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مقدمة
رغــم التفــاؤل الــذي شــاع بعــد أول مكاملــة هاتفيــة بــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ونظيــره
األمريكــي دونالــد ترامــب ،يف  9نوفمبر/تشــرين الثانــي  ،2016مبناســبة فــوز األخيــر يف االنتخابــات
الرئاســية ،فــإن العالقــات التركيــة األمريكيــة تســتمر يف ســيرها نحــو التوتــر ،بوتيــرة متســارعة،
وباتــت فــرص التقــارب تتالشــى أمــام عوامــل التهديــد املتمثلــة يف اســتمرار الدعــم األمريكــي للفصائــل
الكرديــة يف ســوريا رغــم انزعــاج أنقــرة لكــون ذلــك يســتهدف أمنهــا القومــي ،ورفــض واشــنطن
تســليم فتــح اهلل غولــن ،املتهــم تركيـاً بتدبيــر محاولــة االنقــاب ،كمــا أن األزمــة الدبلوماســية األخيــرة
تعكــس حالــة التــأزم التــي وصلــت إليهــا عالقــة البلديــن ،وتعيــد إلــى األذهــان أزمــة الصواريــخ الكوبيــة
عــام  ،1962واألزمــة القبرصيــة عــام .1974
كمــا أن تفاعــل أنقــرة يف قمــة (سوتشــي الثالثيــة) إلــى جانــب روســيا وطهــران ،ومــا ســبقها مــن
تفاهمــات حــول امللــف الســوري ،كانــت ترجمــة لغيــاب الثقــة بــن األمريكيــن واألتــراك ،وهــو مــا
يثيــر تســاؤالت حــول ســقف اخلالفــات األمريكيــة التركيــة ،خصوصــاً بعــد إعــان ترمــب القــدس
عاصمــة لدولــة االحتــال اإلســرائيلي يف الوقــت الــذي تــرأس تركيــا منظمــة التعــاون اإلســامي؛ وهــل
خلفيــات التوتــر تتعلــق باختــاف وجهــات النظــر نحــو ملفــات معينــة أم أنــه نتيجــة
لتغييــر
ٍ
مفصلــي يف أولويــات واشــنطن ،وطبيعــة النظــام التركــي اجلديــد وسياســاته؟

قراءة يف مفاصل تاريخية
متتــد العالقــات األمريكيــة التركيــة إلــى عهــد الدولــة العثمانيــة ،لكنهــا دخلــت إطارهــا
الهيكلــي يف العــام  ،1952عندمــا انضمــت تركيــا إلــى حلــف شــمال األطلســي ،الــذي كان مــن أهــم
أهدافــه مواجهــة االحتــاد الســوفييتي والتهديــد الــذي كان يشــكله املــد الشــيوعي علــى الطرفــن،
وقــد اســتمر التحالــف حتــى العــام  ،1964حــن هــددت تركيــا باجتيــاح جزيــرة قبــرص ،وعلــى
الفــور بعــث الرئيــس األمريكــي ،لينــدون جونســون ،برســالة شــديدة اللهجــة إلــى رئيــس الــوزراء التركــي
عصمــت إينونــو يحــذر تركيــا مــن اســتخدام القــوة يف جزيــرة قبــرص ،ويف العــام  1974دخلــت القــوات
التركيــة جزيــرة قبــرص ،حيــث اســتغل نائــب رئيــس الــوزراء التركــي ،جنــم الديــن أربــكان،
وجــود رئيــس الــوزراء بولنــت أجاويــد يف بريطانيــا ،وأقنــع قيــادات اجليــش التركــي بالتدخــل
حلمايــة القبارصــة األتــراك ،ورداً علــى ذلــك حظــرت واشــنطن توريــد األســلحة إلــى تركيــا،
ودخلــت العالقــات األمريكيــة التركيــة مرحلــة جمــود حتــى العــام 1980؛ بعــد انقــاب نفــذه

2

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

w w w .

