
قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس األمـــــيـــــركـــــي، جــو 
بــايــدن، فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
اعـــتـــراف   ،2021 ــل  ــريــ أبــ نـــيـــســـان/ 
الواليات املتحدة األميركية رسمًيا بـ »اإلبادة 
الجماعية لألرمن في العهد العثماني«. وبهذا 
ــه قـــد قــطــعــت مـــع مــقــاربــٍة امــتــدت  ــ تــكــون إدارتــ
كانت خاللها واشنطن تعزف  عقوًدا طويلة، 
ي السردية األرمنية التي تصف أحداث 

ّ
عن تبن

ــــك خــشــيــة املـــسِّ  ـــ »اإلبـــــــــادة«، وذلـ ــام 1915 بـ عــ
ويقول  تــركــيــا.  مــع  االستراتيجية  بعالقاتها 
األرمن إن أحداث عام 1915 تسّببت في ترحيل 
وقتل قرابة مليون ونصف املليون منهم. في 
ــام مبالغ  حــن تصّر تركيا على أن هــذه األرقـ
الضحايا من مواطني  املالين من  فيها، وأن 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة املــســلــمــن، خــصــوًصــا في 
والقوقاز، إضافة  والبلقان  األناضول  مناطق 
ــن، ســقــطــوا أو تـــمَّ تــرحــيــلــهــم قــســًرا،  ــ إلـــى األرمـ
خــالل اضــطــرابــاٍت وغــزو أجنبي، وأن العديد 
ــة شــكــلــت  ــيــ ــنــ ــــوى األرمــ ــقـ ــ مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات والـ

»طابوًرا خامًسا« في الدولة. 

حيثيات اإلعالن
كـــان واضــًحــا أن الــبــيــان الـــذي أصــــدره البيت 
ــة بــن تــوجــيــه رســالــة  األبــيــض حــــاول املـــوازنـ
إلــــى تــركــيــا، مــفــادهــا بــــدء حــقــبــة جـــديـــدة من 
ــــدم املــبــالــغــة في  الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن، وعـ
إلى ردود فعل متطّرفة.  استفزازها، ودفعها 
ب 

ّ
البيان على تجن وفي هذا السياق، حرص 

ذكــر تركيا وتحميلها مسؤولية أحــداث عام 
ــادة  1915، بــل حــّددهــا فيما وصــفــهــا بـــ »اإلبــ
العثماني«. كما  العهد  الجماعية لألرمن في 
ــّدد عــلــى أن ذلـــك يــأتــي فـــي ســيــاق »تــأكــيــد  شــ
ــاريـــخ«، ولــيــس »إللـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى أحـــد،  ــتـ الـ
وإنـــمـــا لــضــمــان عــــدم تـــكـــرار مـــا حـــــدث«. وقــد 
أشار الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
أبلغوا  املــســؤولــن األميركين  أن  إلــى  كــالــن، 
تركيا أن اإلعالن لن يوفر أي أساٍس قانونيٍّ 
ملــطــالــبــات الــتــعــويــض املــحــتــمــلــة. لــكــن ذلـــك لم 
ف من غضب أنقرة التي تــدرك تداعيات 

ّ
يخف

مثل هذا اإلعالن األميركي؛ من قبيل فتح باب 
األميركية  املحاكم  أمـــام  القضائية  الــدعــاوى 
 عــن رمــزيــة اإلعـــالن 

ً
لــدفــع تــعــويــضــات، فــضــال

نـــفـــســـه. فـــتـــركـــيـــا تـــخـــشـــى، بــصــفــتــهــا وريـــثـــة 
لـــلـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، أن يــــؤّســــس االعــــتــــراف 
الدولي املتزايد بما يوصف بـ »إبادة األرمن« 
ــة مــنــبــوذة«.  ــ لــلــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا »دولـ
وهـــي تـــشـــّدد، فــي هـــذا الــســيــاق، عــلــى أن ثّمة 
تسييًسا وتالعًبا في تقديم أحداث عام 1915، 
ومن ثمَّ فإنها دعت مراًرا إلى فتح األرشيفن، 
ــام مــتــخــصــصــن  ــ ــي، أمــ ــنــ ــيــ الــعــثــمــانــي واألرمــ
األرمنية  السردية  فــي  للتحقيق  التاريخ  فــي 
لـــألحـــداث الــتــي أصــبــحــت، مـــن وجــهــة النظر 
غربية  دول  تعتمدها   

ً
أداة الرسمية،  التركية 

لــلــتــحــّرش بـــهـــا، آخـــرهـــا الــــواليــــات املــتــحــدة، 
بسبب خالفات سياسية. 

