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  ةمدقم
 

سيادتها معادلة توازن حساسة في عالقاتها مع كل من روسيا والواليات المتحدة بحيث تراعي الحفاظ على  إقامةتحاول تركيا 

الجانب كما -تحاول و دون أن تتعرض لضرر المواجهة مع قوة كبيرة، مصالحها ومواجهة التهديدات التي تتربص بهاو

على هامش قمة و-وفي هذا السياق  .لمعطيات واألولويات الجديدةدة تعريف العالقة من خالل إدراك اإعا -اآلخر من العالقة

ا تركيا "شريك   ،فالديمير بوتين ،اعتبر الرئيس الروسي -في األرجنتين 2018 كانون األول/في مطلع ديسمبر العشرين

عالقات بالده بالواليات  ،رجب طيب أردوغان، بعد اللقاء األخير مع دونالد ترامب ،وصف الرئيس التركيا" فيما موثوق  

من قبيل الشراكة الموثوقة  شك فيه أن هذه األوصاف واالعتبارات ومما ال .(1)المتحدة األميركية بـ"التحالف االستراتيجي"

الختبار مع ظروف الخضوع ل إال بعدسواء في الوقت الحالي أو في المدى القريب ال يمكن اعتمادها  والتحالف االستراتيجي

نجد أن الملفات اإلقليمية سواء في سوريا أو على صعيد العالقة مع إيران  ،وبناء على اإلدراك الجديد لحقيقة العالقة .الواقع

وهو ما ا معه ارجية التركية الجديد متناسب  يكون سلوك السياسة الخوس بهذا اإلدراك سعودية ودول المنطقة سوف تتأثروال

  ستؤكده الخطوات العملية في تطورات المنطقة.

 

 ؟ناموثوق ناهل روسيا وتركيا شريك

ولكنها أكثر  عند الحديث عن بعضهما البعض حول فكرة الشريك الموثوقبين روسيا وتركيا  معلنة نظرة متبادلةوجد ت

ا خالل اتفاق مشروع خط الغاز فقد قال أردوغان أيض   ؛منها في السياسة التجارة أو ا عند الحديث عن مجال الطاقةحضور  

كما نجد  .(2)"اا موثوق  تركيا تعتبر روسيا شريك  "الطبيعي "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، أن 

وحتى قبل إصالح العالقات على إثر إسقاط  من الطرفين كانت حاضرة منذ عدة سنواتوالمتبادلة أن هذه النظرة المعلن عنها 

كانون /في ديسمبر ،ألكسندر نوفاك ،فقد قال وزير الطاقة الروسي ،2015 تشرين الثاني/نوفمبر في ،تركيا للطائرة الروسية

ا مع لدينا عالقات جيدة جد  " :امضيف  ة نقل الغاز الروسي إلى أوروبا ا في عمليا موثوق  شريك   أن تركيا تعتبر ،2014 األول

 )الجزير(
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ا على عدم االعتماد فإن تركيا حريصة أيض   ،وحتى في مجال الطاقة والغاز .(3)"ا في قطاع الطاقةنا األتراك خصوص  ئشركا

% من 55ا حالي   منها تستورد التيعلى روسيا بشكل كبير بل على العكس تخطط تركيا للتقليل من االعتماد على روسيا 

من المتجه عبرها  من الغاز الروسي مع الخط الجديد "السيل التركي"ولهذا لن تزيد تركيا حصتها  ؛احتياجاتها من الغاز

 2019في نهاية  ا عبرهاأوروب، بل إنها ستزيد حصتها من الغاز األذري المتجه إلى 2019في نهاية  اأوروبإلى روسيا 

اعتمادها على الغاز الروسي إلى  أنقرة لمن المحتمل أن تقل    ،وبهذا .الذي تؤيده واشنطن "TANAPا من خالل خط "أيض  

ب بقية دول شرق المتوسط تجتذ ،وبالتالي .(Hupللطاقة ) امحوري   االغاز تسعى تركيا أن تكون موزع   ي   وبخط   .(4)40%

حدود يكون عملها مع روسيا في هذا المجال يتجاوز  ،وبهذا -ويستدعي هذا تحسين العالقات معها-المرجح تصديرها للغاز 

أن هذه خطوة جيدة  اأيض  ، وبتقليل اعتمادها على روسيا ترى محور توزيع عالمي للطاقةإقامة إلى  الروسية-العالقات التركية

 أمام العواصم الغربية.

