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 قدمة م

خلية ، عن فرض عقوبات على وزيري الدا2018 ترامب، في مطلع أغسطس/ آبالرئيس دونالد في خطوة مفاجئة، أعلنت إدارة  

رار العقوبات على روسيا. وقد أعلنت واشنطن أن السبب خلف ق وباتعقإلى ذات القانون المستخدم لفرض والعدل التركيين، ترتكز 

مي غولن تنظيب، بتهم تتعلق بصلته المحتجز في تركيا، منذ عشرين شهر  أندرو برنسون، ا، أنقرة اإلفراج عن القس األميركي رفض

 وحزب العمال الكردستاني.

 

تلكات ستتحفظ على أية مم ما يعنيه القرار أن الحكومة األميركيةف .لوزيرين التركيين أثر ملموس، لن يكون لقرار العقوبات على اافعلي  

زيرين، بالطبع، كال الو ن األميركيين.زيرين من قبل المواطنيمع الو على أي تعامل احظر   وتفرضللوزيرين في الواليات المتحدة، 

، مع لقرار األميركيات أميركية. ولكن بأية ممتلكات في الواليات المتحدة، وليس ثمة مبرر لوجود أية تعامالت لهما مع جها ال يحتفظ

 األميركية. -بطبيعة ومستقبل العالقات التركيةذلك، حمل دالالت رمزية سياسية ثقيلة، ذات صلة مباشرة 

 

لف شمال حعضو بمنظمة و ،هذه هي المرة األولى التي تفرض فيها إدارة أميركية عقوبات على مسؤولين حكوميين في دولة حليفة

مثل فرض وة خط ذي يستدعي اتخاذحجم الالما أن مسألة القس برنسون ال تبدو بك. 1949، منذ تأسيس الحلف في األطلسي )الناتو(

للضغوط،  خضعكيون يعرفون أن تركيا ليست دولة يمكن أن ترفالمسؤولون األمي ،. وحتى إن كانتةعلى وزراء دولة حليفعقوبات 

 لها.سريع  جعل من العسير إيجاد حل دبلوماسيمن التعقيد على قضية برنسون، وي ا، بالتالي، سيضيف مزيد  وأن قرار العقوبات

لى حول للمرة األو، 2018 آبأغسطس/ 4في ، أردوغان، تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أيام قليلة من اإلجراء األميركيبعد 

 لتركيا، وأشار امتنم عن عدم احترن الخطوة األميركية إ :أردوغانالموضوع، في سياق خطاب له ألعضاء حزب العدالة والتنمية. قال 

 بفرض عقوبات مماثلة على وزيري العدل والداخلية األميركيين. اأنه أصدر أمر  إلى 

 

ن كانت، في ضوء تراكم إاألميركية. ولكن السؤال هو ما -ا في العالقات التركيةحقيقي   ال شرخ  ليس ثمة خالف على أن هذه األزمة تمث   

غموض في قضية محطة الالعودة. ثمة قدر من ال األميركية نحو-العالقات التركية لدفع، في طريقها الخالفات بين أنقرة وواشنطن

لبدء  ا، انتظار  ت إقامة منزلية إجباريةسيما بعد أن كانت محكمة تركية قد أفرجت عنه، ألسباب صحية، ووضعته تحالالقس برنسون، 

األميركية -لتركيةالعالقات ا س لقطيعة فعلية فيس   ؤ  بعير، وت  ة التي ستقصم ظهر الالقش قضية القس األميركي محاكمته. فهل أصبحت

 ؟عميقة الجذور

 )األناضول( 2018وز و/تمحديث يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس األميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خالل قمة الناتو في يولي
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 قراءات ملتبسة

مفاده أن واشنطن اتخذت  اهآرتس اإلسرائيلية تقرير   ة، نشرت صحيفةمن اإلعالن عن العقوبات األميركيقليلة عات ابعد س

ثناء اللقاء التركي واألميركي أ بين الرئيسين موضع تفاهمن أن أنقرة لن تقوم باإلفراج عن القس، الذي كان القرار بعد أن تبي  

تضمن تفاهم الرئيسيين قيام ترامب بالضغط لهآرتس،  اقمة حلف الناتو في بروكسل. طبق   القصير الذي جمعهما على هامش

