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 بعد  فدً وتشدتركان 0299 عدام مند  النداتو حلدؾفدً  حلٌفتدٌن وتركٌدا المتحدد  الوالٌات كانت

. األخٌددر  السددنوات فددً للؽاٌددة صددعبا   كددان أولوٌاتهمددا تنسددٌقٌبدددو أن  لكددنو الحٌوٌددة، المصددال 

 الجؽرافٌدا على بناء   البلدٌن، ٌقود من عن النظر بؽ  األحٌان بع  فً األولوٌات ه ه تتباٌنو

 .اإلقلٌمٌة واألدوار التهدٌد راتوتصو   المتناقضة

 كمدا الؽربٌدة، الددول مد  األساسدٌة سدٌةالمؤس   والعالقات واالقتصادٌة األمنٌة تركٌا عالقات تبقى

د الرئٌسدٌة األمرٌكٌدة العسدكرٌة األصدول بع  من ٌتض   تركٌدا وعالقدات تركٌدا فدً ز المتمرك 

 بددٌن العالقددات عقدددت   مختلفددة عوامددل هنددا   لدد ، ومدد . األوروبددً االتحدداد مدد  القوٌددة التجارٌددة

 .وتركٌا المتحد  الوالٌات

 الطاقدة احتٌاجدات لتلبٌة وإٌران روسٌا مثل دول على ما حد   إلى تركٌا تعتمد المثال، سبٌل على 

 والجهدات الدبلوماسدٌة بدٌن التدوازن تحقٌدق وبالتدالً اإلقلٌمدً، األمن مجال فً والتنسٌق ٌةالمحلّ 

 طٌدب رجدب طوٌلدة فتدر  من  اوزعٌمه تركٌا رئٌس أعرب  ل ، إلى باإلضافة .المختلفة الفاعلة

 بع  م  تتعاطؾ األخرى الؽربٌة الدول وبع  المتحد  الوالٌات أن من مخاوفه عن أردوؼان

 الشدرق فدً أكبر دورا   تركٌا لعبت ،أٌضا   .أردوؼان حكم تحت محلٌا   تهمٌشها تم   التً الجماعات

 إسدرائٌل مد  إشدكالٌة عالقدات ولددٌها النكسدات مدن عددا   واجهت لكنها ،9111 عام من  األوسط

 .قطر ؼٌر ٌةالسنّ  العربٌة الدول ومعظم

 فٌمداو .الحدٌثدة ٌاتالتحدّ  من عددا   أردوؼان وحكومة ترامب إدار  بٌن الثنائٌة العالقات واجهت

 :األمرٌكٌة تركٌا عالقة فً الحالٌة االهتمام أو االهتمام نقاط ٌلً

 .روسٌا من S-400بسبب صوارٌخ  باإللغاء المحتمل مهدد F-35 طراز من الطائرات اقتناء.1

 عقوبات فر  إلى روسٌا من S-400 طراز من جوي دفاع لنظام المزم  تركٌا شراء يٌؤدّ  قد

. F-35 طدراز مدن أمرٌكٌدة طدائرات شدراء مدن تركٌدا ٌمند  وقد الحالً القانون بموجب أمرٌكٌة

 ضدوء فدً ةخاّصد - القضدٌة هد ه حدول وتركٌدا المتحدد  الوالٌدات بدٌن للتدوترات ٌكدون أن ٌمكن

 فدً تركٌدا ودور الثنائٌدة والعالقدات الددفاعً التعداون علدى النطاق واسعة آثار - روسٌا مشاركة

 رٌح    خطابا   شاناهان، باترٌ  آن ا ، الدفاع وزٌر أرسل ،9102 ٌونٌوحزٌران/ فً .الناتوحلؾ 

 10 بحلددول تؽٌٌددر أي بددرجراء تقددم لددم إ ا تهًسددٌن F-35 برنددام  فددً مشدداركتها أن مددن تركٌددا

 من  إلى األمرٌكٌون المسؤولون ٌسعى. S -400 منظومة ملتسل   خططها على 9102 ٌولٌوتّموز/

 التشدرٌعات تقتدر  .S-400 عدن كبددٌل بداترٌوت الجدوي الددفاع أنظمدة تقددٌم خدالل من الصفقة

 بدخخرى أو بطرٌقة تشٌر التً التنفٌ ي الفرع شهاد  ؼٌاب فً تركٌا إلى F-35s نقل من  قةالمعلّ 

 .S-400 بـ االحتفاظ أو الستالم تخطط ال تركٌا أن إلى

 واألكراد سورٌا

 المتحدد  الوالٌدات بدٌن التدوترات سدورٌا فدً العسكرٌة والعملٌات السٌاسٌة تركٌا مواقؾ زتعز  

 ضدد المتحدد  الوالٌدات مدن بددعم األكدراد ٌقودهدا التدً بالمٌلٌشدٌات قٌتعل د فٌما ةوخاص   وتركٌا،

 ألكدرادا ٌقودها التً المٌلٌشٌاتتتمّت   .القوٌة تركٌا اعتراضات بسبب "داعش" اإلسالمٌة الدولة

 إرهابٌدة منظمدةوال ي تصدّنفه الوالٌدات المتحدد   ،(PKK) الكردستانً العمال حزب م  صالتب
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َس حزب العمالأمرٌكٌة دا   شنوٌ تركٌا فً ، وقد تخس   سدتخدموٌ التركٌة الحكومة ضد متقطعا   تمر 

 دٌسدمبركدانون األول/ فً ترامب الرئٌس أعلن .والعراق سورٌا من كل فً آمنة مال اتالحزب 

 ونطاق حجم على الالحقة التعدٌالت لكن سورٌا، من ستنسحب األمرٌكٌة القوات أن 9102 عام

 المب ولدة الجهدود تعقٌدد إلدى تأد   قدد ممعهد المتحالؾ وربما األوربً األمرٌكً العسكري الوجود

 ٌسٌطر التً إدلب محافظة فً التصعٌد منطقة  تتعر  كما  .والتركٌة األمرٌكٌة األعمال لتنسٌق

 التنسددٌق اسددتمرار مدددى حددول تسدداؤالت ٌثٌددر مددا لضددؽوط، أٌضددا   السددورٌون دونالمتمددر   علٌهددا

 تستضدٌؾ التدً) تركٌدا إلدى الالجئدٌن مدن المزٌدد تددفق خطر وزٌاد  سورٌا فً التركً الروسً

 (.سوري الجئ ملٌون 1,3

 المالً والضٌق المحلً تركٌا مسار

 فددً الرسدمٌة سددلطاته تعزٌدزمند   متزاٌددد، نحدو علددى دادٌةاسدتبّ  بطرٌقدة أردوؼددان الدرئٌس ٌحكدم

 الددوالر) راتالتطدو   مدنالعدٌدد  تأدّ  .9102 ٌونٌدوحزٌران/ فً والبرلمانٌة الرئاسٌة االنتخابات

 الكبٌدددر  والدددٌون السٌاسددٌة، والشددكو  القددانون سددٌاد  ومخدداوؾ العددالم، مسددتوى علددى القددوي

 فدً سداهمَ األمدر الد ي  ،9102 عدام خدالل التركٌدة العملدة قٌمدة فدً حاد   انخفا  إلى( للشركات

ت .9102 عام أواخر فً ركود حدوث  فدً النضدال فدً مدا، حد إلى االستقرار بعد العملة استمر 

 علدى تترتدب قدد التدً المحتملدة والعواقب لتركٌا المالً الوض  بشخن مخاوؾ وسط ،9102 عام

/مددارس آ ار فددً المحلٌددة االنتخابددات أسددفرتو .االقتصددادي النمددو علددى الفائددد  أسددعار ارتفدداع

 أردوؼان لحزب كبٌر  خسائر عن االقتصادٌة المخاوؾ ه ه خلفٌة على 9102 /ٌونٌووحزٌران

 .أردوؼان حكم على العملً التخثٌر سٌكون ما الواض  ؼٌر من أنه رؼم السٌاسً،

 بدٌن العالقدات مدن التالٌدة المرحلدة فدً واالقتصدادٌة السٌاسدٌة التحددٌات مدن عددا   تركٌا تواجهس

 بٌنالمسددتقطَ  الندداخبٌن أردوؼددان سددٌحكم كٌددؾ المراقبددون ٌتسدداءلو .وتركٌددا المتحددد  الوالٌددات

 واألمدن التركٌدة، المالٌدة المدالء  علدى التدخثٌر ٌمكنهدا التدً األجنبٌدة الفاعلدة الجهات م  وٌتعامل

 تدارٌخ إلدى الرجدوع األمدرٌكٌٌن عٌنوالمشدر   للمسدؤولٌن ٌمكدنكمدا . السٌاسدً والنفو  اإلقلٌمً،

 علدى تركٌا تشجٌ  كٌفٌة تقٌٌم فً الدولٌة والعالقات المحلٌة والدٌنامٌات والجؽرافٌا المعقد تركٌا

 .األمرٌكٌة المصال  م  سٌاساتها مواءمة
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 المقدمة

 :التالٌة الموضوعات حول وتحلٌالت أساسٌة معلومات التقرٌر ه ا مٌقدّ 

 التوجدده( 0)  لدد  فددً بمددا وتركٌددا المتحددد  الوالٌددات بددٌن العالقددات مددن مختلفددة جوانددب 

 التركدً للشدراء ٌمكدن وكٌدؾ النداتو/  المتحدد  الوالٌدات تعاون( 9) لتركٌا االستراتٌجً

 علددى اسددتحوا ها للخطددر  ٌعددر   أن روسددٌا مددن S-400 طددراز مددن جددوي دفدداع لنظددام

 المٌلٌشٌات  ل  فً بما سورٌا، شمال فً الوض F-35 (1 ) طراز من أمرٌكٌة طائرات

 الكدونؽرس، فدً دقٌقدا   تمحٌصدا   S-400 / F-35 قضدٌة جد بت لقدد. األكدراد ٌقودها التً

 فدً واسد  نطداق   علدى األمدر هد ا مد  وتركٌدا المتحدد  الوالٌدات تتعامدل أن ٌمكن وكٌؾ

 .الثنائٌة العالقات

   طٌددب رجددب الددرئٌس حكددم ظددل فددً السٌاسددة  لدد  فددً بمددا الداخلٌددة، التركٌددة راتالتطددو 

 فدً للمعارضدة بلدٌدة رئدٌس انتخاب بعد كبٌر حد إلى واالستقطاب دادياالستبّ  أردوؼان

 .كبٌر  اقتصادٌة ومخاوؾ ،9102 ٌونٌوحزٌران/ فً اسطنبول

 معلومات عن تركٌا

 تكساس من قلٌال   أكبر ،(مرب  مٌل 119,919  ) مرب  كٌلومتر 721,391: المساحة

 ( 9102) 20,997,912: السكان

 بورصة ملٌون، 4,9 إزمٌر ملٌون، 9,1 أنقر  ملٌون، 04,2 إسطنبول: بالسكان المكتظة المدن

 (9103) ملٌون 9,1 أنطالٌا ملٌون، 9,2

 سنة أو أصؽر 04السكان بعمر ال  % من مجموع94,9

 (9103٪ ) 09- 7 األخرى األقلٌات٪.  02 االكراد٪.  79- 71 األترا : العرقٌة المجموعات

( والٌهدود المسدٌحٌٌن مدن معظمهدم) وآخدرون ،(ةالسدنّ  مدن معظمهم٪ ) 22,2 المسلمون: الدٌانة

1,9 ٪ 

 .(9109٪( ) 29,3 اإلناث ، ال كور من٪  22,3٪ ) 29,3: والكتابة القراءة معرفة

 االقتصاد

 دوالر 97,222(: الشرائٌة القو  بمعادل) للفرد اإلجمالً المحلً الناتج

 ٪ 1,0: الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج نمو

خم  ٪ 91,9: التضُّ

 ٪ 00,1: البطالة
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 ٪ 0,2: اإلجمالً المحلً النات  من مئوٌة كنسبة الموازنة عجز

 ٪ 92,1: اإلجمالً المحلً النات  من مئوٌة كنسبة العام الدٌن

 ٪ 4,9: اإلجمالً المحلً النات  من مئوٌة كنسبة الجاري الحساب عجز

 دوالر ملٌار 27: الدولٌة االحتٌاطٌات

 :المصادر

 الددولً، النقدد صندوق من(  ل  خالؾ على ٌنصّ  لم ما 9102 تقدٌرات) الحقائق عن معلومات

 الخبراء وحد  الدولً، بن ال ،التركً اإلحصاء معهد ،العالمٌة االقتصادٌة التوقعات بٌانات قاعد 

 .العالم حقائق كتاب المركزٌة، االستخبارات وكالة االقتصادٌٌن،

 التركٌة-العالقات األمرٌكٌة

 االستراتٌجٌة التركٌةتوّجه 

 .البلدددٌن تحددالؾ حددول وتركٌددا المتحددد  الوالٌددات داخددل أسددئلة التددوتر نقدداط مددن العدٌددد أثددارت

 مد  مشداكل فدً الخارجٌدة السٌاسدة قضداٌا من عدد بشخن التركٌة والبٌانات اإلجراءات ساهمتو

 بحلؾ تركٌا التزام بشخن القلق من زادَ األمر ال ي  الناتو، فً اآلخرٌن وحلفائها المتحد  الوالٌات

 كشدرٌ  لاَمدعَ ت   وكخنهدا تشدعر ألنهدا بدالخوؾ تركٌدا تشدعر قد جانبها، من .الؽربً هوالتوجّ  الناتو

 مدن المزٌدد مد  أقدوى عالقدات خدالل مدن الخارجٌدة للسٌاسدة أكبدر تنوٌد  إلى سعت وقد صؽٌر،

 1.البلدان

 نأكمددا  .الدولٌددة تركٌددا عالقددات وراء عقددد الم   الدددٌنامٌات تدددف  التددً االعتبددارات مددن عدددد هنددا 

 بالنسددبة واسددعة شددعبٌة إلددى متددرجَ ٌ   العظمددى القددو  عدددوان وموضددوع إقلٌمٌددة كقددو  تركٌددا تددارٌخ

 مدن حد رٌن األتدرا  بعد  القدومً الشدعور ه ا ٌجعل قد 2.القومً والخطاب السٌاسٌة لألعمال

 لألمددن، المتحددد  الوالٌددات المثددال، سددبٌل علددى) أخددرى رئٌسددٌة دول علددى الجزئددً تركٌددا اعتمدداد

 علدى عدالو  (.الطاقدة مجدال فدً وإٌدران وروسدٌا واالسدتثمار، للتجدار  األوروبً االتحاد ودول

 عمددل علدى تنطددوي مصدالحها تتعددار  قدد التدً البلدددان مد  التعاونٌددة تركٌدا عالقددات فدرن  لد ،

 هد ا إلدار  علٌهدا الضؽط من والعراق سورٌا من القادمة للتهدٌدات تركٌا  تعر   ٌزٌد .متوازن

 تعقٌدد مدن ٌزٌدد والعدراق سدورٌا فدً وإٌدران وروسدٌا المتحدد  الوالٌات طتور  كما أن  3التوازن.

 ضددد وأنصدداره أردوؼددان الددرئٌس عٌهاٌدددّ  التددً المظددالم فددرن  لدد ، إلددى باإلضددافة .تركٌددا وضدد 

 ٌهٌمندون كدانوا الد ٌن والعلمانٌدة العسدكرٌة النخبدة) شدونمهم   أنهدم ٌبددو ال ٌن المحلٌٌن الخصوم

 إلدى تمتدد( اللٌبدرالٌٌن والناشدطٌن األكدراد، والقدومٌٌن ؼدولن، هللا فدت  وحركة ،سابقا   تركٌا على

 4.األعداء هؤالء م  الؽربً التعاطؾ حول واضحة شكو  بسبب وأوروبا المتحد  الوالٌات

 سدعى عندماالواحد والعشرٌن  القرن من األول العقد فً األوسط الشرق فً تركٌا مكانة ت  عتوس  

 علدى دتؤكّ  ما ؼالبا   - وسٌاسٌة اقتصادٌة روابط بناء إلى( للوزراء كرئٌس عمله أثناء) أردوؼان

 نفدو  لزٌداد  المب ولدة الجهدود أن ٌبددو  لد ، ومد  .تركٌدا جٌدران م  المشتركة اإلسالمٌة الهوٌة
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 عام من  راتالتطو   من عدد بسبب تراجعت قد األخرى اإلقلٌمٌة للدول" كنمو ج" وتقدٌمها تركٌا

( 9)  الجنوبٌدة، التركٌدة والحددود المنطقدة ااجتاحداللد ان  االسدتقرار وعددم الصراع( 0: )9100

 الحصدول فدً المسدلمٌن اإلخدوان جماعدة مد  المتحالفدة الجماعدات لمسداعد  الفاشدلة تركٌا جهود

 بقمدد  المصددحوب ًالمحلّدد االسددتقطاب( 1) و إفرٌقٌددا، وشددمال سددورٌا فددً دائمددة سددلطة علددى

 بسددبب مرٌددب بشددكل تركٌددا إلددى ومصددر السددعودٌة مثددل ٌةالسددنّ  العربٌددة الدددول تنظددر 5.الحكومددة

 إٌدران مد  أٌضدا   تتندافس تركٌداكما  6.بقطر الوثٌقة وعالقتها اإلسالمٌة التركٌة الحكومة تعاطؾ

 7.اإلقلٌمً النفو  على

 وفدً بعٌدد ، السدابق فدً كاندت الوثٌقدة العالقدات هد ه ولكدن إسدرائٌل، مد  بعالقدات تركٌا تحتفظ

 .أردوؼان حكم خالل للجدل مثٌر كانت  األحٌان بع 

 تركٌا مع وحلف الناتو المتحدة الوالٌات تعاون

 نظرة عامة

 أجل من أراضٌها توفر استمرار العالمٌة الساخنة النقاط من العدٌد من بالقرب تركٌا موق  ٌجعل

 كانددت .الندداتو وحلددؾ المتحددد  للوالٌددات بالنسددبةمهّمددا   واألفددراد والبضددائ  األسددلحة ونقددل إرسددال

علٌهدا  يالتعددّ  بشدخن امخاوفهد من التخفٌؾ هً تركٌا نظر وجهة من الناتو لحلؾ التقلٌدٌة القٌمة

 الموقددؾ علدى فعدل كدرد كبٌدر حددد إلدى الؽدرب إلدى البداٌدة فددً تركٌدا تحولدت .الجٌدران قبدل مدن

 األخدرى الرئٌسدٌة المواق  تشمل .تًٌالسوفٌ االتحاد قبل من الثانٌة العالمٌة الحرب بعد العدوانً

 أضدنة مدٌندة مدن بدالقرب الجوٌدة إنجرلٌد  قاعدد  إلدى باإلضافةالناتو /  المتحد  للوالٌات التابعة

 النداتو لحلدؾ تابعدة وقٌاد  تركٌا شرق فً المبكر لإلن ار صاروخٌا   دفاعٌا   رادارا   تركٌا، بجنوب

 التفاقٌة وفقا   مضٌقه عبر ومنه األسود البحر إلى الوصول فً أٌضا   تركٌا متتحكّ كما  .إزمٌر فً

 .0213 لعام Montreux Convention مونترو

 اسدتمرارصدواب واستحسدان  حدول المتحد  الوالٌات منظور من النقاش الحالٌة التوترات أثارت

 كبٌدر  تؽٌٌدرات حددوث عددم مدن الدرؼم على. التركٌة للقواعد الناتو/  المتحد  الوالٌات استخدام

 فدً ٌفكدرون ترامدب إدار  مسدؤولً بعد  أن إلدى 9102 عدام فدً التقارٌر تشٌر ٌبدو، ما على

. التؽٌٌدرات هد ه لمثدل تارٌخٌة سوابق هنا و 8،تركٌا فً األمرٌكً الوجود فً كبٌر  تخفٌضات

 فرضدت أو تركٌدا مدن العسدكرٌة األصدول المناسدبات، مدن عددد فً المتحد  الوالٌات سحبت فقد

 :ٌلً ما ه ه وتشمل. الجوي مجالها أو ألراضٌها المتحد  الوالٌات استخدام على قٌودا   تركٌا

 1692 - الكوبٌة الصوارٌخ أزمة 

 تركٌدا مدن النووٌدة الدرؤوس  ات Jupiter جدوبٌتر صدوارٌخ المتحدد  الوالٌدات سدحبت

 .تًٌالسوفٌ االتحاد م  األزمة ه ه إلنهاء السرٌة الصفقة من كجزء

 1691-قبرص 

 حظددر خددالل تركٌددا فددً األمرٌكٌددة واالسددتخبارات الدددفاع منشدد ت معظددم تركٌددا أؼلقددت

 فددً التركددً العسددكري التدددخل علددى رّدا   الكددونؽرس فرضدده الدد ي األمرٌكددً األسددلحة

 .قبرص
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 2003 العراق 

 فدً تركٌدا مدن ثانٌدة جبهدة بفدت  المتحدد  للوالٌدات التركدً البرلمانً التصوٌت ٌسم  لم

 .العراق حرب

قدددد  ،9103 ٌولٌدددوتّموز/ فدددً تركٌددا فدددً فاشدددلةال نقدددالباال لمحاولددة المتددد مرٌن بعددد  أن ٌبدددو

 العسدكرٌة العملٌدات لدبع  مؤقتدة اضدطرابات فدً تسدبب امم   الجوٌة، انجرلٌ  قاعد  استخدموا

 بٌن الثقة بع  ت كل إلى الالحقة واالضطرابات االنقالب محاولة تؤدي وفً حٌن قد .األمرٌكٌة

 مقابدل التركٌدة األراضدً وفائدد  وسدالمة تركٌدا اسدتقرار حول أمرٌكٌة أسئلة أٌضا   تثٌر البلدٌن،

 بددٌن والتددوترات األسددئلة لهدد ه نتٌجددة المددراقبٌن بعدد  دعددا. الندداتو وحلددؾ األمرٌكٌددة األصددول

 9.المنطقة فً بدٌلة قواعد إقامة ترتٌبات استكشاؾ إلى وتركٌا، المتحد  الوالٌات

 ومواق قاعد  انجرلٌ  لـ بدٌل إلٌجاد المتحد  الوالٌات تتحملها التً التكلفة تعتمد أن المحتمل من

من الممكن  حٌث وموقعها، البدائل وظائؾ  ل  فً بما المتؽٌرات من عدد على تركٌا فً أخرى

 التددً واالقتصددادٌة السٌاسددٌة والصددعوبة المسددتقبلٌة، األمرٌكٌددة العسددكرٌة االشددتباكات ثتحددد  أن 

 أشدار بٌنمدا .آخدر مكدان فً األمرٌكٌة العسكرٌة العملٌات توسٌ  أو االنتقال عملٌة علٌها تنطوي

 لن المتحد  الوالٌات إن قوله( DOD) الدفاع وزار  باسم متحدث إلى 9102 أؼسطسآب/ تقرٌر

 أو الموّسدد  األمرٌكددً العسددكري الوجددود أن إلددى التقددارٌر بعدد  تشددٌركمددا  10،انجرلٌدد  تؽددادر

 11.تركٌا بشخن بمخاوؾ مرتبطا   ٌكون قد واألردن الٌونان فً توسٌعه لحتمَ الم  

 تركٌددا، فددً الندداتو/  المتحددد  الوالٌددات لوجددود المتحددد  للوالٌددات والفوائددد التكددالٌؾ حسدداب إن

 :أسئلة ثالثة حول كبٌر حد إلى ٌدور الناتو،/  المتحد  الوالٌات موقؾ فً المحتملة والتؽٌرات

 األخدرى اإلقلٌمٌدة الفاعلدة للجهدات بالنسدبة تركٌدا تعزٌدز ٌخدم قطر   وبخي مدى أي إلى .0

 األمرٌكٌة؟ المصال 

 الجدوي المجدال أو التركٌدة األراضدً استخدام على المتحد  الوالٌات تعتمد مدى أي إلى .9

 األمرٌكٌة؟ المصال  وحماٌة لتخمٌن

 لتخثٌرهدا ،ووظٌفٌدا   سٌاسٌا   الناتو،/  المتحد  الوالٌات دعم على تركٌا تعتمد مدى أي إلى .1

 اإلقلٌمً؟ وتخثٌرها األمنً

 S-400بسابب صااوارٌخ  باإللغااء المحتماال مهاادد F-35 طاراز ماان الطاائرات اقتنااء

 روسٌا من

 9102.12 فدً مدا وقدت فدً روسدٌا مدن S-400 طراز من جوي دفاع نظام ملتسل   تركٌاخّططت 

 هدد ا دفدد  وقدددوقددد بدددأت باسددتالمه بالفعددل فددً النصددؾ الثددانً مددن هدد ا الشددهر )تموز/ٌولٌددو(. 

 مدن طدائرات علدى الحصدول مدن تركٌدا تمند  قدد إجدراءات اتخدا  إلدى ترامب وإدار  رسالكونؽ

 فدً االستمرار ومن( طائر  منها011 لشراء تركٌا تخطط) األمرٌكً األصل  ات  F-35 طراز

 إلدى أٌضدا   S-400صدفقة  تدؤدي قدد F-35.13 رتطدو   التً للبلدان ةالدولٌالجمعٌة  فً المشاركة

 .األمرٌكٌة العقوبات فر 
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 ضدوء فدً ةوخاّصد - القضدٌة هد ه حدول وتركٌدا المتحدد  الوالٌات بٌن للتوترات ٌكون أن ٌمكن

. النداتو فدً تركٌدا ودور الثنائٌة والعالقات الدفاعً التعاون على واسعة تداعٌات - روسٌا طتور  

 مدؤتمر بعدد 9102 ٌونٌدوحزٌران/ 92 فدً عقدده صدحفً مؤتمر ترامب فً الرئٌس دأك  وبدوره 

 سنرى" وأننا" معقد " القضٌة إن وقال أردوؼان بالرئٌس الوثٌقة عالقته العشرٌن، مجموعة قمة

 14التفاصٌل. من مزٌدال تقدٌم ٌفعل لم لكنه ،"فعله مكنناٌ   ما

 لناتول بالنسبة المترتبة واآلثار S-400 صفقة

 أو األمرٌكٌددة البدددائل مددن بدددال   S-400 منظومددة علددى بالحصددول لددًاألوّ  قرارهددا تركٌددا رتبددر  

 لشدراء محاوالتها ٌرفضون الناتو حلفاء ألن روسٌا إلى لجخت بخنها االدعاء خالل من األوروبٌة

 التكلفة،  ل  فً بما العملٌة، األسباب من العدٌد أٌضا   تركٌا  كرتكما  15.منهم جوي دفاع نظام

د التدً التحلدٌالت أحدد أكدد  لد ، ومد  16.والتؽطٌة الدفاعٌة اإلقلٌمٌدة التكنولوجٌا، ومشاركة  تتم 

 ولددن التكنولوجٌددا، نقددل تتضددمن لددن S-400 صددفقة أن 9107 دٌسددمبركددانون األول/ مددن اعتبددارا  

 اإلند ار أنظمدة إلدى الوصدول مدن ٌتمكن لن النظام ألن) البالستٌة الصوارٌخ من تركٌا عن تداف 

 مدن الجٌوسٌاسدً تركٌدا موقد  تعزٌدز مدن بددال   ٌضدعؾ أن وٌمكدن ،(النداتو لحلؾ التابعة المبكر

 فدً قدالوا األتدرا  المسدؤولٌن أن مدن الدرؼم علدىو 17.روسٌا على التركً االعتماد زٌاد  خالل

 أن الصفقة شروط ٌحلل روسً مراقب اقتر  18التكنولوجٌا، نقل ستشمل الصفقة أن الحق وقت

 19.معنى  ي تقنٌة نقل على ٌنطوي ال قد - حدث إن - المشتر  اإلنتاج

 - األمرٌكدً االحتكدا  روسدٌا تسدتؽل أن احتمدال المدراقبٌن، لدبع  بالنسدبة S-400 قضدٌة تثٌر

د علندا   9102 أبرٌلنٌسدان/ فً بنس ماٌ  الرئٌس نائب سخل 20.الناتو حلؾ لتقوٌ  التركً  اعم 

" أو" التارٌخ فً نجاحا   العسكرٌة التحالفات أكثر فً حاسما   شرٌكا تظل أن" ترٌد تركٌا كانت إ ا

لت  21". الشراكة تل  بخمن المخاطر   نظدام لشدراء مبددئً اتفداق إلى 9101 عام فً تركٌا توص 

 ٌرج  وربما الصفقة، من( 9109 عام فً) الحقا   انسحبت ولكن صٌنً، وصاروخً جوي دفاع

 تبددادل فددً الصددٌن دتددرد   وكدد ل  الندداتو، داخددل عنهددا بأعددر   التددً المخدداوؾ إلددى جزئٌددا    لدد 

 22.التكنولوجٌا

 ٌمضون األترا  المسؤولٌن أن ٌبدو ،S-400 لصفقة القوٌة األمرٌكٌة المعارضة من الرؼم على

 وصلوا األترا  الموظفٌن إن كارخلوصً آ التركً الدفاع وزٌر قال 9102 ماٌوأٌار/ فًف .قدما  

 أردوؼدان طٌدب رجدب الدرئٌس أعدرب ٌونٌوحزٌران/ فًو S-400.23 على للتدرٌب روسٌا إلى

 دفعدت قدد تركٌا أن عىوادّ  9102،24 ٌولٌوتّموز/ فً تركٌا إلى النظام تسلٌم ٌتم أن فً أمله عن

صدؾ توبالفعل، فقد بدأت روسٌا بتسلٌم المنظومة بدءا  مدن من 25.ات المالٌةالدفع من جزء بالفعل

 شهر تموز/ٌولٌو.

 F-35على صفقة  المحتمل التأثٌر

 إعالنهدم فدً تددرٌجٌا   تصدمٌما   أكثدر الكدونؽرس أعضداء وبعد  األمرٌكٌدون المسدؤولون أصب 

 .S-400 منظومة طائر  تسلمت إ ا F-35 طائر  تتلقى لن تركٌا أن علنا  
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 وزٌدر إلدىفدً رسدالة  ، 9102 ٌونٌدوحزٌران/ فدً شداناهان، باترٌد  آند ا ، الددفاع وزٌدروقال 

  S-400منظومدة تركٌدا متتسدلّ  إ ا F-35 طدائر  تركٌدا ىتتلّقد لن" ،كارآ خلوصً التركً الدفاع

 العالقددات ولجنددة الشددٌو  بمجلددس المسددلحة القددوات لجنددة وأعضدداء رؤسدداء كتددب 26.الروسددٌة

 لدددى سددٌكون العددام، نهاٌددة بحلددول"  9102 أبرٌلنٌسددان/ عمددود فددً  الشددٌو  بمجلددس الخارجٌددة

منظومدة الددفاع الصداروخً  أو أراضدٌها علدى F-35 طراز من ر متطو   مقاتلة طائر  إما تركٌا

  27". كالهما ، ولن تحصل علىجو-أر  S-400 الروسٌة 

 هدو S-400لمنظومة  تركٌا تشؽٌل بشخن األمرٌكٌون المسؤولون أثاره ال ي الرئٌسً الشاؼل إن

 فدً هدامقرّ  كدونٌ أن ٌحتمل التً F-35 طائرات فً اسةالحس   التكنولوجٌا للخطر  تعر   قد أنها

 ستسدم  S-400لمنظومدة  تركٌداتشدؽٌل  أن من ونالبنتاؼ ٌخشى" التحلٌالت، ألحد ووفقا   .تركٌا

 الجدوي الددفاع رادارات علدى F-35 طدراز الشدب  مقاتالت ظهور كٌفٌة بدراسة الروسً للجٌش

 هد او ،F-35 الخداص بالطدائر  الكمبٌدوتر نظامل لتسل  ال لسهّ ت   أن حتملالم   ومن ن ،الص   الروسٌة

 الدرادارات بعد  أن حدٌن فًو 28".العالم أنحاء جمٌ  فً F-35 الٌةفع   للخطر  عر  ٌ   أن ٌمكن

  أن إال 29إسدرائٌل، تددٌرها التدً F-35 طدائرات بالفعل راقبت قد تكون ربما سورٌا فً الروسٌة

 األكثدر البٌانات مثل الطائر  عن قاطعة بٌانات عنه ٌنت  ال قد طوٌلة مسافات علىمرور متقّط  

 المسدؤولون اقتدر و  F -35.30 طدائرات مراقبدة تركٌدا فً S-400 برمكانأنه  إ ا المتاحة حجما  

 تركٌا إلى S-400منظومة  تختً أن ٌمكن كٌؾ الستكشاؾ ثنائٌة عمل مجموعات تشكٌل األترا 

 مدن األمرٌكدً الموقدؾ حدول متضداربة تقدارٌر هندا  ولكن كان األمرٌكٌة، المصال  تهدٌد دون

ددا 31.االقتددرا  هدد ا  شددحنات جمٌدد  اإلدار  علقددت ، شدداناهان آندد ا  بالنٌابددة السددكرتٌر لرسددالة وفق 

 .تركٌا إلى F-35 طراز من المواد

  ٌ  المتحدد  الوالٌدات فدً ،S-400 صدفقة بشدخن تركٌدا مسدار تؽٌٌدر ؼٌاب فً األترا  على نسٌتع

، 9102 ٌولٌدوتّموز/ 10 بحلدول المتحدد  الوالٌدات مؽدادر  F-35 الطدائر  على التدرٌب بؽر 

-F الطائر  على تركٌا تحصل لم إ الكن  32.ٌونٌوحزٌران/ فً التدرٌب توقؾ التقارٌر وتفٌد كما

 شدراء على القدر  من احتٌاجاتها لسد ،روسٌا  ل  فً بما ربما أخرى مصادر إلى تلجخ فقد ،35

 33.الكبرى الدفاعٌة الشراء عملٌات من وؼٌرها التالً الجٌل طائرات

 F-35 35 برنامج على التأثٌر: التركٌة للمشاركة ممكنة نهاٌة

 قدد تركٌدا ارتبداط فد  فدرن الجنسدٌات، د متعدّ  صناعٌةبمساهمات  ٌتمٌز F-35 برنام  ألن نظرا  

 مدن المائة فً 7 إلى 3 حوالً فً التركٌة الشركات تشار حٌث  .ولوجستٌة مالٌة تحدٌات ٌمثل

 F-35 طراز من أخرى وأجزاء الطائر  جسم وهٌاكل واألسال  المبانً عر  - التورٌد سلسلة

 مدد  الدددفاع وزار  داخددل F-35 ل المشددتر  البرنددام  مكتددب دحددد   34.البلدددان جمٌدد  إلددى مددةقد  الم  

 للنظددام البدددٌلٌن المددوردٌن تحدٌددد البرنددام ، مددن المحتمددل تركٌددا لشددطب المتوقدد  الوقددت بعدد 

 المدوردٌن مد  الحالٌة العقود إن ٌقال ،S-400 على تركٌا انعكاس ؼٌاب فً 35. التركً الفرعً

 مددٌر مدن 9102 أبرٌلنٌسدان/ فدً صددر لبٌدان ووفقدا   9191.36 عام أوائل فً ستنتهً األترا 

 79و 91  بدٌن تركٌدا توقدؾ تقٌدٌم سدٌكون" وٌنتدر، ماثٌداس األدمٌدرال المشدتر  البرنام  مكتب
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 كانددت إ ا مددا الواضدد  ؼٌددر فمددن تركٌددا، اسددتبعاد تددم إ ا  37".عددامٌن فتددر  خددالل تددخثٌر طددائر 

 تتجدداوز مالٌددة ؼرامددات عددن مسددؤولٌن سددٌكونان F-35االتحدداد المددالً ل  أو المتحددد  الوالٌددات

 .البرنام  فً لتركٌا األولً االستثمار استرداد

طدائرات  فدً الخدمدة محركدات مسدتودع ٌكون أن البداٌة فً رالمقر   من كان  ل ، إلى باإلضافة

F- 35 ًلالسدتحوا  الددفاع وزار  وكٌدل قالتده لمدا وفقدا    لد ، وم . تركٌا فً األوروبٌة الدول ف 

 األوروبٌتددٌن والتحدددٌث واإلصددال  الصددٌانة مرافددق مددن نوعددان هنددا " لددورد، إلددٌن واالسددتدامة

  38".اإلطالق على مشكلة أي دون التخزٌن وحد  استٌعاب ٌمكنها التً األخرٌٌن

 لطدائر  الرئٌسدً المقداول " ,Lockheed Martin مدارتن لوكهٌد" لشركة التنفٌ ي الرئٌس قال

F-35، ًٌجددد االتحدداد المددالً  فلددن ، طددائر  011 تركٌددا تشددتري لددم إ ا إندده 9102 مدداٌوأٌار/ فدد

 تشددمل المحتملدٌن المشدترٌن مدن اثندٌنوهندا  . لهدا مسدتعدٌن مشدترٌن علدى العثدور فدً صدعوبة

 39.وبولندا الٌابان

 الصلة ذات التشرٌعات

 من 0929البند  بموجبف .التدقٌق من لمزٌد F-35 نقلأخضعت  التً التشرٌعات الكونؽرس سن

 متقدد   ،(PL 115-232) 9102 المدالً العدام فدً مداكٌن لجدون القدومً للددفاع التفدوٌ  قدانون

 التً القضاٌا من عدد حول 9102 نوفمبرتشرٌن الثانً/ فً الكونؽرس إلى تقرٌرا   الدفاع وزار 

 F-35.40 و S-400  ل  فً بما التركً، األمرٌكً الدفاعً التعاون على تؤثر

 الحكومدة إن قدال سدري ؼٌدر ملخصدا   لكدن ، كتقرٌدر محظدور التقرٌر من كبٌر جزء تصنٌؾ تم

 العالقدات علدى منهدا مفدر   ال سلبٌة عواقب" له سٌكون S-400 شراء أن تركٌا أخبرت األمرٌكٌة

 خطدر العواقدب وشدملت  41".النداتو فدً تركٌدا دور وك ل  وتركٌا، المتحد  الوالٌات بٌن الثنائٌة

 ، باإلضافة إلى:F-35 برنام  فً التركٌة المشاركة على

 مدن أمرٌكدا خصدوم مكافحدة قدانون مدن 910 المداد  بموجب تركٌا ضد محتملة عقوبات 

 .(CAATSA، P.L. 115-44) العقوبات خالل

 التعداون وعلدى  تركٌدا إلى األخرى المحتملة األمرٌكٌة األسلحة نقل عملٌات على خطر 

 .األوس  الثنائً الدفاعً الصناعً

  َللناتو ٌنًالبَ  التشؽٌل قابلٌة من د  الح. 

   العسدكرٌة للمعددات روسدٌا علدى المتزاٌدد تركٌدا اعتمداد مدن جدٌدد  ضدعؾ نقاطعر 

 42.ر المتطو  

 تقددوم حتددى التركٌددة األراضدً إلددى F- 35 لتحوٌددل أمرٌكٌددة أمدوال أي اسددتخدام رسالكددونؽ مند َ 

 - 9102 نوفمبرتشددرٌن الثددانً/ 0 ٌتجدداوز ال موعددد فددً مطلددوب - تقرٌددر بتقدددٌموزار  الدددفاع 

 مددن( 9( )د) 7143 للمدداد  ووفقددا   .أعدداله المدد كور 9102 نوفمبرتشددرٌن الثددانً/ تقرٌددر لتحدددٌث

د االعتمدادات قدانون  تفصدٌلٌا   وصدفا  " التحددٌث ٌتضدمن أن ٌجدب ،(PL 116-6) 9102 د ،الموح 

 رمدر   ،9102 ٌونٌدوحزٌران/ فًو .S-400 لصفقة" مناسبا    ل  كان إ ا العقوبات، فر  لخطط
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 صدفقة تركٌدا تلؽدً لدم إ ا عواقدب إلدى ٌدعو ملزم ؼٌر قراروهو  ،H.Res. 372 النواب مجلس

S-400. 

 عام فً لجنة عنها أبلػَ  أو النواب مجلس أقّرها إما منفصلة أحكام خمسة فرن  ل ، إلى باإلضافة

9102 (HR 2500، S. 1790، S. 1102، فدً اثندان HR 1740 ) اسدتخدام منهدا كدل سدتمن 

 الدفاعٌدة االعتمدادات بندد بخدالؾ) األحكدام معظم خضوع م  تركٌا، إلى F-35 لتحوٌل األموال

 تخطدط ال تركٌدا أن مدا بطرٌقدةٌدرى  أن ٌمكنده التنفٌد يالقسدم  كدان إ ا للتندازل( HR 1740 فً

 .S-400 بـ االحتفاظ أو ملتسل  

 S-400 لـ كبدٌل باترٌوت لنظام المتحدة الوالٌات عرض

دد  إلقندداع  المسددتمرّ  األمرٌكٌددة الجهددود ،9102 ٌولٌددوتّموز/ فددً الخارجٌددة وزار  فددً مسددؤول دأك 

 األتددرا  فددً المسددؤولون أشددارَ و S-400.43 مددن بدددال   بدداترٌوت جددوي دفدداع نظددام بشددراء تركٌددا

 44،بداترٌوت صدوارٌخ بٌد  علدى سدٌوافق الكدونؽرس كدان إ ا مدا بشدخن القلق بع  إلى السابق،

 45.تركٌا إلى األخرى األسلحة لمبٌعات الكونؽرس معارضة بع  بسبب ربما

دوزار  الددفاع  لتقرٌر السري ؼٌر صالملخ   أشار  إلدى 9102 نوفمبرتشدرٌن الثدانً/ فدً ادرالص 

 رتطو   لقد " :تركٌا إلى باترٌوت نظام تقدٌم ٌواصلون األمرٌكٌٌن المسؤولٌن أن إلى الكونؽرس

 وقابدل العمدل علدى وقدادر قدوي وصداروخً جدوي دفداع بنظام تركٌا لتزوٌد بدٌلة حزمة اإلدار 

 الحزمدة مدن أجدزاءوتتطلدب  .الدفاعٌدة تركٌدا متطلبدات جمٌد  ٌلبدً النداتو لحلدؾ البٌندً للتشؽٌل

 التجارٌددة والمبٌعددات الخارجٌددة العسددكرٌة للمبٌعددات رسالكددونؽ دعددم دَعددٌ  . الكددونؽرس إخطددار

 عن االبتعاد على تركٌا  ٌشج   أن شخنه من حقٌقً بدٌل لتوفٌر ضرورٌا   أمرا   تركٌا إلى المباشر 

 46الروسٌة". .S-400 منظومة على الضار االستحوا 

 بددخن الكددونؽرس ،9102 دٌسددمبركددانون األول/ فددً( DSCA) األمنددً التعدداون وكالددة أخطددرت

 ((FMS محتملدة أجنبٌدة عسدكرٌة بٌد  عملٌدة علدى بالموافقدة قدرارا   اتخد ت قد الخارجٌة وزار "

موّجهددة  محّسددنة صددوارٌخ ، Patriot MIM-104E طددراز مددن صدداروخا   ثمددانٌن مددن تتددخلؾ

(GEM-T)، طراز من صاروخا   ستونو PAC-3 الصدوارٌخ قطاع لتعزٌز (MSE )ٌتصدل ومدا 

 47".دوالر ملٌار 1,9 بـ تقدر بتكلفة معدات من بها

 للوالٌددات حلٌددؾ مددن مسددتعار)الحددالً  بدداترٌوت نظددام نشددر عرضددت المتحددد  الوالٌددات إن ٌقددال

 المسدؤولون ٌؤكددولكدن  9194.48بحلول العدام  جدٌد ونظام ،9191 عام فً تركٌا إلى( المتحد 

 إلدى باإلضافة سٌكون باترٌوت لشركة شراء عملٌة وأي" منتهٌة صفقة" هو S-400 أن األترا 

 S 40049. منظومة

 سورٌا

د فدً اتركٌد طتدور  كان   فدً عسدكرٌا   وجدودا   ٌتضدمن والد ي ، 9100 عدام مند  السدوري راعالص 

 فدً تركٌدا أولوٌدات أن الوقدت،  ل  خالل وٌبدو .ومكلفا   ، معقدا  9103 عام من  البالد من أجزاء
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 تدر  إلدى رسمٌا   األسد بشار السوري الرئٌس تدعو تركٌا تزال الوفً حٌن  .رتتطو   قد سورٌا

ٌ  هما كال) وإٌران روسٌا م  والمنافسة التنسٌق من مزٌ  فً انخرطت فقد السلطة،  (األسد ندٌمؤ

 تسدعى قدد .9103 أؼسدطسآب/ مدن ابتدداء   سدورٌا فً العسكري التدخل من  األمور بع  بشخن

 الفاعلددة للجهددات اإلقلٌمٌددة الطموحددات ومواجهددة التجددار ، وتعزٌددز حدددودها، حماٌددة إلددى تركٌددا

 .األخرى

 إقامدة مدن( YPG) السوري الكردي الشعب حماٌة وحدات إحباط هو لتركٌا الرئٌسً الهدؾ كان

 وحددات لددىحٌدث   .تركٌدا مد  لسدورٌا الشدمالٌة الحددود طدول علدى الد اتً بدالحكم تتمتد  منطقة

 منظمددةك وهددو كحددزب م صددّنؾ ،(PKK) الكردسددتانً العمددال حددزب مدد  عالقددات الشددعب حماٌددة

 التركٌدة الحكومدة ضدد  متقّطد دبتمر   عقود من و (PKK)من قَبل الوالٌات المتحد ، وقام  إرهابٌة

 حماٌددة وحدددات إلددى تنظددر تركٌددا أن ٌبدددو .والعددراق سددورٌا مددن كددل فددً آمنددة مددال ات تسددتخدمو

 ألمنهدا، تهدٌدد أكبدر مداباعتباره ،(PYD) الددٌمقراطً االتحداد حدزب السٌاسً، ونظٌرها الشعب

 العمددال حددزب حققدده الدد ي السٌاسددً النجددا  ٌددوفره أن ٌمكددن الدد ي التعزٌددز إلددى بددالنظرو لدد  

 تلعدب  50.تركٌدا داخدل الكردسدتانً العمدال حزب دلتمر   الدٌمقراطً االتحاد حزبو الكردستانً

سدددورٌا  قدددوات باسدددم المعروفدددة الجامعدددة المجموعدددة فدددً قٌادٌدددا   دورا   الشدددعب حماٌدددة وحددددات

 .الكردٌة ؼٌر العناصر من وؼٌرهم العرب أٌضا   تضم والتً ،(SDF) الدٌمقراطٌة

 األمرٌكٌدة ٌدةالبرّ  للقدوات الرئٌسدً الشدرٌ  ،9104 عدام مند  الدٌمقراطٌة سورٌا قوات أصبحت

  المناه   التحالؾ من جزء أٌضا   هً تركٌا أن من الرؼم على"داعش". و اإلسالمٌة الدولة ضد

د - الدٌمقراطٌدة سدورٌا قوات لدعم األمرٌكٌة العملٌات أن إال اإلسالمٌة، الدولة لتنظٌم  ز المتمرك 

 نظدر  بسدبب وتركٌدا المتحدد  الوالٌدات بدٌن التدوتر ؼد ت - التركٌدة األراضدً مدن كبٌر حد إلى

 قدوات عملٌدات مدن كجدزء األمرٌكٌدة الحكومة اتبعت 51.كتهدٌد الشعب حماٌة وحدات إلى تركٌا

 سٌاسددة ،9107 عددام فددً السددورٌة الرقددة مدٌنددة مددن اإلسددالمٌة الدولددة لطددرد الدٌمقراطٌددة سددورٌا

 وأعلدن 52،تركٌدا ضدد األسدلحة هد ه مثدل اسدتخدام مند  مد  مباشدر  الشعب حماٌة وحدات تسلٌ 

  53.العام نهاٌة بحلول YPG ل المباشر التسلٌ  نهاٌة عن ماتٌس جٌم الدفاع وزٌر

 الحدالً بتعداونهم تركٌدا م  األمد الطوٌل تحالفهم الرقة، عملٌة بعد األمرٌكٌون المسؤولون قارنَ 

 54.الشعب حماٌة وحدات م  المؤقت ولكن

 كوسدٌلة سدورٌا شدمال فدً داعدش علٌهدا سدٌطرت التً األراضً ضد تحركت أن بعد تركٌا تشن  

 البلددٌن بدٌن الحدودٌدة المنطقدة مدن كبٌر جزء عبر حكمها توطٌد من الشعب حماٌة وحدات لمن 

 وحددات ضدد مباشدرا   هجومدا   ،(9107 مارسآ ار/ – 9103 أؼسطسآب/ الفرات، درع عملٌة)

 عفدرٌن فدًتركٌدا  مدتنظّ  و .9102 ٌنداٌركدانون الثانً/ فدً عفدرٌن محافظدة فدً الشدعب حماٌة

 السدددورٌة المعارضدددة مٌلٌشدددٌات بمسددداعد و 9103 عدددام منددد  احتلتهدددا التدددً األخدددرى والمنددداطق

 تدخثٌر مددى حدول األسدئلة تسدتمر 55.التحتٌدة البنٌة فً واستثمرت محلٌة مجالس معها، فةالمتحال  

 .المناطق ه ه فً المستقبلً الحكم فً تركٌا

 من ٌقرب ما بستسحَ  المتحد  الوالٌات أن 9102 دٌسمبركانون األول/ فً ترامب الرئٌس أعلن

 ما أن إلى تشٌر الالحقة اإلدار  بٌانات ولكن سورٌا، فً المتمركز  األمرٌكٌة القوات من 9111



 ألمانٌا بوخوم، –المركز الكردي للدراسات 
 9102ٌولٌو/تموز 

 العسدكري الوجدود لمسدتقبل ٌكدون أن ٌمكدن .سدتبقى األمرٌكٌدة القوات من مئات عد  عن ٌقل ال

 ضدمان تركٌدا رفضدت. الشدعب حماٌدة ووحددات لتركٌدا بالنسدبة ةمهّمد آثار سورٌا فً األمرٌكً

 مطلقة ٌةحرّ  لتركٌا ٌكون أن ٌنبؽً أنه على أردوؼان إصرار م  الشعب، حماٌة وحدات سالمة

 مختلفدة تحلدٌالت لتحل   56.إرهابٌة تعتبرها التً األخرى والمجموعات الشعب حماٌة وحدات م 

 روسددٌا مدد  تسددوٌة نحددو الشددعب حماٌددة وحدددات ٌقددود أن ٌمكددن األمرٌكٌددة القددوات انسددحاب أن

 57.السورٌة والحكومة

دَ   بدددأ قددد األمرٌكددً الجددٌش بددخن تفٌددد تقددارٌر وسددط ،/ٌندداٌرالثانً كددانون فددً ترامددب الددرئٌس ؼددر 

 نفسه الوقت وفً األكراد، تضرب إ ا" اقتصادٌا   تركٌا رٌدم   سوؾ" بخنه 58،لالنسحاب االستعداد

 مددن السددوري الجانددب علددى" المنطقددةوسددتكون  " مددٌال   91 بطددول"منطقددة آمنددة  إنشدداء اقتددر 

 بدددورٌات القٌددام لونٌفّضدد األمددرٌكٌٌن المسددؤولٌن أن إلددى المصددادر بعدد  تشددٌرو 59.الحدددود

 بٌنمدا األمرٌكدً، الددعم بعد  مد  السدورٌة، الحدود داخل عازلة منطقة أي فً الؽربً للتحالؾ

 مدن الدرؼم علدىو 60.الددور بهد ا القٌام السورٌٌن دٌنالمتمر   وشركائها من قواتها من تركٌا ترٌد

دد ٌددتم لددم بالتقدددم، الدورٌددة عدداءاتاالدّ   الدددول بعدد  أن رؼددم اآلن، حتددى ترتٌددب أي إلددى لالتوص 

دد قددد األوروبٌددة  القددوات انسددحاب عددن للتعددوٌ  سددورٌا فددً العسددكري وجودهددا بزٌدداد  دتتعه 

 61.األمرٌكٌة

 الالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا

 ملٌددون 1,3 حددوالً ، سددورٌا فددً  المسددتمرّ  العسددكرٌة أنشددطتها إلددى باإلضددافة تركٌددا تستضددٌؾ

 11 حدوالً أنفقدوا أنهدم األتدرا  المسدؤولون ٌقدرو .آخر بلد أي من أكثر - لمسجّ  سوري الجئ

 الالجئددٌن عدددد زادَ فقددد  الرسددمٌة، التقدددٌرات لهدد ه وفقددا   62.الالجئددٌنمسدداعد   علددى دوالر ملٌددار

 إلددى الجددئألددؾ  920 حددوالً عددود  مددن الددرؼم علددىهدد ا  9102 عددام فددً تركٌددا فددً السددورٌٌن

 إدار  كٌفٌدة علدى زترك   تركٌا فرن سورٌا، إلى واس  نطاق على الالجئٌن عود  م و 63.سورٌا

 وفدرص األساسدٌة واحتٌاجداتهم القانونً وضعهم معالجة خالل من التركً المجتم  فً وجودهم

 السدلبٌة النظدر وجهدات بعد  تثٌدر قددولكدن  64.المحلٌة المجتمعات على والتخثٌر والتعلٌم العمل

 التدً المنداطق فدً ةخاصّ ، والتركً االقتصاد فً المشاكل األترا  المواطنٌن بٌن الالجئٌن حول

 65هم وبٌن األترا .بٌن العنؾ أعمال بع  عن اإلبالغ تم  قد و، الالجئون فٌها زٌترك  

 وجدود علدى ٌدؤثر أن سدورٌا شدرق شدمال فدً وتركٌدا المتحدد  الوالٌات بٌن للتنسٌق ٌمكن كٌؾ

 حٌدث إدلدب، محافظة مثل علٌها عالمتنازَ  الرئٌسٌة المناطق فً ةوخاصّ  سورٌا، ؼرب فً تركٌا

 اتفاقٌدة مدن كجدزء التركٌدة القدوات مدن مقربدة علدى والسدورٌة الروسدٌة الحكومٌدة القدوات تعمل

 أن ٌبددو .9102 سدبتمبرأٌلول/ فدً وروسدٌا تركٌدا بدٌنالتً تم  االتفداق علٌهدا " التصعٌد منطقة"

 المكاسدب مند  فدً فشدلت قدد المحافظدة حدول نقداط فدً والمتمركدز  تركٌدا مدن المدعومة القوات

 والدد ٌن القاعددد  بتنظددٌم المددرتبطٌنالتددابعٌن لهٌئددة تحرٌددر الشددام  الجهددادٌٌن قبددل مددن اإلقلٌمٌددة

 ضددد روسددٌا مددن المدددعوم السددورٌة حكومددةال هجددوم ٌثٌددر .السددورٌة الحكومددة أٌضددا   ٌعارضددون

 التنسدٌق جددوى اسدتمرار حدول تسداؤالت ،9102 مداٌوأٌار/ فدً بددأ وال ي إدلب، فً دٌنالمتمر  

 إلددى الالجئددٌن مددن جدٌددد  تدددفقاتوالدد ي سددٌنت  عندده  سددورٌا ؼددرب شددمال فددً الروسددً التركددً

 66.تركٌا
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رات  ٌةالمحلّ  التركٌة التطوُّ

رات  أردوغان حكم تحت السٌاسٌة التطوُّ

 أصب  أن بعدوطلب  .9111 عام فً للوزراء رئٌسا   أصب  أن من  تركٌا أردوؼان الرئٌس حكم

 تركٌددا، فددً اإلطددالق علددى شددعبٌة رئاسددٌة انتخابددات أول عبددر 9104 أؼسددطسآب/ فددً رئٌسددا  

 أو واحدد بخنده تحلدٌالتتصدؾ ال مدا أحٌانا   .للحكم" رئاسً نظام" ومتابعة سلطته لزٌاد  بتفوٌ 

 ال وشخصٌة ناشئة، وسلطوٌة الضعفاء، وحامً براؼماتً، شعبً رجل: التالٌة األمور من أكثر

 67.إسالمٌة عقٌد  و و عنها، ؼنى

بٌنمدا النصدؾ اآلخدر  حكمده، الدبالد نصدؾ حدوالً ٌددعم حٌدث مسدتقطبة، شخصٌة أردوؼان إن

 سدٌاد  بشدخن المخداوؾ مدن عددد عدن األوروبدً واالتحداد المتحدد  الوالٌدات مسؤولو رعب  . ضده

 69،اإلعددالم وسددائل علددى الحكومددة تددخثٌر  لدد  فددً بمددا 68،تركٌددا فددً المدنٌددة والحرٌددات القددانون

 70.السجن فً الصحفٌٌن معظم ٌض  كبلد عنه اإلبالغ تم   ال ي تركٌا ووض 

 إٌدران أو روسٌا مثل ودول أردوؼان ظل فً تركٌا بٌن التشابه أوجه بع  هنا  كونٌ قد بٌنما

 عكدس علدىو ،المثدال سدبٌل علدىف .عنهم تركٌا زتمٌّ  التً العوامل بع  هنا  أن إال الصٌن، أو

 إ ا الطبٌعٌدة المدوارد مدن كبٌر عوائد  على االعتماد التركً لالقتصاد ٌمكن ال إٌران، أو روسٌا

 والصدٌن، روسٌا عكس على تركٌا تمل  الوأٌضا  . األجنبٌة االستثمار أو الدخل مصادر نضبت

 األخرى الثالثة المؤسسات عكس على  ل ، إلى باإلضافة .وسٌطرتها قٌادتها تحت نووٌة أسلحة

 بتقالٌدد وثٌقدا   ارتباطدا   مرتبطدة والتقالٌدد والسٌاسدٌة واالقتصدادٌة األمنٌدة تركٌدا مؤسسات كانت ،

 .عقود من  الؽرب

 .تركٌا فً المتزاٌد االستبداد بشخن ودولٌة محلٌة مخاوؾ وسط تهسلطفً تدعٌم  أردوؼان استمر

بعد االنقالب على  التركٌةوعمدت الحكومة  ،9103 ٌولٌوتّموز/ فً االنقالب محاولة تخطى لقد

 أو اإلعددالم ووسددائل والمدددارس الشددركات مددن العدٌددد علددى واسددتولت اآلالؾ عشددراتاحتجدداز 

 ؼدولن، هللا  بفدت صلة لهم لٌس نممّ  الكثٌرحتى  استهدفت الحكومة إجراءات أن ٌبدو 71.أؼلقتها

 هد ه فدً طبدالتور   التركٌدة الحكومدة اتهمتده وال ي المتحد  الوالٌات فً قٌمالم   السابق الدٌن رجل

 أمدام معلّقدا   األمدرهد ا  ٌبقدى ، ولكنؼولن هللا فت  تسلٌم إلى التركٌة الحكومة وتدعو 72.المؤامر 

 التددً القمدد  حملددة مددن كجددزءو تركٌددا احتجددزت  لدد ، إلددى باإلضددافة 73.األمددرٌكٌٌن المسددؤولٌن

 دبلوماسدٌة منشد ت فدً األمرٌكٌدة الحكومدة تسدتخدمهم الد ٌن األتدرا  من عددا   االنقالب، أعقبت

كم 9102 /ٌونٌوحزٌران وفً 74.تركٌا فً أمرٌكٌة  مدن معظمهم ،شخصا   091 من أكثر على ح 

 75.االنقالب بمحاولة قتتعل   مختلفة بتهم الحٌا  مدى بالسجن الجٌش،

 9107 أبرٌلنٌسدددان/ فدددً الدسدددتور علدددى االسدددتفتاء فدددً رئٌسدددٌة انتصدددارات أردوؼدددان حقدددق

د السدلطات م  الناشئة ،9102 ٌونٌوحزٌران/ فً والبرلمانٌة الرئاسٌة واالنتخابات  التدً عةالموس 

 حددزب احددتفظ 76.االنتخابددات كلتددا فددً تالعددبالو تزوٌددرال مددزاعموتددم  الحدددٌث عددن  .إلٌهددا سددعى

 مددارسآ ار/ فددً المحلٌددة االنتخابددات فددً األصددوات مددن أكبددر ةبحّصدد والتنمٌددة العدالددة أردوؼددان

 حدزب مدن معظمهدمو ،المعارضدة حًمرّشدصدال  ل الرئٌسدٌة البلددٌات بع  خسر لكنه ،9102
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االنتخابات  إعاد  إلى سطنبولا بلدٌة انتخابات حول الخالفات تأد  . والعلمانً الجمهوري الشعب

 فوزا  كبٌرا   الجمهوري الشعب حزب  مرشّ فٌها  حقق ًوالت 9102 ٌونٌوحزٌران/ فًاسطنبول 

 أهمٌتهددا مدن الددرؼم علدىو .سددابق وزراء رئدٌس وهددو والتنمٌدة، العدالددة حدزب فددً منافسده علدى

 مدٌنة أكبر على السٌطر  فقدان كان إن مدى، أي إلى الواض  ؼٌر من ٌزال ال أنه إال الرمزٌة،

 العدالددة حددزب لهزٌمددة لددةالمحتمَ  األسددباب 77.أردوؼددان لقاعددد  حقٌقٌددا   تهدٌدددا   ٌشددكل تركٌددا فددً

 بالمسب   الحكم أسلوب أنه على البع  إلٌه ٌنظر وما أردوؼان من الناخبٌن تعب تشمل والتنمٌة

 78.االقتصادي االنكماش وك ل  لالنقسام،

 االقتصادٌة المخاوف

 التدً والشدركات المسدتهلكٌن طلدب مدن لكدل سدلبٌة عواقدب م  ٌتباطخ، التركً االقتصاد أن ٌبدو

 أكثدر االقتصدادي النمدو تباطدخبلدَػ  79.العالمٌدة األسواق فً تسدٌدها أو القرو  سداد إلى تسعى

 فدً ركدود حالدة فً تركٌا دخلت كما .9102 عام فً٪  1 حوالً إلىو 9107 عام فً٪  7 من

 التعدافً مدن الدرؼم علدىو .والرابد  الثالث الربعٌن فً االقتصاد انكماش م  ،9102 عام أواخر

 وٌعدود عدام، بشدكل سدلبٌة العدام لهد ا التوقعدات أن إال ،9102 عدام مدن األول الربد  فً الطفٌؾ

 عدام خداللكمدا اخفضدت قٌمدة اللٌدر  التركٌدة  80.العملدة أزمدة إلدى كبٌدر حدد إلى  ل  فً السبب

 ومخداوؾ القدوي، العدالمً بالددوالر تتمٌدز بٌئدة فدً الددوالر مقابدل٪  11 مدن ٌقدرب بما 9102

 فددً ترامددب الددرئٌس أعلددنو .الكبٌددر  الشددركات ودٌددون السٌاسددً، الٌقددٌن وعدددم القددانون سددٌاد 

 برونسدون القدس مسدخلة بشدخن وتركٌدا المتحدد  الوالٌات بٌن توترات وسط ،9102 أؼسطسآب/

 اتخدا  إلى ه ا ىأدّ وقد  81.التركٌة واأللومنٌوم الصلب واردات على الجمركٌة الرسوم مضاعفة

 األشدهر فدً الشدًء بعد  تعافدت لكنهدا ، اللٌدر  قٌمدة انخفضدت 82.تركٌدا من انتقامٌة إجراءات

٪  3,99 بنسبة الرئٌسً الفائد  سعر التركً المركزي البن  رف  أن بعد 9102 عام من األخٌر 

 حدوالً التضدخموبقدً  83.المسدتوى هد ا علدى الفائد  بخسعار البن  احتفظ وقد ،سبتمبرأٌلول/ فً

91 .٪ 

 للحصول( IMF) الدولً النقد صندوق إلى اللجوء إلى تحتاج قد تركٌا أن المراقبٌن بع  ٌتوق 

 نجاحده ةقّصد ألن ،أردوؼدان للدرئٌس اسدا  حس   تحدٌا   ه ا سٌكونو 84.مالٌة مساعدات حزمة على

 النقدد صدندوق تددخل عدن ةمسدتقلّ  تصدب  أن علدى تركٌدا بمسداعد  وثٌقدا   ارتباطدا   ترتبط السٌاسً

 سدعر رفد  قبدل المعلقدٌن بعد  رعّبد 85.العشرٌن القرن من األول العقد أوائل فً األخٌر الدولً

 حٌددث ،البندد  اسددتقالل بشددخن قلقهددم عددن ،9102 سددبتمبرأٌلول/ فددً المركددزي البندد  فددً الفائددد 

 البرلمددان تصددو   ،9102 ٌندداٌركددانون الثانً/ فددًو 86.المعدددالت زٌدداد  علنددا   أردوؼددان عددار َ 

 87.مالٌة أزمة حدوث حالة فً أوس  طوارئ صالحٌات أردوؼان من  على التركً

 السددل  علددى الطلددب لزٌدداد  مخلوفددة تدددابٌر خددالل مددن النمددو تحفٌددز تحدداول الحكومددة أن ٌبدددو

" الحقٌقدً القطداع دٌدون أزمدة" بتفرٌدػ أنده سدابق تركدً اقتصدادي مسدؤول عىادّ و .االستهالكٌة

 بدون أو م " القاسٌة الحزامشد  سٌاسة" وأن األزمة من الحكومة زادت المصرفً، القطاع على

 تركٌدا، فدً السٌاسدٌة االضدطرابات زٌاد  يتؤدّ  قدوهنا  88.منه مفر ال أمر الدولً النقد صندوق
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 األمرٌكٌدة العقوبدات  لد  فدً بمدا) اآلخدرٌن الشركاء أو المتحد  الوالٌات م  التوترات زٌاد  أو

 .االقتصادي  التراج   من مزٌد إلى ،(S-400 تركٌا بشراء المتعلقة المحتملة

 النهاٌة                                       
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