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العالقات التركية الرو�سية ومع�ضلة ثنائية
التعاون والأزمات
*أوزغور ُت َفكجي

* جامعة البحر
 تركيا،األسود

وسياسيا
تطور العالقات الرتكية الروسية اقتصاد ًّيا
ّ  تتناول هذه الدراسة أبعاد:ملخص
ًّ
، وحتاول تقييم تأثريات احلرب يف سوريا يف العالقات الثنائية،وأمنيا من منظور تارخيي
ًّ
ّ وترى الدراسة أن روسيا كانت
 وال تزال،تشكل مصدر خطر دائم بالنسبة لرتكيا
 ولكن من جهة أخرى ترى أن استمرار العالقات القوية مع دولة قوية مثل،كذلك
ّ روسيا
 ورغم.يشكل أمهية كبرية بالنسبة لرتكيا يف هذه اجلغرافيا التي يعمل فيها البلدان
أن املقال مل يتطرق إىل املوضوع بجميع أبعاده بسبب حمدودية البحث؛ فإنه استعرض
 وبعض املجاالت التي حتمل،بعض املجاالت التي حتمل الطبيعة التنافسية يف العالقات
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ABSTRACT This study deals with the dimensions of Turkish-Russian economic,
political and security development from a historical perspective. The study argues
that Russia has always been a source of threat to Turkey, but continues to believe
that maintaining strong relations with a strong country such as Russia is of great
importance to Turkey in this geography. Although the article does not address the
subject in all its dimensions because of the limited research, it reviewed some areas
that bear the competitive nature in relations, and some areas that carry cooperation
and harmony.

الأبحاث  -الدرا�سات �أوزغور ُت َفكجي

تارخييا عىل أس�اس التنافس عمو ًما ،وقد أخذت هذه
تقوم العالقات الرتكية الروس�ية
ًّ
العالقات التي س�يطر عليها التنافس واحلروب على مدى التاريخ -أبعا ًدا خمتلفة مع اهنيار
اإلمرباطوريتني الروس�ية والعثامنية يف بدايات القرن العرشين ،ورسعان ما ّ
احلرب
شكلت
ُ
الب�اردة التي نش�أت بعد احلرب العاملية الثانية ،وتمَ
وضع الدولتين يف كتلتني متخاصمتني-
ُ
األرضية لعودة العالقات الرتكية الروس�ية إىل بيئة تنافس�ية من جديد .،وعادت العالقات
الثنائي�ة للتش�كل م�ن جدي�د بأبعاده�ا اإلقليمي�ة والدولية بش�كل م�وا ٍز للتط�ورات التي
يش�هدهاالع�املبعدم�اوضع�تاحل�ربالب�اردةأوزاره�ا.

ُس�مى س�نوات التس�عينيات من القرن امل�ايض بفرتة البحث
يف هذا الس�ياق يمكن أن ت َّ
ع�ن األرضي�ة للعالق�ات الرتكي�ة الروس�ية .ورغ�م أن العالق�ات مل تتطور وف ًقا للش�كل
املخط�ط ل�ه ،ف�إن الطرفني أدركا أن�ه يمكن هلام أن يكونا على اتصال فيام بينهما ،بعيدً ا عن
أج�واء احل�رب الباردة .وقد اتّس�مت ه�ذه الفرتة بمح�اوالت إحداث نف�وذ يف القفقاس
ّ
وآس�يا الوسطى اللتني
تش�كالن س�احة اهتامم البلدين يف األغلب .وكان سلوك تركيا جتاه
املس�ألة الشيش�انية ،وس�لوك روس�يا جتاه مس�ألة حزب العامل الكردس�تاين  PKKبشكل
ّ
خاص
يش�كالن األس�باب الرئيس�ة الختالف الطرفني يف املس�ائل الواقعة مع املناطق التي
س�بق ذكره�ا يف هذه الفرتة ،لك�ن مع دخول فالديمري بوتني الس�احة السياس�ية يف هنايات
التس�عينيات م�ن الق�رن امل�ايض ،واخلط�وات املختلف�ة الت�ي اختذهتا تركي�اُ ،ا ْب ِع�دَ ت تأثري
ح�د كبير.
األزم�ات اإلثني�ة يف العالق�ات الثنائي�ة إىل ّ

ٍ
ٍ
خمتلف�ة اغتُنِ َمت فرصة التعاون
أبعاد
م�ن أجل رفع مس�توى العالقات بين الطرفني إىل
والس�يام يف س�نوات األلفية
البين�ي يف املج�االت املختلفة ،من التجاري إىل الثقايف بنجاح،
ّ
الثالث�ة .وعىل الرغم من بعض النكس�ات التي ش�هدهتا العملية اكتس�بت العالقات صورة
مجيلة من التس�ارع بتأثري الس�لطة السياس�ية احلاكمة يف كال البلدي�ن ،فاالهتامم الذي أبدته
حكوم�ة ح�زب العدال�ة والتنمية التي تس� ّلمت الس�لطة يف عام  2002لتطوي�ر العالقات
الثنائي�ة،
والس�يام يف اخلطابات التي تضمنها بيانه االنتخايب -أس�فر عن نتائجه ،ويف البيان
ّ
االنتخ�ايب لعام  2002تبن�ى حزب العدال�ة والتنمية خطا ًبا مفاده" :س�تقوم العالقات مع
روس�يا االحتادية والقفقاس وآس�يا الوسطى عىل أس�اس التعاون بدل التنافس"  ،1وعرض
املوق�ف نفس�ه يف البي�ان االنتخ�ايب ألع�وام  2007و 2011و ،2015ومع م�رور الزمن
تتبوأ
موقعا أوس�ع يف البيان�ات االنتخابية ،وقد
ً
أخ�ذت العالق�ات مع روس�يا والقفق�اس َّ
انعك�س ه�ذا املوقف إىل ط�رح اجلزء اخل�اص بروس�يا والقفقاس حتت عن�وان منفصل يف
البي�ان االنتخ�ايب لع�ام :2011
"أول�ت حكوم�ة حزب العدال�ة والتنمي�ة أمهية خاص�ة للعالقات الرتكية الروس�ية؛
القائم�ة السياس�ية منها والتجارية .وقد ش�هدت عالقاتن�ا التجارية مع روس�يا قفزة كبرية
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مظه�را م�ن مظاه�ر "تصفري املش�كالت" يف
بوصفه�ا
ً
عالقاتن�ا ،والتع�اون االقتصادي الكام�ل مع اجلوار،
تلبي روس�يا حاجات تركيا م�ن الغاز الطبيعي
إذ بينما ّ
ب�دأت الشركات الرتكي�ة بتنفيذ مرشوع�ات ضخمة
يف روس�يا ،ومع إلغاء تأشيرات الدخ�ول املتبادل مع
روس�يا اكتس�بت العالق�ات السياس�ية واالقتصادي�ة
تس�ارعا جدي�دً ا .وه�ذه التط�ورات الت�ي ش�هدهتا
ً
العالقات الرتكية الروس�ية متنح الفرصة لنشوء أرضية
جديدة للتعاون املشترك يف خمتلف املجاالت اإلقليمية ،من القفقاس حتى آس�يا الوسطى.
ّ
مهمة لتحقيق التس�ارع يف
ويش�كل إلغاء تأشيرات الدخ�ول بالتدريج مع روس�يا خط�و ًة ّ

