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ويف الوقــت الــذي أعطــت فيــه وســائل اإلعــام الرتكيــة زخــاً 
ــاع  ــض االجت ــذي رف ــدن، ال ــع باي ــان م ــاء أردوغ ــراً للق كب
معــه منــذ شــهر يف نيويــورك، لكــن يف املقابــل اصطــدم هــذا 
ــض  ــت األبي ــذب البي ــد ك ــاد، فق ــي ح ــف أمري ــم مبوق الزخ
ــح  ــأن من ــرتيك، بش ــام ال ــائل اإلع ــا وس ــي نرشته ــار الت األخب
بايــدن وقــت إضــايف لاجتــاع، حيــث أعلــن البيــت األبيــض 

ــط. ــة فق ــدة 23 دقيق ــاء دام مل أن اللق

ملفات خالفية ممتدة
ــض  ــاوز بع ــة تج ــان ملحاول ــدن وأردوغ ــن باي ــاء ب ــاء اللق ج
الخافــات يف العاقــات الثنائيــة، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى 

النحــو التــايل:

ــنطن  ــدي واش ــة “إس – 400”: تب ــول منظوم ــاف ح 1- الخ
ــد  ــية، فق ــلحة روس ــرة إىل رشاء أس ــاه أنق ــن اتج ــاً م انزعاج

ــد ترامــب يف  ــي الســابق دونال ــس األمري فرضــت إدارة الرئي
ــة  ــا أنظم ــبب رشائه ــرة بس ــى أنق ــات ع ــام 2019، عقوب ع
اســتبعدت  حيــث   ،400  – إس  الروســية  الجــوي  الدفــاع 
واشــنطن أنقــرة مــن برنامــج تصنيــع املقاتــات “إف – 35”. 

عقوبــات  بفــرض  مؤخــراً  بايــدن  إدارة  هــددت  كــا 
جديــدة عــى تركيــا، حــال قيامهــا بــرشاء دفعــة جديــدة مــن 
نظــام الدفــاع الجــوي الــرويس “إس – 400”، والــذي جــاء رداً 
عــى إعــان أردوغــان يف 24 ســبتمرب املــايض، عــن اســتمرار 
ــة مــن هــذه النظــم؛ وهــي  ــرشاء دفعــة ثاني ســعي أنقــرة ل
ــاً  ــي قدم ــدم امل ــان إىل ع ــت أردوغ ــي دفع ــدات الت التهدي
ــب  ــان إىل تجن ــؤرش إىل ســعي أردوغ ــا ي ــو م ــا، وه يف إبرامه

ــنطن. ــع واش ــات م ــد الخاف تصعي

ــد  ــان أح ــوق اإلنس ــف حق ــفراء: كان مل ــرد الس ــة ط 2- أزم
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أعلــن البيــت األبيــض فــي 31 أكتوبــر 2021، عــن لقــاء الرئيــس بايــدن نظيــره التركــي أردوغــان، وذلــك علــى 
ــا الخالفيــة بينهمــا، وبالرغــم  هامــش قمــة مجموعــة العشــرين، حيــث ناقــش الرئيســان عــددًا مــن القضاي
مــن تأكيــد بايــدن رغبتــه فــي الحفــاظ علــى عالقــات بنــاءة وتوســيع مجــاالت التعــاون بيــن البلديــن وإدارة 
الخالفــات بشــكل فعــال، فإنــه أبــدى اســتنكاره بشــأن امتــالك تركيــا نظــام الصواريــخ الروســي “إس – 
ــي  ــى تدن ــة فــي أنقــرة؛ فــي إشــارة إل ــة قوي ــة وجــود مؤسســات ديمقراطي ــى أهمي 400”، كمــا شــدد عل

