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 مقدمة

ة أكتوبر/ تشرررررريل األدأت برروأت العوات العلررررركريررة التركيررة ت  يرر  العمليرر  9في 
مل  - العلركرية التي ممل  اسر" بعبع اللرالبب بو وأ لرماأ سروريات دهي  طوة ت تي  

مل ميثرراا األم" المتةرروةت التي تم   م   51دجهررة ال  ر التركيررةت في  اررار المررا ة 
الصررا ر عل مجل  األمل الودلي بشرر     2254الوفاع المشررردع عل ال   ت دالعرار رق" 

 مكافةة اإلرهاب في سوريا.

اسرررررتهروفر  العمليرة التركيرة تر ميل مرود هرا الج وبيرة دممرايرة ترابهرا اإلقليمي مل 
قلرروبت الم خراة في  - العمليات العلرركرية التي ت   ها بقوات سرروريا الويمعرااية  

عالقة دثيعة مع الم  مة الكر ية التي تةمل اسر" بمبب العماأ الكر سرتاعيبت دالتي 
تةا  األدردبي كم  مة  رهابيةت ميث سرررب  أ  تصررر  ها تركيا دالوتيات المتةوة دات

 اضر  ررراعا ملرلةا مع الودلة التركية ب ية عيل معوا ثعافية دسرياسريةت دالةصروأ 
 على م  تعرير المصير ألكرا  تركيا.

دعتيجة لةربها ضرررو ت  ي" بالودلةب ت مصرررل  بقلررروب على  ع" أمريكي أدردبي مالي 
اأ أم ها العوميت  اررة دأ  لرركات تركيا دعلركر  دسرياسريت دهو ما أقل  تركيا مي

في ال اتو ل" يلعوا بات لهواج  تركيات ما  فع األ يرة لت  ي  عملية بعبع اللرالبب بعو 
قرار الرئي  األمريكي ب دعالو ترامبب سررررةب العوات األمريكية مل لررررماأ سرررروريات 

 .1متةوة دفرعلات  ي ا لوعو ه اتعتخابيةت رافضة قبولها أية دسااة مع الوتيات ال

دكر  فعررل على هرر ه العمليررةت دتة  ررا على م ه  الرئي  األمريكي ميرراأ الملف 
اللرررررور ت د قروامرف على رفع الععوبرات عل الملرررررؤدليل األتراال فور توقيع اتت راا 

ت قراب مجل  ال واب األمريكيت 2019أكتوبر/ تشرررررريل األدأ    18التركي األمريكي في  
ت برالموافعرة على مشرررررردعي قراعو  يلرررررتهروفرا  2019أكتوبر/تشرررررريل األدأ  29في 

 

 http://bit.ly/2oUOHQg. 2019عوفمبر  1ت رةي ة اتستعالأبت 2019اتستعالأت تعرير الةالة العربية.. أكتوبر  -مركب البةوث  1
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تركيات يتعل  أموهما ب رض ععوبات على تركيات داآل ر بخصرو  ا عاتات أرم ية اات 
 اابع  علاعي ضو الودلة العثماعية.

أكتوبر/ تشرررررريل األدأ يمثرل يومرا  يواف  عيرو تر سررررري  الجمهوريرة  29جروير أ  يوب 
تبا لة بيل الجاعبيلت دهو ما يةتاج لرررررروت ت ما أ ى للررررلوكيات تصررررعيوية م2التركية

بعور ما يةتاج ا تبار التلرررراحتت موأ العالقات األمريكية التركية ملررررتعبالت دهو ما 
 تةادأ ه ه الوراسة العياب بف.

 

 قرارا مجلس النواب وآثارهما القريبة

ي ت تعرو هر ه المرة األدلى التي يتخر  فيهرا مجل  ال واب األمريكي هر ه الخطوةت ف  
ت رررررروترر  لج ررة الشرررررؤد  الخررارجيررة بمجل  ال واب 2007أيلوأ /سررررربتمبر عرراب  28

األمريكيت على مشرررررردع قرار يعتبر أ  مرا دقع ليرمل في الرودلرة العثمراعيرة  الأ عراب 
 بمثابة ب با ة جماعيةب.  1915

دأرررررررور المجل  تورررررريررة لة ارة األمريكيررة برراتعترام برر لرر ت دل" يخ ف مل مرروة 
التركي ال   اتخ  كر  فعل على ه ا العرار سرررروى ت صررررل اإل ارة األمريكية الموقف  

مل موقف مجل  ال وابت ميرث أعلل الرئي  األمريكي اللررررراب  بجورج  بليو بو ب 
آع اال: أ  ه ا العرار بسريلة  ضرررا كبيرا بعالقت ا بةليف أسراسري في ال اتوت دسريؤثر 

 .على التكتل في الةرب العالمية على اإلرهابب

بردبرت جيت ب مل ترواعيرات هر ا  - آعر اال  - كمرا مر ر درير الروفراع األمريكي األسرررررب  
العرار على الموقف التركيت قرائال:   : باألتراال كراعوا داضرررررةيل بمرا فيرف الك رايرة في 

% مل اإلموا ات الجوية األمريكية 70ه ه العضريةت دأضرام م بها مجل  ال واب: أ  ب
 

. 2019أكتوبر   31الكوع رس األمريكي رررررروابف لتةليلات دكالة أعبات األعاضررررروأت معا  تشررررروبورت عملية عبع اللرررررالب التركية ت عو  2
http://bit.ly/2PQ6QK0 
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https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2PQ6QK0


 
 
 

 
                   

 دـريـعب يــالش        

 

 

 

4 

 

مل اآلليات المورعة الجويوة المخصصة للعراا تعبر   %95% مل  موا ات الوقو  د30د
 .3مل  الأ تركياب

المشرررررردع األدأ: الر   أقره مجل  ال واب األمريكي يتمثرل في مشرررررردع قراعو  رق" 
بشررررر   مباع" ب برا ة األرملبت دكرا  رئي  لج رة اتسرررررتخبرارات بمجل  ال وابت  296

 8قرو تعروب بهر ا المشرررررردع في  ال رائرب الرويمعرااي عل دتيرة كرالي ورعيرات آ ب لررررريفت  
 .2019أبريل/عيلا  

ل" يكل امتماأ درروأ مشرردع العرار للجمعية العامة لمجل  ال واب قويا لوت عملية 
أكتوبر/   28بعبع اللرالببت التي  فع  اللج ة العاعوعية بالمجل  لعبوأ المشرردع في  

ف أ رج  رئيلرررة تشرررريل األدأت درفعف  لى الجمعية العامة للمجل ت دفي اليوب ع لررر 
المجل  الويمعرااية عاعلري بلوسري المشرردع على جودأ أعماأ الجمعيةي في سررعة 
تفتةت دالتصروي  عليف  الأ يوميل اث يل فع،ت ما اعتبره مراقبو  ر ا على سروت   ارة 