 

في توتر عالقة تركيا بالغرب وبالواليات  -التي ال تخلو عالقاتها مع تركيا من الخالفات- وجدت روسياعلى الصعيد السياسي و

فأعلنت عن التضامن مع تركيا بعد محاولة االنقالب  غربيةالمتحدة على وجه الخصوص فرصة إلبعاد أنقرة عن العواصم ال

، ودخلت مع وأعطت الضوء األخضر لعمليتين عسكريتين تركيتين في شمال سوريا ،2016 تموزيوليو/ 15في  ،الفاشلة

ا نهأا كما مع تركيا حول هدنة في إدلب، كل من تركيا وإيران في تفاهمات آستانة وسوتشي، واستطاعت التفاهم ولو مؤقت  

الواليات من  الدفاعية بعد انحسار آمال تركيا في الحصول على نظام باتريوت 400س إاستطاعت عقد صفقة منظومة 

 ن تركيا توجهت نحو روسيا.إ :استياء واشنطن إال أنه ال يكفي للقول أثار بالرغم من أن هذا التقارب والتعاون المتحدة

 

تركيا  سياق الحديث عن نظام باتريوت أن فيا هنا أيض  وبينما ترى أنقرة أن المحافظة على التوازن هي الصيغة األسلم نجد 

وأثناء حديثه عن أن منظومة  ،نيإبراهيم كال ،عن نغمة التوازن من جديد حيث صرح الناطق باسم الرئاسة التركيةرت عب  

أن تركيا لو جاءها عرض جيد من الواليات المتحدة حول نظام صواريخ ب ،2019ستصل لتركيا نهاية عام  400س إ

 .(5) بجديةمه باتريوت فسوف تقي   

 

فيها و يمكن لطرف منهما أن يتجاوز أ فيها وجهات النظر قاطعفي مواضيع تت ،الروسية-التركية قد يبدو موضوع الشراكة

ولكن درجة الموثوقية بين ا( نموذج   العسكرية في شمال سوريا)اتفاق إدلب وعمليات تركيا ا ممكن   ،نظير مصلحة ما قليال  

 ،يا وروسيا إلى عالقة شراكة استراتيجية أو تحالفانتقال العالقة بين تركصعوبات   عنفضال  البلدين هي المعيار المهم، ف

صعود وهبوط عالقة تركيا مع  :منها ،فإن عالقة الثقة بين البلدين ترتبط بعدة تعقيدات ،أكثر صعوبةيبدو  الذي مراألهو و

البلدين والتي  نملفات الخالف الموجودة بيو وعدم وجود رغبة لتركيا في ترك الناتو حتى في ظل االستياء الحالي،  الغرب

عملية للنظام السوري في  كان األمر على شفا انهيار لو دعمت روسيا) لحظة ومنها الملف السوري ةيمكن أن تتفجر في أي

 ،(انهاء مسار آستانة أساس  إالتوافق مع روسيا بموضوع إدلب و ركية على تركيا للتراجع عنيوجد ضغوط أمتا وحالي   إدلب

ا بين تركيا وروسيا إن كانت العالقات جيدة حالي   ،وبمعنى آخر .يةوروبورغبة تركيا في تحسين العالقات مع العواصم األ

 .مستقبال  فليس هناك ضمانات قوية الستمرارها بهذا الشكل 

 

فإن األزمة األخيرة مع الدول الغربية كشفت عن مشاكل اقتصادية لتركيا وهو األمر الذي ال يوجد فيه الكثير  ،أما األمر اآلخر