تق� � ��وم العالقات التركي� � ��ة الرو�سية تاريخ ًّيا
عل� � ��ى �أ�سا�� � ��س التناف�� � ��س ً
عموما وق� � ��د �أخذت
ه� � ��ذه العالقات التي �سيط� � ��ر عليها التناف�س
والحروب عل� � ��ى مدى التاريخ �أبعا ًدا مختلفة
م�������ع انهي�������ار الإمبراطوريتي�������ن الرو�سي�������ة
والعثمانية في بدايات القرن الع�شرين

العالقات الثنائية .وسنس�تمر يف تعزيز عالقات مع روس�يا يف هذا اإلطار" .2

يف س�ياق ه�ذه الص�ورة العام�ة املقدَّ َم�ة ،س�نقوم يف هذا القس�م بدراس�ة أبع�اد تطور
وسياس�يا
العالقات الرتكية الروس�ية اقتصاد ًّيا
وأمنيا من منظور تارخيي.
ًّ
ًّ

العالقات االقت�صادية:

للعالق�ات الدولي�ة أبعاد واس�عة ،ورغ�م صعوبة دراس�ة ِّ
كل ُب ْعد بمفرده مس�تقلاًّ عن
أقران�ه ،فامليل العام للعالقات بني الدول جيب أن يؤخذ يف االعتبار من الناحية االقتصادية
والسياس�ية واألمني�ة .ويف هذا الس�ياق نرى أن املج�ال االقتصادي ه�و األرسع
تطورا يف
ً
العالقات الرتكية الروس�ية ،فبعد تفكك االحتاد الس�وفيتي عام  1990كانت التجارة التي
ُأ ِّسس�ت عىل العالقات الثنائية مقدّ مة لتطور العالقات السياس�ية.

وعن�د النظ�ر إىل بنية العالق�ات االقتصادي�ة يف هذه العلمي�ة ،نجد أهن�ا العنرص البارز
يف التكام�ل .يف بداي�ات أع�وام التس�عينيات م�ن الق�رن امل�ايضّ ،متت التج�ارة من خالل
ص�ادرات املنتج�ات اجلاهزة من تركي�ا مقابل البضائع التي ُأ ِ
دخ َلت من روس�يا ،والس�يام
عرب ّجتار احلقائب ،وكانت روس�يا هي الدولة األوىل التي بلغ احلج�م التجاري معها مليار
دوالر يف ه�ذه الفترة .ورغم دفاع عنصر التكامل هذا عن وجوده عبر الزمن ،بدأ ميزان
الحظ يف هذا الصدد أن امل�وا ّد األولية للطاقة
العالق�ات االقتصادي�ة يتطور ض�د تركيا .و ُي َ
(البترول والغ�از الطبيع�ي) بدأت تأخ�ذ دورها .وش�هدت تركيا عج�زً ا جتار ًّي�ا متزايدً ا،
وبخاص�ة منذ بداي�ة عام  ،2000وبرز اخلل�ل بمعدالته املتزايدة مع توايل الس�نوات .ويف
ظ�ل ازدياد حاجة الس�وق الداخلية الرتكي�ة إىل البرتول والغاز الطبيع�ي ،إضافة إىل زيادة
أس�عار البترول والغ�از الطبيع�ي يف األس�واق العاملي�ة -اس�تمرت تركيا يف زي�ادة معدل
حاليا.
وارداهتا ،وال زال هذا االزدياد
مس�تمرا ًّ
ًّ
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ّ
تش�كل أس�اس العالقات مع
وصل�ت حص�ة العالق�ات التجاري�ة واالقتصادي�ة التي
وخصوص�ا يف فترة حزب العدال�ة والتنمي�ة إىل  38ملي�ار دوالر ،وهو
روس�يا االحتادي�ة
ً
احلج�م التج�اري األعلى لرتكي�ا يف التداول م�ع أي دولة أخ�رى( ،اجل�دول .)1ويف هذا
املعن�ى ،غ�دت روس�يا أه�م رشي�ك جت�اري لرتكيا يف تط�ور العالق�ات بعد ع�ام .2002
ّ
أهم عنصر يف العالق�ات الرتكية الروس�يةّ .
وإن االزدهار الذي ش�هدته
وتش�كل الطاق�ة ّ
تركيا خاصة خالل س�نوات األلفية الثالثة ،زاد من اس�تهالكها من البرتول والغاز الطبيعي
أيض�ا ،كما أن حرمان تركيا م�ن مصادر هذه الطاقة جلب مع�ه االرتباط باخلارج ً
ً
أيضا ،إذ
ّ
إن مع�دل ارتب�اط تركيا بوارداهتا م�ن البرتول هو  93.6باملئة ،بينام مع�دل ارتباطها بالغاز
الطبيع�ي  99.2باملئ�ة.
وتتب�وأ روس�يا بمعدهلا البال�غ  18%املرتبة الثاني�ة يف توزيع الدول
َّ
تتبوأ املرتبة األوىل بمعدهلا البالغ
التي تس�تورد تركيا البرتول منها (الش�كل ،)1يف حني أهنا َّ
 55%يف توزيع الدول التي تس�تورد تركيا الغاز الطبيعي منها (الش�كل.)2
األعوام
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

