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اتساع الهوة بين أمريكا وتركيا [الجزيرة]

مقدمة
نظرت تركيا إلى فترة رئاسة ترامب على أنها فرصة لتصحيح ما شاب العالقة من توترات في عهد أوباما والتي لم
تتناسب مع طبيعة وصف البلدين للعالقة بينهما على أنها عالقة تحالف في ظل تجاهل ما تراه أنقرة مخاطر أمنها القومي.
حل الخالفات
وفيما لم تخ ُل هذه النظرة التفاؤلية من الشكوك إال أن تركيا ُمنيت بخيبة أمل حيث لم يتوقف األمر عند عدم ِّ
السابقة مع اإلدارة الجديدة فحسب بل تكرست هذه الخالفات وتوسعت وظهرت خالفات جديدة وبوتيرة متسارعة جدًّا.
ووفق مسار الخالفات ،فإن العالقات شهدت أزمة أو خالفًا واحدًا على األقل شهريًّا بين الطرفين منذ شهر أبريل/نيسان
انهيارا
 .2017وبالرغم من أن العالقات لم تنقطع فإنها قد وصلت إلى حدها األدنى ،وفي ظل األزمات الجارية فإن هناك
ً
ً
وقليال من الفرص الموجودة لكي يتم إعادة تطبيع العالقات بين البلدين من جديد؛ وهذا يفتح الباب بقوة أمام مزيد
في الثقة
احتماالت تصعيد غير مسبوقة خاصة قبيل االستحقاق االنتخابي في تركيا في .2019