خطورة ولعل األمر األكثر أهمية و شاكل اقتصادية،ا لديها مفروسيا أيض   ،لدى روسيا لتقدمه لتركيا إلقناعها بالتحول إليها

اللعب على الخالف بين أنقرة وواشنطن وأن  ن وهو أن الحالة األفضل لروسيا هيت مقربة من الكرمليهو ما طرحته جها

صريحات ر تقد تفس   ،وبالتالي .(6) بالنسبة لموسكو بقاء تركيا "مهانة" في الناتو هو أفضل من انتهاء عالقتها بالحلف
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حول وصف الشريك الموثوق بسعي كل طرف لالستفادة من اآلخر من خالل مواصلة عالقة  ،أي تركيا وروسيا ،الطرفين

بداء حساسية تجاه التهديدات التي إووالتركيز على مواضيع التعاون في قطاعات كالطاقة والصفقات العسكرية  معهطبيعية 

ل طرف العمل على زيادة أمد يحاول كولكن رغم ذلك آفاق الشراكة  لمحدودية اولعل هناك إدراك   .كل طرف يتعرض لها

ا تسعى تركيا لالستفادة مما تقدمها لها عالقة جيدة مع موسكو لتحقيق مصالحها وخاصة وتحديد   .ومدى الشراكة قدر اإلمكان

 في المجاالت التي تمنعها منها العواصم الغربية.

 

 ؟اا استراتيجي  هل العالقة بين أنقرة وواشنطن تعد تحالف  

مما جعل وصف ا تقريب   2014منذ عام لقد تأثرت العالقة بين الواليات المتحدة وتركيا بالعديد من الخالفات واألزمات 

 اأيض   حتى عندما كانت الخالفات أقل في فترة ما بعد الحرب الباردةو غير دقيقا العالقة بينهما على أنها عالقة تحالف وصف  

 ا،عقوبات ضد بعضهما البعض مؤخر   تطبيق إلى حد األمور ولكن وصول ،كانت العالقة أقرب إلى التبعية منها إلى التحالف

بق الكثير من معان التحالف المتعارف عليها بين الدول من قبيل األهداف المشتركة وتزايد الخالف على ملفات محورية لم ي  

 ،عن عدم وجود قيم مشتركة كالليبرالية احالي   الالزم خالل األزمات، بل إن هناك حديث  تقديم الدعم اوالتهديدات المشتركة و

 على سبيل المثال.

 

قة بين تركيا والواليات العال في نيويورك تايمز حول ،رجب طيب أردوغان ،ن ما كتبه الرئيس التركيإ :ويمكن القول

العالقة بين تركيا والواليات المتحدة "كانت  من وجهة نظر تركيا المتحدة قد لخص مالمح العالقة الحالية ومسارها المحتمل

ولكن بالرغم من مساعدة تركيا للواليات  ،على مدة ستة عقود ماضية عالقة بين شريكين استراتيجيين وحليفين في الناتو

في تفهم واحترام ما يشغل  اا وتكرار  مرار  أخفقت  لواليات المتحدةفإن ا ؛أيلول/سبتمبر 11المتحدة في عدة مراحل خاصة بعد 

  .(7)"بال الشعب التركي من هموم

 

في  رت عن سياسات لم تحترم سيادتهاية التهديدات التي تواجه تركيا وعب  ميركلم تتفهم اإلدارة األ ،من وجهة نظر تركياو

 ومن ذلك: ،عدة مواقف

 وهو أمر ال يليق بحليف. ،ضد االنقالب بشكل مباشر وواضح عدم دعم تركيا أو التضامن معها -

 تسليم فتح هللا غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة االنقالب بالرغم من وجود معاهدة ثنائية.واشنطن لرفض  -

ع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض الفر ،آالف شاحنة سالح لحزب االتحاد الديمقراطي 5تسليم أكثر من  -

