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 تحديات كبرى وتحالفات هشة  :قمة بايدن ـ أردوغان
 د. عصام عبد الشايف

ألول لقاء مباشر بين الرئيس األمريكي جو بايدن، ونظيره التركي ، كان املوعد  2021االثنين الرابع عشر من يونيو  

رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك منذ تولي 

 في العشرين من يناير   بايدن
ً
رين . بينما كان أول اتصال هاتفي بين الرئيسين في الثالث والعش2021الرئاسة رسميا

دقيقة، تعددت القضايا التي لم تكن فقط   45، وبين االتصال واللقاء الذي استغرق نحو  2021من أبريل/ نيسان  

العام   للجدل والترقب بل والتوتر كذلك خالل النصف األول من 
ً
 مثارا

ً
 الهتمام الطرفين، ولكن كانت أيضا

ً
محال

 الجاري. 

 خالل  قضايا عشر كانت حاضرة وبقوة في سياق هذا االه
ً
تمام وذلك الجدل، وستظل تثير االهتمام والجدل معا

 السنوات املتبقية من إدارة بايدن، يمكن تناولها على النحو التالي: 

 :2016أواًل: املوقف األميركي من انقالب 
من ، توجهت أصابع االتهام من جانب العديد  2016يوليو/ تموز    15مع وقوع محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا،  

املسؤولين األتراك إلى اإلدارة األميركية، وأنها متورطة في هذه املحاولة، وكان على رأس هذه اإلدارة الرئيس األميركي  

األسبق باراك أوباما، ونائبه جو بايدن، الرئيس الحالي للواليات املتحدة، ومع تغير األدوار واملواقع، بين بايدن النائب  

اضرة واالتهام بالتورط قائم، وخاصة أنه لم يتكشف ما ينفي االتهام، بل على العكس  وبايدن الرئيس تبقى الذكرى ح

، بالقول  2020تتعدد مؤشرات ترسيخه وتأكيده، ولعل من بين ذلك ما ذهب إليه بايدن أثناء حملته االنتخابية عام  

وأكثر من ذلك بكثير، ما أعتقد عن الرئيس التركي: "لقد أمضيت الكثير من الوقت معه، إنه مستبد، إنه رئيس تركيا  

 أننا يجب أن نفعله هو اتخاذ منهج مختلف تماًما تجاهه اآلن، مما يوضح أننا ندعم قيادة املعارضة". 

 ثانيًا: الدعم األميركي لألكراد:
يشكل امللف الكردي أحد أهم ملفات السياستين الداخلية والخارجية للدولة التركية، التي تتعاطى معه باعتباره  

اإلعالن   على  يحرص  حيث  امللف،  هذا  في  التركية  الرؤية  مع  بايدن  رؤية  وتتعارض  القومي،  أمنها  مهددات  أخطر 

املستمر على تقديم الدعم الدائم لألكراد سواء في شمال العراق أو في شمال شرق سوريا، أو حتى في الجنوب التركي، 
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نى، وثيق الصلة بالخارجية األميركية، تم نشرها في وفي ورقة سياسات قدمها معهد واشنطن لسياسات الشرق األد

، تحت عنوان "على إدارة بايدن دعم األكراد"، ذكر ما نصه: "في حين تعيد فيه إدارة بايدن 2021الثالث من مارس  

، عليها االستمرار في ت
ً

وفير  صياغة سياستها في الشرق األوسط، عليها االلتزام بدعم األكراد على جبهتين مهمتين: أوال

التي تطرحها جماعات امليليشيات   املتنامية  التهديدات  الدعم لحماية "حكومة إقليم كردستان" وتمكينها ملواجهة 

املوالية إليران وجهاديو "الدولة اإلسالمية" الذين يستهدفون األكراد بسبب تعاونهم مع الواليات املتحدة في اإلقليم 

رئيس ي. وثانًيا، عليها أن تجعل هذا   في مجال الحوكمة بشكل  ا بإصالحات جدية 
ً
إلى األكراد مشروط الدعم املقّدم 

املحلية وإضفاء الطابع املؤسس ي على قوات األمن من خالل وضعها تحت قيادة حكومة اإلقليم وتحسين حقوق  

 اإلنسان". 

 على املسؤولين األتراك الدعم املالي والسياس ي والعسكري واللوجيستي الذي تقدمه  
ً
اإلدارات األميركية وليس خافيا

املتعاقبة لألكراد، واستخدامهم كورقة للضغط على تركيا، سواء في امللف العراقي أو السوري أو الداخلي التركي، 

العالقات   على   
ً
حرصا عنه،  الفوري  بالتوقف  واملطالبة  الدعم  بهذا  املنددة  التركية  التصريحات  وتعددت 

 االستراتيجية بين الدولتين. 