احتجزت في إسررررائيل بتهمة تقديم مسررراعدات ال قيمة فعلية لها لحماس(، على نتنياهو لإلفراج عن الفتاة التركية )التي كانت 

مقابل اإلفراج عن القس برنسون. ما أعطى مصداقية أولية لرواية الصفقة أن السلطات اإلسرائيلية أفرجت بالفعل عن الفتاة 

رواية  ولكن، وما أن شرررراعتر. ، ثم أعيد لها الجواز وسررررما لها بالسررررففي أول األمر مع االحتفاظ بجواز سررررفرها، التركية

ال يجب  الم يقع وأن أحد  ردوغان أالتفاق المشار إليه بين ترامب وأن احتى سارعت مصادر تركية إلى التأكيد على الصفقة، 

 بينهما وال يمكن وضعهما في ميزان واحد. تماثلتوقع وجود صفقة حول قضيتين ال 

 

 بالفعل اتصال ، جرىالحاكم المعروفة بتأييدها لحزب العدالة والتنمية (،2018 آبأغسطس/ 3ا لرواية صباح التركية )طبق  

لنظيره الرئيس األميركي االتصررررال قال  ن صرررردور قرار العقوبات األميركي، وخاللردوغان قبل أيام قليلة مأبين ترامب و

ق  ولعالم المسرررررريحي. لكراهية ا ان القس المحتجز سرررررريجعل منه هدف  ن عدم اإلفراج عالتركي إ ا لنفس الرواية، يبدو أن طب

 ."كالنا له من يحبونه ومن يكرهونه" :بالقول ورد عليهلب ترامب، رفض االستجابة لط ردوغانأ

 

محلية، وأن الرئيس ترامب، ، أن الخطوة األميركية اتخذت ألسرررباب انتخابية يعتقد، سرررواء في واشرررنطن أو في أنقرةثمة من 

من  اد إرضررراء القطاع المسررريحي األصررروليبارتباطاته وميوله المسررريحية اإلنجيلية، أرالمعروف مايك بنس، بنائبه،  امدفوع  

، وتعمل 2018الخطى نحو انتخابات الكونغرس النصررررفية في نوفمبر/ تشرررررين ثاني تحث الواليات المتحدة فقاعدة مؤيديه. 

لسرري الشرريول والنواب. وربما كان إدارة ترامب بكل ما أوتيت من جهد على أن ال يخسررر الحزب الجمهوري أغلبيته في مج

 أن تتحول تركيا إلى ورقة انتخابيةإنه لن يسررررررما ب: آبأغسررررررطس/ 4عندما قال في خطاب  هذا ما قصررررررده الرئيس التركي

 الواليات المتحدة.في ، ال في أوروبا وال داخلية

 

من االنضرررررباط  سرررررمت بقدر واضررررراات األميركي رمهما كان األمر، وبالرغم من أن التعليقات الرسرررررمية التركية على القرا

أصرردرت قد و. أردوغانشررهدت تركيا لحظة نادرة من االصررطفاف السررياسرري خلف حكومة فقد والرغبة في عدم التصررعيد، 

ية الم ن  األحزاب الترك يا مان، مجتمعة، ب لة في البرل ه امث مانيين من الحزب ندد بقرار العقوبات األميركي، وذ حد البرل ب أ

سرررطنبول، الذي تملكه شرررركة الرئيس األميركي. إية إلى مصرررادرة برج ترامب بمدينة إلى حد دعوة الحكومة الترك الصرررالا

مامو كان البد لحكومة  هذا أ ظل اسررررررتمرار أردوغاناالصررررررطفراف الوطني في مواجهرة الخطوة األميركيرة،  ، حتى في 

 على ما رآه كثير من األتراك إهانة لبلدهم. بالرد اذ قرار  أن تتخن البلدين، االتصاالت الدبلوماسية بي

 

اإلجراء ، عالقة ما بمبإدارة ترادبلوماسرررية ت غير المحسررروبة، التي تتسرررم بها اجآوسرررياسرررة المفلطبيعة االنفعالية لقد تكون 

 غير مسبوق ال منعطف  مث   بأنها ت   نسون وقرار العقوباتولكن تصور األزمة الناجمة عن مسألة القس بر. األميركي ضد تركيا

في نهاية ت أسررررررسررررررت. الحقيقة أن العالقات التحالفية بين تركيا والواليات المتحدة، التي في عالقات البلدين تصررررررور خاط 

