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تناول الكاتب مسألة العالقات الروسية  -الرتكية وتط ّورها .وحاول أن
يحلل تلك العالقة اإلشكالية من خالل مفاهيم متعددة يف العالقات
الدولية ،غلبت عليها مفاهيم املدرسة الليربالية من خالل تركيزه عىل
الجانب االقتصادي يف تطور العالقات الرتكية  -الروسية مع عدم
إغفاله املسائل األمن ّية .يفرتض الباحث أ ّن مفهوم املصلحة الوطنية
هو األنسب لبحث عالقة الدولتني وتحليلها منذ وصول "حزب
العدالة والتنمية" إىل الحكم يف تركيا وحتى الوقت الراهن .أ ّما أهمية
الدراسة ،فتكمن يف الوزن الجيوسرتاتيجي لكال الدولتني يف النظام
الدويل ،وما تعكسه تلك العالقة من نتائج عىل املنطقة العربية.
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التي طرحها وزير الخارجية الرتيك السابق أحمد داوود أوغلو يف
كتابه "العمق اإلسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية".
تجل ذلك يف الزيارات املتبادلة بني املسؤولني ،وزيادة حجم التبادل
ّ
التجاري بني البلدين ،وزيادة اعتامد تركيا عىل الغاز الطبيعي الرويس.

مضمون الكتاب
ينقسم الكتاب إىل مقدمة وثالثة عناوين رئيسة .تستعرض املقدمة
مراجعة تاريخية رسيعة للعالقات الروسية – الرتكية (ص )28- 7
قبل وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة يف تركيا .ويذكّر
الكاتب القارئ العريب بأ ّن العالقات الروسية الرتكية تاريخ ًيا كانت
عدائية غري سلمية ،إذ استدعى الجوار الجغرايف واالختالف الديني
بني اإلمرباطوريتني العثامنية والروسية تصارعهام عسكريًا؛ فقد
دعمت روسيا القيرصية شعوب البلقان ،وشجعتها عىل التمرد عىل
سيطرة الدولة العثامنية عليها ،بدعاوى الرابطة السالفية والعقيدة
األرثوذكسية .وقبل انتهاء الحرب العاملية الثانية بأشهر معدودة ،ألغى
االتحاد السوفيايت "معاهدة الصداقة والحياد" التي كان قد أبرمها
مع تركيا يف  17كانون األول  /ديسمرب  ،1925وطالب بفرض رشوط
أمنية عىل تركيا ،إلعادة توقيع املعاهدة .أ ّما تركيا ،فقد انضمت إىل
حلف "الناتو" بعد تأسيسه ،لتكون الذراع العسكرية الغربية الحتواء
االتحاد السوفيايت .وهي صيغة حكمت طبيعة العالقات الروسية
الرتكية طيلة فرتة الحرب الباردة .ويُ َوصف الباحث عقد فرتة ما بعد
سقوط االتحاد السوفيايت بـ"عقد التذبذب يف العالقات الرتكية –
الروسية"؛ إذ تبادلت كال الدولتني يف دعم الحركات االنفصالية يف
البلد اآلخر (القوى الكردية  /القوى الشيشانية) ،إضاف ًة إىل العديد
من القضايا الخالفية املهمة وبخاصة يف قربص ويوغسالفيا ،إال أ ّن
ذلك مل مينع من من ّو التبادل التجاري بينهام.
رأى الباحث يف العنوان الرئيس من الكتاب (ص  )32 -28أ ّن تأسيس
"الرشاكة" الروسية  -الرتكية قد بدأ يف الفرتة املمتدة ما بني 2002
و .2004انطلقت تلك املرحلة من أسس السياسة الخارجية الرتكية

ينقسم العنوان الرئيس الثاين "الرشاكة املادية امللموسة -2004
( "2008ص  )50-32إىل أربعة عناوين فرعية؛ ففي مجال العالقات
الدبلوماسية ،استعرض الباحث العديد من اللقاءات السياسية بني
مسؤويل البلدين ،وترصيحاتهم الصحفية ،والتي غالبًا ما أكّدت الرغبة
املشرتكة يف تطوير العالقة .تجسدت يف إعالن روسيا تأييدها انضامم
تركيا إىل االتحاد األورويب .يف املقابل ،أيّدت تركيا انضامم روسيا إىل
منظمة املؤمتر اإلسالمي بوصفها دولة مراقبة .وأعلنت روسيا وتركيا
مع إيطاليا يف  17ترشين الثاين  /نوفمرب  2005افتتاح خط أنابيب
(بلو سرتيم) الذي م ّدد تحت مياه البحر األسود لنقل الغاز الطبيعي
الرويس إىل تركيا ،ثم إىل جنوب أوروبا يف مرحل ٍة الحقة .وبفضل هذا
الخط ،راح دور تركيا يتزايد بوصفها ناقلة للغاز الطبيعي من روسيا
إىل أوروبا واألسواق الدولية.
