تقدير موقف

العقوبات األمريكية على تركيا
وأثرها على العالقة بين البلدين

وحدة الرصد والتحليل

f i k e r c e n t e r. c o m

w w w.

العقوبات األمريكية على تركيا
وأثرها على العالقة بين البلدين

تقدير موقف

املقدمة
�أعلن��ت وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة ،ي��وم الأربع��اء � 1أغ�سط���س �/آب  ،2018فر���ض عقوباته��ا عل��ى وزي��ري الع��دل
والداخلي��ة الرتكي�ين ،وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا�“:إن العقوب��ات الأمريكي��ة فر�ض��ت بطل��ب م��ن الرئي���س دونال��د
ترمب؛ رد ًا على اعتقال ال�س��لطات الرتكية الق���س الأمريكي �أندرو بران�س��ون” ،فيما �أو�ضحت املتحدثة با�س��م البيت
الأبي���ض ،يف بي��ان منف�ص��ل� ،أن وزي��ر الع��دل الرتك��ي عب��د احلمي��د ُغ��ل ،ووزي��ر الداخلي��ة �س��ليمان �صويل��و ،كان لهم��ا
ال��دور الب��ارز يف توقيف الق���س الأمريك��ي واعتقاله.
فم��ا �أ�س��باب اعتق��ال الق���س (بران�س��ون)؟ وم��ا املوق��ف الرتك��ي جت��اه ه��ذا القرار؟ وم��ا م�صري العالقة ب�ين البلدين
يف ظ��ل الت�أزم احلا�صل؟

التهم الرتكية للق�س واملوقف الأمريكي

يعي���ش الق���س الأمريك��ي (برون�س��ون) يف مدين��ة �إزم�ير الرتكي��ة من��ذ  23عام� ًا ،ويرع��ى كني�س��ة �إجنيلي��ة �صغ�يرة
هن��اك ،وق��د �ألق��ي القب���ض علي��ه قبل �س��نتني ،ويواجه تهم ًا تتعل��ق بعالقته بحزب العمال الكرد�س��تاين وجماعة (فتح
اهلل غول��ن) اللذي��ن تعدهم��ا تركي��ا منظم��ات �إرهابي��ة ،يف ح�ين ينف��ي برون�س��ون والوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة التهم
نفي� ًا قاطعا.
حمكم��ة العقوب��ات امل�ش��ددة ب�إزم�ير ،يف جل�س��تها الثالث��ة يف  18يولي��و  /مت��وز املا�ض��ي ،ويف �إط��ار املحاكم��ة ،ق�ضت
با�س��تمرار حب���س الق���س ،وح��ددت جل�س��ة � 12أكتوبر/ت�ش��رين الأول املقب��ل ال�س��تكمال املحاكم��ة ،يف ح�ين اعرت���ض
حمامي الق�س� ،إ�سماعيل جم هاالفورت ،على القرار بحجة تردي حالة الق�س ال�صحية ،و َبعد النظر يف االعرتا�ض
املق��دم م��ن هيئ��ة الدفاع ،قررت املحكمة �إخالء �س��بيل الق���س وو�ضعه حت��ت الإقامة اجلربية.
م�ؤخ��ر ًا ت�صاع��دت ح��دة التوت��ر ب�ين وا�ش��نطن و�أنق��رة؛ ب�س��بب ب��دء ال�س��لطات الرتكي��ة مبحاكم��ة الق���س بتهم��ة
الإره��اب ،حي��ث ق��ال الرئي���س الأمريك��ي ترام��ب ،يف تغري��دة ل��ه عل��ى توي�تر�“ :س��تفر�ض الوالي��ات املتح��دة عقوب��ات
كبرية على تركيا ب�س��بب احتجازها للق���س بران�س��ون مدة طويلة ،وهو م�س��يحي عظيم ورب �أ�س��رة و�إن�سان رائع" .ويف
وق��ت �س��ابق ل��وح نائ��ب الرئي���س الأمريك��ي ،ماي��ك بن���س ،بتهديد مماث��ل ووجهه مبا�ش��رة �إىل الرئي���س الرتكي ،وقال
(بن���س) ،وه��و ال�سيا�س��ي الأمريك��ي املع��روف بتوجهات��ه الديني��ة املتطرف��ة ،يف مقابل��ة تلفزيوني��ة�“:إذا مل تطل��ق تركي��ا
�س��راح الق���س وتر�س��له �إىل ب�لاده ف�س��تفر�ض الوالي��ات املتح��دة عقوب��ات كب�يرة عليه��ا �إىل �أن يتحق��ق ذلك”.
ويف الأول م��ن �أغ�سط���س�/آب احل��ايل �أ�ص��درت وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة بيان� ًا �أعلن��ت في��ه فر���ض عقوباته��ا عل��ى
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وزي��ري الع��دل والداخلي��ة الرتكي�ين؛ لدورهم��ا يف اعتق��ال واحتج��از الق���س ،وقال��ت اخلزان��ة الأمريكي��ة يف بيانه��ا:

“ه��ذان امل�س��ؤوالن يق��ودان منظم��ات تابع��ة للحكوم��ة الرتكية ،وهي م�س��ؤولة ع��ن انتهاكات تركي��ا ال�صريحة حلقوق
الإن�سان”.
وي�ش��مل القان��ون ال��ذي مت جتهي��زه مبوج��ب قان��ون (ماجنيت�س��كي) لع��ام  2016م�ص��ادرة �أ�ص��ول امل�س��تهدفني
داخ��ل الوالي��ات املتح��دة ،وحظ��ر دخوله��م الب�لاد ،ومنعه��م م��ن االنخ��راط يف �أعمال جتاري��ة مع كيانات �أو �ش��ركات
�أمريكية .

املوقف الرتكي جتاه العقوبات
موق��ف احلكوم��ة الرتكي��ة م��ن تهدي��دات ترام��ب كان وا�ضح��ا ومتطابق��ا حي��ث ق��ال الرئي���س الرتك��ي �أردوغ��ان:

«لي�س من الالئق �أبد ًا ا�ستعمال لغة تهديد كهذه جتاه تركيا ،ويجب �أن يعلموا �أننا ال نقبل �أبد ًا لغة التهديد النابعة
م��ن العقلي��ة الإجنيلي��ة ال�صهيوني��ة م��ن الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة» ،ث��م جاء بعد ذل��ك املوقف الر�س��مي للحكومة
الرتكية يف بيان وزارة اخلارجية الرتكية التي �أعربت عن «احتجاجها ال�شديد» على العقوبات الأمريكية ،متوعدة
بالرد باملثل ،وو�صفت يف بيان لها املوقف الأمريكي بالعدائي ،مطالبة الإدارة الأمريكية بالرتاجع عن هذا القرار
اخلاط��ئ ،ح�س��ب البي��ان ،لي�أت��ي بع��د ذل��ك ال��رد املماث��ل عل��ى ل�س��ان الرئي���س الرتك��ي نف�س��ه ،ال��ذي ق��ال �أثن��اء جتم��ع
ن�س��وي حلزب العدالة والتنمية ،يوم ال�س��بت � 4آب � /أغ�سط���س �« 2018س��نجمد ممتلكات وزي َري العدل والداخلية
الأمريكي�ين �إذا وجدت».
�أم��ا موق��ف الوزيري��ن اللذي��ن �ش��ملتهما العقوب��ات فج��اء يف نف���س الإط��ار ،حي��ث ق��ال وزي��ر الع��دل الرتك��ي ،يف
تغري��دة ل��ه عل��ى توي�تر� ،إن��ه «ال ميل��ك قر�ش� ًا واح��د ًا يف الوالي��ات املتح��دة �أو �أي دول��ة �أخ��رى خ��ارج ب�لاده» ،و�أك��د
�أي�ض� ًا �أن ه��ذا الق��رار يع��د «تدخ� ً
لا يف الق�ض��اء الرتكي» .وقريب ًا من موقف وزير الع��دل جاء موقف وزير الداخلية،
ال��ذي كت��ب يف ح�س��ابه عل��ى توي�تر« :نع��م ،توج��د لدين��ا �ش��ركة يف الوالي��ات املتح��دة ،وه��ي (فيتو) .لن نرتكه��ا هناك،
بل �سرنجعها» ،ي�شري بذلك �إىل منظمة (فيتو) وزعيمها (غولن) ،املتهم بتدبري املحاولة االنقالبية يف تركيا والذي
ترف�ض وا�ش��نطن ت�سليمه.
وقريب� ًا م��ن املوق��ف الر�س��مي كان موق��ف املعار�ض��ة الرتكي��ة ،حي��ث �أك��دت �أربع��ة �أح��زاب تركي��ة رف�ضه��ا للقان��ون
الأمريك��ي ،و�أك��دت يف بيانه��ا ال�ص��ادر عن الكتل النيابية لأحزاب (العدالة والتنمية ،وال�ش��عب اجلمهوري ،واحلركة
القومي��ة ،و�إي��ي) �أن �أمري��كا تدع��م تنظيم��ات �إرهابي��ة معادي��ة لرتكي��ا ،وتقي��م معه��ا عالق��ات ع�س��كرية ،كم��ا �أنه��ا
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تتحف��ظ عل��ى (غولن) وترف�ض ت�س��ليمه.