الصادرات
0.6
0.9
1.2
1.4
1.9
2.4
3.2
4.7
6.5
3.2
4.6
5.9
6.68
6.96
5.94
3.59
1.8

الواردات
3.9
3.4
3.9
5.5
9
12.9
17.8
23.5
31.3
19.5
21.6
23.9
26.62
25.06
25.29
20.40
15.1

اجلدول :1حجم التجارة الرتكية الروسية (مليار دوالر)
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احلجم
4.5
4.3
5.1
6.9
10.9
15.3
21
28.2
37.8
22.7
26.2
29.8
33.30
32.02
31.23
23.99
16.9
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الشكل :1خمطط توزيع واردات تركيا من البرتول يف عام  2015وف ًقا للدول املنتجة.3

الشكل :2خمطط توزيع واردات تركيا من الغاز الطبيعي يف عام  2015وف ًقا للدول املنتجة.4
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يف فترة ح�زب العدال�ة والتنمي�ة مل يتوق�ف تعاونن�ا م�ع االحت�اد ال�رويس ،وه�و أحد
رشكائن�ا الرئيسين يف رشاء امل�واد اخل�ام للطاق�ة ،يف جمال الطاق�ة؛ عند حدود االس�ترياد.
فف�ي هذا الس�ياق نقل�ت مرشوعات مدّ اخلط�وط اجلديدة واملفاعل الن�ووي العالقات إىل
مس�توى متقدّ مّ .
وإن حمط�ة أق قويو النووية ،ومرشوع التدفق الرتكي بش�كل خاص -من
األمثل�ة الب�ارزة يف هذا الباب .كام بلغت اس�تثامرات الرشكات الرتكية يف روس�يا االحتادية
ح�وايل  10ملي�ارات دوالر .ومقاب�ل ذل�ك تبل�غ االس�تثامرات الروس�ية الت�ي تنش�ط يف
جم�االت الس�ياحة واخلدمات وأعامل البترول والغ�از الطبيعي والتخزي�ن يف تركيا حوايل
 10ملي�ارات دوالر .ولدى تقييمنا الرتاكمي ،نجد أن املقاولني األتراك الذين يس�تثمرون
يف قط�اع اإلنش�اءات ،ن ّفذوا حتى اليوم ح�وايل ألفي مرشوع بكلفة إمجالي�ة تقدر بأكثر من
 60ملي�ار دوالر .5

إىل جان�ب العالق�ات التجاري�ة املذك�ورة ،تش�كل النش�اطات الس�ياحية الت�ي تو ّف�ر
املدخ�والت يف املق�ام األول ملصلحة تركي�ا -البعد اآلخر للعالق�ات القائمة بني الطرفني،
تطورت بع�د عام األلفني يف فرتة ح�زب العدالة
فم�ن املالحظ أن تس�ارع العالق�ات التي ّ
والتنمية رافقه تزايد عدد الس�ائحني القادمني من روس�يا بمعدالت كبرية (اجلدول.)2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.8

3.6

4.5

4.2

3.6

3.4

3.1

2.7

2.8

2.4

1.8

1.8

اجلدول :2عدد السائحني الروس القادمني إىل تركيا ( 2016 – 2000باملاليني)

1.6

0.7 0.8 0.9 1.2
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وهك�ذا غدت تركيا البلد األكث�ر زيارة من قبل املواطنني الروس م�ن خالل التزايد الذي
حص�ل بع�د  .2002لكن الس�بب الرئي�س يف الرتاجع ال�ذي أظهرته األرق�ام يف عام 2015
ه�و الرتاج�ع االقتصادي الرويس نتيج�ة العقوبات املفروضة عليها من قب�ل العامل الغريب .كام
يعود الرتاجع الكبري الذي أظهرته األرقام يف عام  2016إىل إس�قاط الطائرة الروس�ية من قبل
الطائرات الرتكية ،إذ قد وصلت األمور بعد إس�قاط الطائرات الرتكية طائرة حربية روس�ية يف
 24ترشين الثاين عام  2015إىل أعتاب أزمة كبريةّ .
وإن انتهاك الطائرة احلربية الروسية املجال
ه�ز العالقات
اجل�وي الرتكي ،وقي�ام الطائ�رات الرتكية بإس�قاطها وف ًقا لقواعد االش�تباكّ -
الرتكي�ة الروس�ية التي تعيش عرصها الذهبي من األعامق ،وأح�دث تأثريات إقليمية وعاملية،
ريا يف ّ
ختطي
لكن عنارص التوازن واالحتياط املتو ّفرة يف العالقات الرتكية الروسية أ ّدت ً
دورا كب ً
أزمة الطائرة بنجاح خالل تس�عة أش�هرّ .6
وإن انتهاء األزمة هب�ذه الرسعة ،والعمل عىل إعادة
تراجعا
العالقات وبنائها عىل أس�س أقوى يمنح األمل يف أن يعود عدد الس�ائحني الذي شهد
ً
إىل مستواه السابق يف مدة قصرية.
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العالقات ال�سيا�سية :انتعا�ش العالقات الثنائية
مل يك�ن تط�ور البع�د الس�يايس للعالق�ات الثنائي�ة بالرسعة الت�ي كانت عليه�ا العالقات
االقتصادي�ة ،فالف�راغ األمن�ي الذي نش�أ يف أعقاب اهنيار االحتاد الس�وفيتي أزعج روس�يا يف
موض�وع األنش�طة الرتكية .واملخاوف الروس�ية التي ش�كلتها النش�اطات العس�كرية الرتكية
يف البح�ر األس�ود ،وأمهيتها بالنس�بة للجمهوريات الرتكي�ة -توجهت إىل العالق�ات الرتكية
تم
الروس�ية يف سنوات التس�عينيات من القرن املايض .ورغم الفرضيات املوجودة ساب ًقا ،فقد ّ
العم�ل لتطوير ّأول منتجات العالقات السياس�ية يف عام  ،1992فمن خالل "معاهدة املبادئ
األساسية للعالقات بني اجلمهورية الرتكية واالحتاد الرويس" يف تاريخ  25أيار  1992اعتربت
ني صديقت ِ
اجلمهوري�ة الرتكية واالحتاد ال�رويس بعضهام دولت ِ
ني ،وأبدت�ا إراد ًة لبناء العالقات؛
وف ًقا لقواعد حسن اجلوار والصداقة والتعاون والثقة املتبادلة.7

