الحريرشروع متقدم  ل 

الددددرئي  ال رنسددددي مدددداكرون فددددي قمددددة الدددددول السددددبا تصددددريحا    تسددددوهددددو مددددا عكلعددددب دور عددددالميا 
ال رنسدية الواقعدة   فدي مديندة بيداريت 8102آب مدن شدهر  88و 88  فدي دالتي عقد  G7الصناعية 

نهايددة الهيمنددة الغربيددة علدد  العددالما فكنددا  نحددن ال شددك نعدديل حاليددا   "علدد  شدداطخ المحدديط اشطلسددي 
لثامن عشر يستند إل  هذه الهيمنة الغربيةا وال شك في أن هذه معتادين عل  ن ام عالمي منذ القرن ا

الهيمنددة كاندد  فرنسددية فددي القددرن الثددامن عشددر ب ضددل عصددر اشنددوارا وفددي القددرن التاسددا عشددر كاندد  
 ابريطانيددة ب ضددل الثددورة الصددناعيةا وبصددورة عق نيددة كاندد  تلددك الهيمنددة أمريكيددة فددي القددرن العشددرين

ا بعددض اشزمددا  إدارة فدديوضددع هم والتقلددب بسددبب أكطدداء الغددربيين  لكددن اشمددور أكددذ  فددي التغيددر
ليس  سياسية بدل دول حضدارية تد تي لتغيدر هدذا  اقتصاديةقوى جديدةا وهي قوى لناك بزو  هواليوما 

عادةالن ام العالميا و  بصورة قويةا ومنها الهند والصين وروسياا حيد   االقتصاديالن ر في الن ام  ا 
 .  421ر"الكبي قتصادياإ لهامها تتميز تلك البلدان ب

                                  
بعاد روسيا عن أور  -ماكرون {421} موقا روسيا اليوم نق   ا وبا كط  جسيمنعيل نهاية الهيمنة الغربية في العالم.. وا 
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 الئحة المراجع والمصدر د 
 :الكتب باللغة العربية ـ 
المركدز ال لسدطيني ا 0ا طالسـياقات واالدوات االختراقـات واالخفاقـات -عالقات اسـرائيل الدوليـة ا(عاطف)بو سيفا أ

 .8109فلسطينا  -للدراسا  االسرائيليةا رام اهلل 
مراجعة برهان  سامي العايديا أحمدترجمة طار  عبد الجليل و  ا0ط ، لسالم العالميرؤية لا (رجب طيب) اأردوغان

 .8108 ا دار الشرو , القاهرةا أوغلوكور 
ا ترجمددة محمددد جددابر ثلجددي موقــع تركيــا ودورهــا فــي الســاحة الدوليــة -العمــق االســتراتيجيا  (داوود أحمدددا ) أوغلددو

 .8101علوم ناشرونا بيرو ا ومركز الجزيرة للدراسا  قطرا نشر الدار العربية للا 0طوطار  عبد الجليلا 
 .8108ا دار الرضوان للنشر والتوزياا عمان االردنا 0ط ،سياسات الواليات المتحدة اتجاه تركياا (كريم) االزبيدي
  .8109 بيرو ا لدار العربية للعلوم ناشروناا ا8ا طقصة زعيم أردوغانرجب طيب ا )عمر( وزباي(ا أحسينا)بسلي
ـــــا ا (جنددددد ا )جبدددددور المركدددددز العربدددددي ل بحدددددا  ا 0طا دبلوماســـــية اللـــــوة الناهضـــــة، ترجمـــــة جـــــان جبـــــور –تركي

 .8102ودراسة السياسا ا بيرو ا 
ترجمدددددة واصددددددار ا 0طا التعـــــاون الـــــدفاعي بـــــين تركيـــــا والواليـــــات المتحـــــدة توقعـــــات وتحـــــدياتا (جددددديما )زاندددددوتي

 8108ا بيرو    اإستراتيجيةمركز باح  للدراسا  ال لسطينية و 
ا مركدددز 0ط (ا6159 - 6156ة فـــي مصـــر ) ياإلســـالمدراســـة فـــي التجربـــة  –ازمـــة التمكـــين ا (محمدددود) اعبدددده

   .8108ا بيرو ا  ياإس مالحضارة لتنمية ال كر 
ــدخل الخــارجي نلــالباال ا (محمددد زاهددد) ا غددول ــداخلي والت ــين الفشــل ال ــي تركــي ب دار ابددن حددزما ا 0ا طالعســكري ف

 .8101بيرو ا 
ا دار ال ددارابيا 1ا طالحــرب الســورية بالوثــائق الســرية –األســد بــين الرحيــل والتــدمير الممــنهج  (اسددامي)كليددبا 

 .8108بيرو ا  
ا 0طا والواليات المتحدة أوروباالتحدي الماثل امام كل من  -تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد (ا تهاين)كرامرا 

 .8110ا ياض السعوديةتعريب فاضل جكترا مكتبة العبيكان الر 
المركز العربي ل بحا  ودراسة السياسيةا ا 0طا التغير- االستمراريةالسياسة الخارجية التركية ا (عقيلا )مح و 
 .8108بيرو  

ــا الدوليــة ا (أحمددد) انجددم امجددد للنشددر والتوزيدداا عمددان  ا0طا والدوليــة قليميــةاإلدراســة فــي التوازنــات  –مكانــة تركي
   .8101اشردنا 

ــين الجماعــاتور الدددينا )محمددد(ا ندد ــة ب ــان والعالق ــة والكي ــة فــي الحداث ــا الللل دار ريدداض الددري  للكتددب ا 0ط ا تركي

                                                                                                   
رابط :  (ا0/01/8102ا) تم الدكول في 81/2/8102نشر في ا عن وكالة الصحافة ال رنسية

https://arabic.rt.com/world/1041325          

https://arabic.rt.com/world/1041325
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 .8101والنشرا بيرو ا 
ــا مددد(محا )ور الدددينندد ــدريس انلالب ــا ومــن عــدنان من ــىات تركي ريدداض الددري  للكتددب ا 0طا أردوغــانرجــب طيــب  إل

 .8108 اشولوالنسرا بيرو ا كانون 
ــدة وســلوطها)محمددد(ا  نددور الدددينا ــة الجدي ــي صــعود العثماني ــا والربيــع العرب ا بيددرو ا دار ريدداض نجيددب 0ا طتركي

 .8101الري ا 
  .0222مركز الدراسا  االسترتيجية والبحو  والتوثي ا بيرو ا  ا0ط تركيا الجمهورية الحائرة،نور الدينا )محمد(ا 

ة: أنطوان باسيلا شركة المطبوعا  للتوزيا والنشرا بيرو  ا ترجمتاريخ سي آي أي -إرث من الرمادا (تيما ) واينر
 .8101ا 0ط

ــــار وغضــــب ا (مايكددددل) وولددددف ــــب –ن ــــد ترام ــــي عه ــــيض ف ــــت االب شددددركة المطبوعددددا  للتوزيددددا والنشددددرا ا 0طا البي
8102.   
ا 0ا طملاربــــــة جيبولوتيكيــــــة –طموحــــــة وسياســــــية خارجيــــــة مليــــــدة  إســــــتراتيجية  –ا تركيددددددا (عمدددددداد) ايوسددددددف

 .8101ا ستراتيجيةا  للدراسا  والبحو  اإمركز االمار 
 

 ـ دراسات باللغة العربية :  
ا بتدددداري  ا كتددددب بواسددددطة صددددحي ة زمددددان العربيددددةتركيددددا فددددي ضددددوء المعطيددددا  الجديدددددة انقدددد ببعددددد مددددرور عددددام.. ددددد 
   ttps://www.zamanarabic.com/2017/08/19ا متوفر عل  رابط الصحي ة :   02/2/8101