التوقعات األولية والخالفات
كان مستقبل العالقات التركية -األميركية بعد أوباما موضع نقاش مهم في تركيا .ومنذ إعالن فوز دونالد ترامب في السباق
الرئاسي في الواليات المتحدة األميركية ،في  8نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016نظر األتراك إلى الفترة الجديدة بتوقعات إيجابية
كثيرا من األخطاء واألضرار التي تعرضت لها تركيا بسبب سياسة
على أمل أن تصحح سياسة ترامب في الشرق األوسط ً
إدارة باراك أوباما ،وفي اليوم التالي لفوز ترامب هنَّأه الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،بهذا الفوز وو َّجه له دعوة
لزيارة تركيا وكذلك الحال فعل رئيس الوزراء التركي ،بن علي يلدرم( .)1وأشارت تصريحات العديد من المسؤولين األتراك
إلى توقعهم لصفحة جديدة من العالقات التركية-األميركية خاصة في ملفي حزب العمال الكردستاني وتنظيم غولن وهما
الملفان الرئيسيان في الخالفات بين واشنطن وأنقرة في عهد الرئيس السابق ،باراك أوباما.
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وحتى خالل السباق االنتخابي نظر األتراك إلى منافِّسة ترامب ،هيالري كلينتون ،على أنها امتداد لسياسة أوباما التي أزعجت
تركيا .وقد أظهر استطالع أجرته شركة أورك للدراسات أن  %65من األتراك كانوا يرغبون في فوز دونالد ترامب ألنهم
يعتبرون هيالري كلينتون من الداعمين لفتح هللا غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة االنقالبية الفاشلة في 15
أفكارا مختلفة عن تفكير تركيا وأردوغان حول مواضيع سوريا والعراق
يوليو/تموز  )2(.2016كما أن كلينتون تحمل
ً
وحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح هللا غولن ،وحرية الصحافة وغيرها من الملفات.
وعلى كل حال ،فإن الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،رأى أيضًا أن اإلدارة األميركية برئاسة ترامب قد تكون أكثر
ترحيبًا باألطروحات والحلول التركية لمشاكل المنطقة( ،)3وقد قرأت أنقرة بإيجابية تصريحات مايك بنس ،نائب ترامب،
عندما قا ل" :إن تركيا هي من أهم حلفائنا وسوف نجعل العالقة معها أفضل" ،إضافة إلى ما قاله كبير مستشاري دونالد
ترامب ،مايكل فلين -الذي قدَّم استقالته في وقت الحق بعد فضيحة اتصاالت مع روسيا -حيث قال" :إن على سياسات الواليات
مشيرا إلى أن إدارة أوباما فشلت في استيعاب الموقف
المتحدة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها عالقتها مع تركيا"،
ً
الجيوسياسي ألنقرة في الوقت الراهن .وقال في مقالة له ،في صحيفة هيل" :يجب علينا أن ننطلق من فهم أن تركيا مهمة جدًّا
لمصالح الواليات المتحدة" .كما اعتبر فلين أن تركيا "مصدر لالستقرار في المنطقة"(.)4
ولكن مع هذا ،وباعتبار العديد من التناقضات والوعود والتصريحات التي أدلى بها ترامب خالل حملته االنتخابية مثل موقفه
من المسلمين ووعده بنقل السفارة األميركية إلى القدس ونيته وقف دعم المعارضة السورية -وهو ما طبقه في وقت الحق-
كانت هناك حالة من الغموض والش ك في إمكانية تحسن العالقات في عهد ترامب إال أن سوء العالقة في عهد أوباما جعل
ويدلل على هذا ما قاله نعمان كورتولموش ،وزير الثقافة والسياحة الحالي ونائب رئيس
األتراك يرقبون التغيير بتفاؤل،
ِّ
الوزراء آنذاك ،حول العالقة بين واشنطن وحزب االتحاد الديمقراطي في سوريا" :نأمل ونوصي إدارة ترامب خاصة ونحن
بصدد إعادة إنشاء عالقات قوية ومتينة بين تركيا والواليات المتحدة األميركية أن تعيد النظر بخصوص موضوعين مهمين:
تسلم الواليات المتحدة إلى تركيا زعيم العصابة اإلجرامية ،غولن ،الذي قام بعمل إجرامي ضد كل الشعب
أولها يتمثل في أن ِّ
في المحاولة االنقالبية التي جرت في  15يوليو/تموز  ...2016والمسألة األساسية الثانية تتمثل في إنهاء الدعم المقدَّم إلى
حزب االتحاد الديمقراطي (ب ي د)(.)5
وبالرغم من وجود خطاب إيجابي وبعض األفعال التي عززت شعور إمكانية التحسن في العالقات مثل قرار ترامب بتنفيذ
ضربة عسكرية ضد نظام األسد وهو ما ب ُِّرر بأنه هجوم على القاعدة العسكرية التي انطلق منها الهجوم الكيماوي الذي نفَّذه
نظام األسد في سوريا إال أن قضايا الخالف التركي-األميركي في عهد ترامب استمرت وتوسعت كما أن خطاب ترامب الذي
احتوى على نَفَس إيجابي خال ل االجتماعات أو االتصاالت التليفونية مع أردوغان لم يكن له انعكاسات على األرض حيث
تجاهلت اإلدارة مطالب أردوغان في اتصاله الهاتفي بترامب ،في  8فبراير/شباط 2017؛ وذلك بالرغم من تأكيد ترامب على
ضرورة تطوير التعاون مع تركيا واإلشادة بدورها في مكافحة تنظيم الدولة .وبهذا كانت واشنطن تمارس سياسة اإللهاء
نسلط الضوء على أبرز الخالفات
والتجاهل في قضايا تمس األمن القومي لدولة من المفترض أنها دولة حليفة( .)6وفيما يلي ِّ
واألزمات بين الطرفين خالل فترة ترامب التي بدأت رسميًّا في  20يناير/كانون الثاني  2017وآلية التعامل التركي الحالي
والمحتمل معها:
 .1الخالف في سوريا واستمرار الدعم األميركي لقوات حماية الشعب ()YPG
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وخطرا
تعتبر تركيا حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا امتداد ًا لحزب العمال الكردستاني
ً
كبيرا ألنقرة؛ ولهذا فإن