واشنطن وأنقره

تقدير موقف

خلفيات التوتر وحدوده

العســكر ،لتعــود بعــده العالقــات إلــى طبيعتهــا.
ومنــذ وصــول حــزب العدالــة والتنميــة إلــى احلكــم ،الــذي اعتمــد سياســة املصالــح املتبادلــة بــدالً مــن
سياســة التبعيــة ،تعيــش العالقــات بــن الطرفــن حالــة مــن الصعــود والهبــوط الســريع.
يف العــام  2003ص ـ َّوت البرملــان التركــي ضــد الســماح للقــوات األمريكيــة بالعبــور إلــى العــراق عبــر
األراضــي التركيــة ،كمــا صــ َّوت يف 2010ضــد القــرار املدعــوم مــن البيــت األبيــض يف مجلــس
األمــن الدولــي املتعلــق بفــرض عقوبــات علــى إيــران بهــدف ردع مســاعيها النوويــة.
منــذ واليــة أوبامــا الثانيــة ظهــرت مالمــح الغضــب األمريكــي حيــال السياســات التركيــة ،وزاد مــن
حدتهــا موقــف أنقــرة مــن حتــركات الربيــع العربــي ،وحتديــداً امللــف الســوري واالنقــاب العســكري
يف مصــر ،وصــو ًال إلــى ممانعــة واشــنطن تســليم فتــح اهلل غولــن ،املتهــم بتدبيــر محاولــة االنقــاب
علــى النظــام التركــي يف العــام  ،2016وقــد أثــار عــزم تركيــا شــراء منظومــة صواريــخ روســية جــدالً
واســعاً مــن قبــل أعضــاء الناتــو.
وتــرى أنقــرة يف امللــف الكــردي رمانــة امليــزان يف حاضــر العالقــة مــع واشــنطن ومســتقبلها ،ورغــم
طمأنــة الرئيــس األمريكــي لنظيــره التركــي مؤخــراً أن أمريــكا لــن تســتمر بتســليح أكــراد ســوريا
(قــوات ســوريا الدميقراطيــة) فــإن الواقــع أن الواليــات املتحــدة حتتفــظ بالورقــة الكرديــة للضغــط علــى
األطــراف اإلقليميــة كتركيــا وإيــران والعــراق.

جدلية االستراتيجي والتكتيكي
انقســم املتابعــون حيــال العالقــات األمريكيــة التركيــة؛ فمنهــم مــن يعتقــد أنهــا عالقــات قلقــة تتأثــر
بحــاالت الصعــود والهبــوط ،وأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة تنظــر إلــى تركيــا يف إطــار توازناتهــا
الدوليــة واســتراتيجية الهيمنــة فقــط ،يف حــن يصفهــا آخــرون بالتحالــف االســتراتيجي املســتند إلــى
ركائــز ثابتــة بصــرف النظــر عــن االختــاف يف ملفــات محــددة.
يســتند الــرأي األول إلــى جدليــة أن هــذا التحالــف لــم ينتــج عنــه مؤسســات صلبــة علــى املســتويات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،حتــى العســكرية باســتثناء حلــف شــمال األطلســي ،الــذي تتراجــع
أهميتــه عقــب انتهــاء خطــر االحتــاد الســوفييتي ،ولــن تعــود إال للغــرض ذاتــه ،وأن بقــاء تركيــا
ضمــن الناتــو يعيقهــا عــن تطويــر قدراتهــا العســكرية ،وأن االختــاف املســتمر يف ملفــات تتعلــق باألمــن
القومــي املباشــر لتركيــا يــدل علــى اختــاف الــرؤى والتصــورات التــي نتــج عنهــا تبايــن ورمبــا
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تضــاد يف املواقــف ،وقــد يعتقــد البعــض أن سياســات الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان
تســببت يف تأجيــج التوتــر يف العالقــة ،وهــذا اعتقــاد يغفــل حقيقــة بدايــة الفتــور يف العالقــات
األمريكيــة الــذي بــدأ منــذ العــام  ،1991وهــو تاريــخ انتهــاء االحتــاد الســوفييتي.
وميكن أن يخلص املتتبع للعالقة بني البلدين إلى خلفيات التوتر ،التي جنملها يف التالي:
•الفلســفة األمريكيــة للعالقــة مــع تركيــا يغلــب عليهــا الطابــع العســكري واألمنــي،
وهــذا يســتدعي التبعيــة.
•سعي األتراك لالنتقال من التبعية إلى االنتقائية النفعية.
•مت ُّكــن املؤسســات املدنيــة (األحــزاب الدميقراطيــة) مــن احلكــم يف تركيــا فــرض
واقعــاً مختلفــاً لــم يتعامــل معــه األمريكيــون بــأدوات جديــدة.
•العالقــات األمريكيــة الروســية محــدد أساســي للعالقــات األمريكيــة التركيــة ،الناتــو
مثــاالً.
•املوقف التركي املغاير من دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) والقضية الفلسطينية.

