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  : اجلمهورية التركية اجلديدة

  تركيا كدولة حمورية يف العامل اإلسالمي 

  

  
  

  تركيا كدولة حمورية يف العامل اإلسالمي :جلمهورية التركية اجلديدةا:  الكتاب-

  فولر. جراهام إي:  املؤلف-

  ٢٧١:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٩/األوىل:  الطبعة-
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  تركيا كدولة محورية في العالم اإلسالمي: الجمهورية التركية الجديدة

  فولر. جراهام إي: تأليف

حصل جراهام فولر على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة هارفرد، وكان تخصصه في الدراسات الروسية               

  .والشرق أوسطية

 عامـاً،   ١٧عمل دبلوماسياً في الشرق األوسط لمدة       . محلل سياسي أول في مؤسسة راند      يشغل جراهام فولر منصب     

ومن ثم  . نغ كونغ ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن الشمالي       تركيا وأفغانستان وهو  : وتنقل بين عدة دول مثل    

      األمريكيـة، التابعـة  لوكالـة االسـتخبارات المركزيـة           ) إن آي سي  (نائباً لرئيس هيئة االستخبارات الوطنية      عمل  

   .، حيث كان مسؤوالً عن التنبؤات المستقبلية بعيدة المدى)سي آي إيه(

 حيث تركز عمله على قضايا الشرق األوسـط وآسـيا           مؤسسة راند ، وانضم إلى    ١٩٨٨ سنة    غادر العمل الحكومي  

الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا؛ وقام السيد فولر بكتابات كثيرة حول نواح عدة عن الـسياسات الـشرق                    

وسياسية اللنتفاضة  والتداعيات الجي . أوسطية، والحركات اإلسالمية، والفصل العنصري، ومشكالت تطبيق الديمقراطية       

  .الفلسطينية، ومدى قابلية العراق للبقاء كدولة

 The New York" (نيويورك تايمز"، و)The Washington Post" (واشنطن بوست" كتب مقاالت كثيرة في ال 

Times(لوس أنجلوس تايمز"، و) "The Los Angeles Times(    وكريـستين سـينس مونيتـور ،)Christian 

Science Monitor .(     ة قنـوات تلفزيونيـة وإذاعيـة مثـلوإلى جانب ذلك عمل محلالً ومعلقاً سياسياً في عـد :

  .، وصوت أمريكا"BBC"وال" CNN"ال

، "من البلقان إلى غرب الـصين     "، و "الجغرافيا السياسية لتركيا  "، و "الجغرافيا السياسية إليران  : مركز الكون : "من كتبه 

الجغرافيـة الـسياسية لإلسـالم      : شـعور الحـصار   "، و "مشكلة تركيا الكرديـة   "، و "واليات آسيا المركزية الجديدة   "و

  ".مستقبل اإلسالم السياسي: "، وهو كتاب٢٠٠٣وكان أحدث إصدار له سنة ".والغرب

  
  األولى: الطبعة

  ٢٠٠٩: تاريخ النشر

  ٢٧١: عدد الصفحات
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  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجيةنقالً عن  –الملخص 

ة المهيمنة نفسها مع الغرب ألسباب اسـتراتيجية،        منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة، ماهت النخبة التركي       

اسـتراتيجية  -وقاد هذا التماهي أنقرة في النهاية إلى إقامة عالقة عـسكرية          . وثقافية، واقتصادية، وسيكولوجية  

وفي النهاية، قاد تركيا إلى عضوية الناتو كلٌّ من توجههـا           . لصيقة بكل من أوربا والواليات المتحدة األمريكية      

ها االستراتيجية، ومشاركتها في التخطيط االستراتيجي الغربي في مناطق شرق المتوسـط والبحـر              وجغرافيت

األسود، وروابطها اإلثنية مع الدول التركية الحديثة االستقالل في آسيا الوسطى، وكونها محور عبور الـنفط                

  .والغاز الطبيعي من بحر قزوين وآسيا الوسطى

سبتمبر وما تالها من حرب     / أيلول ١١ لسببين؛ األول بأثر أحداث      ٢٠٠١ام  كما أن الدور التركي توسع منذ ع      

 وصعود حزب العدالة والتنمية إلـى       ٢٠٠٢عالمية على اإلرهاب؛ والثاني االنتخابات القومية التركية في عام          

اً قوياً على إضفاء االنسجام بين إرث الكمالية        السلطة، وهو حزب تركيا اإلسالمي المعتدل؛ الذي أظهر حرص        