 
اتساع هوة الخالف 
بين واشنطن وأنقرة

املتحدة وتركيا،  الــواليــات  بــن  األزمـــة  تمثل 
لألرمن«،  الجماعية  »اإلبـــادة  بملف  املتعلقة 
ــات مــســتــمــّرة،  أزمــ حلقة جــديــدة فــي سلسلة 
منذ أيام إدارة الرئيس األسبق، باراك أوباما، 
وهي مرتبطة بجملة من القضايا في منطقة 
ــرق الـــبـــحـــر األبـــيـــض  ــ ــ الــــشــــرق األوســـــــــط، وشـ
املتوسط، والقوقاز. وتوسعت هوة الخالفات 
ــثـــورات  بـــن الــبــلــديــن بــســبــب املــــواقــــف مـــن الـ
الــعــربــيــة، الـــســـوريـــة خـــصـــوًصـــا، واتـــهـــامـــات 
واشنطن للرئيس رجب طيب أردوغان بدعم 
الــفــصــائــل اإلســالمــيــة املــتــطــّرفــة فــي ســوريــة، 
والتراجع عن الديمقراطية في بالده وانتهاك 
حقوق اإلنسان. وفي املقابل، الغضب التركي 
املحاولة  مــن  الغامض  األميركي  املــوقــف  مــن 
االنــقــالبــيــة الــتــي عاشتها تــركــيــا فــي تــمــوز/ 
العالقة بن  يوليو 2016. وقد وصل انحدار 
الــبــلــديــن، خـــالل رئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، إلــى 
قاسية  اقتصادية  عقوبات  واشنطن  فــرض 
عــلــى تــركــيــا عــــام 2018 الحـــتـــجـــازهـــا الــقــس 
األمـــيـــركـــي، أنـــــدرو بـــرانـــســـون، بــتــهــم تتعلق 
بالتجّسس واإلرهــاب، ودعم واشنطن حزب 
 عـــن الــتــعــاون 

ً
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، فـــضـــال

غولن،  الله  فتح  التركي،  الداعية  منظمة  مع 
املــقــيــم فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، والــــذي تتهمه 
الفاشلة،  أنقرة بالتخطيط ملحاولة االنقالب 
ــرده من  ــ ــرفـــض واشـــنـــطـــن تــســلــيــمــه، أو طـ وتـ

أراضيها. 
ــّدة الـــخـــالفـــات بــــن الــبــلــديــن  ــ وتـــضـــاعـــفـــت حــ
أميركًيا  ا 

ً
انــحــيــاز تــركــيــا  تعتبره  مــا  بسبب 

لــصــالــح الــيــونــان، فــي الــخــالف بــن البلدين، 
حول الحدود البحرية وحقوق الغاز والنفط 
فــي شــرق البحر األبــيــض املــتــوســط. ثــمَّ جاء 
دعم تركيا أذربيجان في حربها مع أرمينيا، 
الــــخــــالف مــع  هـــــــّوة  مــــن  ــزيـــد  ــيـ لـ ــام 2020،  ــ عــ
موقف مجموعة  أنقرة  انتقدت  إذ  واشنطن؛ 
في  والتعاون  األمــن  ملنظمة  التابعة  مينسك 
للتوّسط  عــام 1992  والــتــي تشكلت  ــا،  أوروبــ
فــي الــنــزاع بــن أذربــيــجــان وأرمينيا، وتضم 
ــــات املـــتـــحـــدة. ولــم  ــــواليـ ــا وفـــرنـــســـا والـ ــيـ روسـ
ــى إلـــى  ــرضــ تــنــظــر هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة بـــعـــن الــ

من  مّكنها  والــذي  التركي ألذربيجان،  الدعم 
إقليم ناغورنو  استعادة مناطق واسعة في 

