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املقدمة
اأطلق��ت تركي��ا �س��راح الق���س الأمريك��ي )اأن��درو بران�س��ون( بع��د اأك��ر م��ن عام��ن على احتج��ازه، جاء 
ذل��ك بع��د اأن اأ�س��درت حمكم��ة )عل��ي اآغا( يف منطقة اإزمري الرتكية، يوم اجلمعة 12 اأكتوبر/ت�س��رين 
الأول 2018، حكم��ًا يق�س��ي ب�س��جنه ثالث��ة اأع��وام و�س��هرًا وخم�س��ة ع�س��ر يوم��ًا، مق��ررة الإف��راج عن��ه؛ 

لنق�س��اء م��دة حمكوميت��ه ول�س��لوكه خ��الل املحاكمة، كما تفي��د املحكمة.
وكان��ت ال�س��لطات الرتكي��ة ق��د اعتقلت الق���س بران�س��ون عل��ى خلفية اتهامات وجهت ل��ه تتعلق بق�سايا 
جت�س���س مل�سلح��ة منظمت��ي فت��ح اهلل غول��ن وح��زب العم��ال الكرد�س��تاين، اللت��ن ت�سنفهم��ا تركي��ا عل��ى 

الإرهاب. قوائم 
اجلدي��ر بالذك��ر اأن العالق��ة ب��ن وا�س��نطن واأنق��رة �س��هدت حال��ة م��ن الت��اأزم يف الف��رتة املا�سية لعدد 
م��ن الأ�س��باب، منه��ا اعتق��ال الق���س بران�س��ون، واألق��ت باآثاره��ا عل��ى عدد م��ن امللفات، م��ن اأهمها امللف 
القت�سادي، فما اأ�سباب اعتقال الق�س؟ وما تداعيات ذلك؟ وهل �سيرتتب على عملية اإطالقه حت�سٌن 

يف العالقة بن البلدين على امل�س��توى ال�سيا�س��ي والقت�سادي والع�س��كري؟

 اأ�سباب اعتقال الق�س 
ولد الق���س الأمريكي اأندرو بران�س��ون عام 1968، ويبلغ من العمر خم�س��ن عامًا، وقد ن�س��اأ يف ولية 
كارولين��ا الأمريكي��ة يف عائل��ة متدين��ة، وتوج��ه اإىل تركي��ا وا�س��تقر فيه��ا م��ع عائلت��ه منذ ثالث وع�س��رين 

�س��نة، وكان يتاأه��ب لطل��ب الإقامة الدائم��ة يف تركيا قبل اعتقاله.
يرعى بران�سون كني�سة اإجنيلية �سغرية هناك يبلغ اأتباعها 25 �سخ�سًا يف مدينة اإزمري الرتكية.

األق��ت ال�س��لطات الرتكي��ة القب���س عل��ى بران�س��ون قب��ل �س��نتن، بحج��ة عالقت��ه بح��زب العم��ال 
الكرد�ستاين وجماعة )غولن(، يف حن ينفي برون�سون والوليات املتحدة الأمريكية التهم نفيًا قاطعًا.
حمكم��ة العقوب��ات امل�س��ددة باإزم��ري، يف جل�س��تها الثالث��ة يف 18يوليو/مت��وز املا�س��ي، ويف اإط��ار 
املحاكم��ة، ق�س��ت با�س��تمرار حب���س بران�س��ون، وح��ددت جل�س��ة 12 اأكتوبر/ت�س��رين الأول ل�س��تكمال 
املحاكم��ة، يف ح��ن اعرت���س حمامي��ه عل��ى الق��رار بحج��ة ت��ردي حال��ة بران�س��ون ال�سحية. وَبع��د النظر 
يف العرتا���س املق��دم م��ن هيئ��ة الدف��اع ق��ررت املحكم��ة اإخ��الء �س��بيل بران�س��ون وو�سع��ه حت��ت الإقام��ة 
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اجلربي��ة من��ذ ذل��ك احل��ن.

