
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 
  

 



 
 

 

سياسية تقديرات        1    8201 رفبراي 23  

  

 عفرينما بعد  :أميركا تركيا ـ
 محمد أبو سعدة

 :تمهيد
م، الرئيس 2018-2-15في أنقرة، يوم الخميس الموافق  التقى وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرســو 

في ضــوا العملية العرــكرية التركية  .بين البلدينالتركي رجب طيب أردوغا  لتهدئة العالقات المتوترة 
أ ـــكان م ها الدبلوماســـية  ةوقد أخذ التوتر عد .1في ســـوريا ضـــد مقاتلين أكراد متحالفين مط وا ـــ  ن

  طالبت تركيا الواليات المتحدة برـــحب قواتها من مدي ة م ب  أة بعد خاصـــ .والرـــياســـية وا عالمية
وهذا ما أكده تصـــــــريس الرئيس التركي  .الرـــــــورية كهدل قادم للقوات التركية بعد انتهاا عملية عفرين

في حين الحدود العراقية، إلى  صـــــــوالا وم ب  إلى  -بعد عفرين-، بأ  القوات التركية ســـــــتت   ردوغا أ
مب على تصـــــــريس أردوغا  بالقون إ  عملية عفرين ي ب أ  تكو  محدودة وأال ت ون، إدارة تر ردت

ت فو على الرـــــــ س، في هذه المرـــــــألة  التبدأ خالفاتهم .وأ  القوات األميركية لن ت رـــــــحب من م ب 
حيــب بـاتـت تركيــا ترل أ  الل ـة  .غيــاا الةقــة وتراكم الم ـــــــكالت والخالفـات بي همــا والتى تتزامن مط

التي تحاون التوفيق بين العالقة التاريخية مط أنقرة والحليف الكردي ال ديد -ســــــية األميركية الدبلوما
م رد أســــلوا دبلوماســــي للتهرا من الم الب التركية، وأ  مةس هذا األســــلوا لم  -عبر لعبة التوازنات
 .2يعد ي  لي عليها

 

 أسباا الخالفات األمريكية التركية :أوالا 
 :خالفات ث ائية :1

م، على أثر  ــــــعور أنقرة  2016رت العالقات االمريكية التركية بعد محاولة االنقالا الفا ــــــس عام تضــــــر
؛ وال ضــــب م ها إزاا رفضــــها ترــــليم فتس ه غولن، المتهم 3بال ياا الملحوظ للتضــــامن األمريكي معها

                                  
 الرابط.م، 2018-2-16م، تاريخ االطالع 2018-2-15، أردوغان يلتقي تيلرسون بعد تحذيره واشنطن من "صفعة عثمانية"، تاريخ النشر 21موقع عربي  1
م، 2018-2-16م، تاريخ االطالع 2018-2-12معركة الفاصلة في العالقات األميركية التركية، تاريخ النشر ، منبج.. ال موقع الجزيرةخورشيد دلى ،   2

 الرابط.
3 Insight Turkey, Determinants of Turkish-American Relations and Prospects for the Future, Volume 19, Number 1,( 
Winter 2017 ), link. 

https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/12/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.insightturkey.com/article/determinants-of-turkish-american-relations-and-prospects-for-the-future
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بعد تأخر الواليات لوماســـــــية بين البلدين حالة من التوتر، بدكما  ـــــــهدت العالقات ال .4بتدبير االنقالا
وقد  .، وكذلك قضـــــية التأ ـــــيرات بين البلدينمريكية في تعيين ســـــفير لها خلفا ل و  با المتحدة األ

زادت حدة الخالفات الة ائية بين البلدين على أثر إدانة الواليات المتحدة االمريكية المصـــــــرفي التركي 
عالم التركي  .5إيرا  في نيويورك بتهمة انتهاك العقوبات ضــــــــد "محمد هاكا  اتيال" واعتقان تركيا ال

، ويحمس ال  رــية األمريكية، بالرــ ن ســبط (ناســا)ســركا  غول  الذي يعمس مط وكالة الفضــاا األمريكية 
الذي  "اندرو برونرــو "قضــية القس األمريكي إلى  ضــافةإ .ســ وات ونصــف ألن  من أتباك حركة غولن

إلى  وقد أدل هذا التوتر .2016ت ــرين األون /أكتوبر كا  مرــالوال عن ك يرــة في أزمير، والمحت ز م ذ
ثارة الرأي العـام التركي، حيـب أبدل  في المئـة رراا غير محبـذة للواليات المتحـدة، حرـــــــبمـا أ هر  83إ