على أمنها القومي .وقد كان الدعم األميركي لهذه القوات والذي أسهم في صعودها يسبِّب إزعا ًجا
ً
ً
وصوال
أردوغان قد طلب من ترامب في أكثر من مرة إيقاف هذا الدعم .وكما ذكرنا ،فقد تجاهلت إدارة ترامب ذلك الطلب
إلى  10مايو/أيار 2017؛ وهو اليوم الذي وافق فيه ترامب رسميًّا على تسليح البنتاغون لوحدات حماية الشعب الكردية.
وبالرغم من محاولة البنتاغون التخفيف من حدة غضب تركيا إزاء هذا القرار بالقول" :ندرك تما ًما المخاوف األمنية لتركيا
شريكتنا في التحالف...نودُّ طمأنة شعب وحكومة تركيا بأن الواليات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية وبحماية
شريكتنا في حلف شمال األطلسي"( . )7إال أن القيادة التركية شاهدت هنا أول إشارة عملية على اتباع ترامب لنفس السياسة
التي سار عليها سلفه أوباما في هذا الملف .عل ًما بأنها كانت غير مرتاحة أيضًا من بقاء المبعوث األميركي الخاص للتحالف
صا على التواصل بشكل فعَّال مع قوات الحماية
الدولي ،بريت ماكغورك ،والذي تم تعيينه في عهد أوباما والذي كان حري ً
ً
محاوال إضفاء الشرعية عليها.
الكردية
ومع ذلك ،اختارت تركيا أن تعمل على حل هذه األزمة بالحلول التوافقية مع واشنطن ،وكانت األوساط المقربة من قيادتها
تشير على أن التقارب مع روسيا لمعالجة ضرورات أمنها القومي ليس استغناء عن التحالف مع الواليات المتحدة ،وتم عقد
وكرر الرئيس التركي مطالب تركيا لترامب الذي
اجتماع بين أردوغان وترامب ،في واشنطن ،في  16مايو/أيار َّ ،2017
استخدم لغة إيجابية مرة أخرى فيما استمر التعاون الميداني بين األميركيين والقوات الكردية(.)8
وخالل الفترة التي تلت ذلك ،جاء الرد التركي على السياسة األميركية في هذا السياق عبر عدة أمور منها تصعيد أردوغان
للهجة انتقاده لواشنطن؛ حيث قال أردوغان في أحد خطاباته" :إن من أوجد داعش هو ذاته من أوجد حزب االتحاد الديمقراطي
جر إقليم شمال العراق لالستفتاء" .وإضافة إلى هذا ،بدأت تتزايد احتمال إقدام تركيا على عملية في عفرين ألخذها
وهو من َّ
من وحدات حماية الشعب من خالل استمرار التنسيق مع روسيا وإيران بشأن مناطق خفض التوتر في سوريا وفي تحسين
العالقات الثنائية معها ،إضافة لتزايد التنسيق مع إيران بشأن إحباط عملية استقالل إقليم شمال العراق(.)9
وقد عبَّرت تركيا عن خيبة أملها من وعود واشنطن "أوباما لم يلتزم عدَّة مرات بوعوده لنا حول "ب ي د" ،واإلدارة التي
(اختصارا قسد) ،وأرسلت 3500
جاءت بعده قالت :نحن ال نتعاون مع التنظيم بل مع اسمه الجديد (قوات سوريا الديمقراطية)
ً
شاحنة مساعدات عسكرية من العراق إلى شمال سوريا لدعمه"(.)10
والحتواء الغضب التركي عبر سياسة اإللهاء من جديد ومنع تركيا من اتخاذ ردَّة فعل كبيرة ومنعها من مزيد من التقارب مع
ً
اتصاال مه ًّما بالرئيس التركي تعهد خالله،
موسكو وطهران ،أجرى الرئيس األميركي ،نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،2017
وفقًا لنائب رئيس الوزراء التركي ،بكر بوزداغ ،بوقف تسليح وحدات حماية الشعب الكردية ،واعتُبر هذا االتصال نقطة
تحول جديدة في العالقات إال أن أنقرة التي وضعت احتماالت الخداع أكدت أنها ستتابع عملية التنفيذ عن
كثب(.)11وباختصار ،يمكننا القول :إن هذه األزمة قد تفاقمت في عهد إدارة ترامب.
 .2ملف تنظيم غولن
لم تقم الواليات المتحدة بالتجاوب مع طلب تركيا بتسليم فتح هللا غولن المتهم بتدبير محاولة االنقالب األخيرة في تركيا وكان
هناك بطء كبير في التعامل مع هذا الملف من قبل وزارتي الخارجية والعدل األميركيتين ،وقد أرسلت تركيا إلى الواليات
ً
فضال عن طلب اعتقال مؤقت وذلك عدا
المتحدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني  7 ،2017مذكرات تطالب بتسليم فتح هللا غولن
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المعلومات التي قدمتها الخارجية التركية والتي تثبت تورط غولن في االنقالب( .)12وباإلضافة لهذا ،يعتقد األتراك أن أجهزة
االستخبارات األميركية ال تزال تتعامل مع أعضاء جماعة غولن وتستخدمهم في دول أخرى كما يتم استخدام المعلومات
والوثائق التي يقدمها أعضاء هذه الجماعة في القضاء األميركي من أجل الضغط على تركيا(.)13
ً
فضال عن عدم التجاوب مع تسليم غولن فإن األخير ما زال يتحرك ويعمل من واشنطن
والذي زاد من انزعاج تركيا أنه
حيث دعا عبر مقالة له في صحيفة واشنطن بوست األميركية ،الغرب لمساعدة تركيا في الحفاظ على المسار الديمقراطي في
البالد ،وهو ما أثار المزيد من التوجس في تركيا في ظل وجود قناعات بأن هناك أطرافًا مؤثرة في اإلدارة األميركية تريد
اإلطاحة بالحكومة في تركيا.
وأمام التجاهل األميركي للمذكرات القضائية ،تقدم الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،باقتراح للرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،طلب بمقتضاه تسليم فتح هللا غولن مقابل إفراج تركيا عن قس أميركي محتجز في أراضيها منذ  2016بتهمة العالقة
مع تنظيم غولن كان ترامب قد طلب من أردوغان تسليمه إلى واشنطن في وقت سابق من هذا العام ،ولكن لم يحدث أي تقدم
في هذا السياق( . )14يمكننا القول :إن أزمة تنظيم غولن ال تزال مستمرة وقد أفرزت مجموعة من األزمات مثل أزمة
التأشيرات وغيرها.