قره باغ من أرمينيا. 
الــخــالف بــن الدولتن حالًيا،  أمــا أهــم نقاط 
ــلـــف غــــولــــن، فــتــتــمــثــل بــدعــم  ــى مـ ــ  إلــ

ً
إضـــــافـــــة

واشــنــطــن املــقــاتــلــن األكــــراد فــي شــمــال شــرق 
سورية، وإتمام أنقرة صفقة صواريخ »إس-

400« الروسية. 
أنــــقــــرة  تــــخــــفــــي  ال  األول؛  املـــــــوضـــــــوع  فــــــي 
امتعاضها من دعم واشنطن »قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة«، )قـــســـد(، وعــمــادهــا وحـــدات 
ــــي بــمــنــزلــة  ــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، وهــ حـــمـ
الديمقراطي  االتحاد  املسلح لحزب  الجناح 
ف أنقرة 

ّ
الكردستاني، الفرع السوري. وتصن

هـــذا الــحــزب إرهــابــًيــا عــلــى أســـاس ارتــبــاطــه 
بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الــتــركــي، في 
ــا فــي الــحــرب 

ً
حــن تــعــتــبــره واشــنــطــن حــلــيــف

عــلــى تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة فــي الــعــراق 
ــت 

ّ
والـــشـــام »داعــــــش« فـــي ســـوريـــة. وقــــد شــن

تركيا عمليات عسكرية ضد تلك القوات؛ ما 
أثار انتقادات أميركية وتوتًرا في العالقات 

بن الطرفن.
ــــي، املــتــعــلــق  ــانـ ــ ــثـ ــ ــا بــــخــــصــــوص املــــلــــف الـ ــ ــ أمـ
بالصفقة التي وقعتها تركيا، عام 2017، مع 
روسيا لشراء نظام الدفاع الصاروخي »إس 
فــي صيف  بالفعل  أنــقــرة  وتسلمته   ،»400  -
عـــام 2019، فــتــقــول واشــنــطــن وحــلــف شمال 
األطــلــســي )الــنــاتــو( إن هــذا الــنــظــام الدفاعي 
ال يتالءم مع األنظمة الدفاعية للحلف، كما 
أنه يشكل خطًرا استخباراتًيا على طائرات 
الـــتـــي شــاركــت  املــقــاتــلــة  األمـــيـــركـــيـــة   »F-35«
تركيا في تصنيعها. وعلى الرغم من عرض 
أنقرة التعاون في تشغيل أنظمة الصواريخ 
الـــروســـيـــة بــمــا يــعــالــج املـــخـــاوف األمــيــركــيــة 
واألطلسية، فإن واشنطن بقيت ترفض ذلك. 
الــدفــاع األميركية تسليم  أوقــفــت وزارة  وقــد 
املقاتلة، قبل  الطائرات  تركيا عــدًدا من هــذه 
أن تــعــود إدارة تــرامــب إلـــى فـــرض عــقــوبــاٍت 
ــر  عــلــى الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة أواخـ
فـــقـــط مــــن إعــــالن  يـــومـــن  عـــــام 2020. وقـــبـــل 
بايدن اعترافه بـ »اإلبادة الجماعية لألرمن«، 
الثاني  الدفاع األميركية، في  أخرجت وزارة 
تركيا   ،2021 أبريل  نيسان/  من  والعشرين 
ــًيـــا مــــن مــــشــــروع الـــــــدول املـــشـــاركـــة فــي  رســـمـ

 .»F-35« تصنيع مقاتالت

ــارة إلــى  ــ ، اإلشـ
ً

األســـبـــق، رونـــالـــد ريـــغـــان، مــثــال
»اإلبادة الجماعية لألرمن«، وذلك في خطابه 
بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست 
عـــام 1981. ومـــع أن الــرئــيــســن، جـــورج بــوش 
لناخبيهما، بوصفهما  االبن وأوباما، تعهدا 
مــرشــحــن، بــاالعــتــراف بـــ »اإلبـــــادة الجماعية 
لــــألرمــــن«، فــإنــهــمــا اضـــطـــرا إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
التحالف  العــتــبــارات   

ً
مـــراعـــاة هـــذا  تعهدهما 

الكونغرس،  اعترف  تركيا. وحتى حينما  مع 
ـــ »اإلبـــــــادة  ــيــــوخ، بــ بــمــجــلــَســيــه الــــنــــواب والــــشــ
الجماعية لألرمن«، في كانون األول/ ديسمبر 
2019، فقد نأت إدارة ترامب بنفسها عن األمر. 