وأن هذا الخالف والتوتر وصل ذروته خالل العامين أو  فترات من الخالف والتوتر، اها دائم  تأربعينات القرن العشرين، شاب

  الثالثة الماضيين، سواء في عهد أوباما أو ترامب.
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  ةبمضطرعالقات تحالفية 

للمعسرركر الغربي الليبرالي بالصررالحات سررياسررية، أفسررحت المجال للتعددية الحزبية  ت تركيا ما بعد الحرب من االنحيازعزز

عضوية اكتساب تركيا والتداول على السلطة. ولكن تحول العالقة مع المعسكر الغربي الليبرالي إلى تحالف لم يحدث إال بعد 

 تي المتعاظم بعد نهاية الحربهديد السرررررروفيلناتو كانت وليدة التا أن عضرررررروية تركيا في ،. والحقيقة1952 العام في الناتو

وافقة تركيا على وجود متية، والتركية مع جورجيا السرررررروفيل في مطالبة سررررررتالين بتعديل الحدود الثانية، الذي تمث   العالمية

الذي تي لتركيا واليونان أدى إلى إعالن مبدأ ترومان، والدردنيل. التهديد السررروفيتي في مضررريقي البوسرررفور عسررركري سررروفي

في النهاية إلى عضرررررروية الناتو، ومن ثم تحول تركيا إلى دولة  واليونانييناألتراك ب عهد بحماية اسررررررتقالل البلدين، وجاءت

كتعبير عن حسررررررم  1949 العام مواجهة رئيسررررررة في خارطة الحرب الباردة. وقد جاء االعتراف التركي بالدولة العبرية في

في  اا رئيس  أصبحت تركيا ركن  اتجاه المعسكر الغربي الليبرالي. وبذلك دفاعة التركية بالتوجهات التركية الخارجية، وعن االن

لدول العربية القومية المناهضررة لتصرردي لل ذلك. ويأتي الغربية ي الشرررق األوسررط، في أنظمة الدفاعاالسررتراتيجية الغربية ف

  العبرية.للسياسات اإلمبريالية الغربية، وفي توفير مجال إقليمي للدولة 

 

تعيد النظر في سياسة االنحياز المطلق للكتلة الغربية، تحت تأثير قيام الواليات  ف الثاني من الستينات، بدأت أنقرةمنذ النص

المتحدة بسررحب صررواريو جيوبتر النووية من تركيا، كجزء من الصررفقة التي وضررعت نهاية لوزمة الكوبية، وبفعل رسررالة 

عن رفضرررررره دعم الموقف التركي تجاه  ر فيها، التي عب  1964، في للحكومة التركية ،نسررررررونلندون جو ،الرئيس األميركي

الغربي، وعمقتا من الشرركوك التركية في درجة -تيكيا مجرد ورقة في التدافع السرروفيقبرص. اسررتبطنت الخطوتان اعتبار تر

ستكش ةا وسالمتها. ولذا، فقد أخذت أنقرااللتزام الغربي بأمن تركي سوفياف إمكانية إعادة بناء العالقات مع في ا تي االتحاد ال

اإلسرائيلية -طعت العالقات التركيةق   1967. في العام ات انفتاح جزئي على الجوار اإلقليميعلى أسس جديدة، وتلمس إمكاني

المية. وفي اإلسررر شررراركت تركيا في المؤتمر التأسررريسررري لمنظمة القمة 1969يونيو. وفي رب حزيران/لفترة وجيزة، بعد ح

 أنقرة. في العاصمةالفلسطينية التحرير مكتب لمنظمة  سمحت بفتا 1979

 

ئتالفية إيجيفت االبولنت حكومة  مزيد من التعثر بعد أن قررتاألميركية ل-، تعرضرررررررت العالقات التركية1974 العام في

سيما بعد قيام القوميين اليونانيين الإرسال الجيش إلى شمال قبرص لحماية القبارصة األتراك من عنف نظرائهم اليونانيين، 

لم تأخذ واشررنطن الدوافع التركية في االعتبار وفرضررت . على حكومة األسررقف مكاريوس واإلطاحة بهباالنقالب القبارصررة 

تسرربب قرار الحظر في رد فعل تركي، أدى إلى إيقاف النشرراط العسرركري  قبرص.على توريد السررالح لكل من تركيا و احظر  

، عندما رفعت إدارة كارتر حظر 1978 العام طبيعتها إال فيالعالقات إلى  األميركي في قاعدة إنجرليك التركية. ولم تعد

 السالح.