تداعيات اعتقال الق�س واأثرها يف توتر العالقة بن البلدين
ت�ساع��دت ح��دة التوت��ر ب��ن وا�س��نطن واأنق��رة بع��د ب��دء ال�س��لطات الرتكي��ة حماكم��ة بران�س��ون بتهم��ة 
الإره��اب، حي��ث ق��ال الرئي���س الأمريك��ي ترام��ب، يف تغريدة له على تويرت: »�س��تفر�س الوليات املتحدة 
عقوبات كبرية على تركيا ب�سبب احتجازها للق�س بران�سون مدة طويلة، وهو م�سيحي عظيم ورب اأ�سرة 
هه مبا�سرة  ح نائب الرئي���س الأمريكي مايك بن���س بتهديد مماثل ووجَّ واإن�س��ان رائع«. ويف وقت �س��ابق لوَّ
اإىل الرئي���س الرتكي، وقال )بن���س(، وهو ال�سيا�س��ي الأمريكي املعروف بتوجهاته الدينية املتطرفة، يف 
مقابل��ة تلفزيوني��ة: »اإذا مل تطل��ق تركي��ا �س��راح الق���س وتر�س��له اإىل ب��الده ف�س��تفر�س الولي��ات املتح��دة 
عقوب��ات كب��رية عليه��ا اإىل اأن يتحق��ق ذل��ك«، يف ح��ن �س��عت الكني�س��ة الإجنيلي��ة واليم��ن امل�س��يحي اإىل 
ح�س��د اجله��ود لن�س��رة بران�س��ون وال�سغ��ط على اأنقرة لإطالق �س��راحه واعتباره م�سطه��دًا دينيًا، وقد 
ح�س��د املرك��ز الأمريك��ي للقان��ون والعدال��ة، وه��و منظم��ة م�س��يحية حمافظ��ة، )600( األ��ف توقيع دعمًا 

لربان�سون.
ويف الأول م��ن اأغ�سط���س/اآب 2018 اأ�س��درت وزارة اخلزان��ة الأمريكي��ة بيان��ًا اأعلن��ت في��ه فر���س 
عقوباته��ا عل��ى وزي��ري الع��دل والداخلي��ة الرتكي��ن؛ لدورهم��ا يف اعتق��ال بران�س��ون واحتج��ازه، وقال��ت 
اخلزان��ة الأمريكي��ة يف بيانه��ا: »ه��ذان امل�س��وؤولن يق��ودان منظم��ات تابع��ة للحكوم��ة الرتكي��ة، وه��ي 
��ز مبوجب قانون  م�س��وؤولة ع��ن انته��اكات تركي��ا ال�سريح��ة حلقوق الإن�س��ان«. وي�س��مل القان��ون الذي ُجهِّ
)ماجنيت�س��كي( لع��ام 2016 م�س��ادرة اأ�س��ول امل�س��تهدفن داخ��ل الولي��ات املتح��دة، وحظ��ر دخوله��م 
البالد، ومنعهم من النخراط يف اأعمال جتارية مع كيانات اأو �سركات اأمريكية، وهو ما واجهته تركيا 

باملث��ل، واأ�س��درت ق��رارًا م�س��ابهًا بخ�سو���س وزي��ري الع��دل والداخلي��ة الأمريكي��ن.
كذل��ك فر�س��ت وا�س��نطن ر�س��ومًا اإ�سافي��ة بن�س��بة 25% عل��ى واردات احلدي��د ال�سل��ب و10% عل��ى 

الألومنيوم، وا�س��تثنت من ذلك دوًل مثل كوريا اجلنوبية والربازيل واملك�س��يك وكندا.
وق��د اأث��رت تداعي��ات ه��ذه الأزم��ة على اللرية الرتكي��ة، واأدى ذلك اإىل انخفا�سها اإىل م�س��تويات غري 

م�سبوقة، حيث فقدت منذ بداية العام 40% من قيمتها.
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ويف املقاب��ل رف�س��ت تركي��ا التهدي��دات الأمريكي��ة، وبينم��ا راأت اأن ق�سي��ة الق���س الأمريك��ي ق�سائي��ة، 
اأ�س��رت اأمري��كا عل��ى اأن الق�سي��ة �سيا�س��ية وطالب��ت احلكوم��ة الرتكي��ة م��رارًا التدخ��ل لإط��الق �س��راح 

الق�س.

امللفات الأكر اأهمية وم�ستقبلها بعد اإطالق الق�س 
مل تك��ن ق�سي��ة الق���س ه��ي الأوىل الت��ي اأدت اإىل ت��اأزم العالق��ة بن وا�س��نطن واأنق��رة، بل هناك الكثري 
م��ن الق�ساي��ا الت��ي اأث��رت �س��لبًا يف العالقة بينهما، �س��واء م��ا يتعلق بغولن اأو الدع��م الأمريكي للف�سائل 
الكردي��ة يف �س��وريا، اأو م��ا يتعل��ق بالتق��ارب الرتك��ي الرو�س��ي، اأو رف���س تركي��ا اللت��زام بالعقوب��ات عل��ى 
اإي��ران، اأو تل��ك الق�ساي��ا املتعلق��ة بال�س��اأن الفل�س��طيني وال�س��وري. وله��ذا ياأم��ل بع���س املراقب��ن اأن يهيئ 
اإط��الق الق���س الأج��واء املتوت��رة ويعي��د التفاهم��ات بن وا�س��نطن واأنقرة يف عدد م��ن امللفات، لكنه رمبا 

لن ي�س��مل كل امللف��ات املفتوحة.