األزمات الجديدة
لم تتوقف األمور عند استمرار الخالفات التي كانت موجودة في عهد أوباما مثل الخالف حول تسليح القوى الكردية في سوريا
وحول تنظيم غولن بل توسعت هذه الخالفات وظهرت لها إفرازات وتفرعات مثل األزمة التي تلت توجيه المحكمة األميركية
سا من حراس أردوغان باالعتداء على المشاركين في تظاهرة االحتجاج أمام السفارة التركية في
ته ًما بحق  15حار ً
أغسطس/آب  ، 2017وأزمة التأشيرات ،وأزمة رضا صراف باإلضافة إلى االختالف حول مشاكل جديدة أنتجتها إدارة
ترامب أو كان لها دور فيها مثل أزمة نقل السفارة األميركية إلى القدس وأزمة قطر وأزمة استفتاء إقليم شمال العراق.

األزمات المباشرة
 .1أزمة التأشيرات
ظهرت األزمة إلى العلن عندما أصدرت السفارة األميركية في أنقرة بيانًا ،في  8أكتوبر/تشرين األول  ،2017أعلنت فيه
تعليق إصدار التأشيرات .وردًّا عليها ،قامت السفارة التركية في واشنطن بإعالن مطابق له حرفيًّا ،وكان السبب في فعل
السفارة األميركية هو االعتراض على قرار قضائي تركي بحبس الموظف في القنصلية األميركية بمدينة إسطنبول ،متين
طوبوز ،بتهمة التخابر مع "تنظيم غولن" .ولهذا تُعتبر أزمة التأشيرات َع َرضًا من أعراض الخالف حول ملف تنظيم غولن.
وبالرغم من وصفها بأنها من أكبر األزمات بين الطرفين إال أنه قد تمت تسويتها كما كان متوق ًعا في مدة شهر تقريبًا؛ وعادت
السفارتان إلصدار التأشيرات في  9نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017لكن األسباب وراء هذه األزمة وحالة انهيار الثقة التي
أنتجتها ال تزال قائمة .ولهذا ،فإنه من الممكن أن تحدث أزمة دبلوماسية بطريقة أو بأخرى(.)15
 .2أزمة رضا صراف
بدأت هذه األزمة تتبلور عن دما تم اعتقال رجل األعمال التركي/اإليراني ،رضا صراف ،في مارس/آذار  ،2016في الواليات
المتحدة بتهمة االلتفاف على العقوبات األميركية ضد إيران وهي القضية التي يُحاكَم فيها محمد هاكان َّ
أتيال ،نائب رئيس بنك
خلق التركي ،وأُضيف إليه فيما بعد وزير االقتصاد السابق ،ظفر تشاغاليان ،ورئيس بنك خلق السابق ،سليمان أصالن.
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وتعتبر تركيا أن هذه القضية لها أبعاد سياسية أكثر من األبعاد القانونية ،وقد قال الرئيس التركي بأن هناك دوافع خفية وراءها.
وقد كانت القضية موضع مباحثات بين الطرفين ،التركي واألميركي(.)16
أقر بارتكابه جرائم في صفقة مع
وقد تصاعدت القضية عندما تم اإلعالن في ديسمبر/كانون األول  2017عن أن صراف َّ
التحقيق أصبح بموجبها شاهدًا في القضية ضد بقية المتهمين وهو ما اعتُبر في تركيا بداية لخطة تآمر وابتزاز أميركية
تستهدف االقتصاد التركي وتحديدًا البنوك التركية ،وتستهدف كذلك الرئيس أردوغان باالدِّعاء أنه هو من أعطى التعليمات
للبنوك التركية بالتعاون مع صراف؛ وذلك من أجل التأثير على الحملة االنتخابية للرئيس أردوغان في  )17(.2019وفيما
عرضًا ألزمة تنظيم غولن بين البلدين أو عقوبة بسبب الخالف حول الموضوع ،فإن أزمة صراف
اعتُبرت أزمة التأشيرات َ
وتداعياتها والتي أيضًا تقول مصادر تركية بأن لتنظيم غولن يدًا فيها تُعتبر في تركيا أيضًا عقوبة على النزعة االستقاللية
التي تبديها تركيا في مواجهة الخالفات مع واشنطن في ترتيبات الملفات اإلقليمية .ويمكن االستدالل هنا بما قاله الرئيس
التركي ،رجب طي ب أردوغان ،في سياق رده على المحاكمات في هذه القضية" :هناك أطراف اعتادت على تركيا القديمة
التي كانوا يخاطبونها باألوامر ،وكانت تخضع للغرب وترضخ أمام التهديدات ويضعونها خارج اللعبة متى ما يريدون ،وتلك
األطراف ال تريد أن تتقبل تركيا قوية وكبيرة ومستقلة ،هذه األطراف تستشيط غضبًا إزاء رفض تركيا الرضوخ أمامها دون
قيد أو شرط ،وبسبب دفاعها عن مصالحها الوطنية"(.)18