 

، ولكن، وبالرغم من التقارير التي تشررير إلى دور 1980 التركي العسرركري في النقالبل ا واقعي  أبدت الواليات المتحدة تقبال  

حتى اليوم(، إال أن الخالفات سرررررررعان ما طفت على السررررررطا من جديد بين  في االنقالب )لم تزل تجد صرررررردى لهاأميركي 

زمة رفضرررررت أنقرة فكرة تشررررركيل قوة عسررررركرية متعددة الجنسررررريات بقيادة الواليات المتحدة للتعامل مع أبعد ذلك، البلدين. 

الرهائن األميركيين في إيران اإلسالمية، كما أحجمت عن االلتحاق بنظام العقوبات ضد إيران، مفضلة لعب دور وسيط بين 

صاعد في الخليج واالحتالل ة مواجهة التوتر المتيطهران وواشنطن. وقد استمرت الخالفات طوال الثمانينات حول استراتيج

  فغانستان.ألتي السوفي
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 ،للكويت بوش األب صعوبة في التعامل مع حكومة أوزال في أزمة الخليج األولى، الناجمة عن احتالل العراق لم تجد إدارة

للقوات لتوفير ممر  ،ا من إدارة بوش االبن للسماح باستخدام األراضي التركيةأميركي   ا. ولكن طلب  1990 أغسطس/آب 2في 

يتمتع فيه الة والتنمية حزب العدكان ، الذي التركي 2003 برلمان فض من قبلإلى شرررررمال العراق، ر   العسررررركرية األميركية

لتركيا موقفها من غزو العراق، وعزمت على إبعاد تركيا  في إدارة بوش بأغلبية مريحة. لم تغفر مجموعة المحافظين الجدد

بوش الثانية في البحث عن دور  كلية من العراق الجديد، متجاهلة المصررررررالا التركية الحيوية في البلد الجار. ولم تبدأ إدارة

شنطن في بناء العراق الذي  شلت وا سع نطاق التدخل اإليراني، وف تركي ما إال بعد أن تدهورت أوضاع العراق األمنية، وات

  تريد.

 

بين رئيس ته الثقة المتزايدة سررررررتقرار، عكسرررررربقدر كبير من اال ،اتسررررررمت عالقات البلدينأوباما األولى، باراك خالل إدارة 

تعاون البلدان بصرررورة وثيقة للمسررراعدة على االنسرررحاب األميركي فوالرئيس األميركي الجديد.  ،ردوغانأالحكومة التركية، 

لمررا تريررده من عالقررات مع العررالم  االقررات مع أنقرة برراعتبررارهررا نموذجرر  من العراق، وعملررت إدارة أوبررامررا على الترويج للع

من  اكثر إلحاح  ، وسرررعان ما برزت الخالفات بين أنقرة وواشررنطن بصررورة أتمر طويال  . ولكن هذا الوضررع لم يسرراإلسررالمي

من عمر إدارة األولين أية مرحلة سابقة، سواء خالل السنوات األخيرة من والية أوباما الثانية، أو خالل العام ونصف العام 

 ترامب.

 

    ملفات خالفات متراكمة

 على الرئيسو ،راطيةعلى الديمقالمصرررري بدأت الشررركوك تنتاب أنقرة حول مصرررداقية إدارة أوباما بعد االنقالب العسررركري 

ف  2013 يوليو/تموز 3محمد مرسرررررري، في  يه باعتباره حلي لذي نظر إل لة والتنمية. لم تتوفر أدلة على دور  ا، ا لتركيا العدا

وأنها لم  اكانت تعرف بمخطط االنقالب مبكر   ساد في أنقرة بأن إدارة أوباما ااالنقالب على مرسي، ولكن اعتقاد  أميركي في 

 اأميركي   اا ولم يعكس حرص  يركية من نظام االنقالب ظل فاتر  لمنع وقوعه، إضافة إلى أن موقف اإلدارة األم اا كافي  تبذل جهد  

 على دعم الديمقراطية في مصر. ولكن الموقف من االنقالب في مصر كان مجرد بداية لسلسلة من الخالفات المحتدمة.

