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 مقدمة

ل ركيا تحاوأن ت وترى ،الورقة تفاعالت العالقة التركية األمريكية بعد قرار االنسحاب األمريكي من سوريا تناقش هذه

نقرة ، وتركز ألحمايةالبسط نفوذها على منطقة آمنة شمال سوريا تنهي من خاللها قوة وحدات  االستفادة من تداعيات القرار

مكافحة تعهد بعلى بناء حوار مباشر بين أردوغان وترامب، وعلى مجموعة من المبادرات مثل ال بهدف تحسين العالقات

ولكن ، 400س أ العمل على إيجاد صيغة ال تضر بواشنطن فيما يتعلق بصفقةوتعزيز التجارة البينية و ة"تنظيم الدول"

 400س أقة صف بسبب تهديداتها ألنقرةفي حماية ما استثمرته في شمال سوريا و واشنطنهناك عوائق تتمثل في رغبة 

 جالوريا يبدو مؤال سخيار الحملة العسكرية التركية شم فإن هذه وفي ظل حالة التباحث.F35قد تهدد صفقة طائرات  التي

قات ستقبل عالمعارضة كافة األطراف الموجودة في الساحة له. ولهذا فإن مبسبب صعبا ، كما يبدو لحين وضوح المشهد

بين  ت الجاريةمحادثاأنقرة وواشنطن والسياسة التركية تجاه سوريا والالعبين المهمين فيها سوف يعتمد بشكل كبير على ال

 ير مساعدةلغموض غك فإن البيئة الحالية للعالقة التي تحتوي على خالفات وتهديدات وكثير من اومع ذل أنقرة وواشنطن.

 على ترميم الثقة المتدهورة.

 منعطفات في العالقة

 بتوقعات ث بدأتت العالقات التركية األمريكية في الفترة المنقضية من حكم الرئيس دونالد ترامب بمراحل عدة حيمر  

بعد  مرحلة ما ديدا فيوتح باراك أوباما السابق جديدة من العالقات بعد أن سادها التوتر في فترة الرئيسصفحة فتح ب تركية

ة في ة نفسها خاصإلى مرحلة خيبة األمل بعد استمرار السياسالعالقة في عهد ترامب ، ثم انتقلت 2016تموز  15انقالب 

 س برانسونمة القمن أزمة التأشيرات إلى أز ؛لة من األزماتملفات تنظيم غولن وحزب العمال الكردستاني، ثم دخلت مرح

في ن لطرفاافيما نجح و ،دل أزمة شهريابمع ، وقد كانت األزمات تحدثوإن كانت محدودة وصوال إلى عقوبات متبادلة

 لعالقة معاية مثل والرئيس قديمةال خالفاتال عددا من تجاوز بعض األزمات مثل أزمة القس برانسون وأزمة التأشيرات فإن

أزمات لت زاما ا بينم استمرت (خلق بنكالشعب )وأزمة مصرف  غولن تنظيمحزب العمال الكردستاني في سوريا وملف 

 وتشهد الفترة الحالية حوارا مكثفا بين الطرفين. ،تتولدجديدة 

ترامب بأن  األميركي ارة األمريكية والرئيسإقناع اإلدالواقع لم تتخل تركيا عن سياستها القائمة على ضرورة  في ظل هذا

وذلك بالرغم من اعتمادها على خيارات موازية للتحوط ومنع خلق  ،والتعامل معها هو الخيار األفضل مع أنقرة التنسيق

 ، والمبعوث األميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري )األناضول(خلوصي أكاروزير الدفاع التركي، محادثات حول سوريا شهدتها أنقرة بين 
 

https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2019/3/2/%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2019/3/2/%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%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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مع روسيا في عمليات درع الفرات وغصن الزيتون وتنسيقها عالقاتها  ومن هذه الخيارات، واقع ال تستطيع التعامل معه

في  سيطول وربما يكلفها الكثيرللمباحثات مع واشنطن  المصاحب ومناطق خفض التصعيد، حيث أدركت أنقرة أن االنتظار

وخير دليل على ذلك اتفاقات منبج بينها وبين اإلدارة األمريكية منذ عهد أوباما ، واقع أكثر صعوبة على األرض وجودحال 

 التي لم تنفذ حتى اآلن.