خلفيات التوتر وحلقاته
باتــت العالقــات األمريكيــة التركيــة حتــت رحمــة تعاقــب اإلدارات األمريكيــة مــن جهــة ،وتغيــر
أولوياتهــا يف السياســات اخلارجيــة مــن جهــة أخــرى ،فالتحالفــات األمريكيــة يف حقبــة ترامــب
ليســت كمــا قبلهــا ،ولــو تكتيكي ـاً ،غيــر أن هــذه التغيــرات الســريعة واحملوريــة تفقــد الواليــات املتحــدة
حلفاءهــا ،وتزعــزع ثقتهــم بثبــات سياســاتها مــن خــال تعاقــب اإلدارات املختلفــة .ورغــم اختــاف
سياســات إدارة ترامــب عــن ســابقتها جتــاه اململكــة العربيــة الســعودية وإيــران فإنهــا فيمــا يبــدو ثابتــة
ســلباً جتــاه تركيــا ،وميكــن قيــاس ذلــك مــن خــال قــراءةٍ يف مواقــف الطرفــن مــن امللفــات التاليــة:
امللف السوري ..نهاية غير متوقعة:تنقلــت السياســة التركيــة يف األحــداث الســورية بــن ثالثــة مواقــف مفصليــة؛ أولهــا عندمــا راهنــت
أنقــرة علــى قــدرة بشــار األســد علــى احتــواء االحتجاجــات ،وطالبتــه بإجــراء إصالحــات فوريــة ،وبعثــت
وزيــر خارجيتهــا إلــى دمشــق حلــث األســد علــى ذلــك .لــم يتجــاوب األســد مــع هــذه املناشــدة ،بــل
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اعتمــد علــى القــوة العســكرية لــردع االحتجاجــات الشــعبية ،وهــو مــا تســبب يف خروجهــا عــن ســلميتها،
ورداً علــى ذلــك انتقلــت تركيــا مــن حالــة الرهــان علــى األســد إلــى الرهــان علــى احلســم الشــعبي
والتحشــيد الدولــي ،وعندمــا لــم يتحقــق ذلــك وانحصــر املوقــف األمريكــي يف محاربــة اجلماعــات
اإلرهابيــة ومنــع األســد مــن اســتخدام الســاح النــووي ،مــع تنامــي النفــوذ الروســي اإليرانــي حتــى
ســقطت مدينــة حلــب القريبــة مــن احلــدود التركيــة ،وتوســع نفــوذ قــوات وحــدات حمايــة الشــعب
الكرديــة الســورية بدعــم أمريكــي ،شــعرت تركيــا أنهــا يف حالــة اســتنزاف طويلــة ،وبعــد التأكــد مــن
عدميــة أي موقــف دولــي مســاند ،اجتهــت أنقــرة نحــو تقاســم النفــوذ مــع املنافــس الروســي اإليرانــي،
وحفــظ مــا ميكــن مــن مكاســب ألمنهــا وحلفائهــا يف ســوريا.
قمة سوتشي واالختراق الروسيلــم تكــن قمــة (سوتشــي الثالثيــة) التــي جمعــت رؤســاء ثــاث دول هــي روســيا وتركيــا وإيــران ،يف 22
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي ،حدثــاً عابــراً بالنســبة إلــى اإلدارة األمريكيــة ،بــل رأت فيهــا
محاولــة روســية إلزاحتهــا مــن املشــهد الســوري بدرجــة أساســية ،لكنهــا أيضــاً تعــد اختراقــاً
روســياً لشــبكة حتالفاتهــا يف املنطقــة ،جتلــى ذلــك يف حضــور الرئيــس التركــي أردوغــان القمــة،
وحمــاس تركيــا -وهــي ثانــي أكبــر دولــة يف حلــف شــمال األطلســي ) -(NATOللتقــارب مــع
موســكو حللحلــة تعقيــدات امللــف الســوري بعــد يــأس األتــراك مــن أي موقــف أمريكــي مســاند ،بــل
امتعاضهــم مــن الدعــم الــذي تقدمــه واشــنطن ملنظمــات كرديــة تقــول إنهــا تشــكل خطــراً علــى
أمنهــا القومــي ،وقــد عـ َّـدت صحيفــة واشــنطن بوســت ،وكثيــر مــن وســائل اإلعــام األمريكيــة ،قمــة
سوتشــي نتيجــة طبيعيــة لتخبــط السياســة األمريكيــة وضعفهــا يف منطقــة الشــرق األوســط ،وشــككت
يف قــدرة الرئيــس ترامــب علــى ترميــم تلــك االختــاالت.