 

النطاق في محافظات  ةالعالم بحركة توسررع عسرركري واسررع "الدولة اإلسررالمية"، فاجأ تنظيم 2014في صرريف العام التالي، 

مدينة عين العرب/ كوباني، السرورية،  ل تحريرولسربب ما، تحو  . شرمالي شررق سرورياوسرط وشرمالي العراق، وفي شررق و

السررررررريع والمدهش،  هذا التنظيمبتوسررررررع وذات طابع دولي. ، إلى قضررررررية تنظيم الدولةمن سرررررريطرة ذات األغلبية الكردية، 

ا األميركية دور  ي أن تلعب القوات ألن واشررنطن لم تكن ترغب ف اونظر   أوباما للعودة إلى الشرررق األوسررط. اضررطرت إدارة

ضالتهم األميركيون  ل أعباء المواجهة. في العراق، وجد، بدأ البحث عن حلفاء محليين لتحمتنظيم الدولةفي مواجهة  امباشر  

قوات يون إلى التحالف مع األميرك ذهبفقد  ي والحشررد الشررعبي، أما في سررورياالبيشررمركة الكردية وقوات الجيش العراقفي 

عمال الكردسررررتاني، . وألن حزب االتحاد الديمقراطي ليس سرررروى فرع لحزب ال( الكرديPYDاطي )حزب االتحاد الديمقر

نظر األتراك إلى الدعم األميركي فقد ضررررررد الدولة التركية منذ منتصررررررف ثمانينات القرن العشرررررررين،  االذي يخوض حرب  

 للمسلحين األكراد السورين بقدر كبير من الريبة والغضب.

 

، اسرررررتمر توسرررررع قوات االتحاد ة على السرررررياسرررررة األميركية في سرررررورياالتالية، وبالرغم االحتجاجات التركيخالل األعوام 

. ي نهر الفرات وغربه، شرررقسرروريا الديمقراطية، في شررمال وشرررق سرروريا بقوات الديمقراطي، تحت مظلة ما بات يعرف

تبلغ حدود ، التي ة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سرروريالوهذا ما اضررطر تركيا إلى تبني سررياسررة تقارب مع روسرريا وإيران، ومحاو

بموافقة روسررررررية، قامت تركيا بعمليتين عسرررررركريتين كبيرتين في منطقتي الباب و. اكيلومتر   900يا معها ما يزيد عن ترك
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بحيث لم يتبق من وجود  ،والميليشرريات الكردية تنظيم الدولةات وعفرين، لتأمين الشررريط الحدودي السرروري من سرريطرة قو

  عسكري كردي غربي الفرات سوى في منطقة منبج، التي نشر األميركيون فيها قواتهم لحماية حلفائهم األكراد.

 

ولكن  اق حول منبج، لم تعلن تفاصيله قط.، وبعد مفاوضات شاقة، توصل األتراك واألميركيون التف2018تموز في يوليو/و

مشتركة لحفظ األمن، أميركية -ات الكردية، وتسيير دوريات تركيةخالء منبج كلية من القومصادر تركية تؤكد أنه يتضمن إ

في ملف  اا مهم  اختراق  اعتبر االتفاق حول منبج وقد إلقامة إدارة محلية من أبناء المنطقة، ذات األغلبية العربية.  وصرررررروال  

ط ألن ليس فق ظر إلى االتفاق بصفته مجرد بداية،ولكن أنقرة تن، اتركيا والواليات المتحدة في سوريالخالف بالغ التعقيد بين 

لحة ألن القلق التركي من السررريطرة الكردية المسررر اا، ولكن أيضررر  الديمقراطية لم يزل مسرررتمر   الدعم األميركي لقوات سررروريا

 غرب الفرات. شرق الفرات ال يقل عن مثيله

 

المصرررالحة بين تركيا وروسررريا، الذي أخذت وتيرته في التسرررارع منذ بالتقارب بين الدولتين  ملف الخالف الثاني بينيتصرررل 

. من وجهة نظر أنقرة، ولدت سياسة التقارب مع 2015عقب إسقاط القوات التركية طائرة روسية في نهاية  قرة وموسكوأن

بعد بدء التدخل  ، واختالل التوازن كلية في الساحة السوريةشنطن عن لعب أي دور فعال في سورياموسكو بسبب إحجام وا

يتجه نحو اكتسرراب طابع اسررتراتيجي، ولكن واشررنطن ترى أن هذا التقارب  .2015سرري العسرركري المباشررر في خريف الرو