اختالفات حول القضايا اإلقليمية
 .1أزمة قطر
يعتبر حرص واشنطن على التنسيق مع تركيا في عملية إيجاد حلول ألزمة قطر مع جيرانها الخليجيين ،والتي وقعت في
يونيو/حزيران  ،2017والتي اتخذت فيها تركيا موقفًا مساندًا للدوحةً ،
مثاال على عدم انقطاع التنسيق بين واشنطن وأنقرة
بشكل تام فيما يتعلق بالقضايا اإلقليمية .وحتى في هذه القضية كان هناك خالف ،فعندما دعا وزير الخارجية األميركي ،ريكس
تيلرسون ،لتخفيف الحصار عن قطر علَّق الرئيس التركي بضرورة إنهاء الحصار( .)19كما أنه وف ًقا للقراءات التي ترى أن
الرئيس ترامب كان داع ًما للخطوة التي أقدمت عليها السعودية واإلمارات ومصر والبحرين بعزل قطر من جهة ،ومع الدعم
الذي قدمته تركيا برفض الحصار ابتداء وبتفعيل القاعدة العسكرية التركية في قطر التي تعد رافعة مهمة أسندت الموقف
القطري في األزمة من جهة أخرى ،يُعتبر الموقفان ،التركي واألميركي ،هنا أيضًا على الطرف النقيض لبعضهما البعض
في أزمة لم يتم التوصل إلى إنهائها حتى اآلن.
 .2االستفتاء في شمال العراق
تنظر أنقرة إلى أن اإلدارة األميركية عارضت عملية توقيت االستفتاء على استقالل األكراد في العراق ولم تعارض االستفتاء،
خطرا عليها؛ حيث قال وزير الخارجية األميركية بوضوح :إنه "من حيث
وهو األمر الذي اعتبرته أنقرة ودول إقليمية أخرى
ً
المبدأ يتفهم ويدعم الرغبة المشروعة من أجل االستقالل لألكراد العراقيين"؛ لذلك لم يطالب وزير الخارجية األميركية،
ريكس تيلرسون ،في اتصاله الهاتفي مع البارزاني ،بإلغاء االستفتاء بل بتأجيله؛ حيث تعتبر الواليات المتحدة أن االستفتاء
الحالي سيضر حلفاء الواليات المتحدة في بغداد .كما أن ذلك من شأنه تقوية مراكز القوى الحليفة إليران في العراق .وتوجد
قناعة لدى األتراك بأن واشنطن هي من حثَّت قيادة اإلقليم على المضي قد ًما في تنفيذ االستفتاء(.)20
 .3أزمة نقل السفارة إلى القدس
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وقد كانت هذه آخر أزمة اندلعت بين واشنطن وأنقرة في أعقاب قرار الرئيس األميركي بنقل السفارة األميركية إلى القدس.
صدَّر رئيسها عملية معارضة قرار ترامب دوليًّا ،حكومة وشعبًا وأحزابًا من أكثر الدول التي أعربت عن
وتُعد تركيا ،التي ت َ َ
ملزم واستهدافًا للمسلمين ،ولم يبق مسؤول تركي تقريبًا مؤيد أو
رفضها لقرار ترامب واعتباره
ً
قرارا غير مسؤول وغير ِّ
معارض للحكومة لم ينتقد قرار ترامب .وقد انتقلت تركيا من مربع االنتقاد إلى مربع التعامل مع تداعيات القرار بشكل ريادي
حيث دعت لقمة طارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي ونجحت في عقدها بجهود دبلوماسية كبيرة ،وقال أردوغان" :إن أميركا
أصبحت شريكة في إراقة الدماء باعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل" ،وتعتقد تركيا أن عملية نقل السفارة هي جزء
من مخطط كبير للمنطقة يستهدفها(.)21
جدول يوضح األزمات بين أنقرة وواشنطن منذ أبريل/نيسان 2017
األزمة