الأ�سباب الفعلية وراء القرار الأمريكي
تع��د �أزم��ة العقوب��ات الأمريكي��ة عل��ى الوزيري��ن الرتكي�ين م��ن �أعق��د الأزم��ات يف تاري��خ العالق��ة ب�ين وا�ش��نطن
و�أنق��رة ،وه��ذا م��ا يدعون��ا للبح��ث ع��ن الأ�س��باب احلقيقي��ة وراء ه��ذا الت�صعي��د ،خ�صو�ص� ًا �أن الق��رار �أت��ى بع��د م��ا
يق��ارب ال�س��نتني م��ن اعتق��ال (الق���س) ،ويف ظ��ل تفاهم��ات ب�ين خارجيت��ي البلدي��ن ،وحت�س��ن وا�ض��ح يف الق�ضي��ة �أدى
لنقل (الق���س) من ال�س��جن �إىل الإقامة اجلربية يف منزله ،وكذلك يف ظل حت�س��ن �ش��به ملحوظ يف عدد من الق�ضايا
التي تهم البلدين؛ كق�ضية (منبج) ال�س��ورية� ،إ�ضافة �إىل ت�س��لم �أول طائرة  ،F35وهذا ما يوحي ب�أن هناك �أ�س��باب ًا
�أخ��رى وراء ه��ذا القرار.
يرى البع�ض �أن من بني تلك الأ�سباب الأخرى حماولة ترامب احل�صول على �أ�صوات واليات (احلزام الإجنيلي)