 حابما بعد قرار االنس

قطة تحول ن بمثابة 2018ديسمبر  19في  كانت لحظة إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قرار االنسحاب من سوريا

 نسيق معهاالل التحاولت تركيا إخراج الصورة النهائية لالنسحاب من خقد و ،مع واشنطن وبارقة أمل لتركيا في عالقتها

غان يسين أردوين الرئمن العملية، بل واعتبر األتراك أن االتصال الهاتفي بوبطريقة أقرب لرؤيتها لتكون الرابح األكبر 

لوجود ا ئحيث ذكر أردوغان مساو ي تحفيز ترامب على قرار االنسحابكان له دور ف، 2018ديسمبر  14في  وترامب

 .(1) ك اآلن في سوريا، ونحن انتهينا"أصبح لاألمريكي في سوريا ليرد عليه األخير "كل شيء 

 ريةتها العسكمام حملأأو حتى إزاحة لعائق كبير  واعتبرته مقدمة لمرحلة جديدة من العالقات-لم تكد تركيا تفرح بالقرار 

اف دأت أطرحتى ب -للتخلص مما تعتبره أهم مهددات أمنها القومي وحدات حزب االتحاد الديمقراطي شمال سوريا على

ع التراج لىترامب ع ليمية منها دولة االحتالل االسرائيلي بالعمل على حثومن دول إقاألمريكية عديدة من داخل اإلدارة 

 .(2) كية"ذطريقة األمور ب سنبطئوهو ما عبر عنه السيناتور ليندسي غراهام بقوله "ه عن القرار أو تغيير طريقته وشكل

ل كيا في حاديد تروهو ما حدا بترامب بته ،في هذه األثناء كانت تركيا مستمرة بالتلويح بجاهزيتها لبدء حملة عسكرية

 أقدمت على ذلك.

بعض  راءبإجكية قامت اإلدارة األمري ،في سياق بدا فيه ترامب يحاول تعديل قرار االنسحاب بإحداث نوع من التوازنو

رة على للسيط ربيةانشاء قوة علم تنجح من قبيل جرت عدة مناورات وقد  .تنفيذ القرار بإبطاءترامب  المناورات حيث قام

تسيطر  وروبيةحاولت واشنطن الضغط على دول أوروبية لتشكيل قوة أ ، كماحدات الحماية الكردية شمال سوريامناطق و

تها ا ستسحب قوالكن الدول األوروبية لم تتجاوب وأعلنت أنه ،داخل الحدود السورية ا  كيلومتر 20على المنطقة بعمق 

ن مجة كبيرة مام مواألوروبية أن تعارض سياساتها مع تركيا قد يجعلها أ ك البلدانحيث تدر ،بانسحاب القوات األمريكية

لتركي في بروكسل بين وزير الخارجية ا 2019مارس  15الالجئين وقد ظهر هذا الحرص في اللقاء الذي جرى في 

لتركي اعاون ت إن "التمولود تشاوش أوغلو وممثلة االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني التي قال

  .(3) ن"جئواألوروبي مهم من أجل الحل السياسي في سوريا وليس فقط من حيث الال

بيض البيت األ ا أعلنفي هذا السياق ولتمهيد الطريق أمام األوروبيين للمساهمة بقواتهم في إقامة منطقة آمنة شمال سوري

 .(4) قت"جندي في سوريا لفترة من الو 200الم من نحو نه "ستبقي مجموعة صغيرة لحفظ السأ 2019فبراير  22في 

د ذلك بع آلمنة.نطقة ابشأن الم قاستمرار التنسيوقد جاء هذا اإلعالن أيضا بعد اتصال بين ترامب وأردوغان اتفقا فيه على 

 جندي. 400بقى قرابة تتم اإلعالن أن العدد الذي سي

رامب قرار تبولعل هذا الوجود لهذه المجموعة الصغيرة كان هو الطريقة الذكية التي تحدث عنها غراهام حيث أشاد 

التي  لسليمةاباالحتفاظ بقوة أمريكية صغيرة في سوريا ضمن قوة دولية معتبرا أن الرئيس أخذ بالنصيحة العسكرية 