  ."4الرئي  األمريكي لتواعيات عملية بعبع اللالب

 405ا دت" قبولرف بموافعرة مععرو 435كراعر  الجمعيرة العرامرة لمجل  ال واب تضررررر" 
عل التصررررروير   3عضررررروا كله" مل الجمهورييلت فيمرا امت ع  11عوابت معرابرل رف  

عائبا جللرررة التصررروي .   13لعضررروا   يمعراايا  دعضرررو جمهور ات بي ما ل" يةضرررر  
 234عرائبررا مل الةبب الرويمعرااي الر   يمتلرر   226دداف  على مشرررررردع العرراعو  

 197عرائبرا مل الةبب الجمهور  مل أررررررل  178ة مععروا برالمجل ت معرابرل موافعر 
 .5دامت اع ع   الثالثة عل التصوي 

 

. 2014 يلرررررمبر  15معمر  وليت العالقرات األمريكيرة التركيرةل.على المةر ت مركب الرداب، للبةوث دالروراسرررررات اإلسرررررتراتيجيرةت  3
http://bit.ly/33oRlNg 

4Ishaan Tharoor, The awkward tension underlying the West’s anger at Turkey, The washington Post, 16 October  
https://wapo.st/2JVzqFY2019.  

5http://bit.ly/36DpbQring the United States record on the Armenian Genocide: Affirm -H.Res.296    
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كررا  الرئي  األمريكي قررو فرض ععوبررات على درير  الرروفرراع دالطرراقررة التركييلت 
ت لك رف ل" يلبرث أ  رفع هر ه 6براإلضرررررافرة لعروة ملرررررؤدليل أتراال رفيعي الملرررررتوى

األمريكييل في التورررل  لى ات اا مع الععوبات  ثر عجاح عائب الرئي  ددرير الخارجية  
الجاعب التركيت ت" بموجبف ترسررري" أهوام تركيا مل الةربت دالعمل على ت  ي ها مل 
 د  مواجهرات بيل العوات التركيرة دقوات بقلررررروبت دهو مرا أ ى لتعلي  العمليرات 

 .7العلكرية التركيةت ث" توق ها تمعا

ت فعو تعوب بف رئي  لج ة 4695  رق" أما المشررررردع الثاعي: فيتمثل في مشررررردع قاعو
العالقات الخارجية في مجل  الشريو  الويمعراايت اللري اتور  يليوت آعجيلت دال ائب 
الجمهور  ماي  ماككوأت دي ص على فرض ععوبات على بع  الملرررؤدليل األتراال 

 بلبب عملية بعبع اللالبب.

ر لي روسررررري جراهراب ديشررررربرف هر ا المشرررررردع مشرررررردعرا آ ر كرا  قرو تعروب برف اللررررري راتو
ت  ت S-82644برق"    2019أكتوبر/ تشررريل األدأ    17داللرري اتور كري  فا  هوليل في  

 أعف ت" ت جيلف ألجل غير ملمى بلبب اتت اا بيل تركيا دالوتيات المتةوة.

 403ددافعر  الجمعيرة العرامرة بمجل  ال واب على قبوأ مشرررررردع العراعو  بموافعرة  
دي ص المشررردع على فرض مجموعة ععوبات ضررو تركيا آ ريل.    16عواب معابل رف   

بلررررربرب عمليرة بعبع اللرررررالببت عالدة على تعلي  بيع األسرررررلةرة لتركيرا دفرض بع  
الععوبات المالية على تركيا د عوا  بردفايل مالي للرئي  أر دغا  دعائلتفت د   كاع  

 

6Ishaan Tharoor, The awkward tension underlying the West’s anger at Turkey, The washington Post, 16 October  
https://wapo.st/2JVzqFY2019.  

 http://bit.ly/2oUOHQg. 2019عوفمبر  1ت رةي ة اتستعالأبت 2019اتستعالأت تعرير الةالة العربية.. أكتوبر  -مركب البةوث  7
8http://bit.ly/34CUE3ECountering Turkish Aggression Act of 2019:  -S.2644    
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. دقرو 9كعراعو   الخطوة األ يرة تعتضررررري تعرادعرا مل اإل ارة األمريكيرة في مراأ  قرارهرا
مل الجمهورييلت   176عائبا مل الويمعرااييل على المشرردعت باإلضرافة  لى    226داف   

عائبات دكاع  ال ائبة الوميوة التي رروت  برررررربتب على مشرردع العاعو    16بي ما رفضرف 
 .10مل الويمعرااييل هي ب لها  عمرب

عو  موأ ا عاتات األرمل دفي الت ثيرات قريبة األجل للمشرردعيلت ت يؤ   مشرردع العا
أل   لباب أد ععوبة قو تطاأ تركيا. دفي ماأ  قراره مل قبل مجل  الشررريو  سررريصرررور 
عل مجل  ال واب األمريكي قرار تورررررريرة يعترم بمباع" باإلبرا ةب األرم يرة. أمرا عل 
فرض ععوبررات على تركيررات فلررررريتةوأ  لى قرراعو  مرراأ مردره مل مجل  الشررررريو  

لرئي  األمريكي ترامب. لكل الةويث عل  قرار المشررردع الثاعي دالمصررا قة عليف مل ا
 ي طو  على قور مل الت صيل.

يةتاج مشررردع قاعو  الععوبات  لى موافعة مجل  الشرريو  ليصررب  عاف ات دهو األمر 
الشرررائ  بلررربب ت ضررريل مجل  الشررريو   بعا  ملررر لة األرمل عل العالقات التركية 

لشريو  رري ة مختل ة للمشرردعت سريتعيل تشركيل األمريكية. دفي ماأ تمرير مجل  ا
لج رة مشرررررتركرة مل غرفتي الكوع رس إلرالرة ات تالفرات بيل الصررررري تيل د عروا  عص 

 مشترال.

دفي ماأ تمرير ه ه الصررري ة المشرررتركة مل قبل مجللررري ال واب دالشررريو  سررريت" 
  رسررالف للرئي  ترامب للتصرروي  عليفت دهو تصرروي  سرريكو  ررروريا في ماأ الموافعة
على العاعو  ب غلبية الثلثيلت  ا سرريعو العاعو  عاف ا متى د   ل" يصرروا عليف الرئي  

 األمريكي.

 

9Deirdre Shesgreen, 'Double whammy': House approves sweeping Turkey sanctions bill, recognizes Armenian  
http://bit.ly/2PT8avxgenocide, USA TODAY. 29 October 2019.  