من . ومسيرة تركيا الحتمية نحو التغريب، والمزاوجة بين العناصر األكثر تقليدية وإسالمية في الثقافة التركية             

  :هنا تطرح هذه المرحلة عدداً من األسئلة المثيرة لالهتمام

االضطراب المتزايد والتغيرات المثيـرة فـي الـشرق    ماذا تستطيع تركيا فعله، أو ماذا ستفعل في فترة تتسم ب 

األوسط؟ ما عالئقية انتخاب حكومة إسالمية معتدلة في تركيا علمانية التفكير بالدول اإلسالمية األخرى؟ هـل                

يمكن أن يؤدي حزب العدالة والتنمية دور النموذج أو الكيان المهم في التجربة السياسية بالنـسبة إلـى بقيـة                    

؟ كيف يؤثر دور تركيا الناشئ في الشرق األوسط على طلب تركيا عضوية االتحاد األوربـي؟                الشرق األوسط 

ما الذي يقف وراء المواقف المتنامية لتركيا في مناهضة الواليات المتحدة في المستويين الرسمي والـشعبي؟                

كون المحددات المستقبلية   هذا التطور؟ وماذا يعني بالنسبة إلى بقية الشرق األوسط؟ كيف ست          " ديمومة"وما مدى   

  للسياسات التركية في الشرق األوسط؟ وكيف ستؤثر على مصالح وسياسات الواليات المتحدة؟

واليوم تعكس السياسة الخارجية التركية سعياً واضحاً نحو ملء المناطق الرمادية في السياسة الشرق أوسطية،               

ومع أن هذا التوجه    . طقة في ملء تلك الفراغات    وعدم ترك الفرصة ألي فاعل دولي آخر لينوب عن دول المن          

يعكس محاولة واضحة، آخذة في التزايد، للحد من النفوذ األمريكي في الشرق األوسط، فإنه يعكس كذلك الثقة                 

الجديدة التي وجدتها أنقرة بلعب دور نشط في قضايا المنطقة؛ وهو دور يجد بشكل عام، وألول مرة، دعمـاً                    

 لم يعد خافياً ما تتعرض له المصالح التركية واألمريكية من اضطرابات قوية وجدية؛              حيث. لدى معظم دولها  

 لم تعد مرتاحة للتدخالت األمريكية، وتحديداً عندما تقوم بتعقيد مبـادرات أنقـرة              -كقوة إقليمية ناشئة  -فتركيا  

 العـام التركـي يعـي       الخاصة واإلضرار بمصالحها، خاصة ما يتعلق منها بالقضية الكردية التي بدأ الـرأي            

  .بوضوح التقاعس المتعمد من مختلف اإلدارات األمريكية تجاه حلها

وخالصة ذلك كله أن االتجاه نحو سياسة خارجية تركية مستقلة بصورة متزايدة هو العنصر األقوى في تركيا                 

  .اليوم، وتدعمه بصورة متزايدة أيضاً أحداث داخلية وإقليمية وعالمية
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   الكتابمحتويات

  مهيد ت

  شكر 

  مقدمة 

  مسار تركيا التاريخي : الجزء األول

  العدسة التاريخية :  الفصل األول

  العصر العثماني : الفصل الثاني

  التجربة الكمالية : الفصل الثالث

  الفترة الفاصلة أثناء الحرب الباردة : الفصل الرابع

  عمليات انفتاح جديدة على العالم اإلسالمي: الفصل الخامس

  بروز اإلسالم التركي مجدداً : السادسالفصل 

  عالقات تركيا مع العالم اإلسالمي وما وراءه :  الجزء الثاني

  سياسات حزب العدالة والتنمية مع العالم اإلسالمي وما وراءه :  الفصل السابع

  أسس النفوذ اإلقليمي لتركيا : الفصل الثامن

  تركيا وسوريا : الفصل التاسع

   والعراق تركيا: الفصل العاشر

  تركيا وإيران : الفصل الحادي عشر

  تركيا وإسرائيل : الفصل الثاني عشر

  تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وأفغانستان : الفصل الثالث عشر

  تركيا وأوراسيا : الفصل الرابع عشر

  تركيا وأوروبا : الفصل الخامس عشر

  المتحدة األمريكية تركيا والواليات : الفصل السادس عشر

  المسار المستقبلي لتركيا :  الجزء الثالث

  سيناريوهات السياسة الخارجية المستقبلية لتركيا :  الفصل السابع عشر

  ماذا بإمكان واشنطن أن تفعل؟ : الخاتمة

   تذييل للكتاب 

   انبذة عن المؤلف 

  الهوامش

  