 عقود.ا مع تركيا منذ حرب  

 .(8) ندرو برانسونخالل التهديد بالعقوبات في قضية أالضغط على تركيا من  -

 

ه واشنطن وأنها البد أن تنب    "مهب الريح"وجدت تركيا أن شراكتها مع الواليات المتحدة أصبحت في  ،وأمام هذه الحالة

قال  ،وفي هذا السياقالتلويح بالبدائل. ع دود تارة أخرى ملعواقب هذه الحالة من خالل التحدي الخطابي تارة والعملي المح

من البحث  اوإزاء إخفاق الواليات المتحدة في وقف هذا التوجه من األحادية وعدم االحترام فإننا لن نجد مفر  " :الرئيس التركي

تركيا لتركيا أن  35ف إكما تحدث أردوغان في سياق رفض مجلس الشيوخ تسليم طائرات  .(9)"عن أصدقاء وحلفاء جدد

ا إلى أنه في حال عدم تحقق ذلك ستحصل على تلك المقاتالت من مكان آخر إذا لم تحصل عليها من الواليات المتحدة، مشير  

"يمكننا إيجاد البدائل لذلك، ولكن محاولة الواليات المتحدة ارتكاب مثل  :وقال أردوغان، فإن بالده ستنتج مقاتالتها بنفسها

 .(10)"ستراتيجية في حلف شمال األطلسي يعود عليها بالخسارةها االهذا الخطأ ضد تركيا شريكت
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 قدن العالقة إ فقط بلسم أن تحالف تركيا والواليات المتحدة هو تحالف باال (11) الطرفينفي  خبراء في العالقة ويرى

بل إن البعض اعتبر أن بين البلدين لم تعد موجودة  "العالقة الخاصة"، وأن "زواج بال حب" بأوصاف مثل أنها صفتو  

ية الحالية هي األولى التي تفهم حالة التباين في المصالح وتتصرف ميركوأن اإلدارة األالعالقة تحولت إلى عالقة خصومة 

كيا بالنسبة للواليات المتحدة أهمية تر  عن الملفات الخالفية بأنذلك فضال   سبب كان يتم تفسير اغالب  و .(12)ذلكبناء على 

 .ال يوجد تهديد مشترك يمكن العمل عليهأنه تراجع وفي أصبحت 

 

إزاء ي ميركوعلى الجانب األ ،ما ينبغي عليه القيام بهفإن كل طرف يقوم بدراسة  ،وفي سياق التغيير المحتمل من الطرفين

ية تجاه إيران والخالف ميركوالشعور بإضعاف السياسة األ 400س ء تركيا لمنظومة الدفاع التركية إاالنزعاج من شرا

 :هناك توصيات تدعو إلىكان  ،مستقبل شمال سوريا حول

تخدام واس  من العمل على بناء الثقة من خالل إدراك التحول الحادث في العالقةالعمل على إدارة التغيير في العالقة بدال    -

  من الدبلوماسية.الضغط بدال  

ة مع المصالح األمنية دم وجود ضمانات بتجاوب القيادة التركينجرليك الجوية في ظل عأتطوير بدائل عن قاعدة  -

 ية.ميركاأل

 ن عالقاتها مع وحدات حماية الشعب.نهي واشنطرفض مطالب تركيا بأن ت   -

  .(13)35طائرات إف نهاء التعاون مع تركيا حول برنامج إ  -

 

حيث استخدمت  ؛اها جميع  تطبق واشنطن نجد أنسية إزاء هذه التوصيات ميركلممارسات األل الو أجرينا فحص   ،وبالفعل

ق أزمة الليرة التركية، كما بدأت واشنطن في توسيع قواعدها العسكرية العقوبات على تركيا في قضية القس برانسون مما عم  

نجرليك، فيما عارض مجلس الشيوخ أمثل قاعدة "الحرير" في شمال العراق الستخدامها في حال حصلت مشكلة بخصوص 