المعهدد ا 8108ديسدمبرا  81ا  نشدر فدي الحتميـة الجغرافيـة وسـؤال الهويـة -يـة التركيـةالجيويولوتيك(ا أميندةد دلةا )
 https://eipss-eg.org/Aالمصري للدراسا  اإستراتيجية  والسياسيةا رابط الدراسة : 

ا موقددا المعهددد المصددري 88/1/8102يا نشددر فددي يرانددالموقددف التركددي مددن التصددعيد اشمريكددي اإددد ديددابا )طددار (ا 
 /https://eipss-eg.org( رابط : 88/1/8102(ا ) تم الدكول في  اسطنبولوالسايسية ) اإستراتيجية  للدراسا  

دا 11من مدة إرهابيدة داميدةا  إلد مدن جماعدة  -يدةاإرهابهيكل من مدة غدولن د   يهدةا اإرهابمدن تداري  من مدة غدولن  عام 
(ا رابددددددددددددددددددددددط :  0/8/8102موقددددددددددددددددددددددا صددددددددددددددددددددددحي ة ينددددددددددددددددددددددي شدددددددددددددددددددددد ي  التركيددددددددددددددددددددددة : ) تددددددددددددددددددددددم الدددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددي 

structurel-turkey/fetos-in-attempt-coup-july-https://www.yenisafak.com/ar/15 
 

 ـ دوريات باللغة العربية : 
للدراسدا   بابدل مركز مجلة ا1441 -1491التركية،  –األميركية العالقات تطورا (أحمد)الجشعمي ا (أحمد) الشمري

 .6ددالع ا 9ا المجلد6159االنسانيةا العرا ا 
ا مجلدة رؤيدة تركيدةا المدنية العسكرية في عهـد حـزب العدالـة والتنميـة العالقاتا )رمصان( ا أكير (يوسف) أوزكيرز
زيدددن ا )حمددداد  uyaturkiyyah.comhttps://ro:   رابدددط(ا 89/8/8102فدددي ةتمددد  المشددداهد) ا 5ا العددددد 7السدددنة 
ــ  تصــنع (ا الدددين ــكي اإسددتراتيجية  ا المعهددد المصددري للدراسددا  8108ايددار  81نشددر فددي  اا عســكرياا ناجحــاا ،انلالب

 eg.org/-https://eipss رابط: (:01/8/8102ا ) تم الدكول في 8 -1والسياسيةا تركياا  
تركيددا تتوسددا شددرق ا علدد   ااإلســرائيلية: بــين التحــال  االســتراتيجي واللطيعــة –العالقــات التركيــة ا  (نددزار) ادرعبددد القدد

https://eipss-eg.org/author/amenadalla/
https://eipss-eg.org/A
https://eipss-eg.org/
https://www.yenisafak.com/ar/15-july-coup-attempt-in-turkey/fetos-structurel
https://www.yenisafak.com/ar/15-july-coup-attempt-in-turkey/fetos-structurel
https://eipss-eg.org/
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( 82/8/8102ا ) تمد  المشداهدة فدي 8101 اشولا تشدرين 19حساب إسرائيل والغربا مجلة الدفاع الوطنيا العدد 
        https://www.lebarmy.gov.lbرابط الموقا :  

ا إسدتراتيجية دراسدة بحثيدةا مجلدة رؤى ا أردوغـانالنسـق السياسـي العليـدي لرجـب طيـب ا (ع ء عبدد الح دي ) محمد
 .  8108ا عدد يونيوا مصرا جامعة أسيوط

ا المركز العربي ل بحا  ودراسة السياسا ا الفاشلة نلالباال بعد محاولة  األميركية -مستلبل العالقات التركية 
 https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art730.aspx:  رابط الدراسة

              (Turkey's Next Military Coup)  العســكري اللــادم فــي تركيــا نلــالباال (ا  Gonul Tolتددول )غونددول(ا )
(ا رابددددددط المقددددددال :  8/8/8102ا موقددددددا مجلددددددة فددددددورين افيددددددرزا ) تددددددم الدددددددكول فددددددي 8108أيددددددار  81ا نشددددددر فددددددي  

coup-military-next-30/turkeys-05-https://www.foreignaffairs.com/articles/2016 

 
 ـ مواقع الكترونية : 

ن ددددددددددددددددددددرة عامددددددددددددددددددددةا موقددددددددددددددددددددا وزارة الكارجيددددددددددددددددددددة التركيددددددددددددددددددددة: رابددددددددددددددددددددط :   –السياسددددددددددددددددددددة الكارجيددددددددددددددددددددة التركيددددددددددددددددددددة  
http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa 

arabic/574-com-https://fgulen.com/ar/fgulen-موقدددددا فدددددت  اهلل غدددددولنا رابدددددط : سددددديرة فدددددت  اهلل غدددددولا 
arabic/-com-fgulen 

ا موقددددددا حددددددزب العدالددددددة أنقددددددرةا 8101تمددددددوز  01وطنيددددددةا دراسددددددة بحثيددددددةا نشددددددر فددددددي تمددددددوز انتصددددددار االرداة ال 01
 والتنميةا رابط الموقا:  

http://www.akparti.org.tr/media/258314/15temmuzmilliiradear.pdf 
جميدددددا المسدددددلمين الكدددددادحين فدددددي روسددددديا والشدددددر  (ا الحدددددوار المتمددددددنا العددددددد  إلددددد اتية ) مدددددن ندددددداء الحكومدددددة السدددددوفي

) محددددددددددددددددددور االرشددددددددددددددددديف الماركسدددددددددددددددددي (ا متددددددددددددددددددوفر علددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددرابط :   81/01/8108ا نشدددددددددددددددددر فدددددددددددددددددي 9810
d=383190http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ai 

 
 عربية : باللغة الـ ملاالت 

ا موقددا 01/1/8108بعددد؟!ا نشددر فددي   ذامدد -أردوغددانتركيددا بددين دولددة المؤسسددا  ودولددة  انقدد بالددت ويا فشددل  أحمددد
 om/content/12880https://www.noonpost.c(ا رابط : 9/8/8102نون بوس ا ) تم الدكول في 

ا موقدددا قنددداة الجزيدددرةا ) تدددم 88/1/8108العدددام التركدددي يدددتهم غدددولن بالعمدددل ب يعددداز مدددن أمريكددداا نشدددر بتددداري   دعددداءاال
ا ونشدر التقريدر موقدا قنداة  jazeera.net/news/%http://mubasher.al(ا رابدط التقريدر8/8/8102الدكول فدي 

   https://arabic.rt.com/news/833532-1-روسيا اليوما  ربط

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art730.aspx
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup
http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/arabic.en.mfa
https://fgulen.com/ar/fgulen-com-arabic/574-fgulen-com-arabic/
https://fgulen.com/ar/fgulen-com-arabic/574-fgulen-com-arabic/
https://fgulen.com/ar/fgulen-com-arabic/574-fgulen-com-arabic/
http://www.akparti.org.tr/media/258314/15temmuzmilliiradear.pdf
http://www.akparti.org.tr/media/258314/15temmuzmilliiradear.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=383190
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=383190
https://www.noonpost.com/content/12880
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://arabic.rt.com/news/833532-1-
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ا موقا روسيا اليوما )تم الدكول في 81/1/8102ا نشر في أردوغانالمؤمن البريء يكسر الجرهة بين ترامب و 
 https://arabic.rt.com/world/959775-8(ا رابط:  08/8/0281