ورغ�م كثاف�ة اجتامع القي�ادات ،إذ زار رئي�س اجلمهورية الرتكية ورئيس ال�وزراء الرتكي
موس�كو أرب�ع م�رات حتى ع�ام  8 1996إ ّبان املعاه�دة الثنائية املذكورة -رغ�م ذلك مل تصل
العالقات السياس�ية بني البلدين إىل املستوى املطلوب ،بس�بب إقبال روسيا عىل حتديد مناطق
نفوذها وف ًقا لسياس�ة "املحيط القريب" ،وعدم رغبتها يف منح تركيا فرصة إبداء الرأي يف هذه
املناطق ،واس�تمرار تقديم تركيا الدعم اخلارجي للشيش�ان يف روس�يا ،وتقديم روس�يا الدعم
اخلارج�ي حل�زب العمال الكردس�تاين ( )PKKيف تركي�ا ،واالهتامات املتبادلة بين األطراف
يف ه�ذه القضي�ة ،لكن تواصل العم�ل عىل تنظيم مؤمت�رات القمة الرتكية الت�ي كانت أوهلا يف
تغييرا مهماًّ جدًّ ا
ترشي�ن األول  .1992مل حُي ِ�دث انطلاق عهد بوتين يف مطالع األلفية الثالثة
ً
يف سياس�ة روس�يا اخلارجية ،ولكن عقلية بوتني يف حماولة احلفاظ عىل مناطق نفوذه من خالل
التأثير االقتصادي أدت إىل إعادة تش�كيل العالقات اخلارجية الروس�ية ،واكتس�بت سياس�ة
بوتين معنى ومغزى نتيجة فقر البنى التحتية االقتصادية للبلدان التي تغطيها سياس�ة "املحيط
القريب" الروس�ية .ومن أهم األمثلة يف هذا الس�ياق ،إنش�اء اجلامعة االقتصادية األوراسيوية
عام  ،2000التي تضم روس�يا وبيالروس وكازاخستان وقريغيزستان وطاجيكستان .إضافة
إىل ذلك ،و ّفرت سياسة بوتني يف إقامة عالقات مع مجيع الدول برشط أال ترضّ بمصالح الدولة
َ
إحراز تقدّ ٍم يف العالقات الرتكية الروسية .ووجدت تركيا وروسيا فرصة التحرك املشرتك عىل
اعتبارمه�ا ج�ز ًءا من الكتل�ة املعادية لإلرهاب التي ّ
ش�كلتها الواليات املتح�دة األمريكية بعد
أحداث  11سبتمرب /أيلول التي أحدثت حتولاً جذر ًّيا يف النظام الدويل .يف ضوء هذه اخللفية
وضع�ت الزي�ارة األوىل لرئي�س ح�زب العدالة والتنمية رج�ب طيب أردوغان إىل روس�يا يف
كانون األول  2002اللبنة األوىل لتأسيس العالقات الرتكية الروسية يف عهود احلزب األوىل.
وبدأت تتوس�ع حدود العالقات بني الدولتني بفعل هذه الزيارة والظروف التي ّ
تش�كلت بعد
عام .2000
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يف هذا السياق ،أعطت التطورات اإلجيابية ثامرها ،فأصبحت الفرتة  2005-2004الفرتة
التي ارتفعت فيها كثافة العالقات الرتكية الروس�ية .ومما ّ
يلخص عملية التحول التي ش�هدهتا
العالق�ات الثنائي�ة ،الزيارة التي قام هبا ّأولاً نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية عبد اهلل غول
إىل موس�كو يف  26-23ش�باط ع�ام  ،2004ث�م زيارة
كان �سل � � ��وك تركي � � ��ا تج � � ��اه الم�س�أل � � ��ة
رئي�س االحتاد ال�رويس األوىل إىل أنق�رة يف تاريخ 6-5
ال�شي�شانية و�سل � � ��وك رو�سيا تجاه م�س�ألة كان�ون األول ع�ام  2004بع�د انقط�اع دام  32عا ًما.9
التصور
مهمة ج�دًّ ا من حي�ث
ح � � ��زب العمال الكرد�ستاني  PKKب�شكل كان�ت زيارة بوتين هذه ّ
ّ
تصب يف
ال�ذي خلقت�ه ،وكانت حافلة باألح�داث التي
ّ
خا� � � ��ص ي�ش � � � ّ�كالن الأ�سب � � ��اب الرئي�س � � ��ة
ِّ
تش�كيل العالقات الثنائية املس�تقبلية ،حيث ُوقع خالهلا
الختالف الطرفين
س�ت اتفاقي�ات خمتلف�ة ،10وصدر "البيان املشترك
عىل ّ
ح�ول تعزي�ز الصداق�ة والرشاك�ة املتع�ددة األبع�اد بني
االحتاد الرويس واجلمهورية الرتكية".11
بعد فرتة قصرية من هذه الزيارة ،أي يف شهر كانون الثاين  ،2005قام رئيس الوزراء آنذاك
مكون من  600رجل أعامل ،خُّ ِ
واتذت
رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إىل روسيا مع وفد ّ