 األرمن:ثالثًا: قضية 
، وفي اليوم التالي مباشرة ألول اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس التركي، وصف 2021في الرابع والعشرين من أبريل  

في  بها أعضاء  "إبادة جماعية"، بعد حملة ضغط واسعة قام  أنه  العاملية األولى  في الحرب  بايدن ما حدث لألرمن 

أرمينية. وهو ما انتقدته الخارجية التركية، وقالت في بيان رسمي   الكونغرس األميركية وجماعات أمريكية ذوي أصول 

"هذا البيان األمريكي الذي يشوه الحقائق التاريخية لن يقبله ضمير الشعب التركي وسوف يفتح جرحا عميقا يقوض 

 ."الصداقة والثقة املتبادلة بيننا". وأضافت أنها ترفض وتستنكر البيان "بأشد العبارات

الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: "الكلمات ال يمكن أن تغير التاريخ أو تعيد كتابته". وأضاف: "ليس  وقال وزير  

 لدينا ما نتعلمه من أي شخص فيما يتعلق بماضينا. االنتهازية السياسية هي أكبر خيانة للسالم والعدالة". 
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 رابعًا: صفقات السالح الروسية:
" التي وقعتها تركيا مع  400أكثر من مناسبة، رفضها صفقة السالح الروسية "إس    فقد أعلنت اإلدارة األميركية في

"، وتوقيع عدد 35روسيا، وربطت بين تنفيذ هذه الصفقة وتجميد عضوية تركيا في برنامج املقاتلة األميركية "إف ـ  

و ما ترفضه تركيا وترى  من العقوبات االقتصادية والعسكرية على تركيا إذا أصرت على االستمرار في الصفقة، وه

 التوسع في التصنيع الداخلي وتحقيق االكتفاء الذاتي من  
ً
أن من حقها ليس فقط تنويع مصادر سالحها، ولكن أيضا

املنافس   الناتو،  حلف  في  تركيا  عضوية  أن  وترى  املتحدة  الواليات  ترفضه  ما  وهو  إليها.  تحتاج  التي  األسلحة 

ليها مراعاة شروط وضوابط العضوية، والتعامل مع الروس باعتبارهم العدو االستراتيجي للنظام الروس ي، تحتم ع

 االستراتيجي للحلف وأعضائه.

 خامسًا: قضية أفغانستان:
وتحديات طرحت   تهديدات  استمرار وجودها من  يشكله  ملا  أفغانستان،  انسحابها من  بايدن عن  إدارة  إعالن  مع 

للو   
ً
بديال تكون  أن  إمكانية  التركية  مع  اإلدارة  الجيدة  في ظل عالقتها  األزمة،  تسوية  في  تساهم  وأن  األميركي،  جود 

مختلف األطراف األفغانية، وقدرتها على إدارة التفاوض فيما بينهما، مدعومة بالدور القطري الذي له حضور مهم 

 ملفاوضات السالم األفغانية لعدة سنوات. 
ً
 في هذا امللف، وكان راعيا

 سادسًا: إيران:
بين تركيا وإيران،   تشكل إيران التفاعالت وتعدد امللفات  في ظل تشابك  ـ األميركية،  التركية  أحد ملفات العالقات 

واملوقف التركي الرافض للعقوبات األميركية على إيران، رغم تعارض الدولتين في امللفين السوري والعراقي، وفي وقت  

، فإن تركيا يمكن أن يكون لها دور في تقريب وجهات النظر، تسعى فيه إدارة بايدن إلى إحياء االتفاق النووي اإليراني

 بين الجانبين، ودعم املسار التفاوض ي التوافقي بينهما. 

 سابعًا: ليبيا:
كان للدور التركي في امللف الليبي أهمية بالغة في تغيير موازين القوى على األرض، والدفع باتجاه التسوية السلمية 

، وتقديم دعم 2019تفاقيات األمنية والعسكرية، وترسيم الحدود البحرية في نوفمبر  وخاصة بعد توقيع عدد من اال

لم يكن محل  املتنامي  التركي  الدور  أن هذا  إال  السراج.  برئاسة  ليبيا  في  الشرعية  للحكومة  عسكري واضح ومؤثر 
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فرنسا وإيطاليا، ورغم أهمية  ترحيب مع عدد من شركائها في حلف الناتو والذين لهم أهداف استراتيجية في ليبيا مثل  

باتجاه  تدفع  األميركية  اإلدارة  أن  إال  الناتو،  أهداف  بما يدعم  ليبيا،  في  الروس ي  الوجود  في تحجيم  التركي  الوجود 

تحجيم الوجود التركي، والعمل على تهميشه واستعادة زمام التحكم في األمور في املشهد الليبي، بعد أن تركه ترامب  

 عن املصالح األميركية. في أيدى أطراف إق
ً
 ليمية ودولية تفعل فيه ما تشاء بعيدا

 ثامنًا: سوريا: 
مع تصريحات بايدن برزت مجموعة من الركائز حول توجهاته نحو سوريا، منها: دعم قوات سوريا الديمقراطية في 

مع   األميركي هناك،  العسكري  الوجود  واإلبقاء على  إيران،  تمدد  ومنع  تنظيم داعش،  الفرات، ومحاربة  نهر  شرق 

( تجاه النظام السوري، والتأكيد على أن بشار األسد ال يمكن الوثوق به، حيث اقترف الكثير  
ً
الصرامة )ولو إعالميا

من، ونكث بوعوده وعهوده بشأن القضاء على ترسانة من جرائم الحرب بحق شعبه، ولم يلتزم بقرارات مجلس األ 

 األسلحة الكيماوية التي يملكها نظامه، والتي عاود استخدامها مرات عديدة". 