لرغم من اعتراضات تركيا حيث بدأت لتركيا، أما دعمها لوحدات الحماية فقد استمر با 35ف إتسليم طائرات  يميركاأل

 .(14)نشاء نقاط مراقبة من أجل حماية الوحدات من أي عمليات تركيةا في إمشتركة معها وتشرع حالي   تدوريا

 

"يمكن لواشنطن وهو  ،يبدو أنه خط تعامل واشنطن مع أنقرةا من مالمح ما قد شيئ   ،ستيفن كوك ،يميركالباحث األوقد لخص 

 .(15)"، والعمل ضدهم حيثما يجباحيث يكون ذلك ضروري   حول األتراك، والعمل العمل مع أنقرة حيث ال يزال ذلك ممكن  ا
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 .ربيل، المصدر وكالة األناضولأمن التوسيعات في قاعدة الحرير في  اصورة أقمار صناعية تظهر جانب   :ردصملا

 

وبالرغم من انتهاء أزمة برانسون بتداعياتها وعودة اللقاءات بين الطرفين إال أن استمرار واشنطن في العمل بما يخيف تركيا 

الداعية  ،جيمس جيفري ،يميركفقد انتقد وزير الخارجية التركي تصريحات المبعوث األ ؛شمال سوريا ما زال عامل توتر

حبطوا مسار آستانة واتفاق إدلب، ت   أولها: ال ،ن له في لقاءاته في أنقرةين واضحتيسالتنهاء مسار آستانة، ووجهت تركيا رإل

 نشاء نقاط مراقبة شرق الفرات.إوثانيها: توقفوا عن دعم وحدات الحماية وعن 

 

ها من أن أنقرة وموسكو وطهران أصبحوا ئا عن استياتدرك أنقرة أن حديث واشنطن عن آستانة وإدلب ليس فقط تعبير  

من مسار جنيف( للجلوس في ن غضبها من سحب ألمانيا وفرنسا )ا عا تعبير  األكثر أهمية في سوريا وليس أيض   ينالفاعل

ا من المقايضة نوع   ةارسنظار عن تحركاتها شرق الفرات أو تريد ممبعاد األإإسطنبول مع روسيا وتركيا فحسب ولكنها تريد 

 دخل في إدلب".بمعنى "ال تتدخلوا شرق الفرات وأنا ال أت

 

ال تريد تركيا أن تدخل في تحد مع الواليات المتحدة وهي تحاول أن توصل رسالة من خالل توفير ما يلزمها من منظومات 

أنها قادرة على توفير احتياجاتها األمنية بطرق أخرى في حال تعذر الحصول عليها بدفاعية أو تنسيق مع روسيا في سوريا 

ا إلى إرسال رسائل التوازن في معظم القضايا ي وتسعى دائم  وروبالحبال مع واشنطن أو االتحاد األ ها لكنها ال تقطعئمن حلفا

فال يبدو أن أنقرة سوف تتساهل مع السلوك  ؛نشاء كيان كردي شمال العراقي إلميركا ما عدا موضوع الدعم األتقريب  

 ي إزاء هذا الملف.ميركاأل
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في كر أعاله كما ذ  وقد جاء هذا  ،أنها لم تتحول إلى روسياباألمنية أن تعطي رسالة  حتى على مستوى احتياجاتهاتريد تركيا 

 فلدى 400س ا ال يعني التخلي عن صفقة إلكن هذ ي لنظام باتريوت بجدية،أميركتركيا عن نيتها دراسة أي عرض حديث 

 .منظومة دفاع جوي واآلخر منظومة دفاع صاروخي :األول :احتياجان رئيسيان لتوفير أمنها -ا لخبراء أتراكوفق  -تركيا 

احتياج الدفاع الجوي المتعلق بإسقاط الطائرات التي تنتهك المجال الجوي أما استخدامها  400س وفيما تغطي منظومة إ

قررت  ،بفي هذا الجانولتغطية االحتياج  .كمنظومة دفاع صاروخي فهو غير ممكن ألنها غير متوافقة مع البنية التحية للناتو