ا موقا وكالة 82/8/8102يؤكد لترامب تصميم تركيا عل  اإي اء بمقتضيا  أمنها القوميا نشر في  أردوغان
 /https://www.aa.com.tr/ar(ا رابط : 0/1/8102االناضول التركيةا )تم  الدكول في 

( 1/8/810)تم الدكول في  ا8101يونيو  01رفا الحصار عن قطرا سي إن إنا نشر في  إل يدعو  أردوغان
   crisis-gulf-qatar-east/2017/06/10/erdogan-https://arabic.cnn.com/middle :رابط

ة الجزيرة ا ) تم الدكول في ا موقا قنا0/01/8101يم كردستان ت اصيل وتطورا ا نشر في أقلاست تاء 
 /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1(ا رابط 0/8/8102

كانون  01ول في ا )تم الدك82/2/8101ا نشر في 89تقترح عل  واشنطن تبادل ق  أميركي بغولن"ا فران   أنقرة
   https://goo.gl/8QPLev :(8102 اشول

)تاري  ا 8108تشرين الثاني  2"ا ديلي صباحا اشميركيةاإنتكابا  عل  فوز ترامب ب أردوغانأول تعلي  من 
   http://www.dailysabah.com/arabi( رابط:  8102تشرين الثاني  81الدكول في  
رويترزا ) تم الدكول ا وكالة 00/8/8101ترامب لم يكن يعرف أن فلين كان يمثل تركياا نشر في  -البي  اشبيض

 https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16I05J(ا رابط:  02/8/8102في 
) تم الدكول في ا موقا سكاي نيوز عربيةا 1/8108/ 80غولن أداة يدعمها عقل مدبر" ا نشر في  -أردوغان

 /http://www.skynewsarabia.com/web/article/861920(ا رابط: 0/8/8102
ا موقا 82/1/8108ا نشر في نق باالعل  أمريكا أن تلزم حدودها .. وهناك دول لم تهنئنا وق   ما  -أردوغان

 /https://thenewkhalij.news/article/42949(ا رابط 01/8/8102الكليج الجديدا ) تم الدكول في 
ا قناة روسيا اليوم نق  8/2/8102مليون دوالر لتن يم غولن سنوياا نشر في  211الواليا  المتحدة تقدم  -أردوغان

 https://arabic.rt.com/world/968260عن وكالة االناضول التركيةا  
ا موقا ال جرا )تم الدكول في 01/1/8108ألمانياا نشر في  إل  أردوغانالبنتاغون سرب كبر لجوء 

 www.elfagr.org/2205818(ا رابط 01/9/8102
ا 89ا موقا فران  08/01/8101واشنطنا نشر في  مسؤولية التوتر ما أنقرةيحمل الس ير اشمريكي لدى  أردوغان

 https://www.france24.com/ar/20171012-(ا رابط  02/8/8102)تم الدكول في 
تم الدكول في ا صحي ة يني ش ي ا ) 8/00/8101انتهاء أزمة الت شيرا  بين تركيا والواليا  المتحدة"ا نشر في  

   http://www.yenisafak.com(ا رابط:   8102 اشولكانون  01
ا تركيا بوس ا 9/08/8101ا نشر في "كل "تركيا لن ترض  لمحاوال  ابتزاز في قضية نائب رئي  بنك : أردوغان

  post.net/p-http://www.turkey-231310(: رابط:   81/1/8102) تم الدكول في 
 اشولكانون  1القد  بالمشروع الهادف لزعزعة المنطقةا نشر في  إل يصف عزم واشنطن نقل س ارتها  أردوغان
 https://www.turkpress.co/node/42671بط: ا(ا ر 81/1/8102ا موقا ترك بر ا ) تم الدكول في 8101
ا  موقا قناة بي بي سي 01/1/8101: تركيا لن تقبل تحال  ا أميركيًّا ما اشكراد في سوريا"ا نشر في أردوغان

  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-8102(ا رابط:  0/8/8102البريطانيةا  ) تم الدكول في 

https://arabic.rt.com/world/959775-8
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/1518962
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/10/erdogan-qatar-gulf-crisis
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/10/1/
https://goo.gl/8QPLev
http://www.dailysabah.com/arabi%20c/politics/2016/11/09/first-comment-from-erdogan-on-trump-victory
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16I05J
https://thenewkhalij.news/article/42949/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.elfagr.org/2205818
https://www.france24.com/ar/20171012-
http://www.yenisafak.com/
http://www.turkey-post.net/p-231310
https://www.turkpress.co/node/42671
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39944570
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39944570 
ا صحي ة ديلي صباح التركيةا ) تم الدكول في 01/00/8101: البد من تطهير ع رين"ا نشر في أردوغان

  https://goo.gl/P78K2g (ا رابط: 8/8/8102
(ا 0/8/8102ا ) تم الدكول في 8101نوفمبر  81أكراد سوريا"ا الجزيرة ن ا  أسلحةبجما  نتابا تعهد ترامب أنقرة
  https://goo.gl/k8PK7M :رابط 

ا موقا وكالة سبوتنيك الروسيةا ) تم الدكول 09/0/8102الليرة التركية تهبط بعد تغريدا  ترامب االكيرةا نشر في 
 https://arabic.sputniknews.com/business/201901141038238290(ا رابط :  1/8/8102في 

ا موقا 0/8102/ 82نهاد زكيا ع قة أمريكا وتركيا.. رسم ت صيلي لمسارها الذي يتقلب دون هدوءا نشر في 
relations-us-www.sasapost.com/turkey-رابط:   (ا81/1/8102) تم الدكول في  س اساسة بو 

enemies/-or-friends 
)تاري  ا 8108اني تشرين الث 2"ا ديلي صباحا اشميركيةاإنتكابا  عل  فوز ترامب ب أردوغانأول تعلي  من 
   http://www.dailysabah.com/arabi( رابط:  8102تشرين الثاني  81الدكول في  
رويترزا ) تم الدكول ا وكالة 00/8/8101تركياا نشر في ترامب لم يكن يعرف أن فلين كان يمثل  -البي  اشبيض

 https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16I05J(ا رابط:  02/8/8102في 
) تم الدكول في ا موقا سكاي نيوز عربيةا 1/8108/ 80غولن أداة يدعمها عقل مدبر" ا نشر في  -أردوغان

 /http://www.skynewsarabia.com/web/article/861920(ا رابط: 0/8/8102
ا موقا 82/1/8108ا نشر في نق باالعل  أمريكا أن تلزم حدودها .. وهناك دول لم تهنئنا وق   ما  -أردوغان

 /https://thenewkhalij.news/article/42949(ا رابط 01/8/8102الكليج الجديدا ) تم الدكول في 
ا قناة روسيا اليوم نق  8/2/8102ن سنوياا نشر في مليون دوالر لتن يم غول 211الواليا  المتحدة تقدم  -أردوغان

 https://arabic.rt.com/world/968260عن وكالة االناضول التركيةا  
) تم ا موقا قناة الجزيرةا 88/1/8108بتاري  العام التركي يتهم غولن بالعمل ب يعاز من أمريكاا نشر  دعاءاال

ا ونشر موقا قناة روسيا %/http://mubasher.aljazeera.net/newsرابط التقرير(ا 8/8/8102الدكول في 
  https://arabic.rt.com/news/833532-1-ا ربط(8/8/8102) تم الدكول في اليوما 