يف االنتخاب��ات الن�صفي��ة املقبل��ة يف نوفمرب/ت�ش��رين الث��اين ،وذل��ك لتعوي���ض اخل�س��ائر املتوقع��ة للرئي���س ،وه��ذا م��ا
يف�س��ر رد الرئي���س الرتكي (�أردوغان) على القانون ب�أنه نابع من العقلية الإجنيلية ال�صهيونية� ،إ�ضافة �إىل الرف�ض
الرتك��ي للعقوب��ات الأمريكي��ة عل��ى �إي��ران ،وم��ن هنا ندرك �أهمية التوقيت الأمريك��ي يف فر�ض العقوبات على تركيا؛
�إذ ج��اءت قب��ل موع��د تطبي��ق العقوب��ات عل��ى �إيران ،الت��ي كان لرتكيا موقف وا�ضح منها ،حي��ث قال وزير اخلارجية
الرتكي مولود ت�شاوي�ش �أوغلو“ :قد تعلن دول �أخرى وقف جتارتها مع �إيران ،لكن تركيا لن تقطع تعاونها التجاري
م��ع ه��ذه الدول��ة .الدول��ة الت��ي تفر���ض العقوب��ات ال ت�س��تطيع معاقب��ة ال��دول الأخ��رى الت��ي ال تن�ضم �إليه��ا ،العامل غري
قائ��م على هذا املنوال ،ولن يكون”.
وم��ن الأ�س��باب املهم��ة يف املو�ض��وع املوق��ف الرتك��ي جت��اه �صفق��ة الق��رن ،وتبن��ي تركي��ا للتوج��ه املعار���ض لل�صفق��ة.
ومما يوحي بوجود �أ�س��باب �أخرى وراء القرار ،تعدد امللفات املت�ش��ابكة بني البلدين ،والتي ال يزال اخلالف حولها
قائم ًا ،ومنها اخلالف حول �صواريخ ( )S400التي ت�سعى تركيا ل�شرائها من رو�سيا ،والدعم الأمريكي لـ(بي كاكا)
الت��ي تع��د بالن�س��بة لرتكي��ا منظم��ة �إرهابي��ة ،وما يتعلق بـ(غول��ن) ،وغريها من امللفات املفتوح��ة التي قد تنذر بتفاقم
الأزمة� ،إ�ضافة �إىل انزعاج �أمريكا ب�شكل كبري من امل�شاريع الرتكية ،وعلى ر�أ�سها مطار �إ�سطنبول اجلديد ،وقناة
�إ�س��طنبول املائي��ة ،واجل�س��ور احلديث��ة ،والط��رق الت��ي تعم��ل عل��ى ج��ذب ا�س��تثمارات تق��در بنح��و  200ملي��ار دوالر
�أمريكي ح�س��ب موقع (يني �ش��فق) ،وهذا ما يف�س��ر وجود �أ�س��باب اقت�صادية �أخرى وراء القرار.
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ال�سيناريوهات املحتملة
الو�ص��ول �إىل ه��ذا امل�س��توى م��ن العالق��ة ب�ين البلدي��ن ،والتهدي��د املتب��ادل باتخ��اذ كل منهم��ا �إج��راءات �ض��د
الأخ��رى ،يع��د عالم��ة عل��ى التده��ور غ�ير امل�س��بوق يف العالق��ة ،فعلى الرغم م��ن �أن هناك نية م�ش�تركة لدى البلدين
تتمثل يف عدم تخلي �أي منهما عن الأخرى ف�إن هناك ت�آك ًال متزايد ًا للعالقة ،ويف نف�س الوقت ت�شق �أنقرة طريقها
بعي��دة ع��ن املظل��ة الأمريكي��ة كلم��ا ح�ص��ل ت�صعيد �أمريكي �أو فتور يف العالقة ،يف حني تراجع وا�ش��نطن ب�ش��كل فعلي
�أ�س���س ه��ذا التحال��ف ،وله��ذا م��ن ال�صعب اجلزم ب�أن العالقة بينهما دخل��ت يف خط الالعودة ،ومن ال�صعب كذلك
اجلزم بعودة العالقة �إىل ما كانت عليه قبل  ،2011وهذا ما ي�ضعنا �أمام عدد من ال�سيناريوهات املحتملة للأيام
القادمة.

 ال�سيناريو الأول :املراوحةوه��ذا ال�س��يناريو الأك�ثر احتم��ا ًال �إذا ح�ص��ل هن��اك تواف��ق جزئي يف بع�ض امللفات ،ويتمث��ل يف بقاء احلالة على ما
هي عليه من الرتنح من دون ت�صعيد ي�صل �إىل حد القطيعة �أو حت�سن الفت ،وذلك لوجود عدد من امللفات املتوترة
واملعقدة ،ويف نف�س الوقت وجود عدد من امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ،ومما ي�ؤيد هذا ال�سيناريو :
 .1زيادة ال�ضغط على تركيا معناه املزيد من التقارب مع رو�سيا ،وهذا ما ال تريده �أمريكا.

 .2القناع��ة الرتكي��ة بع��دم الع��ودة �إىل مرب��ع االحت��كار الغرب��ي ،واملحافظ��ة عل��ى �سيا�س��ة الت��وازن يف العالق��ة ب�ين
�أمريكا ورو�س��يا.
� .3إ�شادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) برتكيا ،واعتبار العالقة معها وثيقة للغاية.