التاريخ

1

موافقة ترامب على تسليح البنتاغون لقوات الحماية الكردية

مايو/أيار 2017

2

حصار قطر

يونيو/حزيران 2017

3

إصدار تهم باعتقال حراسة أردوغان

أغسطس/آب 2017

4

استفتاء شمال العراق

سبتمبر/أيلول 2017

5

منع التأشيرات

أكتوبر/تشرين األول 2017

6

محاكمة رضا صراف

نوفمبر/تشرين

التحفظ األميركي على صفقة إس  400مع روسيا

ديسمبر/كانون األول 2017

نقل السفارة األميركية للقدس

ديسمبر/كانون األول 2017
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الثاني-

قرارا نفَّذه البنتاغون بضرب
ومن الجدول السابق ،يتضح لنا أنه باستثناء شهر أبريل/نيسان  ،2017الذي أصدر فيه ترامب
ً
نظام األسد بعد استخدامه السالح الكيماوي إضافة لتهنئة ترامب في الشهر ذاته ألردوغان بنجاح االستفتاء ،فإنه من تلك
الفترة إلى اآلن يوجد على األقل أزمة واحدة جديدة كل شهر في العالقات بين البلدين .ولهذا ،فإن العالقات بين البلدين إذا
استمرت بهذه الوتيرة قد تصل إلى مرحلة معقدة جدًّا يصعب معها تعافي العالقات من جديد.

خاتمة
لم تُظهر واشنطن احترا ًما لضرورات األمن القومي لدولة حليفة مثل تركيا معتمدة على الطمأنة الشكلية التي تتناقض مع
السلوك العملي وعندما بادرت تركيا بالتعامل مع هذه التهديدات بطرقها الخاصة بدأت تظهر األزمة تلو األزمة كما بدأت
اإلدارة األميركية من خالل هذه األزمات بالتلويح باألثمان التي يمكن لتركيا أن تدفعها إذا استمرت في إصرارها على حلول
ال تحظى بقبول الواليات المتحدة.
أما فيما يتعلق بالعالقات ،فإن مسار العالقات -وهو ما أظهرته األزمات المتالحقة وتحديدًا أزمة قرار نقل السفارة األميركية
إلى القدس -هو مسار متدهور وفقًا للمعطيات الموجودة وهو مبني على قناعة تركية بأن واشنطن ال تكترث لمخاوف تركيا
وربما يتطور األمر لمحاوالت أميركية لمنع أنقرة من انتهاج سلوك في خارج الحدود التي ترسمها واشنطن للمنطقة أو على
حد ما وصفته واشنطن بوست بالتن ُّمر" :إن أردوغان بدأ يتن َّمر ويجب على ترامب التدخل") .(22وإزاء هذا ،فإن تركيا لم
ِّ
ً
مس أمنها القومي .ولهذا ،فإنها سوف
تغلق الباب
كامال أمام تصحيح العالقات ولكن من الواضح أنها لن تبدي أي تسامح مع ِّ
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تعمل بشكل وقائي مع ذلك على تحصين نفسها من خالل ما يلي :زيادة التقارب مع موسكو والصين ،ومحاولة مواجهة الخطط
األميركية بالتعاون مع أكبر عدد من الدول كما فعلت خالل اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي األخير ،واالستمرار في منع
تطور تهديد حزب العمال الكردستاني وفروعه من خالل القوة العسكرية ،وتكريس وجودها الميداني في سوريا والعراق وما
يتاح لها من مناطق أخرى ،وتحصين االقتصاد التركي من االستهداف من خالل المزيد من االستثمارات واإلجراءات الالزمة،
وقبل كل شيء تقوية الجبهة الداخلية.
*محمود سمير الرنتيسي ،باحث متخصص في الشأن التركي
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