يف هذه الزيارة أوىل اخلطوات امللموسة لبناء مستقبل العالقات التجارية الثنائية ،واتّفق الطرفان
على رف�ع حجم التجارة بين البلدي�ن إىل  25ملي�ار دوالر بحلول عام  .2017أما املكس�ب
الس�يايس األكبر من هذه الزيارة فه�و الترصيح الذي أعل�ن فيه بوتني أن روس�يا تدعم تركيا
فيما يتعلق بقضية قربص ،بقوله" :إن العزلة املفروضة عىل قربص الشمالية ليس�ت عادلة".12
واس�تمرت اللقاءات الثنائية يف العام نفسه ،إذ قام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بزيارة
إىل موس�كو يف  12-10كان�ون الث�اين  2005الفتتاح الس�وق التجاري املرك�زي الرتكي ،ثم
يف  9-8أي�ار  2005للمش�اركة يف احتف�االت الذكرى الس�نوية الس�تني لالنتصار يف احلرب
العاملية الثانية ،أعقبها بزيارة عمل إىل سوتيش يف  18-17متوز  2005اجتمع خالهلا بالرئيس
الرويس بوتني .ويف  17ترشين الثاين  2005حرض بوتني مراس�يم افتتاح خط أنبوب س�يالن
الغاز الطبيعي األزرق يف سامسون.13
ورسع�ان ما أثم�رت نتائج الفهم الذي يملك�ه بوتني الذي أخذ زم�ام األمور يف البالد يف
مطلع األلفني ،والسياسية اخلارجية املتعددة األبعاد التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية الذي
س�دة احلكم يف تركيا عام  ،2002فكان عاما  2004و 2005عام ِ
ِ
ني
مثمرين للغاية
وصل إىل ّ
بالنس�بة للطرفين .ونتيجة الس�تقرار أرضية العالقات السياس�ية احلالية واس�تمرارها الح ًقا
ُأ ِ
عام الثقافة الروس�ية يف تركيا ،وعام  2008عام الثقافة الرتكية يف روس�يا.
عل�ن ع�ام َ 2007
مهمة إلزالة الصورة التنافس�ية املس�تمرة بني
ويف إط�ار تطبي�ق عام الثقاف�ة الذي ُي َعدّ مرحل�ة ّ
الش�عبني منذ القدم ،أقيمت أنشطة حت ّقق التعارف بني الشعبني ،منها احلفالت املوسيقية لفرق
األوركسرتا السمفونية ،وعروض الرقص احلديثة ،ومعارض الصور الفوتوغرافية ،وفعاليات
تذوق الطعام ،والزيارات التي متت يف  2009عىل مستوى رؤساء اجلمهورية ورؤساء الدولة،
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أعقبه�ا تش�كيل جملس التعاون رفيع املس�توى يف ع�ام  .2010كام ُي َعدّ قرار إلغاء التأشيرات
املتبادل بني البلدين يف العام نفس�ه مهماًّ من حيث إظهار مدى تطور العالقات السياسية خالل
فرتة حزب العدالة والتنمية.

ت�أثير الحرب الداخلية ال�سورية في العالقات الثنائية
بدأت احلرب الس�ورية يف فرتة ازدهار العالقات الثنائية ،ورغم أهنا اكتسبت صورة هتديد
العالق�ات السياس�ية ،إال ّ
أن العملي�ة أظهرت عدم وجود أس�اس هلذا القل�ق ،فالوضع الذي
نش�أ يف س�وريا كان جت ّل ًيا للسياس�ة الروس�ية يف رغبتها يف محاية قاعدهتا العسكرية املوجودة يف
طرط�وس منذ احلرب الباردة ،وم�ن َث ّم احلفاظ عىل وجودها يف س�وريا ،والتمكن من العودة
إىل اجلغرافي�ا التي كانت تس�يطر عليها أيام االحتاد الس�وفيتي ،فيام أقبل�ت تركيا عىل مبادرات
وحماوالت تفاد ًيا لوقوع مزيد من الضحايا من الس�كان املدنيني نتيجة احلرب الداخلية ،متبنية
سياسة منسجمة عىل العموم مع حلف الناتو ،وعملت عىل تطوير سياسات تحَ ُ ول دون ظهور
تنظيامت هتدّ د أمنها عىل اجلانب اآلخر من حدودها املتامخة لسوريا.
ظه�ر التأثير األكرب للحرب الس�ورية يف العالق�ات الثنائية خالل أزمة إس�قاط الطائرات
الرتكية طائرة روس�ية املذكورة آن ًفا ،إذ تزعزعت عمي ًق�ا العالقات االقتصادية والتجارية التي
مل تتضرر رغ�م تضارب املصال�ح يف القضايا السياس�ية ،وأدت إىل الدخول يف فترة كانت هلا
والسيام عىل املدى القصري.
تداعيات سلبية عىل الطرفني،
ّ