رصة للتنسيق ف إلعطائهمبطاء عملية االنسحاب وذلك إتراك في ال يوجد مشكلة لدى األ.(5) تفادي المشاكلفي ستساعد 

لعدد غير كاف اجندي أمريكي واعتبروا أن هذا  400- 200لم ينظروا بتعنت كبير إلى بقاء وكذلك أيضا  ـ،واالستعداد

شأنه أن  من كاملكما أن هناك قراءة ترى أن االنسحاب األمريكي ال، للسيطرة على المنطقة وسيفتح لهم هامش المناورة

يث نشرت حقرار عن ال األمريكي . ولكن المشكلة تكمن في التحولجهة روسيا وإيران والنظام السورييترك تركيا في موا

ركيا حول بعد فشل التوافق مع ت جندي 1000بقاء على صحيفة وول ستريت جورنال أن اإلدارة األمريكية قررت اإل

لخطط مع ال إعداد وأكدت أنها تواصوزارة الدفاع األمريكية هذه االدعاءات  فيما نفتو، منطقة آمنة في الشمال السوري

رميم جزء ث حول تفإن هذا سيبقي حالة الثقة في درجات دنيا بالرغم من حدي، ومع دول التحالف ،وزارة الدفاع التركية

ت بين مسؤولين اءات التي جرمع كل عمليات التنسيق والمكالمات واللقو.(6) منها في المحادثات بين أردوغان وترامب

تهديدات  ا إلىووصلت أحيان ،أتراك وأمريكان فإن تفاعالت العالقة بعد قرار االنسحاب ترافقت مع خالفات وانتقادات

مع  400 سأوكذلك عزمها على المضي في صفقة  ،ة عسكرية شمال سوريازمها بشأن تنفيذ عمليحعندما أعلنت تركيا 

 ض أهم هذه التطورات:وفيما يلي نورد بع، روسيا
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 مالحظات التاريخ الخالف 

تداعيات قرار 

االنسحاب ونية 

تركيا تنفيذ 

عملية عسكرية 

 شمال سوريا

تركيا تندد بتصريحات بومبيو معتبرة إياها 

 في المعلومات". امقلق ا"نقص

يناير  4

2019 

"للقتل"  أكراد سورياردا على تحذير بومبيو من تعرض 

  .على أيدي القوات التركية

يناير  8  .رفض أردوغان مقابلة جون بولتون

2019 

بسبب تصريح بولتون أن االنسحاب األمريكي لن يتم 

حتى تضمن أنقرة سالمة المقاتلين األكراد ووصف 

 .أردوغان ذلك بأنه خطأ فادح

 ترامب يهدد بكارثة اقتصادية على تركيا إذا

 .هاجمت األكراد

يناير  14

2019 

 دعا ترامب األكراد إلى عدم استفزاز نفسه السياق في

 .تركيا

الموقف من 

 فنزويال

أردوغان يدعم مادورو ويعبر عن صدمته 

 .(7) من موقف ترامب

يناير  24

2019 

"تصريحات ترامب حول فنزويال أثارت صدمتي، فهو 

 شخص يؤمن بالديمقراطية".

تركيا بومبيو ينشر خريطة تظهر فيها 

 منقسمة إلى قسمين.

فبراير  5

2019 

نشر بومبيو على تويتر خريطة للدول التي اعترفت 

ة بغوايدو رئيسا لفنزويال وظهرت تركيا في هذه الخريط

 مقسمة إلى قسمين.

الواليات المتحدة تحذر رعاياها من السفر  تطورات سلبية

 .إلى تركيا

16 

فبراير 

2019 

من اإلرهاب واالعتقال "نحذر المواطنين األمريكيين 

 .التعسفي في تركيا"

تركيا تقاطع "برنامج أمني" بعد دمج 

 .القنصلية األمريكية بالقدس مع السفارة

مارس  2

2019 

واشنطن بقرارها رفض مواصلة المشاركة  أبلغت تركيا

ية في برنامج لدعم األمن الفلسطيني انطالقا من القنصل

 .(8) بالسفارة األمريكيةاألمريكية في القدس بعد دمجها 

طلب ترامب إخراج تركيا من "برنامج نظام 

م" الذي يسه ل دخول  األفضليات المعم 

)يدخل  .صادراتها إلى السوق األميركية

 .القرار حيز التنفيذ بعد شهرين(

مارس  5

2019 

غ  ِّ رة اقتصاديا بما يكفُسو  ي" الطلب بأن تركيا "متطو 

 مؤه لة لالستفادة من برنامج الدعم من ثم فهي غيرو

(9). 