10http://bit.ly/2qpOViNnst Conflict by Turkey Act: Protect Agai -H.R.4695    
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غير أ  الوررررروأ له ه المرملة أمر يةتاج ب أ جهو  قويةت د اا ل" يةصررررل المشررررردع 
المشرررررترال على أغلبيرة الثلثيلت فلل يصرررررمرو أمراب بفيتوب الرئي ت  ت في مرالرة مرودث 

ملرررررتعبرل ملف موقف الكوعجرس مل الرئي  األمريكي. لكل ملرررررادمرة كبيرة على 
ثمرة امتمراأ كر لر  لرف  الموافعرة على العراعو ت دهو اعتبرار تةكمرف رغبرة جمهوريرة 
درغبة مل ب يا  المؤسرررلرررة األمريكية بشررركل عاب في عوب الت ري، في تركيا لصرررال  

 ردسيا.

كيا  سرتراتيجيا لصرال  ديرج  مراقبو  أ  يلعب الجمهوريو  الرافضرو  للت ري، في تر
التمو  الردسرري عبر العال"ت دبخارررة في م طعة الشررماأ األدردبي دالشرررا األدسرر،ت 
 درا في عرقلرة درررررروأ قرار مجل  ال واب األمريكي  لى ميب العراعو  ال رافر ت دهو مرا 
يرج  أ  يتجف بعضررره" لرف  المشرررردعت دأ  يتجف البع  اآل ر تسرررتبواأ الععوبات 

 شردع ب  رى مخ  ة.الوار ة في الم

أ ى تعلي  العمليرات بموجرب اتت راا التركي األمريكي  لى تخ يف مروة لهجرة بع  
أعضرررررات مجل  الشررررريو ت دم ه" ال رافر  لي روسررررري جراهراب دكتلترفت ديرد  كر لر  أ  
اللري اتور ميت  ماككوعيل رعي" األغلبية الجمهورية في مجل  الشريو  سريكو  لف 

لصررا ر عل مجل  ال وابت دبخارررة مع تصررريةاتف التي موقف في تخ يف دقع العرار ا
لرررو  فيها على ضرررردرة اتبتعا  عل الخطوات التي يمكل أ  توفع تركيا عةو ردسررريا 

 أكثر.

دتشررير توقعات مراقبيل  لى: اتجاه اللرري اتورييل جراهاب دماككوعيل دبوأ لت ضرريل 
شرردع قاعو ت فن  مشرردع قاعو  ي ص على ععوبات مخ  ةت أد مشرردع قرار بوت مل م

 .11ال  سيجعل العاعو  ال   ت" تمريره في مجل  ال واب عوي" ال ائوة

 

. 2019أكتوبر   31معا  تشرررروبورت عملية عبع اللررررالب التركية ت عو الكوع رس األمريكي ررررروابف لتةليلات دكالة أعبات األعاضرررروأت  11
http://bit.ly/2PQ6QK0 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2PQ6QK0
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 تراكم الخالف التركي األمريكي 

دتواعياتف في سوريا بشكل   2011تآكل العالقات التركية األمريكية لي  دليو ما بعو  
البلويل ت د   كا  يمر اآل  ب سروأ ملرتويات العالقة بيل  2003 ا ت بل بوأ م   العاب  

 م   الةرب العالمية الثاعية.

عامات ع وما رف    15دل" تشرهو العالقات األمريكية التركية ه ا العور مل التوتر م    
البرلما  التركى تةويل األراضررى دالعواعو التركية  لى م طل  ل بد األراضرري العراقية 

 .2003في 

ت ميررث برروأت 2011في دتعم  الخالم بيل البلررويل في أععرراب ا رة الربيع العربي 
تركيا ترغب فى اسررررتعا ة مكاعتها اإلقليمية دتطوير الةضررررور التركي  قليميا باتجاه 
لعب  در أكبر في قيا ة الشرررررطر األكبر مل العال" اإلسرررررالمىت دهو ما ارت تف الوتيات 
المتةروة م رارقرا لمصرررررالةهرا الةيويرة فى الم طعرةت كمرا يتعرارض مع رحيرة الوتيرات 

يرات ميرث ت  ر الوتيرات المتةروة لتركيرا على أعهرا أمرو أ داتهرات التى تعوب المتةروة لترك
بودر مةو  د هو الشراى األمامى للوتيات المتةوة دملف ال اتوت دهو الودر المرتب، 
بموقع تركيرا اإلسرررررتراتيجى المؤثر في ممرايرة الضررررر رة الشررررررقيرة للعرارة األدردبيرة مل 

 ردسيا.

لعروب تعبرل الوتيرات المتةروة بر   يكو  لتركيرا   -  بةلرررررب  برات - دأ ى هر ا التصرررررور 
مصرال   اررة تتعارض مع المصرال  األمريكية أد  ارج  اار ملف ال اتوت دأ  يكو  لها 
عود آ ر غير ردسريا. دمل ه ا جات الخالم مع تركيات  ت أ  موة ه ه الخالفات را ت مع 

 .12دروأ ترامب  لى الللطة

 

. 2019أبريل   14”ت المركب الويمعرااي العربيت 2019-2017 ي ا رأف   براهي" موسررىت اللررياسررة الخارجية األمريكية تجاه تركيا   12
http://bit.ly/33lzJl3 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/33lzJl3
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ر مل المل رات التي أثرت دتؤثر على العالقرات التركيرة ديمكل العوأ: بر   ثمرة عرو  كبي
األمريكيةت م ها ما يؤثر على الموقف التركي دم ها ما يؤثر على موقف المؤسرررلرررة 

 األمريكية.

 :الخبرات المؤثرة على الموقف التركي

أما تل  اتعتبارات التي سرررب  لها أ  أثرت على الموقف التركي فتمثل في: بمةادلة  
الرتري يررى الر ر ررراب الرترركري أ  األيرررا    2017 رررالرررررلرررةب فري يرولريرو/ترمرور اتعرعرالب الر 

. ديرتب، بتل  العضررية قضررية أ رىت هي 13األمريكية ليلرر  مبرأة مل المشرراركة فيها
قضرررية التربو   التركي فت  و جوللي رعي" بجماعة الخومةب التركيةت دالتي تعتبرها 

رجب ايب أر دغا  ضررررمل المكوعات مكومة العوالة دالت مية د  ارة الرئي  التركي  
األسررررراسررررريرة للرودلرة العميعرة التركيرةت دتعتبره   ارة أر دغرا  لرررررريكرا في المةرادلرة 
اتععالبيةت فيما تلررتضرري ف الوتيات المتةوة دترف  البات تركية متكررة بتلررليمف 

 .14 ليها

لتي دمل جهة ثالثةت فن  قضرية المصررفي التركي هاكا  أتيل كاع  مل بيل العوامل ا
مارس/   27أثارت توترا في العالقات الث ائية بعو أ  امتجبتف اللرررلطات األمريكية في  