 .4التوا�ص��ل امل�س��تمر ب�ين وزي��ري خارجي��ة البلدي��ن ،وقناع��ة الطرف�ين ب�ض��رورة احلل الدبلوما�س��ي ،وم��ن ثم ف�إن
باب التفاو�ض ال يزال مفتوح ًا ،وهذا ما يوحي ب�أن الأمور لن ت�صل �إىل حد القطيعة ،ي�ؤكد ذلك �إر�سال �أنقرة وفد ًا
دبلوما�سي ًا �إىل �أمريكا ملناق�شة العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل حل اخلالفات الراهنة.

 ال�سيناريو الثاين :زيادة التدهوروه��ذا ال�س��يناريو يتمث��ل يف زي��ادة الت�صعي��د ،وفر�ض مزي��د من العقوبات الأمريكية على تركيا ،التي قد ت�صل �إىل
منع ح�صول تركيا على قرو�ض من امل�ؤ�س�س��ات املالية الدولية ،ورف�ض بيع ال�س�لاح �أو ت�س��ليم طائرات  ،F35وفر�ض
عقوب��ات �أك�بر عل��ى �ش��ركات تركي��ة ك�برى ،وخ�صو�ص ًا تلك امل�س��ؤولة عن امل�ش��اريع الرتكية ،و�إع��ادة النظر يف �إعفاء
تركيا من الر�سوم اجلمركية ،وهذا ال�سيناريو �سي�ؤدي �إىل خنق االقت�صاد الرتكي وت�ضاعف هبوط اللرية الرتكية
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مقابل الدوالر.

وه��ذا ال�س��يناريو وارد يف ظ��ل �سيا�س��ة ترام��ب املته��ورة ،ووج��ود عدد من الأ�س��باب املعق��دة وراء الت�صعيد الأخري،
وحر���ص ترام��ب يف نف���س الوق��ت عل��ى ك�س��ب والء الإجنيلي�ين يف االنتخاب��ات الن�صفي��ة القادم��ة ،ومم��ا ق��د ي�ضاعف
الأزم��ة �أك�ثر احلر���ص الرتك��ي عل��ى امل�ض��ي يف ا�س��تكمال �صفقة منظومة ال�صواريخ الرو�س��ية التي ت��رى فيها �أمريكا
انتهاك ًا من دولة حليفة لها للعقوبات املفرو�ضة على رو�سيا� ،أو �إ�صرار تركيا على امل�ضي يف طريق حماكمة الق�س،
�أو التعامل الرتكي مع طهران يف ظل العقوبات التي فر�ضت عليها م�ؤخر ًا� ،أو ت�أزم امل�شهد على ال�ساحة الفل�سطينية.

 ال�سيناريو الثالث :التح�سنوه��ذا ه��و ال�س��يناريو الأق��ل احتم��ا ًال ،وهن��اك بع���ض امل�ؤ�ش��رات الت��ي تع��ززه ،خ�صو�ص� ًا �إذا كان��ت هن��اك تفاهم��ات
جدي��دة وت�س��ويات متف��ق عليه��ا تتعل��ق بالق�ضاي��ا املت�أزمة ب�ين البلدين ،ومما يدف��ع يف هذا االجتاه.
 .1وجود عدد من امللفات امل�شرتكة التي تتطلب نوع ًا من التفاهم املتبادل.

 .2ق��درة �أنق��رة عل��ى ت�أخ�ير م��ا يق��رب من  75طائ��رة �أمريكية حال امتنعت ال�ش��ركات الرتكية عن توريد مكونات
الطائ��رة ،لأن بع���ض قط��ع ه��ذه املقاتل��ة ت�صنعه��ا �أنق��رة ،وه��و ما �س��ي�ؤدي �إىل توق��ف �إنتاجها م�ؤقت ًا ،وهذا ما تخ�ش��اه
�أمريكا.
 .3قدرة تركيا على منع الو�صول الأمريكي �إىل قاعدة (�إجنرليك) اجلوية.

 .4ما متثله تركيا من �أهمية جيو�سيا�س��ية جتعل من ال�صعب توقع �أي ا�س�تراتيجية �أمريكية �أو غربية يف املنطقة
دون تعاون وتن�سيق متبادل مع �أنقرة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