1-   امللف ال�سيا�سي:

ي��رى البع���س اأن الإف��راج ع��ن الق���س ج��اء بع��د تفاهم��ات جدي��دة ب��ن وا�س��نطن واأنق��رة متعلق��ة بع��دد 
م��ن الق�ساي��ا، واأن ذل��ك ج��اء على اإثر اللقاء الذي جمع اأردوغان وترامب على هام���س اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة بنيويورك، يف �سهر �سبتمرب/اأيلول 2018، وقد حمل يف م�سمونه بوادر �سفقة �سيا�سية 
ب��ن الطرف��ن، يف ح��ن ت�س��ر الإدارة الرتكي��ة عل��ى اأن امل�س��األة ق�سائي��ة ول عالق��ة له��ا باملو�سوع؛ لكون 
الق�ساء م�س��تقاًل، لكن تغيري مكان عمل املدعي العام امل�س��وؤول عن ق�سية الق���س، وتبديل بع�س �س��هود 
الق�سي��ة اإفاداته��م يف اجلل�س��ة الرابع��ة والأخ��رية للمحاكم��ة، رمب��ا يع��زز اأن هن��اك تفاهم��ات م�س��رتكة 
ورغب��ة يف التق��ارب، ولع��ل ه��ذا يلقي بظالله على امللف ال�سيا�س��ي اأكر، وي�س��هد حت�س��نًا ملحوظًا خالل 
املرحل��ة القادم��ة، وخا�س��ة م��ا يتعل��ق بالعقوب��ات عل��ى وزي��ري الع��دل والداخلي��ة الرتكي��ن، وله��ذا اأت��ت 
ت�سريح��ات الرئي�س��ن الأمريك��ي والرتك��ي يف نف���س ال�س��ياق، اإذ ق��ال الرئي���س الأمريك��ي ترام��ب: »اإن 
اإط��الق �س��راح بران�س��ون خط��وة مهم��ة لإع��ادة العالق��ات م��ع تركي��ا اإىل �س��ابق عهده��ا«، يف ح��ن ق��ال 

الرئي���س الرتك��ي اأردوغ��ان: »اآم��ل اأن توا�س��ل تركي��ا والولي��ات املتحدة التعاون ب�س��كل يلي��ق بحليفن«.
ويف املقاب��ل ي�س��عى ترام��ب لال�س��تفادة م��ن اإط��الق الق���س يف تقوي��ة �س��عبية حزب��ه يف النتخاب��ات 
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الن�سفي��ة، يف ح��ن افتق��دت تركي��ا ورق��ة م��ن اأهم الأوراق، ولهذا �س��تظل بع�س الق�ساي��ا مفتوحة، ولعل 
منه��ا ق�سي��ة فت��ح اهلل غول��ن، وم��ا يتعل��ق بالق�ساي��ا الفل�س��طينية وال�س��ورية. 

وفيم��ا يخ���س التق��ارب الرتك��ي م��ع رو�س��يا، وم��ع اإي��ران اإىل ح��د ما، ف��اإن تركيا رمبا ت��رى ذلك نتيجة 
لتجاهل اأ�سدقائها الغربين مل�ساحلها واأمنها القومي، وحت�سن العالقة باأمريكا اإن مت فلن يكون على 

ح�ساب العالقة برو�سيا، و�ستظل تركيا حتتفظ بتوازن العالقة بن البلدين.

2-   امللف القت�سادي: 

حقق��ت الل��رية الرتكي��ة ارتفاع��ًا ملحوظ��ًا عق��ب اإط��الق الق�س��اء الرتك��ي �س��راح الق���س، حي��ث تراج��ع 
ال��دولر م��ن 5.97 اإىل 5.83، وم��ا ت��زال ت�س��هد حت�س��نًا مرتنح��ًا بع��د ه��ذا التاري��خ، يف ح��ن ُيتوق��ع اأن 