ت بتهمة  را الععوبات األمريكية على  يرا ت دقضى عليف العضات األمريكي 2017آاار  
 .15لهرات دسلمتف لتركيا 28لهرات ث" أفرج  ع ف بعو  32باللجل لموة 

ي التي مثلر  مصرررررور تهرويرو لتلر  العالقرات أمرا المشررررركالت اات الطرابع اإلسرررررتراتيج 
مروا رلت أدتهرا تتعل  برا تالم تصرررررورات كرل مل تركيرا  3بصرررررورة جرويرة فتتمثرل في 

 

ت تبايو التكه ات مع تعوب التةعيعات: هل تورا  أمريكا في  ع" اتععالب ال الررل في تركيا ت رررةي ة بالعوس   سررماعيل جماأ 13
 http://bit.ly/2Cj6nrI. 2016يوليو  30العربيبت 

. 2019سررررربرترمربرر  3قرع بإلضررررررراتاتبت كررير" أسرررررعررروت هللامرركرررة فرتر  و كرولرل : قصرررررررة الرةرركرررة الرتري يرةررراربرهرررا أر دغرررا ت مرو 14
http://bit.ly/32qPyGc 

. 2019يوليو  23لرررررهرات دكرالرة أعبرات األعراضررررروأت  28بتوأ يوردالت المصررررررفي أتيال يصرررررل تركيرا األربعرات بعرو توقي رف بر مريكرا  15
ly/2PQJF2khttp://bit. 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2Cj6nrI
http://bit.ly/32qPyGc
http://bit.ly/2PQJF2k
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دالوتيررات المتةرروة لترتيبررات األمل في الم طعررةت دعلى رأس هرر ه التبرراي ررات تعع 
العضررررية الرئيلررررية المتمثلة في العالقات األمريكية مع قوات سرررروريا الويمعراايةت 

تي رأت فيهرا تركيرا دجهرا أمريكيرا ت يبرالي براألمل العومي التركيت دت يكترث لمرا دال
سررررب  دمثلف األكرا  مل تهويو  رهابي لتركيات برغ" تصررررريةات درير الوفاع األمريكي 

 .16التي أقرت بمشردعية المخادم األم ية التركية

تررابع ت مليف أمررا األمر الثررالررث فتمثررل في التعررامررل األمريكي مع تركيررا دكرر عهررا 
 سرررررتراتيجيت دهو مرا بروا مل تجراهرل مطرالرب التلرررررلي  التي توجهر  بهرا تركيرا للرودأ 

قبرل أ  تتجرف لطلبهرا مل ردسررررريرات ديثير أسرررررلوب التعرامرل هر ا م   األتراال   17ال ربيرة
ال يل يشرررهو مجتمعه" تعا ما لتعوير ال ات العوميةت ما يوفعه" لل  ر في تجاهل 

فع، براعتبرارهرا توااؤا مع مهرو ات األمل العومي  مطرالرب األمل األسررررراسررررريرة لي 
 التركيت بل يردعها  هاعة قومية ك ل . 

  :الخبرات المؤثرة على الموقف األمريكي

دأمرا فيمرا يتعل  برالعوامرل التي تثير م ي رة المؤسرررررلرررررة األمريكيرة عجرو أ  ثمرة عروة 
علررررو  في مل ات في ه ا الصررررو ت م ها ملف اعتعاأ الع  البردتلررررتاعتي أعورد برد

تركيررا بتهمررة التجلررررر  ضرررررمل أعمرراأ التطهير دالتمشررررري، األم ييل التي أجرتهررا 
الةكومرة التركيرة بعرو مةرادلرة اتععالب ال رالرررررلرةت دهي األرمرة التي اع رجر  بعرو 

  .18م ادضات بيل الجاعبيل

 

 https://bbc.in/34D8B1w.  2018ي اير    22دكاتتت درير الوفاع األمريكي: مخادم تركيا األم ية بمشردعةبت موقع ببي بي سيبت   16
. 2019يرولريرو  15لرجرررويررروبت الرمرةرررت فروريرل برولريلررررري: لرمرررااا ت ترثر  ترركريرررا برررالروتيرررات الرمرترةررروة األمرريركريرررةت مروقرع بالرخرلرير  ا 17

http://bit.ly/34AAA1D 
. 2018أغلرط    15المةررت أعورد بردعلرو : الع  األمريكي ال    فع  تركيا ثم ا باه ا  تمتجارهت موقع ببي بي سريب العربيت  18

in/2CfUYcfhttps://bbc. 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://bbc.in/34D8B1w
http://bit.ly/34AAA1D
https://bbc.in/2CfUYcf
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دفي هر ا اإلارارت دفي ضررررروت الملرررررعى التركي لبيرا ة ع واهرا دتر ثيرهرا في العرال" 
اإلسرررالميت تعو قضرررية المعوسرررات اإلسرررالمية في العوس مل أه" الرمور التي تع ى 
تركيا بالتعااي مع ممايتهات دهو ما أ ى لتصررراعو الخالم األمريكي التركي  ثر  عال  

 لى   2017 يلرررمبر/كاعو  األدأ    7بترامبب اتعترام بالعوس عاررررمة إلسررررائيل فى  
ات المتةوة دتركيات التى تبعم  امتجاجا مواجهة سررررياسررررية د بلوماسررررية بيل الوتي

  سالميا فى مواجهة قرار ععل الل ارة.

دمل جهرة ثراعيرةت ه راال أيضرررررا ملف العالقرات الممتروة بيل تركيرا دردسررررريرا اتتةرا يرةت 
دالتي ترى فيهرا الوتيرات المتةروةت دكر لر  الرودأ األعضرررررات في ملف ال راتوت تهرويروا 

 د  ال  ر  لى الملرررررؤدليرة األدردبيرة عل توجرف  مةتمال ليمل الجمراعي األدردبيت مل
تركيا لررررقات دبخاررررة مع اتجاه العالقات التركية مع ردسررريا عةو التوهور بعو قصرررف 
ضررررربراك أتراال  رارجيل عل اللررررريطرة لطرائرة ردسررررريرةت في توقير  كراعر  فيرف العالقات 

 .19التركية مع  دأ ملف ال اتو تشهو توترا بلبب مواقف  دأ ال اتو في سوريا

دمل المل ات المرتبطة ب ل  الملف أيضرا ما تابع اه مل قل  أمريكي مل المشرتريات 
التركية مل األسرلةة الردسريةت دهو مو ل مه" بال لربة للوتيات المتةوة مل م  ور 
أم ي أد مل م  ور تجار ت لما أ ى  ليف ال  مل فت  الباب لعوى  قليمية عوة لشررررات 