 .6مالخرا "أميركا  بروغر "است الك للرأي أجراه مركز 
 

 :الموقف األمريكي من الفصائس الكردية في سوريا -2
مط  ذلك ، تزامنالكردية ركية وصون أكةر من أربعة رالل  اح ة سالح للملي ياترصدت المخابرات الت

ألفا لت ــــــكيس حماية للم  قة الحدودية مط تركيا  30إعال  وا ــــــ  ن رغبتها في إن ــــــاا جي ــــــا قوام  
تي والتى ربما تأ .7كيلو من الحدود الرــــورية التركية 600والتي ترــــي ر الملي ــــيات الكردية على طون 

الم موعات التي يمكن أ  تكو  "، والتي تقضــــى بمحاولة فصــــس بترايو ال  ران ديفيد  لخ ة ت فيذا
 .عن ت ظيم القاعدة، ووضــعها في مواجهة ت ظيم الدولة ا ســالمية ونظام ب ــار األســد "جزااا من الحس

ين ج ب مط الحلفاا المحليإلى  وتتضـــــــمن الخ ة إرســـــــان عدد كبير من القوات األمريكية لتكو  ج با
لتحرير الم اطق من ســـــي رة القول المت رفة، وبعدها ســـــيكو  لل يم األمريكي متواجداا على األر  

 .8في بلد كا  محتكرا لعقود من ال انب الروسي

                                  
 الرابط.م، 2018-0-2-20م، تاريخ االطالع 2017-2-9لتركيا سيدعم العالقات مع أمريكا،تاريخ النشر  موقع سيبوتنك ، وزير العدل التركي: تسليم غولن 4

5 BENJAMIN WEISER and CARLOTTA GALL,The new York, times Banker From Turkey Is Convicted in U.S. Over Plot 
to Evade Iran Sanctions, JAN. 3, 2018,link. 

 الرابط.م، 2018-2-16اريخ االطالع م، ت2018-2-15، تاريخ النشر 21أردوغان يلتقي تيلرسون بعد تحذيره واشنطن من "صفعة عثمانية"، موقع عربي  6
-2-16من تاريخ االطالع 2018-2-15تاريخ النشر  ،21موقع عربي ، غصن الزيتون.. هل تتحول لحرب تصفية حسابات بين الدول؟، احمد كحولى  7

 الرابط.م، 2018
 الرابط.م، 2018-2-16، الدور األمريكي القادم في سوريا، تاريخ االطالع  معهد واشنطنيوسف صداقي ،   8

https://arabic.sputniknews.com/world/201702091022161614/
https://arabic.sputniknews.com/world/201702091022161614/
https://www.nytimes.com/2018/01/03/world/europe/turkey-iran-sanctions-trial.html
https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1071830/%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://arabi21.com/story/1071830/%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/americas-coming-role-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/americas-coming-role-in-syria


 
 

 

سياسية تقديرات        3    8201 رفبراي 23  

  

 :ستراتي يةاخالفات  -3
ســـــــتراتي ية للواليات المتحدة األمريكية في الم  قة تخالف اأهدال  ةوجود عدإلى  ي ـــــــير البع 

 :جازها فيوالتى يمكن إ المصاالس التركية
ســـــــيوية  ية على الحدود اآليســـــــتراتاوجود رغبة أمريكية بإقامة قاعدة عرـــــــكرية لها في م  قة  (أ)

وجاات الرغبة االمريكية هذه م ذ العام  .األوروبية، وعدم اعتمادها على تركيا كحليف اســـــــتراتي ي
 .9م2003العراق من أراضيها في العام ه مات على  رفضت قيام القوات األمريكية ب ن م، بعد أ 2003

ســــتراتي يتها ت اه ال ــــرق األوســــس وإيرا  وروســــيا باتت في ت اق  مط أولويات اأ  تركيا ترل  (ا)
فأنقرة تعتقد أ  وا ــــــ  ن تخلت عن ثوابت العالقة التاريخية بين البلدين، وبالتالي  .الواليات المتحدة

 .10 .ا أم ها القوميفإن  من واجب تركيا أ  لن تتهاو  في قضاي
 

 :مرتقبس العالقات التركية األمريكية :ثانياا 
  :جمود في العالقات األمريكية التركية :الري اريو األون

بال مودربما تتعر  العالقات التركية األمر لة يمكن ترـــــــميتها  ق ، وهي المرحلة التى ترـــــــبيكية لحا
مريكية تصـــــادم عرـــــكري مبا ـــــر بين القوات األ، وربما يأتي ذلك نتي ة لحدوث الق يعة في العالقات
، وهـذا مـا قـد حـذر م ـ  وزير الخـارجيـة التركي .والتركيـة في م ب  إ   "بقولـ  ت ــــــــاوم أوغلو مالخراا