 أن ترامب أصدر تعليماتهإلى وقد أشارت مصادر تركية 

خراج تركيا من إبدراسة مسألة  2018في أغسطس 

وأن  ،نظام األفضليات عندما بلغت أزمة القس ذروتها

بسبب انعدام مؤخرا هذه التعليمات وضعت قيد التطبيق 

 ويجري حاليا العمل على، التواصل بين مفاصل اإلدارة

ب لغاء القرار نظرا لتعارضه مع اتفاق أردوغان وترامإ

وأن  ،مليار 75على رفع حجم التجارة البينية إلى 

القرار له انعكاسات سلبية على بعض المنتجين في 

المتعلق  تبريرلكن هذا ال .(10) الواليات المتحدة

 .بالتواصل بين مفاصل اإلدارة ليس مقنعا إلى حد ما

ميالنيا ترامب تزور مدرسة تابعة لجماعة 

 .غولن في أوكالهوما

مارس  5

2019 

 Dove School of مدرسة ميالنيازارت 

Discovery  التابعة لتنظيم غولن في أوكالهوما 

 .حملة في مجال تنمية الطفلضمن 

الضغط على 

 إللغاءتركيا 

س أصفقة 

400 

 قيادات عسكرية تطالب بعدم تسليم طائرات

F35 لتركيا. 

مارس  6

2019 

 .400س أبحجة إصرار تركيا على صفقة 

إضافة إلى عدم  F35طائرات التي تشكل خطرا على 

 الناتو.إمكانية دمجها مع أنظمة 

منعا لتعرض اتصال مايك بنس بأردوغان 

  .تركيا لعقوبات

فبراير 

2019 

ولكن  400 سأطلب من أردوغان التخلي عن صفقة 

 قاطعا. أردوغان رفض رفضا
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الخارجية األمريكية تهدد تركيا بعقوبات 

 .400 سأحال مضيها في شراء 

مارس  6

2019 

 تهديدات: 3احتوى 

 ئرةفي برنامج إنتاج الطا ة تركياإعادة تقييم مشارك -

(35F) 

تسليم أسلحة أخرى في  عدم احتمالب التهديد  -

 المستقبل لتركيا.

مكافحة في إطار قانون ات احتمال مواجهة عقوب -

بسبب  (CAATSA)ت بالعقوبا أعداء أمريكا

 .(11) التعاون مع وزارة الدفاع الروسية

 2019جدول يوضح أهم الخالفات التركية األمريكية منذ مطلع عام 

 

ا بعد وريا منالحظ من خالل األحداث والخالفات التي عرضت في الجدول أعاله أن الخالف مستمر حول مستقبل شمال س

إلقليمية اإضافة إلى خالفات أخرى في المواقف تجاه عدد من القضايا  400س أهناك خالفات حول صفقة االنسحاب و

 والدولية.

، نهاع أو غي بت تركيا ااستُبعدت منهوبالتزامن مع هذه التطورات يمكننا اإلشارة إلى تطورات تتعلق بالترتيبات اإلقليمية 

لمحور ا، حيث رأت تركيا نفسها في ومنتدى غاز شرق المتوسط وقمة وارسو ،وسطاألالشرق في مثل جولة بومبيو 

 .نفسه في قمة سوتشي التي جرت في التوقيت حضرت كما ،المضاد

ن يياألمريك نظرائهماللقاءات بين المسؤولين األتراك وفقد كانت  ؛على الجانب اآلخر واألكثر تفاؤال بمستقبل العالقات

هم جاريد على رأسن إلى أنقرة وييوقدوم المبعوثين األمريك ،الهاتفية بين أردوغان وترامبوكذلك المكالمات  ،مستمرة

ر مع الحوا وحرص من الجانبين على االستمرار في شير إلى حوار مكثف بين الطرفين، وهو ما يكوشنير وجيمس جيفري