ا موقا ال جرا )تم الدكول في 01/1/8108ألمانياا نشر في  إل  أردوغانالبنتاغون سرب كبر لجوء 
 www.elfagr.org/2205818(ا رابط 01/9/8102
ا موقا الكليج الجديد 82/1/8108ا نشر في أردوغانيون كططوا لطلب العون من أمريكا في تحديد مكان نق باال

 https://thenewkhalij.news/node/42868رابط   (ا 0/8/8102) تم الدكول في ا 80وموقا عربي 
م ا )تEuronewsا موقا اورو نيوز : 01/8/8108حمام دما نشر في  إل يتهم واشنطن بتحويل المنطقة  أردوغان

us-blames-https://arabic.euronews.com/2016/02/10/turkey-(ارابط:  02/8/8102الدكول في 
region-in-blood-of-sea-for 

ا موقا الكليج 02/1/8102ا نشر في إستراتيجية ومكاسب  .. كسائر تكتيكية81 -إكرا  تركيا من برنامج إف
 /https://thenewkhalij.news/article/157174(ا رابط :  81/1/8102الجديدا ) تم الدكول في 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39944570
https://goo.gl/P78K2g
https://goo.gl/k8PK7M
https://arabic.sputniknews.com/business/201901141038238290
http://www.sasapost.com/turkey-us-relations-friends-or-enemies/
http://www.sasapost.com/turkey-us-relations-friends-or-enemies/
http://www.sasapost.com/turkey-us-relations-friends-or-enemies/
http://www.dailysabah.com/arabi%20c/politics/2016/11/09/first-comment-from-erdogan-on-trump-victory
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16I05J
https://thenewkhalij.news/article/42949/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://arabic.rt.com/news/833532-1-
http://www.elfagr.org/2205818
https://thenewkhalij.news/node/42868
https://arabic.euronews.com/2016/02/10/turkey-blames-us-for-sea-of-blood-in-region
https://arabic.euronews.com/2016/02/10/turkey-blames-us-for-sea-of-blood-in-region
https://arabic.euronews.com/2016/02/10/turkey-blames-us-for-sea-of-blood-in-region
https://thenewkhalij.news/article/157174/%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D9%81-35-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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موقا  ا 81/8/8108ا نشر في أنقرةجزء من سياسة  أوروبا إل يين اإرهاباشمريكيين أن دكول  لعاهل اشردني أبلغا
    https://arabic.rt.com/news/816508- /(ا رابط : 01/1/8102روسيا اليوما ) تم الدكول في 

ا موقا الكليج اون 88/8/8108اشردن لتركيا بدصناعة التطرفا نشر في  ام  تهفي عمان عقب مزاعم ب أوغلو
   https://alkhaleejonline.net(ا رابط: 2/1/8102الينا) تم الدكول في 

ا موقا قناة العالما ) تم الدكول في 00/9/8108ا نشر في !أوغلوداود  أحمديطرد رئي  الوزراء  أردوغان
    /https://www.alalamtv.net/news/1807201(ا رابط: 0/1/8102

رزا ) تم ا موقا وكالة رويت8/8/8108أرمينيا تثني عل  قرار البرلمان اشلماني بش ن مذاب  اشرمنا نشر في 
   https://ara.reuters.com(ا رابط: 2/8/8102الدكول في 

 في نشر ااسطنبولال اشلة في تركياا وكالة اشناضول ل نباءا  نق باالمحاولة  حدا التسلسل الزمني بالدقيقة ش
  https://www.dailysabah.com : رابط (ا 0/1/8102 في الدكول )تم ا01/1/8102

ا موقا ترك 8108تموز  81يةا نشر في نق باالالتركية تعلن ت اصيل القوا  والعتاد المشاركة في المحاولة  اشركان
 http://www.turkpress.co/node/24278(ا رابط: 08/8/8102بر ا ) تم  المساهدة في 
ا قناة الجزيرة ا )تم الدكول في 02/1/8108نشر في ال اشلا  نق باالبعد  أردوغانالجزيرة تب  اول مقابلة ما 

  azeera.net/news/international/2016/7/19https://www.alj(ا رابط : 1/1/8102
ا موقدا ارم 8108/ 08/ 14علد  البيد  اشبديضا نشدر فدي  أردوغدانأداة ضدغط سياسدي بيدد  اسطنبولأبرا  ترامب في 

(ا رابددددددددددددددددددددددددددددددددط : 01/8/8102)تدددددددددددددددددددددددددددددددداري  الدددددددددددددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددددددددددددي االمددددددددددددددددددددددددددددددددارا (ا  -نيددددددددددددددددددددددددددددددددوز )دبددددددددددددددددددددددددددددددددي
https://www.eremnews.com/news/world/647979 

يناير  01نشر في ا وشيكة انق بتلقوا تحذيرا  من محاولة  أردوغانمستشارو  -ا بيرينشيكأشرف أيدومول
    /https://ahvalnews.com/ar( رابط:  80/1/8102ا مجلة احوال تركيةا ) تم الدكول في 8102

ا موقا صحي ة زمان العربيةا )تم 02/2/8101تركيا في ضوء المعطيا  الجديدةا نشر في  انق ببعد مرور عام.. 
  ttps://www.zamanarabic.com/2017/08/19ا رابط :  (0/1/8102في  الدكول

ل وجهت  نحو الرو ا نشر في  أردوغانذا تحدى بسمة بن مي دا هك ا موقا عربيا )تم 02/1/8108أمريكا وحوه
 /https://arabi21.com/story/1195376(ا رابط: 81/1/8102الدكول في 

ل وجهت  ن ا موقا عربيا )تم 02/1/8108حو الرو ا نشر في بسمة بن مي دا هكذا تحدى أردوغان أمريكا وحوه
 /https://arabi21.com/story/1195376(ا رابط: 81/1/8102الدكول في 

) تم سكاي نيوز عربيةا موقا ا 08/1/8108ا نشر في أردوغانتكهنا  اإع م اشميركي في ساعا  اكت اء 
 http://www.skynewsarabia.com/web/article/857943 (ا رابط:0/8/8102الدكول في 

ا موقا الجزيرةا )تم 8/1/8102بالذوبان؟ا نشر في اشميركيةترامب عل  البوس ور.. هل بدأ ثلج الع قا  التركية 
   /https://www.aljazeera.net/news/politics(ا رابط : 0/1/81012الدكول في 

 اشولتشددرين  08إطدد   سددراح القدد  أندددرو برونسددون كطددوة مهمددة لتحسددين الع قددا  مددا تركيدداا نشددر فددي  -ترامددب
 ttp://www.bbc.com/arabic/worldh-45850177(ا رابط : 81/1/8102ا ) تم الدكول في 8102

ا (8/8/8102ا )تددم الدددكول  فددي8101مايو/أيددار  01البيدد  اشبدديض يوافدد  علدد  تسددلي  أكددراد سددوريا"ا بددي بددي سدديا 

https://arabic.rt.com/news/816508-%20/
https://www.alalamtv.net/news/1807201
https://www.alalamtv.net/news/1807201/
https://ara.reuters.com/
https://www.dailysabah.com/
http://www.turkpress.co/node/24278
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/19/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/19
https://www.eremnews.com/news/world/647979
https://www.eremnews.com/news/world/647979
https://ahvalnews.com/ar/esrefaydogmus
https://ahvalnews.com/ar/esrefaydogmus
https://ahvalnews.com/ar/
https://arabi21.com/story/1195376/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://arabi21.com/story/1195376/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://www.aljazeera.net/news/politics/%20%202
http://www.bbc.com/arabic/world-45850177
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   http://www.bbc.com/arabic/media-39872630رابط: 
تدددم ) ا 65ا موقدددا عربدددي 92926159ال اشدددلا نشدددر فدددي  نقددد باالورط جندددرال أمريكدددي بتحضدددير بيدددان تركيدددا تدددرج  تددد
 /https://arabi21.com/story/1114413: ا رابط (52726154الدكول في 