ّأول تداعي�ات ه�ذا الوضع على العالق�ات بإلغاء زي�ارة وزير اخلارجي�ة الرويس
وجتّل�ىّ
سيرغي الف�روف إىل تركيا املق�ررة يف  25كانون األول  2015للمش�اركة يف اجتامع جمموعة
التخطيط اإلسرتاتيجي املشرتك الذي ّ
يشكل اجلهاز الثانوي يف جملس التعاون الرتكي الرويس
الرفيع املس�توى .ويف أعقاب ذلك ،أصدرت روس�يا بيا ًنا تؤكد فيه أن هذا احلدث س�يكون له
عواق�ب خطرية للغاية ،وخالل الس�اعات الـ 24األوىل عقب إس�قاط الطائرة الروس�ية ،دعا
وزير اخلارجية الروسية الفروف املواطنني الروس إىل عدم السفر إىل تركيا ،وأرسل األسطول
البحري الرويس يف البحر املتوس�ط ،السفينة احلربية احلاملة لصواريخ  s-300للدفاع اجلوي
إىل جهة الشمال الغريب لس�وريا ،حيث مكان س�قوط الطائرة احلربية ،ورصحت روس�يا بأهنا
مرشوعا حول
مس�تمرة يف عملياهتا العسكرية املكثّفة يف احلدود الرتكية ،وقدّ م النواب الروس
ً
روس�لخوزنادزور
جتريم كل من ينكر وقوع "إبادة األرمن" يف عام  ،1915وأعلنت مؤسس�ة ّ
( )Rosselkhoznadzorالعامة ّ
املنظمة للس�وق الروس�ية أن روسيا ستتوقف عن استرياد
اعتبارا من  1كانون األول .14 2015
اللحوم البيضاء من تركيا
ً

ارتف�ع التوت�ر وع�ادت مع�ه عالق�ات التع�اون والرشاك�ة اإلستراتيجية الت�ي ب�دأت يف
دوام�ة عدم الثقة النابعة من غياب احلوار الناب�ع بدوره من غياب الثقة املتبادلة
األلفيني�ات إىل ّ
15
الس�ائدة يف أع�وام التس�عينيات من القرن امل�ايض  .والعالقات التي تكثّف�ت بناء عىل رفض
جمل�س الش�عب الرتكي الكبري ّ
نادرا ما
مذك�رة العراق ع�ام  ،2003إثر تطابق املصالح ال�ذي ً
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حتقّقَ بني الدولتني املتنافستني طوال التاريخ -عادت مرة أخرى إىل نقطة البداية؛ بسبب اندالع
أزمة سياس�ية جديدة ،لكن زيارة بوتني إىل تركيا عام  2004ش�كلت يف الواقع عالمة تارخيية،
ٍ
لرشاكة
فكان�ت بمثاب�ة إزالة للعقبات القائم�ة أمام العالقات االقتصادية ،أكثر م�ن كوهنا بنا ًء
بنجاح ،وبارشا
اسرتاتيجية ت َُعدّ ضمن التوقعات العامة ،واستطاع الطرفان إزالة تلك العقبات
ٍ
يف حتديد األهداف نحو رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين إىل  100مليار دوالر .16وتبينّ
من حادثة إسقاط الطائرة الروسية ويف  24ترشين الثاين  2015أن حالة عدم تضارب مصالح
البلدين لن تدوم طويلاً .

ج�اءت اخلط�وة األوىل نحو تطبي�ع العالقات الثنائية بع�د أزمة الطائرة عرب رس�الة التهنئة
الت�ي أرس�لهام رئيس اجلمهوري�ة أردوغان ورئيس ال�وزراء يلدرم إىل نظريهيام بمناس�بة العيد
تضمنت رسالة التهنئة التي بعث هبا رئيس اجلمهورية
الوطني لروسيا يف  12حزيران ّ .2016
أردوغان إىل رئيس دولة االحتاد الرويس فالديمري بوتني العبارة اآلتية :17
"بمناس�بة اليوم الوطني لالحتاد الرويس أقدّ م التهنئة باس�م ش�عبي لس�يادتكم نيابة عن
تتطور العالقات الروس�ية الرتكية يف الفرتة املقبلة وتبلغ املستوى
الش�عب الرويس ،وأرجو أن ّ
التي تستحقها".

بينما أع�رب يل�درم يف رس�الته عن أمل�ه يف أن يصل التع�اون والعالقات بين البلدين إىل
املس�توى املطلوب ،ملا فيه مصلحة الش�عبني املشتركة ،ومتنياته للش�عب ال�رويس باالزدهار.
مهمة من أجل تليني العالقات ،ومل تبق هذه اخلطوات
وهبذا خطا املسؤولون األتراك خطوات ّ
مؤمترا
من دون مقابل ،فقد عقد املتحدّ ث باس�م بوتني يف الكرملني ديمرتي بس�كوف
صحفيا
ً
ًّ
حول تطور العالقات جاء فيه:
حتوهلا إىل تعاون متبادل س�ليم ومفيد،
"نرغ�ب ونأم�ل يف تطبيع عالقات مع أنقرة ،ويف ّ
ً
رصاح�ة :إن العالقات لن تعود إىل طبيعتها ما مل تتخذ
لك�ن رئيس الدولة فالديمري بوتني قال
ّ
18
أنقرة اخلطوات املطلوبة" .