 .خشية تركية من تضييع الوقت

 المقاربة التركية

 التعامل مع اإلدارة األمريكية على عدة أمور أهمها:في تعتمد المقاربة التركية 

 حوار مباشر بين الرئيسين  -1

جال ترامب ور ة بينالتفرق يعتقد األتراك أن الحوار المباشر بين أردوغان وترامب قد يكون له نتيجة مفيدة معتمدين على

 اكغوركممثل بريت  ،إلى تفاهمن بعض الشخصيات التي يختلف ترامب معها كانت تشكل عائقا في الوصول ، ألترامب

نسحاب، رامب باالتوالذي استقال اعتراضا على قرار  ”تنظيم الدولة“الذي عينه أوباما مبعوثا للتحالف من أجل محاربة 

قد ذكر و. تفياالتي وقعت بعد التواصل بين ترامب وأردوغان ها اإليجابية من الشواهد والتطورات اعددكما أن هناك 

ا ا لم يك: "يمكننا الحصول على نتيجة من المحادثات مع السيد ترامب، وهذا مفي تصريحاتهمر أردوغان هذا األ ي فن متاح 

وجود عالقات ى ، مشيرا إل"أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترامب في الملف السوري... السابق

  .(12)" سهل علينا حل الكثير من المشاكلت"جيدة مع نظيره األمريكي 

بسبب ما  ي واشنطنترجح أن اللقاء سيعقد ف مقربة من البيت األبيضولكن مصادر  ،دعا أردوغان ترامب لزيارة أنقرةوقد 

 .وصف بأنه ضيق وقت ترامب بسبب االنشغال بقضايا تخص السياسة الداخلية

نطن في ي إلى واشالترك كما يعتقد أن الزيارة التي سيقوم بها بيرات البيرق وزير المالية واالقتصاد التركي وصهر الرئيس 

قاء ا في لخاصة أنه كان مشارك ،نيسان القادم للمشاركة في مؤتمر األعمال التركي األمريكي ستكون مهمة 14-16

هر نيسان في واشنطن خالل ش الذي سيعقد اللقاء ويرجح أن. (13) في أنقرة 2019فبراير  27أردوغان في -كوشنير

 القادم سيكون مهما في تحديد مسار العالقات.
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 النتيجة تاريخ المكالمة بين أردوغان وترامب

 .أمريكا ترفع عقوبات عن وزيرين تركيين وأنقرة ترد بالمثل 2018نوفمبر  2

 شيء شرح أردوغان المشاكل المرتبطة بالوجود األمريكي فقال له ترامب "كل 2018ديسمبر  14

رار قامب لك اآلن في سوريا ونحن انتهينا". )بعد ذلك بعدة أيام أعلن تر أصبح

 .االنسحاب(

 االتفاق على تنفيذ عملية االنسحاب من سوريا بما يتماشى مع المصالح 2019فبراير  21

من  متحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السالم"المشتركة، وأن الواليات ال

 جندي أميركي في سورية لفترة من الوقت بعد انسحابها. 200

تخفيف اللوم على تركيا بقضية صفقة باتريوت حيث قال ترامب  - 2019فبراير  21نفسها  المكالمة

يس لألردوغان إن عدم إتمام صفقة منظومة باتريوت بين تركيا وأمريكا 

بسبب السيد أوباما، لو أنه نجح في تمريرها من خالل بسببكم بل 

 .(14) الكونغرس لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم"

 .ةقبول ترامب عقد لقاء مع أردوغان بعد االنتخابات التركية المحلي -

خرى أيدة تعديل ترامب تغريدته التي هدد فيها تركيا بكارثة اقتصادية إلى تغر 2019يناير  15

 .التعاون االقتصادي مع تركياحول 

 ترامب مؤخرا –جدول يوضح عددا من النتائج اإليجابية بعد مكالمات أردوغان

 

  مبادراتالتقديم  -2

ول على ل الحصحاولت تركيا تقديم عدد من المبادرات لواشنطن من أجل تخفيف حدة التوتر ومحاولة لتقديم شيء من أج