ا موقا 81/8/8102تمثل للمحاكمةا نشر في  ردوغانفي "حراك غازي" المعارض ش تركيا: شكصيا  أساسية
 https://www.france24.com/ar/20190625-(ا رابط:0/1/8102ا )تم الدكول في 89فران  

ا موقا ترك 82/1/8108وهي ريا نشر في  اأوبامتقرير للمكابرا  الروسية يكشف تبرع غولن بمبالغ طائلة لصال  
 https://www.turkpress.co/node/24297رابط:  (ا08/8/8102تم الدكول في بر ا )

ا موقددا الجزيددرةا ) تددم الدددكول فددي 81/8/8101نشددر فددي، تركيددا انق بماعددة غددولن بددتقريددر بريطدداني يددرج  تددورط ج
    /https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/25(ا رابط: 8/8/8102

ا موقدا روسديا اليدوما رابدط 0/08/8101اب  في الد سدي آي أيا  نشدر فدي تركيا تصدر مذكرة اعتقال بح  مو ف س
 :https://arabic.rt.com/world/913105- 

موقا ترك بر ا )تم ا 82/9/8102في علي حسين باكيرا كيف ستتعامل تركيا ما العقوبا  اشمريكيةا نشر 
(ا رابط :  0/8/8102الدكول في  https://www.turkpress.co/node/60497 

(ا 81/1/8102الجزيدرة تدركا ) تدم الددكول فدي ا 08/2/8108نشدر  فدي ؟ا شميركداهرب غولن   ذاا لمعرفان بوزان
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/16رابط : 

ا قناة روسيا اليوما)تم الددكول 88/1/8108ا نشر في نق باالليلة  اسطنبول إل  أردوغانت اصيل مثيرة...كيف عاد 
 /https://arabic.sputniknews.com/world/201607261019744714رابط:  ا(08/8/8102في 

. ) تدددم الددددكول 80ا موقدددا عربدددي 8/2/8108فيدددديو متدددرجما نشدددر فدددي  –تعدددرف علددد  غدددولن محدددرك الدولدددة العميقدددة 
    s://arabi21.com/story/932391http(ا رابط : 0/1/8102في

ا موقا قناة الجزيدرةا ) تدم الددكول فدي 01/1/8108قبل ساعةا نشر في  نق باالب أردوغانحريي : قائد للجيل أبلغ 
   /https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/17(ا رابط: 0/9/8102

ا قندددداة الجزيددددرةا )تددددم الدددددكول فددددي 02/1/8108يددددينا نشددددر فددددي نق باالبمرمدددد  نيددددران  أردوغددددانحددددين كاندددد  طددددائرة 
   rviews/2016/7/18/https://www.aljazeera.net/news/reportsandinte(ا رابط 01/1/8102

ا )تاري  8108تشرين الثاني نشر  في  ا"لنبض الشارع التركي orcarastirmaدراسة إحصائية لمركز أورك 
 content/uploads/2016/11/ORC-http://www.orcarastirma.com.tr/wp-(: رابط 08/8/8102في الدكول 

 2016.pdf-KASIM-ARA%C5%9ETIRMASI-G%C3%9CNDEM-%C3%96ZEL 
ا موقدددا الجزيدددرةا ) تددداري  الددددكول فدددي 8102//08/2يعلدددن اسدددتقالت  مدددن حدددزب العدالدددة والتنميدددة التركددديا نشدددر فدددي  أوغلدددوداود 
    http://mubasher.aljazeera.net/newsبط : (ا را01/2/8102

ا موقدا وكالدة رويتدرزا 8/8/8101تركيا ال اشلا نشدر فدي  انق بال أعتقد أن كولن وراء  -رئي  المكابرا  اشلمانية
(ا رابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط: 1/8/8102) تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16P0P3 
موقددا ا 81/1/8108نشددر فددي ي ترأسدد  اإمددارا ا انق بددأشددهر عددن مكطددط  8ا مجلددة تركيددة تكشددف قبددل أحمدددزينددب 

http://www.bbc.com/arabic/media-39872630
https://arabi21.com/story/1114413/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84
https://www.france24.com/ar/20190625-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.turkpress.co/node/24297
https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/25/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2017/3/25/
https://arabic.rt.com/world/913105-
https://www.turkpress.co/node/60497
https://www.turkpress.co/node/60497
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/8/16
https://arabic.sputniknews.com/world/201607261019744714/
https://arabi21.com/story/932391
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/17/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/7/18/
http://www.orcarastirma.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/ORC-%C3%96ZEL-G%C3%9CNDEM-ARA%C5%9ETIRMASI-KASIM-2016.pdf
http://www.orcarastirma.com.tr/wp-content/uploads/2016/11/ORC-%C3%96ZEL-G%C3%9CNDEM-ARA%C5%9ETIRMASI-KASIM-2016.pdf
http://mubasher.aljazeera.net/news
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16P0P3
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN16P0P3
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   %/https://arabi21.com/story/932032( رابط: 0/1/8102ا ) تم الدكول في 80عربي
(ا رابدط 0/8/8102ا موقا روسيا اليوما ) تم الدكول في01/2/8108روسيا رده للجميلا نشر في  إل  أردوغانزيارة 

 :-https://arabic.rt.com/news/836067 
ندددوفمبر  65ا وكالدددة اشناضدددولا "الواليدددا  المتحددددة فشدددل  فدددي تلبيدددة طلدددب حلي تهدددا تركيدددا بشددد ن غدددولن"عائشدددة يلددددزا  

    https://goo.gl/VCx5Stرابط:  :(6157 اشولكانون  51 تم الدكول في )ا 6157
ا صدددحي ة تقدددويم التركيدددةا ترجمدددة وتحريدددر تدددرك بدددر ا ) تدددم الددددكول فدددي 81/1/8108تددداري  ميدددل بنجمدددينا نشدددر بع
 http://www.turkpress.co/node/24275(ا رابط المقال : 0/8/8102

المعهدددددددددددددددد ا 81/1/8108ليا والددددددددددددددددو  اشقليمددددددددددددددديتركيدددددددددددددددا فددددددددددددددي النسددددددددددددددد   انقددددددددددددددد بعصددددددددددددددام عبدددددددددددددددد الشدددددددددددددددافيا 
ا ) تدددددددددددددم الددددددددددددددكول فدددددددددددددي  2-1)تركيدددددددددددددا(ا    اسدددددددددددددطنبولوالسياسددددددددددددديةا اإسدددددددددددددتراتيجية  المصدددددددددددددري للدراسدددددددددددددا  

 eg.org -https://eipss-(ا رابط الموقا 0/8/8102
نشددر  فددي  لبرنددامج بدد  حدددود علدد  قندداة الجزيددرةا أردوغددانيلتقددي اهلل ويددتكلم معدد ا مقابلددة مددا لطيددف  أندد غددولن قددال 

( رابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط: 0/1/8102ا قندددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة الجزيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرةا ) تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 01/2/8108
-https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2016/8/10/  

ا موقدددا 82/08/8102فسدددحب قواتددد ا نشدددر فدددي  أردوغدددانمكالمدددة غيدددر  مسدددار الحدددرب بسدددوريا.. ترامدددب أراد تحدددذير 
 ttps://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/28/h(ا رابط: 1/1/8102الجزيرةا )تم الدكول في 