تتعلق بقرار تركيا شررراء  شررتباك الرئيسررة في هذا الملف. ولعل مسررألة االيمكن أن يؤثر على التزامات تركيا في حلف الناتو

 .400نظام الدفاع الجوي الروسي، إس 

 

عن بيع  طوال سرررررنوات أحجمت يات المتحدةالألن الو؛ 400مة إس نها اضرررررطرت لتوقيع عقد شرررررراء منظوما تقوله أنقرة إ

ن . في المقابل، يقول األميركيون إمنظومةال مثل هذهتركيا منظومة دفاع جوي حديثة، بالرغم من حاجة تركيا الماسرررررررة ل

دفاع هذه الدولة الجوي لن يسرررتطيع اسرررتقبال إشرررارات  اتو، يعني أنفي دولة عضرررو بالن نصرررب منظومة دفاع جوي روسرررية

واألخطر، أن اعتماد سررررررالح الجو في هذه الدولة على طائرات غربية، مثل الفانتوم،  إلنذار التي ترسررررررلها محطات الناتو.ا

ية التعامل مع هذه الطائرات. وفي حين تؤك قة بكيف ها لن يعني أن الروس سرررررريفيدون من المعلومات المتعل د أنقرة على أن

نها على اسررتعداد، ا،ن، لبيع في تسررليم ثمنها، تقول إدارة ترامب إتتراجع عن شررراء المنظومة الروسررية، التي بدأت بالفعل 

 تركيا منظومة دفاع جوي مكافئة، مثل باتريوت.

 

، التي تؤكد أنقرة 2016تموز يوليو/ 15ينبع من عواقب محاولة االنقالب الفاشررررررلة في تركيا في أما ملف الخالفات الثالث ف

كان تنظيم  ها  لداعية ، غولنفتا هللا أن من وقف خلف ئالا نذ لجو يا م فان ية مقيم في والية بنسررررررل ها حدة في ن ه للواليات المت

سرريما أن قرار االنقالب، الثمة شرركوك لدى األتراك بأن األميركيين كانوا يعرفون بمخطط االنقالب قبل وقوعه، . التسررعينات

بغض النظر عن ويقول المسررررؤولون األتراك إنه حتى خذ بالفعل في مقر قيادة غولن ببنسررررلفانيا. ما أوضررررحت التحقيقات، أ  ك

غ تسرررررليم غولن، و   سررررر  ما يكفي من األدلة التي ت   قدمت أنقرةتحقيقه، فقد سرررررعى التنظيم إلى مدى المعرفة األميركية بما كان ي

ال إدارة أوباما وال إدارة ترامب أظهرت ما يكفي من الجدية للتعامل مع ملف غولن،  مدهش، أنوإعادته لبالدة للمحاكمة. ال

 الذي ال يلبث أن يغيب حتى يعود من جديد إلى جدول أعمال العالقات بين البلدين.

 

 2018آب أغسرررطس/ 7بدأ في إلى قائمة الخالفات. فقد  اريع  إضرررافة إلى هذا كله، يبدو أن الموقف من إيران سررريضررراف سررر

، (2018)تطبيق الحزمة األولى من العقوبات األميركية على إيران، التي يتوقع أن تصرررل ذروتها في نوفمبر/ تشررررين ثاني 

ية على كل فرض عقوبات ثانونطن في بدأ واشررررعندما تنتهي المهلة األميركية للشررررركات التي تتعامل مع النفط اإليراني، وت
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لتزموا بالعقوبات األميركية على لنوا في أكثر من مناسرربة أنهم لن يجهتهم، أع . المسررؤولون األتراك، منالشررركات المخالفة

 .وحسب إيران، وأن عالقاتهم اإليرانية ستحددها المصالا التركية

 

ت البلدين هذا الكم لم يحدث من قبل، طوال هذه العالقة التحالفية المضررطربة بين تركيا والواليات المتحدة، أن شررهدت عالقا

الخالفات،  ، وربما ليس األهم، في قائمة متزايدة منسرررررون مجرد ملف واحدبرنمن الخالفات. وهذا ما يجعل مسرررررألة القس 

يا حققت فيها ما تريد، وإن من االسررررتراتيجي للدولة التركية. بخالف مسررررألة منبج، التي بدا وكأن تركها األالتي يمس بعضرررر