الر  قطرت دهو مرا فت  البراب لتردي  ردسررررريرا أسرررررلةتهرا بت بمرا في 400م  ومرة ب س 
لرروى  دأ ملي ررة للوتيررات المتةرروةت دتعتمررو عليهررا تلرررررليةيررا مثررل اللرررررعو يررة 

 .20داإلمارات

 

19Russian Relations, Center for American Progress, 10 May  2016. -Soli Özel, The Crisis in Turkish 
https://ampr.gs/33nCemX 

20MICHAEL A. REYNOLDS, TURKEY AND RUSSIA: A REMARKABLE RAPPROCHEMENT, War on the Rocks, 24  
http://bit.ly/2JRQeOaOCTOBER 2019.  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://ampr.gs/33nCemX
http://bit.ly/2JRQeOa
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دمل بيل المل رات اات الطبيعرة اإلقليميرةت التي تربر  الموقف األمريكي مل تركيرا مرا 
لةررائ، التةرر يرات تبررويررف األ يرة مل تملرررررر  بعالقرراتهررا مع  يرا ت ضرررررراربررة بعرض ا

دالععوبات األمريكية في تل  الملررررامةت دهو ما أ ى ألكثر مل مة  لتوتير العالقةت 
ت دسرب  لتركيا أ  أعل   21كا  مل بي ها ملف اعتعاأ المصررفي التركي بهاكا  أتيلب

رفضرها توجها أمريكيا ل" يتبلور متى اآل  بمواجهة البرعام  ال ود  اإليراعي عبر عمل 
 .22علكر 

على ررررعيو المل ات اإلقليمية أيضرررا عجو أ  العالقات التركية المتوترة مع تل أبيب د
تمثررل أمررو مرروا ررل العل  األمريكي مل تركيررا. دأ ى ت ررامي العالقررات اإليجررابيررة بيل 
مكومرة العروالرة دالت ميرة في تركيرا دبيل مركرة ممراس في األراضررررري ال للرررررطي يرة 

اإلسررررررائيليرةب التي كراعر  قرو بل ر  مرتبرة ب –المةتلرة  لى تععرو العالقرات التركيرة 
التعاد  العلرركر  الصرر اعي دالوفاعي قبل دررروأ مبب العوالة دالت مية  لى سرروة 

 الللطة.

دأ ى ه ا التعارب التركي الةملرراد   لى تصرراعو التوتر بيل تركيا د سرررائيل  ثر مرب 
ارات التصراعو ت دما راأ يتصراعو متى اليوبت دلعل أموث أم232014تل أبيب في غبة في  

ما عشررررر بمواقع التوارررررل اتجتماعي موأ معتل الب وا  ت دال   جات  ثر اكتشررررام 
مةرادتت ب سررررررائيليرةب ل علرف للروا رل التركيت ث" العيراب بعمليرة تعتعرالرف مل الروا رل 

 التركيت ما يلبب مرجا إل ارة الرئي  أر دغا .

 

21Eric Lipton, US Indicts Turkish Bank on Charges of Evading Iran Sanctions, The New York Times, 15 October  
https://nyti.ms/2Ctgx9z2019.  

. 2014 يلرررررمبر  15راسرررررات اإلسرررررتراتيجيرةت معمر  وليت العالقرات األمريكيرة التركيرةل.على المةر ت مركب الرداب، للبةوث دالرو 22
http://bit.ly/33oRlNg 

23https://brook.gs/2PUtBfRIsrael Triangle, Brookings Institute, 6 October 2014. -Turkey-Dan Arbell, The U.S.  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://nyti.ms/2Ctgx9z
http://bit.ly/33oRlNg
https://nyti.ms/2Ctgx9z


 
 
 

 
                   

 دـريـعب يــالش        

 

 

 

13 

 

ريبررا  عررائيررات فكال دسررررروات أكررا  التلرررررريررب تركيررا في  لررررررارة لواقعررة أد كررا  تلررررر 
اللرري اريوهيل يشرريرا  لتوتر العالقات. ديلررتصررةب التوتر اإلسررتراتيجي ألية  دلة في 

 م طعة الشرا األدس، مع تل أبيب توترا أمريكيا مع الودلة مصور التوتر.

دأ يرات فن  موقف تركيا مل التطورات التي لررهوتها مصررر ععب اتععالب العلرركر  
ى التجربرة الرويمعراايرة الوليروةت أ ى  لى تر بر ب العالقرة عل 2913يوليو/تمور  3في 

يوليو ع لها   3بيل الوتيات المتةوة دتركيات دهو ت ب ب يرجع  لى ما تعوب بف سلطة  
لة ارة األمريكية باعتبارها مليف  سرررتراتيجي إلسررررائيلت دهو ما  فع الرباعي الودلي 

ه عوب اسرررتعرار عم، العالقات ب سررررائيلب داللرررعو ية داإلمارات دمصرررر يوفعل باتجا
 .24األمريكية التركية

 العوامل الحاكمة لمستقبل العالقة التركية األمريكية

بال  ر للطبيعة المصلةية في العالقات الودليةت يمكل ت ه" أسباب ال تور األمريكي 
تجراه المطرالرب التركيرةت سررررروات األم يرة أد التلرررررلةيرةت دالر  برال  ر لتر   العالقرة 

بيل العميرل األمريكي دالوكيرل التركي في  ارار العالقرة الببرائ يرة لعالقرة   المصرررررلةيرة
الوكرالرة في معرابرل الرعرايرة األم يرة دالتلرررررليةيرة داتقتصرررررا يرةا التي بروأت في أععراب 

 الةرب العالمية الثاعية.

ف ي أععراب الةرب العرالميرة الثراعيرةت بروأت الوتيرات المتةروة األمريكيرة توجرف أع رارهرا 
ريررة تركيررا مررا بعررو بأترراتورالبت مع تعرروير أهميررة تركيررا دموقعهررا رررررروب جمهو

اإلسرتراتيجي لتةعي  قور مل المصرال  اإلسرتراتيجية في الم طعة. ه ه األهمية كاع  
 عائوة باألساس  لى عامليلت هما:

 

 

. 2014 يلرررررمبر  15ر  وليت العالقرات األمريكيرة التركيرةل.على المةر ت مركب الرداب، للبةوث دالروراسرررررات اإلسرررررتراتيجيرةت معم 24
http://bit.ly/33oRlNg 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/33oRlNg
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  :أهمية الموقع اإلستراتيجي التركي .أ

بية داآلسيويةت ميث  عها تتمتع تركيا بموقع  ستراتيجي متميب بيل ارفي العارة األدرد
تطرل على رقعرة  سرررررتراتيجيرة هرامرة تتمثرل فى أدردبرا غربرات دالبةر األبي  المتوسرررر، 
ج وبات دم طعة العوقار مل جهة الشرماأ الشررقيت كما تطل على البةر األسرو  الواقع 
في لرررررمرراأ تركيررات دم ررف تتةك" فى مضررررريعي البلررررر ور دالررور عيررل. هرر ا الموقع 