ا ) تدددم الددددكول فدددي 0/2/8102سدددونر جاغابتدددايا السدددلطان الجديدددد وأزمدددة تركيدددا الحديثدددةا معهدددد واشدددنطنا نشدددر فدددي 
-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the(ن رابدددددددددددددددددددددددددددددط :   0/2/8102

new-sultan-and-the-crisis-of-modern-turkey   
العسددكري  نقدد باالمضدداد فددي تركيدداا ديددوان تندداقل مددا اشكدداديمي هنددري بدداركي مسدد لة  انقدد بو  انقدد بمايكددل يونددغا 

(ا رابددددط: 1/810//0ا معهددددد كددددارنيغيا ) تددددم الدددددكول فددددي 09/1/8101ام علدددد  وقوعدددد ا نشددددر فددددي ال اشددددل بعددددد عدددد
mec.org/diwan/71533-https://carnegie 

ا ) 89ان  ا موقا قناة فر 8/9/8102ا نشر في أردوغانمحكمة اميركية تؤكد حكما بالسجن عل  اثنين من انصار 
  https://www.france24.com/ar/20180406-%(ا رابط : 82/1/8102تم الدكول في 

ماني بالعربيا نشر بتاري  لم نست د شيئا من أمريكا والناتوا موقا تل زيون دويتل فيلية االل  -أردوغانمستشار 
 /https://www.dw.com/arا 9/8/8102

 ا ) تدم88موقدا رصديف ا نشدر 08/9/8101ا نشدر فدي كطدوا  الك فدة أولد  الن ام الرئاسدي التركديا مجدي سمير
 https://raseef22.com/politics/2017/04/16(ا رابط : 82/1/8102في  الدكول

موقا قناة  ا1/1/8108 في نشر والتداعيا ا سباب.. اشأوغلواستقالة داود ا اسطنبول-محمد داود أون ألمل
(ا رابط: 0/8/8102ا )تم الدكول فيالجزيرة

ww.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/5/5/w 
بعاد روسيا عن أوروبا كط  جسيم -ماكرون موقا روسيا اليوم نق   عن ا نعيل نهاية الهيمنة الغربية في العالم.. وا 

https://arabi21.com/story/932032/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%84-6-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://arabic.rt.com/news/836067-
https://goo.gl/VCx5St
http://www.turkpress.co/node/24275
https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2016/8/10/%20-
https://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2016/8/10/%20-
https://www.aljazeera.net/news/politics/2018/12/28/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-new-sultan-and-the-crisis-of-modern-turkey
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-new-sultan-and-the-crisis-of-modern-turkey
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-new-sultan-and-the-crisis-of-modern-turkey
https://carnegie-mec.org/diwan/71533
https://carnegie-mec.org/diwan/71533
https://www.france24.com/ar/20180406-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/av-49060365
https://raseef22.com/contributor/%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://raseef22.com/contributor/%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d8%b3%d9%85%d9%8a%d8%b1/
https://raseef22.com/politics/2017/04/16/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
https://raseef22.com/politics/2017/04/16
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رابط :  (ا0/01/8102ول في ا) تم الدك81/2/8102نشر في ا وكالة الصحافة ال رنسية
https://arabic.rt.com/world/1041325          

 
ا صدحي ة الحيداةا ) تدم الددكول فدي 8108تمدوز  8فدِتل عدن واشدنطنا نشدر فدي  -محمد سديد رصدا ا تحجديم تركيدا

  http://www.alhayat.com/article/754313/Aبط :(ا را8/8/8102
ا 89ا موقدددددددا فدددددددران  08/1/8108؟ا نشدددددددر  فدددددددي نقددددددد باالفشدددددددل  أسدددددددبابحدددددددد  فدددددددي تركيدددددددا ومدددددددا هدددددددي   ذامددددددد

(: رابددددددددددددددددط: 08/8/8102باالشدددددددددددددددتراك مدددددددددددددددا وكالددددددددددددددددة رويتدددددددددددددددرز البريطانيددددددددددددددددةا رابدددددددددددددددط )تدددددددددددددددم الدددددددددددددددددكول فدددددددددددددددي 
https://www.france24.com/ar/20160716    

موقدددا اضددداءا ا ) تدددم الددددكول فدددي  09/9/8102؟ ا نشدددر فدددي «أوراسددديا»مدددروة عمدددرا هدددل تغدددادر تركيدددا النددداتو نحدددو 
 eurasia/-nato-swings-https://www.ida2at.com/turkey(ا رابط : 01/1/8102

ا موقددا المعلومددةا بغدددادا ) تددم الدددكول 8/2/8108ا نشددر فددي نقدد باالمليددار دوالر كسددائر تركيددا مددن محاولددة  011
 /https://www.almaalomah.com/2016/08/02/73032رابط : ا (0/1/8102في

 ترجمة الغارديانا صحي ةا 81/1/8108العسكري في تركيا دبر  ب حكام وكاد  تنج  " نشر في نق باالمحاولة 
-ttps://www.theguardian.com/world/2016/jul/18/military  : التقرير رابط التقريرا موقا ونشر

coup-was-well-planned-and-very-nearly-succeeded-say-turkish-officials  
ا موقا ترك 8101ديسمبر  09مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولرا نشر في  

  https://www.turkpress.co/node/43022: بر ا رابط 
ا مجلدة احدوال تركيدةا ) 81/8/8102لمادورو ضد المحتجين في فنزوي ا شنر في  أردوغاندعم   ذالممدادا  اونرا 
  /https://ahvalnews.com/ar(ا رابط:   0/1/8102تم الدكول في 

ا موقددا 01/1/8108نشددر فددي ال اشددلة فددي تركيدداا  نقدد باالبيددة وحزبيددة لمحاولددة ملددف شددامل.. إدانددا  دوليددة وعر 
    https://www.dailysabah.com  (ارابط : 0/1/8102صحي ة ديلي صباح التركية )تم الدكول في 

ابة الشر ا ) تم ا موقا بو 82/1/8108ا نشر  في نق باالبعد فشل  اشميركيةالع قا  التركية محمد زاهد غولا 
 .sharq.com/opinion/28/07/2016/-https://www.al(ا رابط : 8/8/8102الدكول في 

 ترك موقا ا8101 ديسمبر 14 مؤرخ أمريكي يكشف كبايا ع قة غولن بالسي آي إي  وغراهام فولرا نشر في
  https://www.turkpress.co/node/43022  : المقال رابط (ا0/8/8102 في الدكول تم )بر ا

نشر في تصاعد التوترا  إل في عهد ترامب: من كيبة اشمل  اشميركية -الع قا  التركيةا محمود سمير الرنتيسي
رابط:  (ا 00/1/810تم الدكول في ا موقا الجزيرة للدراسا ا ) 81/2/8101
:http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171227103510610.html 

سنة من الحكم؟ا نشر في  01ا هل حقه  حزب العدالة والتنمية النجاح في Kursat Akyol كورسا  ايكول
   monitor.com/pulse/ar/contents/articlesy-https://www.alا موقا المونيتورا رابط: 80/2/8108

ا موقا قناة روسيا اليوما رابط ) تم  المشاهدة في 88/1/8108طويلا نشر في  أوروبا إل طري  تركيا  -كاميرون

https://arabic.rt.com/world/1041325
http://www.alhayat.com/article/754313/A
https://www.france24.com/ar/20160716
https://www.ida2at.com/turkey-swings-nato-eurasia/
https://www.almaalomah.com/2016/08/02/73032/
https://www.turkpress.co/node/43022
https://ahvalnews.com/ar/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://www.al-sharq.com/opinion/28/07/2016/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.turkpress.co/node/43022
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008143528565.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151008143528565.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/12/171227103510610.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/kursat-akyol.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articlesy%20%20-
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        ://:arabic.rt.com/news/824244https(ا رابط 2/2/8102
ا موقا وكالة 82/1/8108ةا نشر في اإس ميك بر: عملية تطهير الجيل التركي تضر بالحرب ضد تن يم الدولة 