فما الذي دفع بايدن إلى تغيير هذا التوجه؟
في  ود  أي  غـــيـــاب   ،

ً
أوال الــــواضــــح،  مـــن  يـــبـــدو 

ــيـــادة  ــتـــوى قـ ــلـــى مـــسـ الـــعـــالقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة عـ
ــده تــســجــيــل مــســرب في  الــبــلــديــن؛ وهـــو مـــا أكــ
آب/ أغسطس 2020 للقاء مع بايدن، حن كان 
نيويورك  صحيفة  أجــرتــه  للرئاسة،  ــًحــا 

ّ
مــرش

فقد   ،2019 ديسمبر  األول/  كانون  في  تايمز 
ا« في 

ً
ى »نهًجا مختلف

ّ
أنــه سيتبن بايدن  أكــد 

التعامل مع الرئيس أردوغـــان، في حال فوزه 
ــقـــوم عـــلـــى »دعــــم  فــــي انـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، يـ
»وهزيمته،  ملواجهته  وتشجيعها«  املعارضة 
ــــالب، ولــــكــــن مــــن خـــالل  ــقـ ــ لـــيـــس عــــن طــــريــــق انـ
العملية االنتخابية«. وقد اشتكى من التعاون 
العسكري املتنامي بن أنقرة وموسكو، ومن 
 عن السياسات 

ً
تعامل تركيا مع األكراد، فضال

الــتــركــيــة فـــي املــنــطــقــة، وخــصــوًصــا فـــي شــرق 
البحر األبيض املتوسط، وقــال إن على أنقرة 
أن »تفهم أننا لن نستمر في اللعب معهم كما 
ٍر واضٍح على أن األمر 

ّ
في السابق«. وفي مؤش

ح 
ّ

لم يكن مجّرد تصريحاٍت غير مدروسٍة ملرش
رئــاســي، كــان أردوغـــان آخــر حليٍف يتصل به 
رئيًسا،  تنصيبه  من  أشهر  ثالثة  بعد  بايدن 
الثالث والعشرين من نيسان/  وكــان ذلك في 
بأنه  التالي  الــيــوم  فــي  وليبلغه   ،2021 أبــريــل 

سيعترف بـ »اإلبادة الجماعية لألرمن«. 
 

ً
ويذهب محللون إلى اعتبار هذا التوّجه دليال

على تراجع مكانة تركيا في املقاربة األميركية 
الجديدة في منطقة الشرق األوسط، وتعبيًرا 
ففي  نحوها.  أميركي  مؤّسساتي  تحول  عــن 
للرؤساء  االنتخابية  الــوعــود  كانت  الــســابــق، 
ــــأن االعـــــــتـــــــراف بــــــ »اإلبـــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــــشـ بـ
الدفاع  ـــي 

َ
ا من وزارت

ً
اعتراض لــألرمــن« تواجه 

والــخــارجــيــة والــوكــاالت األمــنــيــة. أمــا اآلن فلم 
تــبــذل هــذه املــؤســســات أي جهد ملنع ذلـــك؛ بل 
هي تعّبر عن قلق واضح من التقارب التركي 
– الــروســي، ومــن اعــتــراض تركيا على بعض 
الــســيــاســات األمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
 عن 

ً
خصوًصا بشأن »قسد« في سورية، فضال

والتراجع  اإلنسان  املرتبطة بحقوق  القضايا 
ــل إن بــعــض  ــيـــة. بــ ــقـــراطـ ــن املـــكـــاســـب الـــديـــمـ عــ
أنقرة،  بــاتــوا يعتبرون أن  بــايــدن  أركـــان إدارة 
»تــهــديــًدا  تمثل  صـــارت  الــحــالــيــة،  بمقاربتها 
ملصالح الواليات املتحدة في الشرق األوسط«. 