 في هذا امللف، فقد كان حاضرا في كل اجتماعات بايدن 
ً
 مهما

ً
وتأتي عودة "بريت ماجورك" إلى البيت األبيض متغيرا

ت  3بشأن سوريا وقدم   في تشكيل السياسة  إجازات له بشأن  بايدن  القرار األول بعد  له  طورات الحرب، وسيكون 

 األميركية تجاه سوريا، من خالل موقعه كمنسق للشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجلس األمن القومي األميركي.

فه ضد أي  إال أن توجه ماجورك إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات سوريا الديمقراطية ذات األغلبية الكردية، ووقو 

 بين تركيا وأميركا في امللف السوري.
ً
 مستمرا

ً
 عملية عسكرية تركية ضد هذه القوات، يعني صداما

 تاسعًا: ملف شرق املتوسط
تسعى تركيا لتعزيز وجودها ومكانتها والحفاظ على حقوقها البحرية والطبيعية في ثروات شرق املتوسط، إال أن هذا 

بايدن،   إدارة  توجهات  مع  كثٍب  فقد  يتصادم  تتابع عن  بالده  أن  بلينكين"  "أنتوني  األميركي  الخارجية  وزير  كشف 

 لحل األزمات والنزاعات  
ً
التي جرت مؤخرا التركية األوروبية  التطورات األخيرة بمنطقة شرقي املتوسط، واملبادرات 

: إننا "نشعر بالقلق" حيال ما أسماها "بعض التحركات التركية" ب
ً
شرق املتوسط خالل العام بتلك املنطقة، مضيفا

والحفاظ على سيادة وسالمة أراض ي األخير. وشدد على أن "الواليات املتحدة حريصة على استقرار شرقي املتوسط  
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، وليس من خالل الوسائل العسكرية واالستفزازية" في إشارة  جميع األطراف. يمكن حل النزاعات  
ً
في املنطقة سلميا

 إلى تركيا. األمر الذي يدفع باتجاه املزيد من التوتر في عالقات الدولتين.

 عاشرًا: حلف الناتو:
 في حلف الناتو، ويحتل الجيش التركي املرتبة الثانية من حيث القد

ً
 استراتيجيا

ً
عتبر تركيا شريكا

ُ
رات داخل الحلف، ت

بعد الواليات املتحدة األميركية، إال أن الدور التركي داخل الحلف يواجه بالعديد من التحديات واملعوقات والتي يأتي 

في مرحلة من املراحل لتشكيل جناح عسكري لالتحاد األوربي، بهدف تهميش   التي دعت  أغلبها من جانب فرنسا، 

في مواجهتها من ناحية، ومن ناحية ثانية وضع العراقيل أمام تعزيز الدور التركي   القوة التركية وحشد القوى األوربية

 داخل الحلف. 

ومع التقارب التركي ـ الروس ي، تعددت املطالبات بإعادة تقييم موقع تركيا في الحلف، لكن من الواضح أن مخرجات  

ات املتعددة للرئيس أردوغان خالل قمة الناتو قمة الناتو قد أكدت على أهمية الدور التركي في الحلف، كما أن اللقاء

وخاصة مع الرئيس الفرنس ي، ورئيس الوزراء البريطاني واملستشارة األملانية، قد تعزز من أطر تسوية الخالفات بين 

مشترك  استراتيجي  تهديد  وجود  ظل  في   
ً
مرحليا تهدئتها  األقل  على  أو  دبلوماسية،  بوسائل  األطراف  وهذه  تركيا 

 في الصين، تضع الواليات املتحدة مواجهته أولوية في املرحلة الراهنة.للمنظومة 
ً
 الغربية، متمثال

ومع هذا التعدد في القضايا، وما تحمله من جداالت، يمكن القول إن اللقطات الودية التي تناقلتها وسائل اإلعالم، 

 بين بايدن وأردوغان في لقائهما األول، ليست كافية لتخفيف حدة التوتر  
ً
في العالقات، ألن بايدن يجيد العمل بعيدا

 ملا كان عليه نهج سلفه السابق دونالد ترامب، إال أنه 
ً
عن وسائل اإلعالم، بما يحقق أهدافه ويعظم مكاسبه، خالفا

لن يضحي بالحليف التركي )الدولة وليس النظام(، وإن كان لن يتوقف عن تشديد الضغوط على النظام في الكثير  

والقضايا محل االهتمام املشترك، وهو ما يجب التحسب له، والتفكير في كيفية التعاطي معه من جانب    من امللفات

اإلدارة التركية، ووضع مسارات بديلة ملواجهة هذه الضغوط، والتي لن تتوقف وخاصة مع الرفض األميركي للتمدد 

 ألوسط أو في وسط آسيا، أو في شرق املتوسط. اإلقليمي التركي، أو على أقل تقدير، التحفظ عليه، سواء في الشرق ا
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