رابط: ا (08/1/8102رويترزا ) تم الدكول في 
uters.com/article/topNews/idARAKCN10902Rhttps://ara.re 

ا جريدددة 82/2/8101ا نشددر فددي 8188المرتبددة العاشددرة عالميددا  فددي  إلدد التركددي يسددع   االقتصددادسددعيد عبددد الددراز ا 
 e/article/1010051https://aawsat.com/homا رابط : 09018ا رقم العدد اشوسطالشر  

) موقا ترك بر ا ا 8108مار   81في  يطي  ب ردوغانا نشر انق بنحن مستعدون لدعم أي   -سيناتور أمريكي
 http://www.turkpress.co/node/19972(ا رابط : 0/8/8102تم الدكول في 

ا بوابة الشر ا نق   عن صحي ة يني 88/1/8108نشر في عال لح ا  عصيبةا  أردوغان صاحب فند  مرمري 
  sharq.com/article/23/07/2016/9-https://www.al(ا رابط: 8/1/8102ش   التركيةا )تم الدكول في 

ا 2/1/8101ار دوالر مدددن شدددركا  غدددولن لصدددندوقها السدددياديا نشدددر فدددي مليددد 00.8سدددعيد عبدددد الدددرزا ا تركيدددا تضدددم 
( رابددددددددددددددددددددددددددددددددددط : 81/1/8102ا ) تددددددددددددددددددددددددددددددددددم الدددددددددددددددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددددددددددددددي اشوسددددددددددددددددددددددددددددددددددطصددددددددددددددددددددددددددددددددددحي ة الشددددددددددددددددددددددددددددددددددر  

https://aawsat.com/home/article/969131/%   
) تدددددم الددددددكول فدددددي ا موقدددددا تدددددرك بدددددر ا 8102ر إذا 01ثدددددورة الشدددددكا نشدددددر فدددددي  -واشدددددنطن أنقدددددرةسدددددمير صدددددالحةا 

 https://www.turkpress.co/node/58705رابط : (ا 81/1/8102
) تم الدكول في  سبوتنيكا موقا ا1/8/8102ا نشر في 8102نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا في عام 

   https://arabic.sputniknews.com/business/201902071038852355- : رابط(ا 81/1/8102
ا 80ا موقدا عربدي 8/2/8102المتدوترةا نشدر فدي  اشمريكيدة -سعيد الحا ا العامدل اإسدرائيلي فدي الع قدا  التركيدة 

 https://www.turkpress.co/node/51782ترك بر ا رابط: 
ا موقددا 82/1/8108يددةا ا نشددر فددي نق باالتواجدد  أسددئلة صددعبة حددول نواياهددا وع قتهددا بالمحاولددة  اشمريكيددةسددترات ور 

(: 08/8/8102ا ) تدددددم الددددددكول فدددددي اسدددددطنبولصدددددحي ة صدددددباح التركيدددددةا ) نقددددد   عدددددن وكالدددددة اشناضدددددول لأنبددددداء(ا 
-questions-faces-https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/29/stratford

attempt-coup-after-and-during-broadcating-its-behind-intentions-about 
ال اشل؟ا ترجمة وتحرير شادي  نق باالبتورط الواليا  المتحدة في  اشتراكيعتقد مع م   ذالم  -نيويورك تايمز

( رابط : 0/1/8102ا موقا الكليج الجديدا ) تم الدكول في 9/2/8108كلي ةا نشر في 
https://thenewkhalij.news/article/43390. 

ا موقا جريددة السد ير اللبنانيدةا رابدط 81/1/8108قنبلة نووية"ا نشر في  11شكوك بس مة   -" أنجيرليكنغم اسعدا 
((ا رابدددددددددددددددددط : 0/1/8102نقددددددددددددددددد  عدددددددددددددددددن جريددددددددددددددددددة السددددددددددددددددد يرا ) تدددددددددددددددددم الددددددددددددددددددكول فدددددددددددددددددي  89موقدددددددددددددددددا لبندددددددددددددددددان 

https://www.lebanon24.com/docs/181228   

ا جريد القدد  العربديا ) تدم الددكول 80/08/8101أركل بكعب حذائي كل من ينتقد إسرائيلا نشر في  -نيكي هايلي

https://arabic.rt.com/news/824244-
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10902R
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10902R
https://aawsat.com/home/article/1010051
http://www.turkpress.co/node/19972
https://www.al-sharq.com/article/23/07/2016/9
https://aawsat.com/home/article/969131/%25
https://aawsat.com/home/article/969131/%25
https://arabic.sputniknews.com/business/201902071038852355-
https://www.turkpress.co/node/51782
https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/29/stratford-faces-questions-about-intentions-behind-its-broadcating-during-and-after-coup-attempt
https://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/07/29/stratford-faces-questions-about-intentions-behind-its-broadcating-during-and-after-coup-attempt
https://thenewkhalij.news/article/43390
https://thenewkhalij.news/article/43390
https://www.lebanon24.com/docs/181228
https://www.lebanon24.com/docs/181228
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أسدوأ مدا فدي أزمدة ال جئدين السدوريين  لونلافدابري  بدا   https://www.alquds.co.uk(ا رابط : 1/8/8102في 
 فددي الدددكول تددم ) اشدندد ا الشددر  لدراسددا  واشددنطن معهددد موقددا ا08/8/8108 فددي نشددر) دراسددة(ا  أوروبددا إلدد قددادم 

worst-analysis/view/the-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy- رابددددددددددددددط: (ا0/9/8102
of-the-syrian-refugee-crisis-is-coming-for-europe 

ا موقا ترك 8/9/8108ا نشر في أردوغانعل   انق ببعض المسؤولين اشمريكيين يرحبون ب ي  -اسمفيصل الق
 https://www.turkpress.co/node/20279(ا رابط:  81/1/8102بر ا ) تم الدكول في 

 
كددانون  01ا )تدداري  الدددكول فددي 8101شددباط 2"ا حرييدد ا أردوغدداندود وانعكاسددا  مكالمددة ترامددب و فيكددر  بدديل ا "ر 

 temasindan-trump-bila/erdogan-http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fikret- :(8102 اشول
40359978-sinyaller-yansiyan 

ا ) تدددم الددددكول فدددي 80ا موقدددا عربدددي 82/1/8108تركيددداا نشدددر فدددي  انقددد بقائدددد سدددينتكوم يبددددي مكاوفددد  مدددن فشدددل 
 https://arabi21.com/story/93171 %/5-(ا رابط: 0/8/8102

ا المركز العربي ل بحا  ودراسة السياسا ا رابط ال اشلة نق باالبعد محاولة  اشميركية -مستقبل الع قا  التركية 
 es/Pages/art730.aspxhttps://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudiالدراسة : 
ا ) تددم الدددكول فددي 08/1/8108رويتددرزا  ة"اياإسدد مفددي تركيددا تهدددد حددرب واشددنطن ضددد الدولددة  نقدد باالمحاولددة 

  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/3/A(ا رابط: 88/1/8102
منحددددد  نصدددددف مليدددددار دوالر شتبددددداع كدددددولنا نشدددددر فدددددي  أميركدددددا –مكدددددر  وثدددددائقي حدددددول مؤسسدددددا  فدددددت  اهلل غدددددولن 

post.net/p-https://i0.turkey-(ا رابدددط :  0/8/8102ا موقدددا تركيدددا بوسددد ا ) تدددم الددددكول فدددي 82/1/8108
145416/ 
ايار  89.. مسارا  الدبلوماسية والتصعيدا موقا قناة تركيا بالعربيا نشر في اشمريكيةا الع قا  التركية محمد كيري