خيارات تركيا تجاه واشنطن
األتـــراك بأن  الرغم من تهديد املسؤولن  على 
ــراف األمـــيـــركـــي بـ  ــتــ ــرّد عــلــى االعــ ــتـ بـــالدهـــم سـ
ــا 

ً
ــادة الجماعية لـــألرمـــن«، فــإنــه بـــدا الفــت ــ »اإلبـ

اٍت انــتــقــامــيــة،  تــرّيــث أنــقــرة فــي اتــخــاذ إجــــــراء
 انــتــظــار لــقــاء رئــيــَســي الــبــلــديــن خــالل 

ً
مفضلة

قمة »الناتو« في بروكسل في حزيران/ يونيو 
على  تـــراهـــن  ــايـــدن  بـ إدارة  أن  ــبـــدو  ويـ  .2021
امتناع تركيا عن التصعيد؛ بسبب أوضاعها 
جائحة  فاقمتها  الــتــي  الصعبة  االقــتــصــاديــة 

ــا املــســتــجــد )كـــوفـــيـــد - 19(،  ــورونــ فــــيــــروس كــ
وانخفاض قيمة صرف الليرة مقابل الدوالر. 
ومن املستبعد أن تلجأ تركيا إلى ردوٍد فعليٍة 
على إعالن أميركي رمزي في طبيعته، ال يفهم 
إال من خالل تباعد بن البلدين، ويتوقف عند 
ــح الــرئــاســة 

ّ
تطبيق لــفــظــي لــوعــد قــطــعــه مــرش

ــّررت تركيا  قــ لــكــن، فــي حـــال  بــايــدن لناخبيه. 
ــواء الــتــي جــرى  ــ الــــرد، وهـــو مــا قــد يــفــاقــم األجـ
فيها اإلعالن األميركي، فإن أمامها جملة من 

الخيارات منها:
ــتــــعــــاون االقـــتـــصـــادي  1. تــجــمــيــد اتـــفـــاقـــيـــة الــ
التعاون  والــتــي تتيح  لــعــام 1980،  والــدفــاعــي 
االستخباراتي بن البلدين، والقيام بتدريبات 
 عن تسهيل الوصول العسكري 

ً
مشتركة، فضال

وهو  التركية،  الجوية  القواعد  إلــى  األميركي 
األمر الذي استفادت منه الواليات املتحدة في 

تدخلها في كل من العراق وسورية. 
2. مــنــع الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن الـــوصـــول إلــى 
املبكر، جنوب  لإلنذار  كوريسيك  رادار  قاعدة 
ا مــهــًمــا من  ــزًء ــ تــركــيــا. وتــعــد هـــذه الــقــاعــدة جـ
قـــــدرات »الـــنـــاتـــو« الــدفــاعــيــة ضـــد الــصــواريــخ 

الباليستية. 
3. تقييد قدرة الواليات املتحدة على استخدام 
قاعدة إنجرليك الجوية في مدينة أضنة، وهو 
ــدرات الـــواليـــات املــتــحــدة في  مــا ســيــؤثــر فــي قــ

العراق وسورية. 
ــلـــومـــاســـيـــة لــدعــم  4. تــقــلــيــص الـــجـــهـــود الـــدبـ

محادثات السالم األفغانية.
ــقــــارب مــــع الــصــن  ــتــ 5. تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الــ
ــقـــوى الـــذي  ــو مــثــلــث الـ وروســــيــــا وإيــــــــران؛ وهــ
تسعى واشنطن إلى احتوائه على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.
واملــرّجــح أن تتخذ تركيا تــوجــًهــا واقــعــًيــا، ال 
إعـــالن ذي طبيعة رمــزيــة بخطوات  يــرد على 
جــيــوســيــاســيــة.  طــبــيــعــة  ذات  أو  ســـيـــاســـيـــة، 
ــول  ــة حــ ــ ــراحـ ــ ــــصـ ــو الـــــتـــــحـــــاور بـ ــ ــــل هــ ــــضـ ــفـ ــ واملـ

الخالفات بن البلدين.