 .11"إما أ  يتم إصالحها أو أ  ت هار بالكامس .مرحلة حرجةإلى  وصلت"العالقات بين البلدين 
 

 :تركيةتحرن العالقات األمريكية ال :الري اريو الةاني
يرضـــي ال رفين  من خالن إي اد مخرج ألزمة الدور التركي في األراضـــي الرـــورية بال ـــكس الذي وذلك

لن تتحركا بعد "وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسو ، إ  بالده وتركيا  فقد صرح .في قضية م ب 
 .ق ال ـــمان في ســـوريالت اوز األزمة حاليا ب ـــأ  م اط "العمس معا"في ســـوريا ونريد  "اآل  كس بمفرده

                                  
 سابقيلتقي تيلرسون بعد تحذيره واشنطن من "صفعة عثمانية"، أردوغان ( 9

م، 2018-2-16م، تاريخ االطالع 2018-2-12، منبج.. المعركة الفاصلة في العالقات األميركية التركية، تاريخ النشر  موقع الجزيرة، خورشيد دلى  10
 الرابط.

 الرابط.، سابقأردوغان يلتقي تيلرسون بعد تحذيره واشنطن من "صفعة عثمانية"، ( 11

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/2/12/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://arabi21.com/story/1072072/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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، وهي "وضط رلية م تركة لحس مصير م ب  الرورية كأولوية"أ  ال انبين اتفقا على  وأوضس تيلرسو 
المصــــــ فة إرهابية في تركيا، وتلقى  ،المدي ة التي ترــــــي ر عليها قوات وحدات حماية ال ــــــعب الكردي

ولود ت اووم أوغلو، إ  ال انبين من جانب  قان وزير الخارجية التركي مو .دعما من ال يم األمريكي
أ  بالده ســـتمضـــي قدما مط إلى  وأ ـــار .وضـــعها ال بيعيإلى  اتفاق ب ـــأ  إعادة العالقاتإلى  توصـــال

"لكن بعد خروج الت ظيمات من مدي ة م ب  الرــوري"أمريكا التخاذ خ وات رم ة،  و ــدد أوغلوا على  .
  ن على أر  الواقط، وأال تبقى في إطار ضـــــــرورة أ  تتحقق الوعود وااللتزامات المقدمة من وا ـــــــ

 .12التصريحات
 

 :بقاا العالقات متوترة :الري اريو الةالب
ال تزان احتمالية اســـتمرار الحرا الكالمية بين وا ـــ  ن وأنقرة مر ـــحة للمزيد من التصـــعيد ا عالمي 

في ســوريا فإ   والرــياســي، ومط أ  مصــالس أنقرة تتقاطط في نقاة كةيرة مط ا ســتراتي ية األميركية
ية التركية المفرطة من الصـــــــعود الكردي القومي، والخول من إقامة كيا  على حدودها  الحرــــــــاســـــــ

لذا فمن المتوقط مواصلة أنقرة الض س الدبلوماسي على  .جعس هذا األمر أولويةإلى  ال  وبية؛ يدفعانها
عرــــــكري في م ب  ب ية إجبارها الترــــــخين الإلى  وا ــــــ  ن، وربما االنتقان خالن الفترة القريبة المقبلة

ولعس ال رح  .قوات درك الفرات التركيةإلى  على إخراج القوات الكردية من المدي ة، وترـــــــليم المدي ة
كم في  مان سوريا،  30الذي قدم  وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسو  بإقامة م  قة رم ة بعمق 

فقد كا  ذلك م لبا لتركيا، وســــيحقق لها  .في الم  قة قد ي د نفرــــ  فوق ال اولة مط جولة تيلرســــو 
 .13فوائد إستراتي ية تتعلق باألمن القومي والالجئين

 

 اا ختام
، مما تي ي التركي في مرـــــــألة مدي ة م ب لقرار االســـــــترالويرجط ذلك  .هو األقراالرـــــــي اريو الةالب 

أ  ا دارة من وعلى الرغم  .قبلـــةاألميركيـــة في المرحلـــة الم/يـــةي علهـــا امتحـــانـــا فعليـــا للعالقـــة الترك
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األميركية ال تريد الدخون في حرا أو صــــدام مبا ــــر مط تركيا في ســــوريا أو خارجها، وهي في ســــبيس 
ذلك تحاون تدوير الخالفات معها دو  التخلي عن حليفها الكردي الروري، لذا فإن  من المتوقط أ  تتبط 

أما  .ياسيا على م ط الصدام بتفعيس العمس الدبلوماسيستراتي ية تقوم سا الواليات المتحدة األمريكية
 .(14) ميدانيا؛ فإ  وا   ن تترك األمر لقياداتها العركرية في الميدا 

 
 

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات14)