لكن وتعتبر منظومة دفاعية أكثر فعالية، هي تتوافق مع أنظمة الناتو اإليطالية، ف-شراء منظومة يوروسام الفرنسيةتركيا 

سنين أما باتريوت فيمكن الحصول  10"االتفاق مع يوروسام طويل األمد، وألنه سيكون هناك إنتاج مشترك سيمتد األمر 

فحسب بل تريد المشاركة  باتريوت منظومةنقرة ال تريد الحصول على أفإن  ،ومع هذا .(16)"عليها خالل مدة أقصر بكثير

 .(17) وهو ما يزيد من صعوبة المسألة نتاج والحصول على التكنولوجيافي اإل

 

 اإلقليميالورقة الكردية في جوهر التوازن الدولي و

وبالرغم من التوصل التفاق بينهما حول منبج إال أن ما زالت المباحثات بين أنقرة وواشنطن مستمرة حول شمال سوريا 

رت األخيرة دوريات عت بها واشنطن، وبعد ذلك سي  لعدة أشهر بسبب عوائق تقنية تذر   ق في البداية وتأخرتطب  الخطة لم ت  

ية شرق أميركراقبة نشاء نقاط مإا يتم الحديث عن على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا وحالي   وحدات الحماية الكرديةمع 

خلوصي أكار، إنه يجب على واشنطن إنهاء عالقتها  ،الفرات وهي الخطوة التي ترفضها أنقرة حيث قال وزير الدفاع التركي

  .(18)بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، والتخلي عن نقاط المراقبة على الحدود الجنوبية لتركيا

 

فقد صرح رئيس األركان الروسي،  ؛الفرات منسجمة مع المخاوف التركيةا تبدو الرواية الروسية لألحداث شرق وهنا أيض  

"الواليات المتحدة تعمل على إنشاء كيان كردي مستقل شمالي سوريا، وتحاول المراهنة على بأن فاليري غيراسيموف، 

درالية شمال سوريا يبف األكراد السوريين إلنشاء كيان شبيه بدولة مستقلة شمالي البالد، ويقومون بتشكيل حكومة ما يسمى

 .(19)"الديمقراطية

 

ا على العمل ضد مصالحها فإن تركيا ترى في إصرار واشنطن على استخدام "الورقة الكردية" إصرار   ،وفي هذا السياق

إضعاف تركيا وإيران وحتى السعودية بعد  ه يتوجب وفق هذا المخططوترى تركيا أن ،ومصالح دول المنطقة عدا اسرائيل

وقد ظهر  ،ا في هذه النقطةوإزاء هذا التهديد المشترك لكل من تركيا وإيران بالورقة الكردية فإن البلدين يتضامنا مع  ذلك. 

 ،لي يلدرم. وفيما يتعلق بالعقوبات على إيرانع بنرئيس البرلمان التركي روحاني والرئيس حسن هذا األمر في تصريحات 

ا من قرار حظر شراء النفط اإليراني كعامل جيد في تقليل احتماالت التوتر و مؤقت  دول أخرى ول 7فقد جاء استثناء تركيا مع 

 مع واشنطن.

 

سرائيل إللتعاون مع هناك استياء تركي ليس فقط من توجيه الواليات المتحدة لدول الخليج  ،اأيض  في سياق الورقة الكردية و

ا في دفعهم لتمويل وحدات بل أيض   فحسب ترك من إيرانبحجة العمل ضد التهديد المش يةنلتنازل عن القضية الفلسطيوا

ويزيد ذلك بالطبع من االحتقان د العشائر العربية في شمال سوريا وهو ما يهدد تركيا بشكل مباشر. الحماية الكردية ض

  بسبب تداعيات قضية خاشقجي.الموجود أصال  
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 20وزارة الخارجية التركية من السعودية تسليم  طلب وترات بين تركيا والسعودية بعد التطور المتمثل فيوقد زادت الت