محل االتفاق يف
يف جزئي ٍة أخرى ،يح ّدد الباحث النقاط واملواقف ّ
الفرتة الواقعة بني  2004و ،2008والتي متثّلت بالتخ ّوف من "الثورات
امللونة" يف أوروبا الرشقية ،واستقرار منطقة القوقاز ،وضامن أمن
البحر األسود ،ومحاوالت عزل سورية وإيران وتغيري األنظمة يف
وحل الرصاع العريب
الرشق األوسط ،وإنهاء االحتالل األمرييك للعراقّ ،
محل
 اإلرسائييل .ويف الفرتة ذاتها ،يع ّدد الباحث القضايا واملواقف ّالخالف .متثلت بالعديد من النقاط منها :استمرار الخالفات بخصوص
نشاطات حزب العامل الكردستاين يف روسيا واستضافة تركيا قادة
شيشانيني عىل أراضيها ،واستخدام روسيا حق النقض ضد خطة األمني
العام لألمم املتحدة كويف أنان للسالم يف قربص ،وتسليم تركيا معدات
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عسكرية لجورجيا وأذربيجان ،وترشيع مجلس الدوما الرويس لقانون
يع ّد العثامنيني مسؤولني عن "إبادة األرمن" ،واعرتاف تركيا باستقالل
كوسوفو ،وتوقيع روسيا مع اليونان وبلغاريا اتفاقًا يقيض بنقل الغاز
الرويس إليهام ،إضاف ًة إىل قضايا أخرى.
وعىل صعيد العالقات االقتصادية يف املدة ذاتها ،فقد زاد معدل
التبادل التجاري بينهام تزاي ًدا تدريجيًا حتى وصل يف عام  2008إىل
 28مليار دوالر .وبلغ استرياد تركيا من النفط الرويس  ،%29ومن
غازها الطبيعي  .%63وبهذا االسترياد احتلّت تركيا املرتبة الثالثة بعد
أملانيا وإيطاليا من حيث حجم مشرتيات الغاز الرويس.
يف العنوان الرئيس الثالث "تــن ـ ّوع املصالح "2012-2008
(ص  ،)107 -50يكمل الباحث مناقشة القضايا السابقة (العالقات
الدبلوماسية  -العالقات االقتصادية) ،واملوقف األمرييك من التقارب
الرتيك – الرويس؛ ففي املجال الدبلومايس ،استعرض الباحث أزمة
الحرب الجورجية  -الروسية يف عام  ،2008واملوقف الرتيك منها ،إذ
ع ّدها أصعب أزمة سياسية خارجية لرتكيا .ويعود ذلك إىل أ ّن تركيا
مرتبطة بجارتها الجنوبية جورجيا بعالقات متميزة ،متثِّل من خالل
مهم يف عالقتها بدول القوقاز .ويف الوقت
تلك العالقة عنرص توازن ً
ذاته ،كان لرتكيا حساباتها الخاصة يف ضامن مصالحها االقتصادية مع
روسيا .وهو ما جعلها عىل مساف ٍة واحدة من َ
طرف الحرب ،روسيا
وجورجيا ،فأعلنت دعمها وحدة األرايض الجورجية ،وأحجمت عن
إدانة العمليات العسكرية الروسية .لكن ذلك مل مينع توتر العالقات
الرتكية  -الروسية إثر تبعات تلك الحرب؛ فقد احت ّجت روسيا عىل
دخول سفن حربية تابعة لحلف الناتو يف  21آب  /أغسطس 2008
إىل املوانئ الرتكية يف البحر األسود؛ إذ ح ّمل نائب رئيس هيئة األركان
الروسية تركيا مسؤولية استمرار الوجود العسكري للناتو ملدة أكرث
من  21يو ًما ،وهي املدة التي تسمح بها اتفاقية "مونرتو" للمضايق.
وملامرسة املزيد من الضغط عىل تركيا ،فرضت روسيا قيو ًدا جمركية
متثّلت باحتجاز  10000شاحنة تركية عند نقاط عبور عدة مع روسيا.