تخف���س الإدارة الأمريكي��ة العقوب��ات القت�سادي��ة الت��ي فر�سته��ا عل��ى تركي��ا.
وفيم��ا يخ���س رف��ع العقوب��ات الأمريكي��ة ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي ماي��ك بومبي��و، يف زيارت��ه 
الأخ��رية لرتكي��ا عق��ب اإط��الق الق���س: »�س��وف نتو�س��ل اإىل ق��رار قريب��ًا، الآن هن��اك م��ربر لرفعه��ا، لكن 
مل يت��م التو�س��ل اإىل الق��رار النهائ��ي بع��د، و�س��اأتباحث مع الرئي���س دونالد ترامب يف ه��ذا اخل�سو�س«.
على �سعيد اآخر تتهم وا�سنطن بنك هالك الرتكي بالتورط يف متويل امل�سالح الإيرانية، واأن البنك 
بواب��ة خلفي��ة لإي��ران ت�س��تخدمها للته��رب م��ن العقوب��ات الأمريكي��ة، وكان��ت حمكم��ة اأمريكي��ة اأ�س��درت 
يف مايو/اأي��ار 2018 حكم��ًا يق�س��ي بال�س��جن 32 �س��هرًا عل��ى حمم��د ه��كان اأتيال، م�س��اعد املدير العام 
ال�س��ابق مل�س��رف بن��ك هال��ك الرتك��ي احلكوم��ي، يف ح��ن ا�س��تاأنف امل�سريف ال�س��ابق احلك��م، واحتجت 
اأنقرة ب�س��دة على اإدانته، وت�س��عى لرفع هذه العقوبات وت�س��ليم هاتان اأتيال املوقوف يف نيويورك، اإل اأن 

بع���س الت�سريح��ات ت�س��ري اإىل رف���س ه��ذا املق��رتح م��ن قب��ل الإدارة الأمريكي��ة.

3-   امللف الع�سكري:

يع��د املل��ف الع�س��كري ب�س��قيه؛ املي��داين ومل��ف الت�س��ليح، م��ن امللف��ات ال�س��ائكة، خ�سو�س��ًا اأن اأمري��كا 
مل تتخلَّ اإىل الآن عن دعم الوحدات الكردية، اإ�سافة اإىل تلك امللفات التي مل ُتو�سع لها روؤية وا�سحة 
من اأجل اإيجاد حل، ومنها �سفقة الت�سليح اخلا�سة بطائرات ال�سبح الأمريكي )اإف-35( التي ترغب 
تركي��ا يف احل�س��ول عليه��ا ويرف���س الكوجنر���س الأمريكي ذل��ك حتى الآن، اإ�ساف��ة اإىل �سفقة الأنظمة 
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الدفاعية اجلوية الرو�س��ية )اإ���س-400( التي ت�س��عى اأمريكا اإىل وقفها، بالوقت الذي ت�سر فيه اأنقرة 
عل��ى موقفه��ا ورغبته��ا يف اقتن��اء ه��ذه التقني��ة احلديث��ة، ف�س��اًل ع��ن الن��زاع يف فل�س��طن �س��وريا، وه��ذا 

امللف��ات رمب��ا �س��تظل مفتوح��ة، وق��د توؤدي اإىل تاأزم العالقة ب��ن البلدين من جديد.

خامتة 
�س��هدت العالق��ة ب��ن وا�س��نطن واأنق��رة خ��الل ال�س��هور املا�سي��ة حال��ة ت��اأزم �س��ديد ي��رى البع���س اأنه��ا 
الأخط��ر ب�س��بب اخلالف��ات الت��ي مت���س العالق��ة الثنائي��ة وتعار���س امل�سالح بن البلدي��ن، يف حن ي�سر 
الأت��راك عل��ى ت�س��وية الأزم��ة ولك��ن لي���س على قاع��دة اخل�سوع لل�سغ��وط والإذعان للتهدي��دات كما جاء 
على ل�س��ان امل�س��وؤولن الأتراك، ولكن على قاعدة التفاهمات امل�س��رتكة، ولعل الإفراج عن الق���س �س��وف 
يح�س��ن م��ن العالق��ة ب��ن البلدي��ن ويفت��ح طريق��ًا للتفاه��م من جديد، ل �س��يما اأنه قد اأعق��ب ذلك زيارة 
وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي لأنق��رة، اإل اأن ذل��ك ل يعن��ي ت�س��وية كل امللف��ات ال�س��ائكة، وخ�سو�س��ًا تل��ك 

امللف��ات الكب��رية، والع�س��كرية منها بوج��ه اخل�سو�س. 



مرك��ز م�س��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية، وي�س��اهم يف �سناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�س��اعته م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�س��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�سال، اإ�س��هامًا 

من��ه يف �سناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

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

الأهداف
-  الإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

-  التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�ست�سارات.

الو�سائل
-  اإعداد الدرا�سات والأبحاث وال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�ساي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�س��ل ل�سروريات التعاي���س ال�س��لمي، وامل�س��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�سباب الباحثن املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�سمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�سات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�س�س 
املركز، وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر الإ�سالمي. 

ال�ست�سارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي ال�ست�س��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية 
والأهلية، وذلك من خالل قيا�س الراأي العام جتاه الق�سايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.

ع�سوية املركز يف املنظمات العاملية:




