
 ايترک یعل دنی انتخاب با تداعيات

 الكاملة للمقال  الترجمة

العالقة الشخصية الودية بين ترامب وأردوغان وسكوت ترامب النسبي إزاء المبادرات المثيرة للجدل    دفعت 

 ب طيب أردوغان، إلى ميل األخير في الرغبة باستمرارية رئاسة ترامب.للرئيس التركي رج

الضغوط    اي  حال من  لمزيد  أردوغان  سيتعرض  األمريكية،  اإلدارة  في  تغيير  حدوث  متابعته   صعيد   علىمع 

للسياسات األحادية الجانب.  في حين أن استمرار االنسحاب األمريكي من التواجد المؤثر في ساحات التطورات 

 في المناطق المحيطة بها.  دلةتمعاستمرار سياسات تركيا ال صعيد  علىأكبر فرصة ألردوغان  عد ي  قليمية، اإل

لترامب، بسياسة تركيا الخارجية التوسعية. خالل هذه الفترة، سعت تركيا إلى تفعيل    الرئاسيةارتبطت الفترة   

الذي نشأ في النظام الدولي واإلقليمي. أدى   دورها في التطورات الدولية واإلقليمية وذلك بسبب الفراغ السياسي

الحلفا الخالفات مع  إلى نشوب  الحاالت  النهج في بعض  التعاون مع روسيا في    ءهذا  للبالد. وكان  الغربيين 

، من بين اإلجراءات األكثر إثارة للجدل  S-400شراء نظام الدفاع الصاروخي    وكذلكمختلف القضايا اإلقليمية  

وفر الفراغ السياسي الذي نشأ في السنوات األخيرة، فرصة    حيث   ،في السنوات األخيرةالتي اتخذتها تركيا  

في بعض الحاالت إلى زيادة الخالفات   أدىلسياساتها الخارجية  تركيا  . في حين أن مراجعة  بيرلتحقيقها إلى حد ك 

فالخالفات  البلدين.  بين  للتعاون  ا  فرص  وفرت  الحاالت  بعض  وفي  اإلسالمية  الجمهورية  مع  االستراتيجية 

فرص التعاون متجذرة   وان  كماالمستجدة بينهما متجذرة إلى حد ٍّ كبير من التنافس على الهيمنة على المنطقة،  

 م مستقل غير أمريكي في المنطقة. في إرادة البلدين لتأسيس نظا 

األمريكية على    يطرحالذي    والسؤال السياسة  المستجدة في حاكمية  التغييرات  تأثير  ما هي   صعيد نفسه هو 

الخارجية   اإلسالمية    ؟ التركية السياسة  الجمهورية  مع  البلد  هذا  عالقات  على  التغييرات  هذه  تأثير  هو  وما 

 ؟ اإليرانية

المساحة األكبر لتركيا    ،مريكيةاأللخارجية  ل  السياسيةلبيت األبيض، أعطت العقيدة  فترة حكم ترامب في ا  خالل

نشاطها في الداخل والخارج، وقللت من مستوى مساءلة أردوغان فيما يخص نشاطه في الداخل    مستوى  على

اتبعه  ، دور ترامب خالل فترة رئاسته  اوالخارج. عززت سياسة تقليص التواجد األمريكي في المنطقة التي 

. إن نهج ترامب في الحد من التدخل األمريكي في الشؤون الدولية  سياسيتركيا في المنطقة من خالل خلق فراغ  

األبيض وتوجت    البيت من التجربة الفاشلة الحتالل العراق، والتي بلغت ذروتها بمجيء أوباما إلى    منبثقا  كان



  ، يد الفاعلين اإلقليميين على التطورات اإلقليمية  تأثيردة  إلى زياأدى  هذا الفراغ    ،بشعار ترامب "أميركا أوال " 

إدارة ترامب على القيم الغربية، مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، فتح الباب أمام أردوغان   تركيزكما أن عدم  

  الدولية   المعاييرو  مؤسسات ال  تضعيفوإدارته لفرض مزيد من القيود على المعارضين السياسيين. بالتالي، فإن  

ترامب   إدارة  والجشع    لتمهيد عامال     كانخالل  لالستبداد  أردوغان  الداخلية   د صعي  على ممارسة  السياسة 

 .تركيالوالخارجية 

د    تضعيف  إن مه  الدولية،  والمعايير  اإلقليمية(  الطريقاألعراف  القوى  )خاصة  الدول  هذه   ،لعمل  مثل  وفي 

نتيجة لذلك،   أكثرة، المصالح  العالقات الدولي  صعيد   على  الحالة، يحدد سلوك الدول من القواعد واألعراف. 

خالفا لرغبات حلفائها الغربيين    المنطقةوس عت دولة مثل تركيا تعاونها مع روسيا بما يتماشى مع مصالحها في  

في حلف الناتو. لكن يبدو أن انتخاب بايدن في الواليات المتحدة سيكون له التأثير الكبير على السياسة الخارجية  

 لتركية. ا

 وأصحاب المصلحة  الالعبون

والسلطويين في جميع أنحاء العالم لم يخَف على    الشعبويينمع القادة    وثيقةرغبة ترامب في إقامة عالقات    إن

وقد استفاد أردوغان بالكامل من ذلك وحصل على دعم ترامب الضمني إلنشاء حكومة استبدادية في تركيا.    ،أحد 

الذي يمكن ذكره في هذا الصدد هو   كبرالسبب األو  ،فوز ترامب لم يكن مخفي لذلك، فإن رغبة أردوغان في  

أن ترامب من خالل عالقته الشخصية بأردوغان، كان بمثابة درع لتركيا ولحكومة أردوغان مقابل المؤسسات  

درع  مع رحيل ترامب، زال هذا الووالمنظمات األمريكية، لمنعها من الرد على اإلجراءات التوسعية التركية.  

ا وعليه فإن   تحد من هذه اإلجراءات. يشير موقف بايدن أنه سيزيد من تكلفة سياسات   أنمضطرة    تركياأيض 

 أردوغان الخارجية العدوانية وسياساته الداخلية. 

لترامب، ال يهتم بايدن بإقامة عالقات وثيقة مع القادة الشعبويين، وال يسعى إلى استعادة النظام الليبرالي    خالفا

في الساحة الدولية، وهو أمر لم يكن في صالح أردوغان. باإلضافة إلى ذلك، يدعو بايدن إلى إقامة عالقات  

 مؤسسية ونظامية مع تركيا. 

 والبحث المستقبلي  السيناریو

من نطاق    يحد هذا الوضع    ،أميركا في عهد بايدن إلى إحياء القيم واألعراف باإلضافة إلى القانون الدولي  تسعى

عمل الالعبين والقوى اإلقليمية مثل تركيا. في عهد بايدن، سيكون من األصعب على تركيا أن تواصل سياستها  

با  بدويما    علىثياتها الموجودة في فترة ترامب(، ألنه  الخارجية االستقاللية األردوغانية )بإحدا  دن يفي عهد 



)على الرغم من نقض القدرات والقوة األمريكية مقارنة بالعقود السابقة( سيتم تعزيز النظام الدولي الليبرالي 

 على إلى حد ما وستستعيد المؤسسات الدولية بعض قوتها، وهذا األمر سيفرض قواعد تقييدية ومعايير خاصة  

يبد  لذلك،  الغربي    وتركيا.  الليبرالي  النظام  تعاونها مع روسيا    زداد سي أن ضغط  لتقليص مستوى  على تركيا 

والحدود، مع أعداء أميركا    المعايير والصين وإيران، وستبذل الواليات المتحدة المزيد من الجهود لفرض تركيا  

الحكومة الديمقراطية في   رط هد بايدن هو أن تنخالسياسات الجديدة في ع  الشرقيين. إن رغبات تركيا الستمرار

شؤونها الداخلية وأن تحد من قدرتها على التدخل في شؤون مناطق مختلفة من العالم. ومن المتوقع إقامة المزيد 

مما ال شك فيه أن بايدن والحكومة الديمقراطية في الواليات  و  ،من العالقات المؤسسية بين البلدين في عهد بايدن

كما فعل ترامب مع نهج أردوغان االستبدادي.   تركياوالرضا تجاه    الليونةمن    درلم يظهروا نفس الق  المتحدة

وربما ستكون األشهر األولى من    ،سيزداد الحزم ضد التحريفية التركية  ،أيضاالسياسة الخارجية    صعيد   على

حول شرق   اردوغانبين بايدن و  ةيالجد الخالفات    السيماحكم بايدن محفوفة بالتحديات في العالقات بين البلدين،  

 .S-400البحر األبيض المتوسط وشمال سوريا وقضية 

ا ألن الواليات المتحدة ستعيد إحياء مسؤولياتها تجاه النظام الليبرالي، بالتالي لم   لكن على المدى المتوسط، نظر 

يدن باستعادة العالقات مع  ترغب باقتراب تركيا من محور الصين وروسيا وإيران، فمن المرجح أن يقوم با 

 تركيا ووضع إطار ومبادئ للتعاون الجديد مع ذلك البلد. 

 

 يالمثال ططالمخ الموضوع 
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 تشاؤما   األكثرمخطط ال

 S-400قضية 

إصرار تركيا على 
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وإضعاف مكانة تركيا في  

 والمعسكرحلف الناتو  

وفرض عقوبات  يالغرب

مختلفة من قبل الدول 

 الغربية ضد هذا البلد.

  طالضغوفي حالة زيادة 

 من قبل الواليات المتحدة،

 تركياتقوم   سوف

 .هذا الشأن  يف بالمصالحة

توافق تركيا مع الواليات 

 المتحدة على هذا النظام،

العالقات األمنية   واستعادة

التركية مع الغرب، 

وعودة تركيا إلى دورة 
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استمرار التواجد  

 سوریا يف العسكري

  كاأميرضغوط  زيادة

  تركيا على وروسيا

 سوريا. من  خروجهال

التواجد  ستمرارا

 يف التركي العسكري

  بالتنسيق  ،ياسور شمال

  التنسيق وكذلك اي روسمع 

مع  اإلدارة  يالنسب

 األميركية. 

دعم الواليات   كسب 

لتواجد لبالنسبة المتحدة 

التركي شمال سوريا  

ودعم واشنطن لتركيا في  

 .الحفاظ على إدلب 

  عاستمرار التعاون م

 نيوالص إیران، ايروس

  الرغبات  تقوية

ر قد  لتركيا االستشراقية

البلد   هذا  كوتحر  اإلمكان

  األمنية التنسيقات نحو 

 اي روسمع  واالقتصادية

 طردهافي ظل  وايران

 . يالغرب المعسكرمن 

ظل الضغوط  يف

المنهجية، فضال  عن  

الضغط األمريكي المباشر 

على تركيا، ستصبح 

تجاه   تركياسياسات 

تعاونها األمني والسياسي 

مع روسيا وإيران أكثر  

لكن مع  ما؛حذرا  إلى حد 

الحاكمة   دارةوجود اإل

 تركيا،الحالية في 

  علىستحافظ الدولة 

  سياسات ها التخاذ ال  ولهايم

 الخارجية المستقلة.

زيادة تقارب تركيا مع  

الغرب واالقتراب من 

  يالمنشود ف يالنظام الغرب 

 . المنطقة



بحر  الشرق  توترات

 المتوسط  األبيض

تصاعد التوترات في  

  يالجد  وتدميرالمنطقة 

لعالقات تركيا مع أوروبا 

 والغرب 

دعم األكثر ال ةفي حال

للعقوبات يركا ألمالجدية 

  ك، هناواليونان األوروبية

الضغوط   لزيادة احتمالية

عن  تخليها ل كياتر على

  ةيالتوسعطموحاتها 

 . البحرية

التوصل إلى اتفاق بين  

أطراف النزاع وحصول 

تركيا على حصة كبيرة  

من موارد الطاقة في 

 شرق البحر المتوسط. 

  الحرب األهلية الليبية 

 ستكثف الواليات المتحدة

بقيادة بايدن جهودها لحل 

األزمة الليبية، لكن عدم 

تواجدها على األرض،  

  وكذلك الموارد المحدودة

سيمنعها من لعب  ،لها

 دور حاسم في هذا البلد.

 ممارسة ومع ذلك،

الضغط الدبلوماسي  

  جبري، قد األمريكي

تركيا، على الخضوع  

أكثر للعملية الدبلوماسية  

التي يقودها المجتمع  

 الدولي.
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