ولن تنتهي تلك األزمة إال مع إعالن الناتو يف  10أيلول  /سبتمرب
 2008عزمه عىل سحب سفنه الحربية من البحر األسود .وبعد هذه
األزمة السياسية ،استمرت العالقات بني الدولتني يف النم ّو والتعاون،
وبخاصة يف مجال النفط والغاز ،حتى شمل املجال النووي ،مع توقيع
بناء روسيا محطة كهرو ذرية يف تركيا.
ويجمل الباحث قضايا الخالف بني روسيا وتركيا يف املدة ذاتها بالعدد
من اإلشكاليات الدولية؛ ففي األزمة السورية ،يرى الباحث أنّه عىل
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الرغم من التناقض الكبري يف موقفيهام ،يرجح أال يؤث ّر يف ما ع َّده
التقارب اإلسرتاتيجي يف العالقة بني روسيا وتركيا .وعزا ذلك إىل
السعي الرتيك للتح ّول إىل مضخة لتدفقات النفط اآلتية من منابع
احتياطات النفط والغاز األكرب يف العامل من آسيا الوسطى وبحر
قزوين وروسيا وكازاخستان .وكذلك ،تسعى روسيا إىل توثيق التعاون
تجسد ثالث
مع تركيا ألنّها الجرس الواصل بني الرشق والغرب؛ فهي ّ
دوائر جغرافية (الدائرة األوروبية ،والدائرة العربية ،والدائرة اآلسيوية
الوسطى) .وتناول الكاتب أيضً ا مسأل ًة خالفية أخرى هي بناء محطة
رادار للناتو يف محافظة مالطيا الرتكية .لك ّنه استطرد يف الحديث
عنها باستعراضه مواقف األحزاب الرتكية منها ،واملصالح الرتكية يف
إنشائها ،والترصيحات الصحفية الروسية بخصوص محطة الرادار.
وأغفل أبعاد هذه القضية عىل جوهر العالقات الرتكية  -الروسية .ويف
الشأن اإليراين ،عالج الكاتب العالقات الروسية  -اإليرانية ،والرتكية -
اإليرانية ،بصورة رسيعة ،إال أنّه مل يتطرق إىل انعكاسات العالقتني
وأبعادهام عىل العالقات الروسية  -الرتكية .ويف الساحة األفغانية،
رأى الباحث أنّه ال ميكن أن تكون روسيا رشيكًا أساسيًا لرتكيا ،لكن
تشكيل تحالف إقليمي لدعم البنية التحتية وبنائها وإعادة تأهيلها
بعد الحرب ،سيكون من مصلحة كال البلدين.

يعود الكاتب للتذكري بالتعاون يف مجال الطاقة بني البلدين ،وتبادل
الزيارات الرسمية ،ويُ ِ
كث من الترصيحات الصحفية للمسؤولني الروس
واألتراك حول عد ٍد من القضايا الخالفية بني البلدين (إسقاط الطائرة
الرتكية يف سورية ،وتفتيش الطائرة السورية يف تركيا وهي قادمة
من موسكو ،وطلب تركيا من حلف الناتو نرش صواريخ باتريوت
عىل حدودها مع سورية) ،مع تأكيد رضورة تحييد قضايا الخالف،
واالستمرار يف التعاون االقتصادي.
مم أسامه "التقارب
ثم يفرد الباحث جزئية لعرض املوقف األمرييك ّ
الرتيك  -الرويس"؛ إذ يستعرض أهمية تركيا يف اإلسرتاتيجية األمريكية
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يف الرشق األوسط ،ويضع بعدين رئيسني عىل تركيا والواليات املتحدة
األمريكية تجاوزهام ،ليك ت ِعيا أ ّن التقارب الرويس الرتيك ال يه ّدد مصالحهام
اإلسرتاتيجية ،وهام :البعد النفيس والبعد الجيوسيايس .أ ّما املوقف
األمرييك من تطور العالقات الرتكية  -الروسية ،فهو غري واضح يف الكتاب.
يستنتج الباحث يف الخامتة عد ًدا من النتائج ،أبرزها؛ استطاعت كلتا
الدولتني تجاوز مرحلة العداء ،ووصلتا إىل الرشيك الجيوسيايس يف
الحوار املشرتك يف غرب آسيا .عىل الرغم من املصالح املتباينة بشأن
عد ٍد من القضايا اإلقليمية ،فإ ّن تركيا وروسيا أسستا قاعدة صلبة
من االحرتام املتبادل وأرضية مشرتكة ،لضامن تعزيز التعاون بشأن
القضايا اإلقليمية ،وأن تتّجه العالقات االقتصادية نحو ٍ
مزيد من
التقارب .الخالف بني الدولتني بشأن القضية السورية ،يجب أال يحيد
بقيادت الدولتني عن االتجاه يف تطوير عالقاتهام.