 تعع فى م طعة متوترة تتعااع فيها مصال  الودأ الكبرى.اإلستراتيجي جعلها 

دفي ه ا اإلاارت بوت التوجهات الردسررية فى الم طعةت  ارررة م طعة العوقار دآسرريا 
الوسررررطى تلررررتوعي ماجة الوتيات المتةوة األمريكية  لى التةالف مع تركيا. دل ل  

 فى مواجهة ردسيا.تلعب تركيا  درا هاما فى  ومة المصال  األمريكية المتمثلة 

دفي هر ا اإلارارت مرو ت اإلسرررررتراتيجيرة األمريكيرة الرودر التركي فى تمثيلرف  ،  فراع 
متعروب فى مواجهرة ردسررررريرات دالعمرل على الةرو مل قرورتهرا دمل سرررررعيهرا  لى عشرررررر 
ع واهرا فى م طعرة العوقرار دآسررررريرا الوسرررررطىت دتلعرب تركيرا هر ا الرودر بك راتة م ر  

 .251952عاب اعضمامها  لى ملف بال اتوب 

دعرف  اللرياسرة األمريكية لتو يف تركيا في مهمة مماية الضر ة الج وبية الشررقية 
للعارة مل اتتةا  اللرروفيتى باسرر" سررياسررة بسررو الم اف ب. دبعو  عال  ت ك  اتتةا  
اللررررروفيتي اللررررراب ت داع ضررررراض العالقرة بي رف دبيل بالكتلرة الشررررررقيرةت بروأت مراكب 

صرررررورات موأ تراجع األهميرة اإلسرررررتراتيجيرة لتركيرا  ثر هر ا الت كير ال ربيرة تتروادأ ت

 

. 2019أبريل   14ويمعرااي العربيت ”ت المركب ال2019-2017 ي ا رأف   براهي" موسررىت اللررياسررة الخارجية األمريكية تجاه تركيا   25
http://bit.ly/33lzJl3 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/33lzJl3
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اتعهيرارت داععرواب الةراجرة في هر ا اإلارار للررررريراسرررررة بسرررررو الم رافر بت دت لوكيرل يتولى 
 .26ت  ي ها

 

  :تطور أهمية العالقات مع تركيا .ب

ت 1991ل" تعو العالقات األمريكية التركية ره ا باتتةا  اللرررروفيتي ال   سررررع، في  
 ه العالقرة برال  ر لتطور الرودر التركي اإلقليميت ليطراأ م راا  أ رى برل تطورت هر 

ته" اإلسررتراتيجية األمريكية الراه ةت مثل آسرريا الوسررطى دالعوقارت باإلضررافة لت امي 
قرورة تركيرا على المشررررراركرة ال عرالرة في معرالجرة قضرررررايرا مثرل أمل الطراقرة دمكرافةرة 

 .27اإلرهابت داألهمية اللوجيلتية لعاعوة أعجرلي 

ه ه األهمية اإلسررررتراتيجية لتركيا بال لرررربة للوتيات المتةوة األمريكية تعو  لثالثة 
أسباب رئيلةت األدأ: يكمل في موقعها الجيوبوليتيكي المتميب الواقع دس، العارات 
الثالث التي تمثررل قلررب العررال" دف  رحيررة مرراكي ررورت دهو الموقع الرر   يرب، تركيررا 

عع في رررررلب المصررررال  األمريكيةت فتركيا ترتب، بم اا  بالعويو مل الم اا  التي ت
الشررا األدسر،ت دالبلعا ت دالعوقارت دالبةر األسرو ت دآسريا الوسرطىت برداب، اقتصرا ية 
دثعرافيرة دتراريخيرة.  لى جراعرب تةكمهرا في الممرات البةريرة في البوسررررر ور دالرور عيرلت 

قبديل  لى أدردبررا  دكوعهررا معبرا لخطوك ال  ، دال ررار مل آسررررريررا الوسرررررطىت دبةر
 دالوتيات المتةوة األمريكية.

دأمرا اللررررربرب الثراعي: فيتمثرل في الم  ور الجرويرو لالعم  اإلسرررررتراتيجيا الر   اتبعرف 
مبب العروالرة دالت ميرة فيمرا يتعل  براللررررريراسرررررة الخرارجيرة التركيرةت ميرث مكل هر ا 

 

. 2014 يلرررررمبر  15معمر  وليت العالقرات األمريكيرة التركيرةل.على المةر ت مركب الرداب، للبةوث دالروراسرررررات اإلسرررررتراتيجيرةت  26
it.ly/33oRlNghttp://b 

 http://bit.ly/2rlyVif. 2018أغلط   16اارا فهميت سياسة ملارات أرمة العالقات التركية األمريكيةت موقع بالعيلبت  27

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/33oRlNg
http://bit.ly/2rlyVif
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را األدسرر،ت الم  ور تركيا مل اتعخراك في مع " العضررايا المتوترة في م طعة الشرر 
 سوات في العراات أد  يرا ت أد لب ا ت أد العضية ال للطي ية.

ديتمثرل اللررررربرب الثرالرث: في أ  الوتيرات المتةروة األمريكيرة ت  ر  لى تركيرا براعتبرارهرا 
الرودلرة اإلسرررررالميرة بال مواجب. فهي  دلرة  يمعراايرة مرويثرةت مععر  قرورا كبيرا مل 

ل  ر ال ربية تعايشرا بيل اإلسرالب دقي" الةواثة الت مية اإلقتصرا يةت دتمثل مل دجهة ا
 ال ربية.

ه ه األسرررباب جعل  مل تركيا مصرررور عو  لللرررياسرررة األمريكية في الم طعةت لك ف 
عو  مل  د  توقيع تركي بعلى بياضبت د عما ي تي في  اار  عا ة تعيي" تركيا ل  لها 

ك رفيعرة ضرررررمل دلمشرررررردعهرا الخرا  دلعروراتهرات دهو مرا يروفعهرا لللرررررير على  يو
 معترال  دلي يرف  مودث ثورة في توار  العوى في م طعة الشرا األدس،.

 

 التداعيات االقتصادية في حال تردي العالقة

الت ثير المةتمل لتر   العالقات اللرياسرية بيل تركيا دالوتيات المتةوة على تركيا ت 
اتقتصرا  . دفي ه ا اإلاارت يشرير يرتب، بةج" اتعتما  المتبا أ بي هما على الصرعيو  

 برات  لى أ  العالقرة اتقتصرررررا يرة بيل البلرويل بشررررركرل عراب تعرو عالقرة ضرررررعي رةت ربمرا 
 باستث ات التجارة البي ية بي هما. 