ــة. مؤشــرات حقــوق اإلنســان التركي

ــرات المســتقبل, العــدد 1387، 7  جمــود قائــم: إخفــاق بايــدن وأردوغــان فــي تســوية الخالفــات علــى هامــش قمــة العشــرين، تقدي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل لألبح ــر 2021، أبوظب نوفمب
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الجانبــن،  بــن  العاقــات  توتــر  إىل  أدت  التــي  األســباب 
خاصــة بعــد دعــوة ســفراء 10 دول، بينهــا الواليــات املتحــدة، 
يف بيــان مشــرتك يف 18 ســبتمرب إىل اإلفــراج عــن الناشــط 
الحقوقــي الــرتيك عثــان كافــاال، والــذي حصــل عــى الــرباءة 
يف فربايــر 2021 مــن التهــم املوجهــة إليــه بالتــورط يف إشــعال 
احتجاجــات مناهضــة للحكومــة يف عــام 2013، غــر أن الحكم 
ألغــي وأضيفــت إليــه تهــم أخــرى مرتبطــة بانقــاب يف عــام 
2016، وأخــرى بتأســيس منظمــة إرهابيــة، وهــو مــا يجعلــه 
يواجــه حكــاً بالســجن مــدى الحيــاة، وهــو مــا كشــف عــن 

حجــم تاعــب أردوغــان بالقضــاء الــرتيك.  

ــر  ــه أم ــن أن ــذي أعل ــان، وال ــان غضــب أردوغ ــار البي وأث
ــن مل  ــن”. لك ــا ميك ــأرسع م ــرشة “ب ــين الع ــرد الدبلوماس بط
ــى.  ــذا املعن ــة به ــدول املعني ــمي إىل ال ــار رس ــل أي إخط يص
وســعت الســفارة األمريكيــة يف تركيــا إىل التهدئــة عــرب نــرش 
ــات املتحــدة تشــر  ــرت” مفادهــا أن “الوالي رســالة عــى “توي
ــات  ــا للعاق ــة فيين ــن اتفاقي ــادة 41 م ــة بامل ــا ملتزم إىل أنه
ــة  ــن وأنظم ــرتام قوان ــى اح ــص ع ــي تن ــية”، والت الدبلوماس
الدولــة املســتقبلة، باإلضافــة لعــدم التدخــل يف الشــؤون 
الداخليــة لتلــك الدولــة، كــا نــرشت كل مــن كنــدا وهولنــدا 
ونيوزيلنــدا رســائل مشــابهة يف حــن أعــادت الرنويــج وفنلنــدا 

ــة.  ــرش الرســالة األمريكي ن

ومــن جانبــه، تراجــع الرئيــس الــرتيك حينــا أطلعــه كبــار 
مستشــاريه عــى التداعيــات املحتملــة عــى االقتصــاد الــرتيك 
وســعر رصف اللــرة، وأوصــوا الحكومــة بعــدم اتخــاذ خطــوة 
ــي  ــؤول أمري ــار مس ــا أش ــفراء، ك ــرد الس ــاً ط ــي فعلي تعن
لوكالــة رويــرتز يف وقــت ســابق، أن اجتــاع بايــدن وأردوغــان 
مل يكــن ليتــم لــو طــردت أنقــرة ســفر واشــنطن، كــا هاجــم 
أن هــذا  رئيــس الربملــان األورويب عــى أردوغــان مؤكــداً 
ــن  ــراج ع ــه لإلف ــدد دعوت ــرب، وج ــب الغ ــن يره ــد ل التهدي
الناشــط. وهــدد مجلــس أوروبــا أخــراً أنقــرة بعقوبــات ميكن 
إقرارهــا خــال دورتــه املقبلــة التــي ســتعقد بــن 30 نوفمــرب 
والثــاين مــن ديســمرب، إذا مل يتــم اإلفــراج عــن املعــارض حتــى 

ذلــك الحــن. 