خاتمة
التركية - األميركية  من الواضح أن العالقات 
تمّر بأزمة عميقة، تتجاوز القضايا الشخصية 
بن البلدين، وتتركز أساًسا في افتراق الرؤية 
إذ  بينهما؛  املصالح  وطبيعة  االستراتيجية 
تسعى الواليات املتحدة في عهد بايدن، على 
التركي الصاعد  النفوذ  ما يبدو، إلى احتواء 
ومحاصرته داخــل شريط ساحلي ضيق في 
شـــرق الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، وعــبــر دعــم 
طموحات األكراد على حدود تركيا الجنوبية. 
ي تركيا عن عضويتها 

ّ
ومع ذلك، ال يبدو تخل

فــي »الــنــاتــو« أمـــًرا وارًدا، كما ال يــبــدو تخلي 
واشنطن نهائًيا عن تحالفها مع تركيا التي 
تملك ثاني أكبر جيش في »الناتو« أمًرا وارًدا؛ 
ــتــــراب أكــثــر  ألن ذلــــك ســــوف يــدفــعــهــا إلــــى االقــ
ــران الــتــي تصنفها  ــ مـــن روســـيـــا والـــصـــن وإيــ
االستراتيجية  الــتــحــّديــات  »مثلث«  واشنطن 
املستبعد  فمن  اقتصادًيا،  أمــا  تواجهه.  الــذي 
الوثيق  ارتباطها  تفّك  أن  أنقرة  إلــى  بالنسبة 
إجــراء  عن  التخلي  أو  الغربية،  باالقتصادات 
مــعــامــالتــهــا الــتــجــاريــة بـــالـــدوالر، عــلــى الــرغــم 
الوطنية  العمالت  استخدام  عــن  الحديث  مــن 
فــي الــعــالقــات الــتــجــاريــة الــبــيــنــيــة مــع روســيــا 
سيتجهان  البلدين  أن  يعني  فــهــذا  والــصــن. 
املرحلة  إدارة خالفاتهما خالل  نحو محاولة 
ـــب االنــــــــزالق نـــحـــو مـــزيـــد مــن 

ّ
ــن املـــقـــبـــلـــة، وتـــجـ

التصعيد يتسبب بأضرار كبيرة لكليهما.

السياق السياسي له وتداعياته على العالقات األميركية التركية

اعتراف إدارة بايدن بـ»إبادة األرمن«

تصّر تركيا على أن 
ماليين من الضحايا 

من مواطني الدولة 
العثمانية المسلمين، 

سقطوا أو تمَّ 
ترحيلهم قسًرا، خالل 

اضطراباٍت وغزو 
أجنبي

مستبعد أن تلجأ تركيا 
إلى ردوٍد فعليٍة على 

إعالن أميركي رمزي 
في طبيعته

العالقات التركية - 
األميركية تمّر بأزمة 

عميقة وتتركز 
في افتراق الرؤية 

االستراتيجية

 مــاذا وراء اعتــراف  الواليــات المتحدة األميركية رســميًا بـ»اإلبادة الجماعية لألرمــن في العهد العثماني«؟ ولــم أقدم الرئيس 
 جــو بايدن على خطوة تحاشــاها الرؤســاء قبله؟ هنا تقدير موقــف للمركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، يعالج هذه 

األسئلة وغيرها

أتراك وأرمن أمام السفارة التركية في واشنطن في 24 /4/ 2021 )فرانس برس(

»اإلبــادة  بملف  المتعلقة  وتركيا،  المتحدة  الواليات  بين  األزمــة  تمثل 
منذ  مستمرّة،  أزمات  سلسلة  في  جديدة  حلقة  لألرمن«،  الجماعية 
القضايا في  بجملة من  أوباما، وهي مرتبطة  باراك  الرئيس،  إدارة  أيام 
والقوقاز.  المتوسط،  األبيض  البحر  وشرق  األوســط،  الشرق  منطقة 
وتوسعت هوة الخالفات بينهما بسبب المواقف من الثورات العربية، 
أردوغان  طيب  رجب  للرئيس  واشنطن  واتهامات  خصوًصا،  السورية 
عن  والــتــراجــع  ســوريــة،  فــي  المتطرّفة  اإلسالمية  الفصائل  بدعم 

الديمقراطية في بالده وانتهاك حقوق اإلنسان.

أزمات مستمرة
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هل هي مقاربة جديدة؟
ــاعــــد بــن  ــتــــصــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــخـــــالف املــ عــ
الدولتن، فإن ما أقدم عليه بايدن من اعتراف 
بـــ »اإلبــــادة الجماعية لــألرمــن« لــم ُيــقــدم عليه 
رئــيــس أمــيــركــي مــن قــبــل. ولـــم يــتــعــّد الرئيس 
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