 /https://www.trtarabi.com/now(ا دربط : 1/8/8102ا رابط ) تم الدكول  في8102
ا )تم الدكول في 82/8/8102مارك بيرينيا هل د ه جر  كرو  تركيا من الناتو؟ا مركز كارنيغيا نشر في 

 mec.org/diwan/78723-https://carnegie(ا رابط الدراسة:  0/1/8102
 اشولكدددانون  5ا صدددباح بيرسدددبكتيفا "اشميركيدددةالمكدددر  اشكيدددر قبدددل الجسدددر فدددي الع قدددا  التركيدددة "طلحدددة كوسددداا 

( ا رابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط :  8/8102/ 51تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكول فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي )ا 6157
6157( :-https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/talhakose/2017/12/02/abd 
cikis-son-once-kopruden-iliskilerinde-turkiye 

كول ا ) تدددم الدددد02/1/8108رويتدددرزا  دعمددد "ا إلددد يرقددد   نقددد باالوزيدددر الكارجيدددة التركدددي: انتقددداد مقاضددداة مددددبري 
 http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZY2BV(ا رابط: 88/9/8102في
كول قناة الجزيرة القطريةا ) تم الدا 01/1/8108تركيا ال اشلا نشر في  انق بواشنطن تن ي ضلوعها في  

 https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/16-( رابط : 0/1/8102في
(ا 82/1/8102ا ) تددم الدددكول فددي 01/8/8101ترمددب وتيلرسددون منقسددمان بشدد ن قطددرا نشددر فددي  -واشددنطن بوسدد 

https://www.turkpress.co/node/20279
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fikret-bila/erdogan-trump-temasindan-yansiyan-sinyaller-40359978
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fikret-bila/erdogan-trump-temasindan-yansiyan-sinyaller-40359978
https://arabi21.com/story/931715/%25%20-
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/art730.aspx
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/3/A
https://i0.turkey-post.net/p-145416/
https://i0.turkey-post.net/p-145416/
https://i0.turkey-post.net/p-145416/
https://www.trtarabi.com/author/Mohamed.Majadly
https://www.trtarabi.com/author/Mohamed.Majadly
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-18389
https://carnegie-mec.org/diwan/78723
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/talhakose/2017/12/02/abd-turkiye-iliskilerinde-kopruden-once-son-cikis
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/perspektif/talhakose/2017/12/02/abd-turkiye-iliskilerinde-kopruden-once-son-cikis
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0ZY2BV
https://www.aljazeera.net/news/international/2016/7/16-
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      https://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/15رابط: 
الددددددكول فددددددي تددددددم )ا موقدددددا تددددددرك بدددددر ا 6157ديسدددددمبر  52قدددددرار ترامدددددب هجددددددوم يسدددددتهدف المسددددددلمينا نشدددددر فددددددي 

 https://www.turkpress.co/node/43116  (ا رابط:81/8/8102
ا 8102كدانون الثداني/  82نهاد زكيا ع قة أمريكا وتركيا.. رسم ت صيلي لمسارها الذي يتقلدب دون هددوءا نشدر فدي 

-www.sasapost.com/turkey-us-relationsرابدط:   (ا 81/1/8102) تم الدكول فدي  موقا ساسة بوس ا
friends-or-enemies/   

(ا  8/9/8102ا ) تدم الددكول فدي اشميركيدةا موقدا قنداة الحدرة 08/1/8108فدي تركيداا نشدر فدي  نقد باالهكذا فشدل 
 turkey/315140.html-in-failed-coup-the-how-https://www.alhurra.com/a/thatsرابط :  

(  رابط 01/8/8102ا موقا قناة الجزيرة: ) تم  المشاهدة في 82/8/8108هلمو  كول مستشار الوحدةا نشر في 
:8/ https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/2 

ا موقا تركيا بوس ا ) تم الدكول في 8/9/8101؟ا نشر في اشميركيةيين في الس ارة نق باالهل يكتبخ كبير 
 post.net/p-https://www.turkey-/195993ا 02/1/8102(ا رابط : 1/1/8102

مدرسدددةا نشدددر فدددي  091نحدددو ة تددددير أكبدددر شدددبكة مددددار  متعاقددددة فدددي أمريكدددا يددداإرهابمن مدددة غدددولن  هاكدددان جوبدددورا
 https://www.aa.com.tr/ar-(( رابدط: 1/8/8102ا وكالدة انبداء االناضدولا ) تدم  الددكول فدي 82/1/8102

/617188   
سددددداعا  مدددددن الموعدددددد المحدددددددا نشدددددر فدددددي  8قبدددددل  نقددددد باالاولدددددة يدددددين بمحنق باالثدددددائ  سدددددرية تكشدددددف سدددددبب قيدددددام و 

 http://www.alriyadh.com/1520125ا موقا صحي ة الرياض ا رابط : 02/1/8108
دكول فددددي ا موقددددا الجزيددددرةا رابددددط ) تددددم الدددد8108يوليددددو  80تركيددددا ال اشددددلا نشددددر فددددي انقدددد بوليددددد شوشددددةا أمريكددددا و 

 post/-http://mubasher.aljazeera.net/blog(ا رابط:  88/1/8102
) تدددم الددددكول فدددي ا موقدددا اضددداءا ا 09/9/8102؟ مدددروة عمدددرا نشدددر فدددي «أوراسددديا»هدددل تغدددادر تركيدددا النددداتو نحدددو 

 eurasia/-nato-swings-https://www.ida2at.com/turkeyرابط الدراسة: (ا 81/1/8102
  

ا موقا ديلي صباح 8108تشرين الثاني  00يلدريم يهنخ ترامب هات يًّا ب وزه بانتكابا  الرئاسة اشميركية"ا نشر في 
(ا 8/8/8102في التركيةا )تم الدكول 

 congratulates-yildirim-http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/11/11/pm-  رابط 
1478884828-ties-boosting-discusses-win-onelecti-us-over-trump 

 

آراب   ا81/2/8101 في نشرتعني ص قة الصواري  الروسية لتركياا   ذاميشار ياكيل ) وزير كارجية تركيا سابقا(ا 
( رابدددددددددددددددددددددط :  81/1/8102نيددددددددددددددددددددوزا ترجمددددددددددددددددددددة وتحريددددددددددددددددددددر تددددددددددددددددددددرك بددددددددددددددددددددر ا ) تمدددددددددددددددددددد  المشدددددددددددددددددددداهدة فددددددددددددددددددددي 

https://www.turkpress.co/node/39596   
 

 صحف : د 

https://www.aljazeera.net/news/presstour/2017/6/15
https://www.turkpress.co/node/43116
https://www.alhurra.com/a/thats-how-the-coup-failed-in-turkey/315140.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/6/28/
https://www.turkey-post.net/p-195993/
https://www.aa.com.tr/ar%20-/617188
https://www.aa.com.tr/ar%20-/617188
https://www.aa.com.tr/ar%20-/617188
http://www.alriyadh.com/1520125
http://mubasher.aljazeera.net/blog-post/
https://www.ida2at.com/turkey-swings-nato-eurasia/
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/11/11/pm-yildirim-congratulates-trump-over-us-election-win-discusses-boosting-ties-1478884828
http://www.dailysabah.com/arabic/politics/2016/11/11/pm-yildirim-congratulates-trump-over-us-election-win-discusses-boosting-ties-1478884828
https://www.turkpress.co/node/39596
https://www.turkpress.co/node/39596
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