3- التصعيــد ضــد أكــراد ســوريا: تقــدم واشــنطن دعــاً 
ــة الشــعب يف شــال رشق ســوريا؛  عســكرياً لوحــدات حاي
والتــي تصنفهــا تركيــا جاعــة إرهابيــة، فيــا تزعــم واشــنطن 
بــأن هــذه الوحــدات تســاهم يف الحــرب ضــد تنظيــم داعــش 
ــرتة  ــال الف ــرة خ ــن م ــر م ــا يف أك ــت تركي ــايب. وأعلن اإلره
املاضيــة أنهــا ســوف تشــن هجومــاً عــى األكــراد، وهــو األمــر 
ــات املتحــدة،  ــب روســيا والوالي ــذي القــى رفضــاً مــن جان ال

وهــو مــا أغضــب أنقــرة، وأحبــط خططهــا الراميــة للتدخــل 
يف شــال ســوريا.

صعوبة تجاوز الخالفات 
ــام  ــائل اإلع ــة ووس ــة الرتكي ــان الرئاس ــن إع ــم م ــى الرغ ع
الرتكيــة عــن إيجابيــة اجتــاع بايــدن وأردوغــان، مــن خــال 
ــة مشــرتكة  ــة ووضــع آلي ــز العاقــات الثنائي تعهدهــا بتعزي
بهــذا الصــدد، مــع التشــديد عــى أهميــة تعاونهــا يف إطــار 
ــزال  ــن الي ــن الجانب ــات ب ــر العاق ــإن توت ــو، ف ــف النات حل
ــان واشــنطن عــن أي نتائــج  قامئــاً، خاصــة مــع عــدم إع

ــايل:  ــا يتضــح يف الت ــاع، وهــو م ــرة لاجت مثم

1- اســتمرار أزمــة املقاتــات: أوضــح الرئيــس األمريــي خــال 
االجتــاع مــع أردوغــان أن طلــب أنقــرة الحصــول عــى 
مقاتــات “إف – 16”، مقابــل املبلــغ الــذي دفعتــه مــن قبــل 
للحصــول عــى مقاتــات “إف – 35”، لــن يكــون أمــراً ســهاً، 
مــربراً ذلــك بــأن األمــر مرهــون مبوافقــة الكونجــرس األمريي؛ 
ــخ “إس  ــا صواري ــن رشاء تركي ــنطن م ــق واش ــدد قل ــا ج في
ــون  ــات مبوجــب قان ــا لعقوب ــي عرضته – 400” الروســية، الت

مكافحــة أعــداء الواليــات املتحــدة “كاتســا”. 

وتشــر املعطيــات الراهنــة إىل عــدم ســهولة موافقــة 
ــن  ــاء م ــث أعض ــد ح ــة، فق ــذه الصفق ــى ه ــرس ع الكونج
الكونجــرس األمريــي إدارة بايــدن عــى عــدم بيــع تلــك 
الطائــرات لرتكيــا، كــا وجــه 41 عضــواً يف الكونجــرس رســالة 
رفــض إىل وزيــر الخارجيــة األمريــي، مطالبــن الوزيــر بتقديم 
ــذات الشــأن. ــد مــن املعلومــات حــول الطلــب الــرتيك ب مزي

ــدن  ــدى باي 2- اســتمرار الخــاف حــول حقــوق اإلنســان: أب
اســتنكاره مجــدداً مــن ملــف حقــوق اإلنســان يف تركيــا 
خــال اجتاعــه بأردوغــان. ودعــا أنقــرة إىل االلتــزام بتنميــة 
ــان  ــوق اإلنس ــرتام حق ــة واح ــة القوي ــات الدميقراطي املؤسس
ومببــدأ ســيادة القانــون، حيــث أعلــن مســؤول بــاإلدارة 
ــدن ســيحّذر أردوغــان مــن  ــاء، أن باي ــة عشــية اللق األمريكي
ــاده. ــان يف ب ــوق اإلنس ــص حق ــا يخ ــات في ــد األزم تصعي