الشكل املستقبلي للعالقة
بالنظــر إلــى كل مــا ســبق ،وبعــد الوقــوف علــى أهــم التحــوالت املفصليــة يف العالقــات بــن الطرفــن،
وحتليــل مســبباتها ،والفصــل بــن اخلالفــات علــى مســتوى امللفــات والتغيــرات يف األولويــات والهيــاكل
البنيويــة ،فقــد تبــدو االحتمــاالت املســتقبلية لشــكل العالقــات الثنائيــة بــن اجلانبــن خــال
املرحلــة القادمــة محصــورة يف ســيناريو الصعــود والهبــوط الــذي دأبــت عليــه منــذ بدايتهــا ،مــع تغليــب
فرضيــة االســتمرار يف مراحــل الهبــوط ،ال ســيما بعــد تشــعب امللفــات اخلالفيــة بــن املؤسســات
القضائيــة واألمنيــة والسياســية ،وكذلــك مــا قــد تضيفــه القضيــة الفلســطينية املثــارة حالي ـاً ،أي إنهــا
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واشنطن وأنقره

تقدير موقف

خلفيات التوتر وحدوده

قــد تســتمر يف حــاالت فتــور متقطعــة غيــر مســتمرة؛ نظــراً لقلــق واشــنطن مــن تنامــي العالقــات
الروســية التركيــة التــي باتــت تشــكل اخلــط الناظــم للعالقــات األمريكيــة التركيــة ،علــى األقــل يف
املرحلــة الراهنــة ،والتــي تتوســع دوائرهــا وتتعــزز فرصهــا الثنائيــة ال علــى املســتويات االقتصاديــة
والسياســية فحســب بــل حتــى علــى املســتوى العســكري املتمثــل يف صفقــة منظومــة صواريــخ دفاعيــة
روســية (أرض جــو) ،وهــي اخلطــوة التــي وصفهــا وزيــر اخلارجيــة األمريكــي ،ريكــس تيلرســون،
بـ»املقلقــة» ،ودفعــت الرئيــس األمريكــي إلجــراء اتصــال مطــول مــع نظيــره التركــي تعهــد خاللــه-
بحســب وزيــر اخلارجيــة التركــي -بعــدم تقــدمي الســاح لتنظيــم (ب.ي.د) بعــد اآلن.
وممــا قــد يعــزز فرضيــة الســير باجتــاه التوتــر تصريــح الوزيــر التركــي ،مولــود تشــاوش أوغلــو ،حــن
ُصــغ وزارة الدفــاع األمريكيــة
طالــب الرئيــس األمريكــي بااللتــزام مبــا وعــد ،وقــال« :إذا لــم ت ِ
(البنتاجــون) للرئيــس األمريكــي ففــي النهايــة األمــر يعنينــا» ،يف إشــارة إلــى أن املؤسســات األمريكيــة

تعيــش حالــة مــن التضــارب فيمــا بينهــا ،وهــو مــا انعكــس علــى مواقفهــا وحتالفاتهــا اخلارجيــة ،وهنــاك
مــن يشــكك يف قــدرة اإلدارة األمريكيــة علــى حــل خالفاتهــا مــع تركيــا التــي تتعقــد يومــاً بعــد
آخــر ،وهــو مــا يرجــح انخــراط تركيــا يف حتالفــات حقيقيــة مــع روســيا والصــن يف إطــار البحــث
عــن البدائــل ،وســد الفــراغ الــذي ســتتركه الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي ،يُعِ ـ ّد األبحــاث العلميــة واملســتقبلية ،ويســاهم يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه
وإشــاعته مــن خــال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجيــا االتصــال ،إســهاماً منــه يف
صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر املبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
املساهمة يف رفع مستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكير االستراتيجي يف املجتمعات العربية

األهداف
اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.
قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضايا محددة.
التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.
مواكبة املتغيرات العاملية والعربية ،من خالل إعداد األبحاث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي ،واملشاركة الفاعلة.
إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.
رعاية الشباب الباحثني املتميزين.

مجاالت العمل
تتنوع مجاالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

.1

األبحاث والدراسات:

حيــث يقــوم املركــز علــى إعــداد الدراســات واألبحــاث وفــق املنهجيــة العلميــة يف مجــاالت تخصــص
املركــز ،وهــي:
 الدراسات السياسية. الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.الدراسات احلضارية والتنموية. دراسات الفكر اإلسالمي..2

االستشارات وقياس الرأي:

يســعى املركــز لتقــدمي االستشــارات واحللــول يف مجــاالت اهتمــام املركــز للجهــات الرســمية واألهليــة،
وذلــك مــن خــال قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضايــا الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة،
بالتعــاون مــع كادر علمــي ُمحتــرف و ُمتعـ ِ ّـدد املهــارات  .
.3

النشر:

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر املتنوعة.