رغم أهنا مل تكن مبادرة واعدة ،إال أن رس�الة بس�كوف تفيد باملعنى الدبلومايس أن قنوات
االتصال مفتوحة .عقب ذلك دعا رئيس اجلمهورية أردوغان السفري الرويس أندريه كارلوف
إىل املشاركة يف مأدبة اإلفطار .19ويف أعقاب التقارب املذكور أرسل رئيس اجلمهورية أردوغان
برس�الة إىل الرئيس الرويس بوتني ،أدت هذه الرس�الة من ٍ
جهة إىل حتقيق مزيد من التقارب يف
العالقات الثنائية ،وأثارت من ٍ
جهة أخرى جدلاً جديدً ا .وف ًقا للبيان الصادر من تركيا ،أعرب
رئيس اجلمهورية أردوغان يف الرس�الة عن أسفه الشديد إلسقاط الطائرة العسكرية الروسية،
واستخدم عبارة"ُ :أعبرِّ مرة أخرى عن مشاركتي أحزان عائلة الطيار الرويس الذي فقد حياته،
وأق�دّ م هلا التعازي واالعتذار" .20يف املقابل أصدرت روس�يا بيا ًنا ّأك�دت فيه تقديم أردوغان
لالعتذار ،وأوردت اعتذاره عىل النحو اآليت:
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ىَّ
املت�وف ،وأقدّ م اعتذاري،
وتعازي العميقة لعائلة الطيار
ُ"أع� ِرب مرة أخرى عن أس�في
َّ
وأش�اركها مصاهب�ا من أعامق قلب�ي .واعترب عائل�ة الطيار عائل�ة تركية ،ونحن عىل اس�تعداد
الختاذ مجيع املبادرات الالزمة للتخفيف من اآلالم واألرضار".21

إن الوص�ول بالعالق�ات الرتكية الروس�ية بع�د أزمة الطائ�رة إىل هذه املرحل�ة حيمل أمهية
يتم.
تم االعتذار أم مل ّ
بالنسبة ملستقبل العالقات واملنطقة ،سواء ّ

العالقات الثنائية بعد محاولة  15تموز  2016االنقالبية

ّ
شكلت املحاولة االنقالبية الفاشلة يف تركيا بعد شهر بالضبط من هذه الترصحيات املتبادلة
مهمة أخرى يف عملية تطبيع العالقات بني تركيا وروس�يا ،بينما ازداد التوتر القائم يف
مرحل� ًة ّ
العالق�ات الرتكي�ة األمريكية مع إخف�اق املحاولة االنقالبية التي أداره�ا تنظيم فتح اهلل غولن
املق�دم إىل الواليات املتح�دة األمريكية
اإلره�ايب (فت�و)؛ لعدم الوص�ول إىل نتيجة يف الطلب َّ
ِ
املس�تق ّر فيها منذ زمن طويل عىل خلفية وقوفه وراء املحاولة االنقالبية،
إلعادة فتح اهلل غولن
وبس�بب البيان الذي أعلنه فيام بعد س�ليامن صويلو وزير الش�ؤون االجتامعية والعمل يف تلك
الفرتة بأن "الواليات املتحدة األمريكية تقف وراء االنقالب".22
فالسياس�ات الت�ي انتهجته�ا الوالي�ات املتحدة قب�ل املحاول�ة االنقالبية ،مثل ع�دم اختاذ
اخلط�وات املطلوب�ة يف احلرب الس�ورية ،وزيادة الدع�م املقدّ م إىل حزب االحت�اد الديمقراطي
( -)PYDباتت ّ
تشكل عراقيل أمام تقدّ م العالقات القائمة بني البلدين ووصوهلا إىل املستوى
املنش�ود ،فضًل�اً ع�ن أن العالقات القائمة بين أمريكا وتنظيم فت�و ت َُعدُّ من بين العوامل التي
كش�فت عن وج�ود اضطرابات مفتوحة يف العالقات الرتكي�ة األمريكية .كام أن ختاذل االحتاد
األرويب وإعراضه عن إبداء ردود األفعال ا ُملت ََو َّق َعة منه حيال املحاولة االنقالبية الفاشلة ،ال بل
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إقدام�ه على زيادة جرعة االنتقادات لرتكيا -كان س�ب ًبا يف هيمنة التوتّ�ر عىل العالقات الرتكية
هيأ األوس�اط
األروبي�ة .ويمكنن�ا الق�ول :إن التوتّر الذي حصل يف عالقات تركيا مع الغرب ّ
املناس�بة للتدخل ال�رويس املبارش يف العملي�ة ،إضافة إىل أن تطبيع العالقات الرتكية الروس�ية
التي بدأ بالظهور يف النصف الثاين من عام  2016أ ّدى إىل ترسيع العملية ،وأسهم هذا الوضع
يف تس�هيل قنوات احل�وار بني البلدين إىل درجة أن الزي�ارة األوىل لرئيس اجلمهورية أردوغان
إىل خارج البالد بعد  15متوز كانت إىل روسيا يف  9آب  ،2016حيث اجتمع خالهلا بالرئيس
الرويس بوتني يف قرص قسطنطني .وبعد االجتامع رصح بوتني بالبيان اآليت:
"إن قدومك�م الي�وم إىل هن�ا رغ�م الوض�ع الصع�ب ال�ذي تش�هده تركي�ا يف سياس�تها
مجيعا يف تطبيع العالقات الثنائية ،وس�يعود ذلك بالفائدة لش�ع َبي
الداخلي�ة م�ؤشرّ عىل رغبتنا ً
البلدين".

رصح به أردوغ�ان أش�ار إىل أن العالق�ات الرتكية الروس�ية ماضية يف
بينما البي�ان ال�ذي ّ
رسيعا:
التطبيع ،وأنه يسعى إىل إزالة آثار األزمة التي وقعت قبل تسعة أشهر
ً
"دخل�ت العالق�ات الرتكية الروس�ية مرحل ًة إجيابية متمي�زة للغاية؛ مرحل� ًة حدّ دنا فيها
أهدافن�ا املس�تقبلية الكبيرة .إنيّ على ثق�ة بأنن�ا مقبل�ون على مرحلة خمتلف�ة جدًّ ا م�ن خالل
اخلطوات التي اتخّ ذناها اآلن ،والتي س�نتخذها مس�تقبلاً ّ .
وإن اتصالكم بنا من موقع الرئاس�ة
يف اليوم التايل من املحاولة االنقالبية الفاش�لة يف  15متوز  ،2016أدخل الرسور إلينا حكومة
23
وشع ًبا".