َ

يضع الباحث سيناريو َوين للعالقات الرتكية  -الروسية؛ أ ّولهام أن يؤدي
التقارب والتعاون االقتصادي إىل ترميم العالقات السلبية عىل صعيد
القضايا السياسية .وثانيهام أن ميتد التوتر السيايس إىل مجاالت التعاون
والتقارب بينهام .لكن ير ّجح الباحث السيناريو األ ّول .ويعتقد أنّه عىل
تركيا أن تستمر يف تطوير عالقاتها اإليجابية مع روسيا ،ويف الوقت ذاته،
تخلق صيغة تحقِّق بها التوافق مع متطلبات التزاماتها الدولية.

تقييم الكتاب
يتتبع الكتاب تط ّور العالقات الروسية  -الرتكية .ويق ّدم الكثري من
املعلومات واألرقام املفيدة عن حجم التبادل التجاري بينهام ،وعن
خطوط إمدادات النفط والغاز من روسيا إىل تركيا .ويوث ّق الكتاب
أيضً ا ترصيحات املسؤولني القادة يف البلدين خالل اجتامعاتهم
الرسمية ويف املؤمترات الصحفية ،والتي غالبًا ما يغلب عليها طابع
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املجامالت ،مراعا ًة لألعراف الدبلوماسية .وأه ّم ما يغيب عن الكتاب
هو تحليل املصالح اإلسرتاتيجية لكال البلدين .ولذلك نجد أ ّن الكثري
من مراجعه تعتمد عىل املواقع اإللكرتونية والصحف اليومية ،ما
يجعل الكتاب أقرب إىل تقرير متكامل عن العالقات الروسية  -الرتكية
منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إىل السلطة يف تركيا.
يضع الباحث التعاون الرويس الرتيك يف مجال الطاقة ضمن أولويات
السياسة الخارجية لكال البلدين تجاه بعضهام البعض .وهو ما يع ّد
صحي ًحا نسبيًا ،إال أ ّن املسكوت عنه هو حسابات األمن القومي لكال
البلدين .يبني املؤرخ الرويس املعروف ليف غوميلوف أ ّن الحضارة
الروسية الكربى تك ّونت عىل أساس التامزج العرقي الرتيك  -الساليف
تاريخ ًيا .كام أ ّن التك ّيف مع األطلسيني لن يعني شيئًا للشعب الرويس
أقل من فقدانه "اإلثنية والقومية والروح"((( .ومبا أ ّن أجزاء كبرية
ّ
من مواطني دول آسيا الوسطى املشمولة يف أوراسيا ،تتكلم اللغة
الرتكية ومن أصو ٍل تركية؛ إضاف ًة إىل املواطنني من األصول التتارية
واملسلمني يف داخل روسيا نفسها ،فإ ّن ذلك يعني رصي ًدا من القوة
الرتكية للتمدد يف العمق الرويس بعد زيادة رصيدها الجيوسرتاتيجي
يف املرشق العريب ممزو ًجا بخلفيات أيديولوجية تسمح بنقلها إىل
العمق الرويس .يعني ذلك نقل اإلشكالية الثقافية إىل داخل روسيا
وعزل روسيا إثنيًا((( ،وذلك بإبعاد روسيا عن املواطنني ذوي القومية
الروسية يف الدول األوراسية .وستصبح مناطق القوقاز والشيشان
وداغستان وأبخازيا بؤر ًة للرصاعات واالضطرابات ما إن تتصادم فيها
املصالح الجيوبوليتكية لرتكيا األطلسية مع روسيا األوراسية القامئة
عىل أساسني اإلثني (القومية الروسية) ،والديني (األرذثوكسية)(((.
أي نجاح تحقّقه السياسة الخارجية
إ ّن أخطر ما تخشاه روسيا من ّ
الرتكية هو أن يتالقى الوعي القومي غري الرويس (الرتيك) يف أوراسيا
مع الجانب الديني (اإلسالمي)((( ،وهو ما يهدد األمن القومي الرويس
واملشاريع املستقبلية يف دول الجوار الرويس.
يبقى بعد الطاقة والتعاون االقتصادي مسألة حيوية يف العالقات
الروسية  -الرتكية ،إال أنّه يرتك الساحات الجيوسياسية القريبة منهام
مفتوحة للتنافس والرصاع فيام بينهام ،ولو كان عرب وكالء آخرين.
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