مليو   دترت دهي   171فاتسرررتثمارات األمريكية في تركيا بل   العاب الماضررري عةو  
 820لوتيررات المتةرروةت دالتي تبلغ % مل اتسرررررتثمررارات التركيررة في ا20تبلغ عةو 

بيل اللررررياح   13بمليو ب  دتر دهو رق" رهيو. كما تمثل اللرررريامة األمريكية المرتبة  
الر يل يبدرد  تركيرا. دمروهرا أرقراب التجرارة بيل البلرويل اات در  برال لررررربرة لالقتصرررررا  

مل التركيت ميرث تمثرل الوتيرات المتةروة الشررررررير  التجرار  الرابع لتركيرا بعرو كرل 
 .2017% مل  جمالي التجارة التركية دفعا ألرقاب 5.5ألماعيا دالصيل دردسيات ب لبة 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
 
 

 
                   

 دـريـعب يــالش        

 

 

 

17 

 

سرر وات لصررال  الوتيات المتةوةت  ت   10ديميل الميبا  التجار  بيل البلويل  الأ آ ر  
أ  عجب الميبا  التجررار  التركي مع الوتيررات المتةرروة اعخ   ترروريجيررا  الأ هرر ه 

ت ميث بل   قيمة الصررا رات التركية 2017يار  دتر في عاب  مل  3 لى    11اللرر وات مل  
مليررار  12مليررار  دترت في ميل بل رر  دار اتهررا م هررا عةو  9للوتيررات المتةرروة عةو 

 .28 دتر

في ه ا اإلاارت يثار التلرراحأ موأ قورة الوتيات المتةوة على ت  ي  تهويوها الصررا ر 
 .29ر اتقتصا  التركيعلى للا  الرئي  ب دعالو ترامبب ب عف سيوم

رغ" ضررعف عالقة اتعتما ية اتقتصررا ية بيل البلويلت دهو ما  فع البع  للتشرركي  
في قرورة الوتيرات المتةروة على ت  ير  تهرويروهرات  ت أ  قرورة الوتيرات المتةروة على 
ت  ي  تهويوها تت تى مل سررريطرتها على ال  اب المالي العالميت ميث تتةك" بالكثير 

 ل دالملارات المالية لتمويل التجارة بيل الودأ.مل الم ار

دممرا يع يرف الر  قرورتهرا على فرض ععوبرات توقف التةويالت المراليرة عبر الب وال 
التركيرة دتج ف م رابع الرودتر الالرمرة للتجرارة الخرارجيرة د ع" موقع العملرة التركيرة. 

لمرت ع داسررتثماراتها كما تةتاج تركيا أيضررا  لى الودتر لتمويل  ومة  ي ها الخارجي ا
 في الب ية التةتية.

دعليف فناا كاع  تهويوات ترامب المتعلعة بتومير اتقتصررا  مبالغ فيهات فن  بنمكا  
دالر طل لرل عمل قطاعات اقتصرا ية ميوية عويوة مل  الأ م ر معامالتها المالية 

  اا درل  العالقات  لى ععطة العطيعة.

 

 http://bit.ly/2qqaeka. 2018أغلط   13ممودح الوليت العالقات اتقتصا ية التركية األمريكيةت موقع بلوسيلبت  28
. 2019أكرتروبرر  14الرمرةرررت أمرريركرررا تر ررض عرعروبرررات ضرررررررو ترركريرررا.. دتررامرررب: سررررررر  مرر اقرتصرررررررا  أعرعررةت مروقرع مصرررررراد ت  29

http://bit.ly/2WP1gsG 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2qqaeka
http://bit.ly/2WP1gsG
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العطاع المالي التركي بشرررركل  ا  مل  الأ تهويوات دي هر الت ثير األمريكي على  
بررالمررائررة مل  6بترامرربب في أععرراب عمليررة بعبع اللرررررالببت دالتي أفعرروت الليرة عةو 

قيمتها في غضررررو  األسرررربوعيل الماضررررييل. د با  أرمة الع  أعورد بردعلررررو ت أ ت 
يمتها  الأ % مل ق30التهويوات األمريكية سابعة  لى فعوا  الليرة التركية أكثر مل  

  .30أياب

 رد الفعل التركي 

ت يمكل العوأ برر   مررا يصررررررور عل تركيررا فيمررا يتعل  بررن ارة العالقررات مع الوتيررات 
المتةوة يكو  مل قبيل ر  ال علت بل يصررررور عل ملررررار مختلف للعالقة بيل البلويلت 

ل بروأ مع درررررروأ مبب العروالرة دالت ميرة التركي  لى سررررروة الةك" في أععرةت كمرا يمك 
العوأ: ب   ه ا التوجف الملررتعل في اللررياسررة الخارجية التركية ل" يعو مرتبطا اليوب 
بةبب العوالة دالت ميةت بل ارتب، بتشرررركل لررررخصررررية تركية جويوةت لل يكو  بمعودر 
الةكومرات العرا مرةت    كراعر  مل غير مبب العروالرة دالت ميرة أ  تتالعرب بهرات دت يرهرا 

 ت يرا ج ريا.

مي التركي ل" يبرر  الأ الععويل الماضرررييل ليتاللرررى في الملرررتعبل. فال  وا اإلقلي
دفي ه ا اإلاارت فن  الر د  التركية على تعلبات اللرياسرة األمريكية بات  ت طل  مل 

 :31تصور تركيا الجويوة ل اتها دلودرها

ااتهرا: بمع ى أعهرا ررررررارت قوة  قليميرة معتبرةت ي عصرررررهرا قرور عرالي مل اتسرررررتعرار 
لتصررررب  فاعال  قليميا ت يمكل تجاهلف. د درها: بمع ى أعها ل" تعو تل    اتقتصررررا  

الودلة اات اتقتصرررا  اله  دالعملة الواهية التي كاع  عليها في تلرررعي ات العر  

 

. 2019أكتوبر  20ا  اتقتصررررررا  التركي عةو الهرراديررةت موقع ق رراة ب ديتشررررررف قيلررفبت المةررت تةليررل: ترامررب دأر دغررا  يرروفعرر 30

http://bit.ly/2Ci3lEb  

31http://bit.ly/2WL7Dxmcakulu, The Turkish national consciousness, Ahval, 28 Novmber 2018. ğAli A  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2WL7Dxm
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الم صرررررربت دأعهرا ل" تعرو تعبرل أ  تلعرب  در مة  الترابع لللررررريرو األمريكيت برل برات 
تةتراج  لى أ  ي  ر ال رب  ليرف بعيل لرويهرا رحيتهرا الخراررررررةت د درهرا اإلقليمي الر   

 اتعتبار.