في  ”ةالدول تنظيم“مكاسب أكبر من عملية االنسحاب األمريكي ومن هذه المبادرات التعهد بمحاربة أي ظهور لتنظيم 

ول صفقة جابي حوقد ذكر وزير الخارجية التركي أن أول رد إي ،مريكيةسوريا، واالستعداد لشراء منظومة باتريوت األ

قييمه في طن تم تمع أن هذا المسار لم ينجح ألن العرض الذي قدمته واشن باتريوت جاءهم بعد عامين من تقديم الطلب، 

قد و .ولوجيانقل التكنونتاج المشترك حاجات أنقرة من التسليم في الوقت المناسب واإلأنه هزيل وقديم وال يلبي على نقرة أ

 سبة"لشروط منااكانت  قال الرئيس التركي أن أنقرة "ال تزال منفتحة لشراء أنظمة باتريوت من الواليات المتحدة ولكن إذا

(15). 

كانت آخر  وقدي، ط في عملية االنسحاب األمريكيكما بادرت تركيا باالستعداد لتولي مهمة األمن في منبج وأخذ دور نش

س التركي ل الرئيوقد قا، تركية هي االستعداد لشراء األسلحة التي سلمتها واشنطن لوحدات الحماية شمال سوريامبادرة 

 .(16) اشترى العديد منها" تنظيم الدولة"هذه األسلحة يتم بيعها وقد بدأ ذلك بالفعل )..( مثال 

يكا قانون مكافحة أعداء أمرمن  ترى تركيا أنها يمكن أن تحصل على استثناء 400س أ بخصوص أزمة منظومةو

 ،نن الرئيسيوقد يكون هذا الموضوع موضع نقاش بي .التعاون مع وزارة الدفاع الروسية بسبب (CAATSA)ت بالعقوبا

 نعلى اعتبار أ ،لمقبلاالشهر وعلى األغلب أن اإلدارة األمريكية تحاول أن تنقل هذه األزمة إلى طاولة الناتو في اجتماعه 

شكل ب 400سأ عمعالجة موضوفي تركيا تخاطر بأمن الناتو. وفي هذا السياق أرسلت أنقرة رسائل لواشنطن أنها راغبة 

في شاكل الجميع وأن نقل الموضوع للناتو سيفتح الكثير من الم، F35ير على صفقة طائرات ال يضر بواشنطن ودون التأث

لى حدودها عفقط لحاجتها لنظام دفاعي قوي  400س ألمنظومة  إن استخدامهاول وتحاول تركيا الق غنى عنها حاليا.

نان التي ع اليوتوازن م إلحداثالجنوبية وهو أمر منفصل عن نظام الدرع الصاروخي لحلف الناتو، كما أن تركيا بحاجة 

 .300س أتمتلك 

حرمان من مع ال 400س أ أفضل من F35مع طائرات  تكنولوجيامع أن واشنطن تلوح بأن خيار باتريوت بدون و

ليس فقط ألنها حازمة في تنويع مصادرها العسكرية أو ، 400س تأ أن تتراجع تركيا عن صفقة عيتوقفال F35 طائرات 



 7 

  واشنطن بتسليم تركيا طائرات عنها تلزمبل ألنه ال يوجد ضمانات في حال تخلت تركيا ، أن الصفقة شارفت على االنتهاء

F35 .فضال عن كونها نقطة تحول في العالقة مع روسيا 

اق بين جرى االتف وقد ،ةوفي سياق الحديث عن المبادرات بادرت تركيا باستعدادها لرفع التجارة البينية مع الواليات المتحد

ليار دوالر م 75 مليار دوالر إلى 22العمل على تعزيز العالقات االقتصادية ورفع التجارة البينية من  علىالرئيسين 

 .(17) سنويا

 التلويح بمخاطر عدم التنسيق معها -3

نطن قدم واشوبهذا ت واشنطن مع موسكو تفاوضاألمريكي معها هو من خالل ترى تركيا أن الخيار البديل عن التنسيق 

م السوري ى النظاتقدم ميليشيات الحماية التي دعمتها ودربتها إلى نظام األسد المدعوم من إيران كما إل شمال سوريا

ن لذلك وسيكو طهران هستمألوروسيا على طبق من ذهب. بمعنى أن الفراغ الذي ستتركه واشنطن بدون التنسيق مع أنقرة 

 شنطن.دال من وابروسيا أثر على تزايد النفوذ الروسي في المنطقة مما سيدفع جميع الالعبين في المنطقة لتقوية عالقاتهم ب

وجات د من مفي هذا السياق لوحت أنقرة أيضا بمخاطر عدم التنسيق معها من قبل الدول األوروبية واحتماالت مزيو

 الالجئين والمشاكل األمنية للقارة األوروبية.