3- رفــض واشــنطن التدخــل العســكري الرتيك: أعلــن أردوغان 
يف مطلــع نوفمــرب أن بــاده مســتعدة لشــن عمليــة عســكرية 
جديــدة يف ســوريا، حــال اقتضــت الــرورة ذلــك، كــا أكــد 
أنــه لــن يرتاجــع عــن شــن العمليــة، غــر أن أردوغان عــرّب عن 
أســفه خــال اجتاعــه مــع بايــدن مــن املوقــف األمريــي، يف 
ــض  ــوريا، ورف ــراد س ــنطن ألك ــم واش ــتمرار دع ــارة إىل اس إش
واشــنطن منــح الضــوء األخــر ألردوغــان لشــن هجــوم 

عســكري ضدهــم.
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وأكــدت وزارة الدفــاع األمريكيــة يف 3 نوفمــرب الجــاري، أن 
الواليــات املتحــدة مل تغــر موقفهــا مــن التعــاون مــع وحدات 
حايــة الشــعب الكرديــة، واســتمرار مهمــة الجيــش األمريــي 

هنــاك، والتــي ترتكــز عــى تجفيــف منابــع داعــش.

4- محاولــة البحــث عــن حلــول وســط: أعلــن البيــت األبيــض 
تأكيــد الرئيــس األمريــي رغبته يف اســتعادة العاقات وتوســيع 
ــة  ــان للرئاس ــح بي ــا أوض ــا، ك ــع تركي ــاون م ــاالت التع مج
الرتكيــة أن مثــة انطبــاع إيجــايب خيمــت عــى املباحثــات التــي 
جــرت خــال االجتــاع، وأنــه تــم االتفــاق عــى تشــكيل آليــة 
ــول للمشــكات العالقــة وامللفــات  مشــرتكة تبحــث عــن حل
املختلــف عليهــا وتعزيــز العاقــات، إال أن مــا ســبق يكشــف 
ــريك للتوصــل ملســاومات أو  ــي – ت عــن وجــود حــرص أمري
حلــول وســط يف القضايــا الخافيــة، وإن مل يتمكنــا بعــد مــن 

بلــورة موقــف واضــح حولهــا. 

ومــن جهــة أخــرى، تســعى أنقــرة للرتويــج بإيجابيــة 
اللقــاء يف محاولــة للضغــط عــى روســيا فيــا يخــص امللــف 

الســوري، خاصــة عقــب لقــاء أردوغــان ببوتــن الشــهر املايض، 
والــذي جــاء مخيبــاً ألمــال تركيــة؛ حيــث مل يتــم تحقيــق أي 
ــرة  ــع بأنق ــد يدف ــا ق ــب، م ــع يف إدل ــول الوض ــات ح تفاه
ملحاولــة اســتعادة الدعــم الغــريب يف مواجهــة موســكو، حتــى 

ــازالت لروســيا. ــم تن ال تضطــر أنقــرة إىل تقدي

ويف الختــام، ياحــظ أن لقــاء بايــدن وأردوغــان مل ينجــح 
يف تســوية امللفــات الخافيــة بــن الطرفــن، وإن بــدا أن هنــاك 
نيــة ملحاولــة حلحلــة هــذه القضايــا الخافيــة مســتقباً، ويف 
حــن أنــه يصعــب التكهــن مبصــر صفقــة “أف – 16”، فإنــه 
ــة توافــق واشــنطن وأنقــرة حــول تدخــل  الواضــح أن إمكاني
عســكري ضــد األكــراد اليــزال أمــراً مســتبعداً، أما فيــا يتعلق 
مبلــف حقــوق اإلنســان، فإنــه من الواضح أن واشــنطن ســوف 
تكتفــي بإدانــة تدهــور األوضــاع الحقوقيــة يف تركيــا مــن دون 
ــة الدبلوماســية،  أن تتخــذ أي خطــوات أخــرى تتجــاوز اإلدان
وبصــورة تســاعد عــى ضــان عــدم تحولهــا إىل ملــف آخــر 
يؤثــر ســلباً عــى العاقــات الثنائيــة، والتــي اليــزال يحكمهــا 

التوتــر. 
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