وتؤذن هذه الخطوة بتوتر أكبر في العالقات  قديم الملف إلى المستويات الدولية،لت وتأكيدها االستعدادا في قضية خاشقجي، متهم  

لمان. ولكن تركيا محمد بن س ،السعودية وبتوتر مع إدارة ترامب الذي يصر على دعم موقف ولي العهد السعودي-التركية

وفي محاولة إلرسال  دون اإلضرار بالعالقة مع واشنطنعبر جعل الضغط يأتي من العواصم الغربية تريد متابعة هذه القضية 

 له واشنطن في الشرق األوسط والذي يعتمد من وجهة نظرها على حلفاء ضعفاء ومفتقدينرسالة السخط من المحور الذي تشك   

 ،ر زيارة رئيس المخابرات التركيةفس  وبهذا يمكن أن ت   لتركيا، ئالعمل مع هذا المحور المناوب تخطئللشرعية، وأن واشنطن 

في جوانب وللتنسيق طالعهم على تفاصيل معينة يه وأعضاء في مجلس الشيوخ إلإه مع مديرة السي آي ؤوالتقا ،هاكان فيدان

ية للتخلي عن موقفها ميركمن الضغط المدروس على اإلدارة األلوضع المزيد تهدف أنقرة  ويبدو أنعملية اغتيال خاشقجي. 

  .الجديدة التي ترى أنها تستهدفها ا من المعادلة اإلقليميةغير شيئ  ا على أمل أن تا دولي  تحدث تحرك  وبالتالي 

 

 خالصة

تعمل تركيا على نسج خيوط معادلة توازن صعبة بين تلبية احتياجاتها في مجال األمن والطاقة من خالل العمل مع روسيا 

بنفس الوقت بإرسال رسائل لواشنطن والعواصم أنقرة وتقوم ا لمخاوف تركيا األمنية أكثر مما تبديه واشنطن، بدي تفهم  التي ت  

في أهميتها االستراتيجية وفي قدرتها على إيجاد البدائل، مع العمل على عدم اندالع أي أزمة في  الزهد بخسائراألوروبية 

ظل الحاجة إلى االستقرار السياسي واالقتصادي من أجل تطبيق الخطط المتعلقة بالمكانة الدولية واالقتصاد والطاقة وهو ما 

وتحرص تركيا على الحفاظ  .ة واالتحاد األوروبي بالدرجة األولىدول المنطقتحسين العالقات مع و الحفاظ على التوازن يحتم

نشاء كيان إعلى اإلنجاز المتمثل بالتوافق الذي حققته في إدلب وتبدو أكثر مرونة في التعاطي مع مختلف القضايا عدا قضية 

ديمقراطي الكردية عامل توتر ي شرق الفرات وحماية وحدات االتحاد الميركا يعد ملف التواجد األكردي شمال سوريا وحالي  

لحاجة إلى التوازن وتنويع ل. يوجد إدراك تركي والدول اإلقليمية الداعمة لهذا المسار مرشح للتصاعد بين أنقرة وواشنطن

هي أبعد ما تكون عن التحالف العالقات في المرحلة الحالية وفيما تصل عالقاتها مع واشنطن إلى درجة متردية من الثقة 

فإن أنقرة ستحرص على تطوير عالقاتها مع  ،ولهذا عد في درجة جيدة في الوقت الحالي،فإن شراكتها مع موسكو ت اتاريخي  

ا ألي آثار سلبية عليها ابتداء وإلرسال رسالة عبر التأكيد ولو بالخطاب على معاني "التحالف االستراتيجي" منع  واشنطن 

الحفاظ على فاء "الجدد" في شمال سوريا والمنطقة كما ستعمل أنقرة على لواشنطن بأنها أخطأت في خياراتها الحالية للحل

 في حدود التوازن شراكتها مع موسكو

 .باحث متخصص في الشأن التركي -محمود سمير الرنتيسي*
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