دمل جهرة ثراعيرةت يمكل التر كيرو على أ  تركيرا ت تريرو مبيروا مل تروهور عالقتهرا برالعرال" 
ال ربيت دتةادأ امتوات بواعث التوهورت دتلرررير على  ، رفيع مل التوار  بيل الشررررا 

ت دهو 33اكب ت كيردمر  32دال رب في ه ا الصرررو ت ملرررب ما تبرره دسرررائل  عالب غربية
التوار  ال   ت  ر  ليف مراكب الت كير ال ربية باعتباره مةادلة فالررررلة لب ات سررررياسررررة 

. غير أ  ملرررررتعبرل تركيرا قويرة رهل براسرررررتمرار هر ا التوار  على عةو مرا يةر ر 34متوارعرة
 .35مراقبو  أتراال دغربيو 

جف غطرسرة العوة دفي ه ا اإلاارت ي ل ال بدع العومي التركي في التعااي مع أمو أد
 التي يتل" بف سلوال العوى العالمية أمو مصا ر استمرار توتير بيل الطرفيل.

 –دفيمرا يتعل  برالترواعيرات المبرالررررررة لعراعوعي مجل  ال وابت فرن  ر  ال عرل التركي 
تمثرل في تعلي  ريرارة كرا  مل المعرر أ  يعوب بهرا الرئي   –بخالم الروبلومراسررررري 

 عوفمبر/تشررريل الثاعي الجار ت دهو التعلي  ال    13في    التركي للعارررمة األمريكية

 

32http://bit.ly/2NEt92sy Struggles to Balance Ties With US, Russia, VOA TV, 16 May 2019. Dorian Jones, Turke  
33Benyamin Poghosyan, Turkey’s strategic balancing act between Russia and the United States, New Eastern  

http://bit.ly/33wTcQdPolitics, 10 September 2019.  
34alance, German Institute for International and Mehmet Yegin, Turkey between NATO and Russia: The Failed B 

http://bit.ly/32hOCUdSecurity Affairs (SWP), 30 June 2019.  
35e, 12 ci, Turkey and the West.. Fault Lines in a Troubled Alliance (Book Review), Bfrookings InstitutşKemal Kiri 

https://brook.gs/33oHZAPDecember 2017.  
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دررررر ف المتةوث باسرررر" رئاسررررة الجمهورية: ب عف أتى بال  ر لرغبة الرئي  التركي في 
 .36تةعي  عتائ  ملموسة مل البيارةت مل  د  أ  يبيو على ه ا التبرير

لررهوتها   ارة جورج ديبود أ  تركيا تعوأ على  مكاعية تكرار اللررابعة التاريخية التي  
بو  اتبلت دالتي تةركر   اللهرا اإل ارة األمريكيرة تمتوات أثر العراعو  الر   سرررررب  
دأرروره مجل  ال واب األمريكي باتجاه اتعترام با عاتات األرمل موأ ما تعرضر  لف 
مل أعمراأ ب برا ة جمراعيرةب قبرل أكثر مل قر  مل البمرا  على أيرو  العوات العثمراعيرةت 

 راج  بةلب مراقبيل.دهو أمر 

برود  الر ت فرن  العالقرات التركيرة األمريكيرة قرو تتجرف عةو بلرررررترات قرارسب برال  ر 
تسررررتعوا    ارة الرئي  رجب ايب  ر دغا  لمواجهة أ  سررررلوال بمهيل لتركياب قو 

 –   تطورت األمررواث سرررررلبررا  –يصررررررور عل قوة ع مى. دتتبعى تكل ررة الر  التركي 
 ارة أرمة الع  أعورد بردعلو .مرت عةت قياسا على م ه    

 

 خاتمة

التلرررراحتت موأ ملررررتعبل العالقات التركية األمريكية جا ة. ديبود أ  ثمة تةلررررب 
تمتماأ تضرررررر العالقة بيل البلويل بال  ر لتبايو عو  المل ات التي تلرررربب التصررررا بت 

ما   دبلرربب الضرر وك دالصرررامة التركييل في   ارة المل ات التي ته" تركيات على عةو
مروث فيمرا يتعل  بعمليرة بعبع اللرررررالبب التي تلرررررببر  اعروفراع كرة الثل  التي ععرال  

اويل  –   دقع   –آثارها في ه ه الورقة. ديخشررررى مراقبو  أ  يكو  التضرررررر الةا ث  
األموت دغير قابل للمعالجة بلررهولةت متى د   ت يرت ال خبة اللررياسررية الةاكمة في 

 تركيا.

 

36Orhan Coskun, Dominic Evans, Turkey's Erdogan may call off U.S. trip after Congress votes: officials, Reuters,  
https://reut.rs/2JUpAo5NOVEMBER 4, 2019.  
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اعيات ما بعو بعبع اللررالبب على أعضررات مجل  الشرريو  اد  تعوأ تركيا في   ارة تو
الرحية اإلسررتراتيجية الواضررةةت دالتي ت تعي" العالقات اإلسررتراتيجية مل م  ور الويل 
أد مل م  ور ال عرة العوميرةي على عةو مرا تةرال برف سرررررلوال مجل  ال واب برال  ر 

دفي هر ا اإلارارت يبرود أ    لتعروير المجل  اعتروات تركيرا على مليف للوتيرات المتةروة.
األمور تتجرف  لى  قرواب مجل  الشررررريو  على تعرويرل عم، الععوبراتي بةيرث يتةوأ  لى 
ععوبرات مخ  رةت دهو مرا يمكل   ارة بترامربب مل تجرادر تطبيعهرات ديت راتأ مراقبو  
ب   مشرررردع قاعو  الععوباتت متى د   تضرررمل ععوبات مخ  ةت فنعف لل يةصرررل على 

في مجل  الشررريو ت دهو ما يجعلف عرضرررة ل يتو رئاسررريت أد قو يوفعف   أغلبية الثلثيل
 لمربع ت  ي  ضئيل اتمتماأت دضئيل الت ثير.

مرا رالر  الوتيرات المتةروة أسررررريرة ال  رة التي مكمر  توجههرا عةو تركيرا م ر  الةرب 
العرالميرة الثراعيرةت دت تريرو المؤسرررررلرررررات األمريكيرة أ  تعترم بر   ه راال مرالرة تركيرة 

ة اات رحيرة  قليميرةت داموح ااتيت دترف  أ  ت رل موضررررروعرا ل  رة تتعرامرل جرويرو
 معها بم ط  التابع.

 اإلسرررررائيليةبت ي ل الكيا  الصررررهيوعي مصررررورا  - دبرغ" الهودت على الجبهة التركية  
أسررررراسررررريرا لتوتير العالقرة التركيرة األمريكيرةت دهو مصرررررور ت ر يرف ردافرو متعرو ة على 

للتطور ال   يشرهوه المةور اللرعو   اإلماراتي المصرر  الملرتوى اإلقليمي بال  ر  
 باإلسرائيليب.
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