لالسرررتجابة للمطالب األميركية. فاللى جانب خطوة العقوبات الرمزية على الوزيرين  متزايدةلضرررغوط ، تتعرض أنقرة انسررربي  

، بعد أن كانت 35طائرة إف  100يدعو إدارة ترامب إلى حظر تسررررررليم  االكونغرس األميركي إجراء دفاعي   أقرالتركيين، 

الكونغرس  ارقروجاء إاثنتين منهما.  قيادة ب علىتدر  ال ون األتراك بالفعلرات وبدأ الطيارتركيا سررررددت قيمة صررررفقة الطائ

إدارة ترامب ليست ملزمة بتنفيذ  أن وبالرغم من من روسيا. 400على شراء منظومة إس اإلجراء بهدف معاقبة تركيا لهذا 

قرار الكونغرس، إال أن إحجام اإلدارة عن بذل جهد كاف لمنع تمرير اإلجراء، يشرررير إلى رغبة في اسرررتخدام القرار كورقة 

 الروسية.المنظومة ضغط في المفاوضات الجارية بين البلدين حول صفقة 

 

 قطيعة مستبعدة

لة والتنمية، بأن ثمة دوائر غربية،  ط في حزباكمة في تركيا، وليس فقيتعمق اعتقاد في عموم أوسررررررراط الطبقة الح العدا

وأميركية على وجه الخصوص، ال تريد لتركيا احتالل موقعها الجدير بها كقوة إقليمية فعالة، وقوة اقتصادية ناهضة. ويبرز 

في أوسرراط أميركية، رسررمية وقريبة من الرسررمية، يقول بأن تركيا لم تعد بذات القيمة االسررتراتيجية التي كانت  مقابل اعتقاد

تكلفة التي تتحملها الواليات المتحدة جراء العالقة التحالفية العليها أثناء الحرب الباردة، ال للناتو وال للواليات المتحدة، وأن 

ات االسررررتراتيجية األميركية يمكن إهمالها من الحسررررابأن تركيا  باختصررررار، يرى هؤالء مع تركيا أكبر بكثير من مردودها.

 عواقب تذكر.  أن يكون لذلك دون

 

على أية حال، ليس السرررررائد في وزارتي الخارجية والدفاع األميركيتين.  هذا الرأي،أن إلى دالئل عديدة تشرررررير  بيد أن هناك

بومبيو، بعد ات وزير الخارجية األميركي، (، في تصريحااألقل، دبلوماسي  حة )واضحة، على وربما ظهر ذلك بصورة واض

 3األسرررررريرران في سررررررنغررافورة، ) وزراء خررارجيررةاللقرراء الررذي جمعرره بنظيره التركي، جرراووش أغلو، على هررامش مؤتمر 

أن تركيا ببومبيو  حفقد صررر  (، بعد يومين فقط من إعالن العقوبات األميركية على الوزيرين التركيين. 2018 آبأغسررطس/

قصد بها سوى إظهار حجم ما توليه إدارة ترامب للواليات المتحدة، وأن خطوة العقوبات لم ي   اا استراتيجي  كانت وستظل حليف  

  نسون، وأن الخالفات بين البلدين يمكن أن تحل بالتفاوض خالل فترة قصيرة.  من اهتمام بقضية القس بر

 

إلدارة ترامب، ليس ثمة حليف يمكن االعتماد  الغريب ، وبغض النظر عن النهج الدبلوماسرررريلواليات المتحدةبالنسرررربة إلى ا

وتماسرررك مؤسرررسرررة الدولة، أو  هاثقلسرررتان، سررروى تركيا، سرررواء باعتبار ل الحزام الممتد من البلقان حتى باكعلى طو عليه،

ق في الشر سواء للواليات المتحدة، اا استراتيجي  وفي وقت عودة روسيا لتشكل تحدي  باعتبار التاريو وعمق العالقة التحالفية. 