 خيار المجازفة بالحملة العسكرية  -4

، اواجه تركيتات التي في صدارة التهديد ،الحدود الجنوبية لتركيااعتبار وجود وحدات الحماية على يعتمد هذا الخيار على 

 ترفضلطرق، وابكل  احمايتهحاليا تحاول ا، وسلحته ابعد أن دربته وحدات الحمايةنهاء تنظيم إأن واشنطن ال تقبل و

 الدولي على لفويتوقع أن يكون الخيار المطروح هو سيطرة للتحانة، ماآلمنطقة العلى بالسيطرة تركيا واشنطن طلب 

. لية عسكريةعمب مهاقيا ويزيد رفض تركيا لهذا الخيار من احتمال .المنطقة اآلمنة بمشاركة تركية وبحماية جوية أمريكية

م مع ي تصادأخوف أنقرة من حدوث  ع تركيا عن تنفيذ عملية عسكرية فإنأن الوجود األمريكي القليل قد ال يرد ومع

 عتراضا منالقى ية تالعائق الوحيد أمام أنقرة فحملتها العسكرهذا أيضا ليس لكن و ،بيرايعد عائقا ك القوات األمريكية

ع تأجيل وسية مروسيا وإيران والنظام السوري، وقد شهدت األسابيع األخيرة توترا على مستوى العالقات التركية الر

د تشتت قي إدلب كما أن أي تطورات ف إدلب.زيارتين لوزير الخارجية الروسي ألنقرة على خلفية خالفات حول الوضع في 

 .أي عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا

حملة بو أ 400س أ إمضاء صفقةبسواء  ؛تحتاج تركيا في حال إصرارها على أي خطوة تتحدى فيها الواليات المتحدة

ارها الستقر اختبارات أكبرإلى مراعاة عدة أمور أولها تعرض اقتصادها لهجمات قاسية وكذلك  ،عسكرية شمال سوريا

ون إال نها لن تكأكما  يةمع أن الحملة العسكرية لم تسقط من الخيارات التركية فإنها غير مرجحة في الفترة الحالو الداخلي.

 .قلعلى األ ثالثبعد وصول العالقة مع واشنطن إلى حالة متردية وهو ما لن يتضح إال بعد فترة شهرين إلى 

 خاتمة 

فقة فاصيله وصتيا بكل من تنظيم غولن وشمال سور حول كافة الملفات العالقةيتوقع أن تستمر المباحثات التركية األمريكية 

 نوعقدإنهم يفبصعوبة هذه المباحثات األتراك  وفيما يقر (،خلق بنك) الشعب وقضية مصرف والتجارة البينية 400س أ

لى األقل تتولى عملية كيلومترا ع 30منة بعمق وفيما تريد تركيا منطقة آ ،غانآماال على الحوار المباشر بين ترامب وأردو

 تنتظر حتىإن تركيا سفولذا  بعد، لم يتبلورلقوات التي ستمأل الفراغ النهائي لالنسحاب األمريكي وا الشكلفإن  ؛رقابتها

  تتبين مالمح ذلك وحتى ينعقد لقاء أردوغان وترامب.

 إلرضاءا ممنهما تقديم شيء طرف ويحاول كل  بينهما تجنب أي استفزازات توتر العالقةتحرص أنقرة وواشنطن على 

 د في القرارالخالفات القائمة وحالة التردسبب وب هنفسالوقت ولكن في  ،لثقةاترميم لكما تجري محاوالت  ،اآلخر

 الت.ما زالت غير مناسبة للحفاظ على هذه المحاو، فإن بيئة العالقات بينهما األمريكي

 

 .باحث مختص بالشأن التركي، محمود سمير الرنتيسي*
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