 البلقان، وتصاعد التوتر مع إيران، تزداد الحاجة لتركيا أكثر من أي وقت مضى. البلطيق، أو أو شرق أوروبا، أو األوسط، 

عيد المدى، إيراني ب-روسرررري، أو تفاهم تركي-تحالف تركي أن توقعات تبلور قطاع مؤثر من األميركيينرك ، يداموضرررروعي  

ستراتيجي معها في  فتركيا ال تحتفظيست سوى مخاوف مبالغ فيها. ل بخشية تاريخية من روسيا وحسب، بل هي في تدافع ا

البلقان والقوقاز. ويكفي النظر إلى الموقف التركي من المسألة األوكرانية للتأكد من حجم الهوة التي تفصل بين رؤية كل من 
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هما كانت البراغماتية التي تستند إليها سياسة تركيا تجاه إيران، فالن حجم التنافس بين الدولتين تركيا وروسيا لمصالحها. وم

 في المشرق العربي والخليج أكبر بكثير من إمكانية والدة تفاهم بعيد المدى بينهما.

 

يات فالوالالواليات المتحدة. من الصررررالت التي تربط تركيا بتعقيد ال الشرررربكة بالغة ليس من الصررررعب رؤيةمن جهة أخرى، 

، وقوة بالغة في سررررياسرررراتها الخارجية، لم تزل الالعب الرئيس في الشرررررق األوسررررط امؤخر   المتحدة، بالرغم من كل التخبط

القوة وفوق ذلك، الواليات المتحدة هي ويمكن بالتالي أن تجعل حركة تركيا اإلقليمية أكثر صررررررعوبة.  التأثير في البلقان.

وقد لعبت العالقة إلى الحكام الروس.  اية، إن عادت خياالت التمدد جنوب  قادرة على لجم طموحات روسررريا التوسرررعالوحيدة ال

 لصالا تركيا في أوروبا خالل العقود القليلة الماضية. اا إيجابي  األميركية دور  -التركية

 

ما يصل  لتلبية المحليةوتعتمد تركيا على صناعتها  تنمو بصورة مطردة.صناعة السالح التركية  فالني قطاع التسلا، أما ف

من  اخصرروصرر  ل تركيا تسررتورده من الخارج، واتز ية. ولكن هناك مسررتوى من السررالح البالمئة من حاجاتها التسررليح 60إلى 

يب وتسليا على بنية وتدر اا عميق  ا، أثر  ما يقارب السبعين عام   تركت عضوية تركيا في الناتو، طوالالواليات المتحدة. وقد 

 ال يمكن تغييره بسهولة. وهو ما وتفكير الجيش التركي،

 

بالرغم من البعد الجغرافي، الشررررررريك القوة االقتصررررررادية األكبر في العالم، إضررررررافة إلى ذلك كله، تعتبر الواليات المتحدة، 

. وقد ظهرت دالالت هذه 2017العام في من الدوالرات  ابادل تجاري تجاوز العشرررررررين مليار  التجاري الخامس لتركيا، بت

، عندما أعلنت السرررلطات 2018 في األسررربوع األول من أغسرررطس/ آبعلى قيمة الليرة التركية، العالقة التجارية واضرررحة 

 ارسرروم  ن رسرروم، بعد أن فرضررت أنقرة بدو إلى السرروق األميركيةولها األميركية بدء مراجعة للسررلع التركية المسررموح بدخ

على رفض واشررررنطن اسررررتثناء تركيا من زيادة التعرفة على واردات الحديد والصررررلب من أوروبا  ارد   ،على سررررلع أميركية

   والصين والمكسيك.

 

مسرررررتوى يجعل من المسرررررتبعد أن االعتماد المتبادل بين تركيا والواليات المتحدة، في عدد من الصرررررعد،  أخرى، يبلغ عبارةب

أو حتى في تغيير جوهري في طبيعة  ،في العالقات بات الناجمة عنها إلى قطيعة وشرررريكةسررررون والعقونرأزمة القس ب تؤدي

ثمة ثقة تركية متزايدة سرررررريزداد وأن مراحل التوتر سررررررتتكرر.  بين البلدين هذه العالقات. ولكن المؤكد أن حجم الخالفات

ع عالقاتها في الساحة الدولية، ينقرة أكثر رغبة في تنوبالنفس، وسعي حثيث إلى لعب دور مؤثر في اإلقليم. وهذا ما يجعل أ

القوى الكبرى ومنظمات التعاون االقتصررررررادي واالسررررررتراتيجي متعددة مختلف إقامة نوع من التوازن في العالقات مع في و

واختلفت األطراف. وكلما ازداد مسررتوى الثقة بالنفس وتسررارعت خطوات السررياسررة اإلقليمية، اصررطدمت سررياسررات البلدين 

 استحقاقات هذه السياسات.

 