ورغم ّ
أن البلدين مل تتوافق سياستهام يف املسألة السورية حتى هذا التاريخ ،غري أن التقارب
الذي حصل ،ضمنت سكوت الروس عن عملية درع الفرات العسكرية التي بدأت يف تاريخ
 24آب  ،2016ومنح�ت الفرص�ة إلمتام عملية تطهري الشمال الس�وري م�ن داعش وحزب
تم يف 9
العمال الكردس�تاين بنجاح .وقبل انقضاء ش�هرين عىل لق�اء بوتني -أردوغان ال�ذي ّ
آب  ،2016ش�ارك الرئيس�ان يف قمة جمموعة العرشين  G-20املنعقدة يف الصني يف  3أيلول
 ،2016وعق�دا
اجتامعا ملدة س�اعتني لبحث سلس�لة من املوضوع�ات ،وبعد االجتامع أصدر
ً
نص
بوتين بيا ًن�ا حول االجتامع ّأكد فيه أن العالقات الثنائية تتقدّ م باطراد يو ًما بعد يوم ،وهذا ّ
البيان:

"إنّن�ا مسرورون عىل عودة احلياة السياس�ية الداخلية يف تركيا إىل طبيعتها .نحن نرى أن
م�رت بفرتة عصيب�ةّ .
مجة ،إنّنا ندرك
إن تركيا تكافح ضد اإلرهاب ،وهي تواج�ه خماطر ّ
تركي�ا ّ
مهمة يف تطبيع
ذلك .وقد أعل ّنا مواقفنا بشأن مكافحة اإلرهاب بالفعل ساب ًقا ،هناك إنجازات ّ
يت�م حتقيق التطبيع بالكامل ،س�نكون قادري�ن عىل التقدّ م
الوض�ع مع تركي�ا ،لكن بمجرد أن ّ
24
برسعة أكرب.
وكان اللق�اء ال�ذي حدث يف أثن�اء وجود بوتني يف إس�طنبول يف  10ترشين األول 2016
للمش�اركة يف املؤمتر الدويل للطاقة الثالث والعرشين من اللقاءات املكثفة يف الربع األخري من
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ع�ام  ،2016إذ حت�دث رئي�س اجلمهورية ح�ول تطبيع
العالقات الثنائية عقب اللقاء ،فقال:

"إنيّ عىل ثقة تا ّمة ّ
بأن عملية تطبيع العالقات الرتكية
ستس�تمر على الوتيرة نفس�ها .املفاوض�ات
الروس�ية
ّ
حس�اس للغاي�ة ،متك ّنا من
القائم�ة يف املنطق�ة موض�وع ّ
تن�اول القضية الس�ورية باس�تفاضة ،متك ّنا م�ن تقييم ما
نس�تطيع التع�اون فيه يف ه�ذا املوضوع ،كام قمن�ا بتقييم
موض�وع التد ّف�ق الرتك�ي ً 25
أيضا .ومن خلال التوقيع
26
الذي قمنا به منذ قليل وضعنا النقاط عىل احلروف".

ّ
�شكل� � ��ت المحاول� � ��ة االنقالبي� � ��ة الفا�شلة في
تركي� � ��ا مرحل� � � ً�ة ّ
مهم� � ��ة �أخرى ف� � ��ي عملية
تطبي� � ��ع العالقات بين تركي� � ��ا ورو�سيا بينما
ازداد التوت� � ��ر القائم في العالق� � ��ات التركية
الأمريكية مع �إخف� � ��اق المحاولة االنقالبية
التي �أدارها تنظيم فتح اهلل غولن

وبينما كان�ت االتصاالت اهلاتفي�ة املكثّفة بني رئي�س اجلمهورية أردوغ�ان ورئيس الدولة
تؤس�س ألرضية عودة االتصاالت بين الطرفني يف هناية اجله�ود املبذولة من
الروس�ية بويت�ن ّ
أجل تطبيع العالقات بعد أزمة الطائرة وتسهم يف عملية التطبيع القائمة -جاءت عملية اغتيال
السفري غري املتوقعة يف  19كانون األول  2016لتطرح يف األذهان عىل الساحة العامة والدولية
س�ؤالاً " :هل ستكون أزمة جديدة هلا نفس تأثري أزمة الطائرة هناية  2015التي أ ّدت إىل جتميد
العالق�ات؟" .إذ تعرض الس�فري ال�رويس يف تركيا أندريه كارلوف إىل عملي�ة اغتيال بينام كان
يلقي كلمة يف جانقايا بأنقرة يف افتتاح معرض للصور حتت عنوان "روس�يا من كالينينغراد إىل
كامتش�اتكا بعي�ون رحالة" .وبعد االغتيال منع النهج املعت�دل للطرفني من تكرار ما حدث يف
وتم عق�د االجتامعي الثالثي لوزراء اخلارجية الرتك�ي والرويس واإليراين
هناي�ة عام ّ ،2015
مقرر يف تاريخ  20كانون األول .2016
وف ًقا ملا هو ّ
وق�د أش�ار رئيس الدولة الروس�ية بوتني إىل أن عملي�ة االغتيال كانت عملية اس�تفزازية،
فقال:

ٌ
"إن اغتيال كارلوف
حدث يس�تهدف إفس�اد العالقة الروس�ية الرتكية ...ينبغي احلديث
بوض�وح ،إنيّ أنظ�ر بريب�ة إىل ّ
أن عملي�ة إس�قاط طائرتن�ا ّمتت بدون أم�ر من القي�ادة الرتكية،
هّإنا ّمتت من قبل أش�خاص يريدون اإلرضار بالعالقة الروس�ية الرتكي�ة .لك ّني بدأت يف تغيري
رؤيت�ي بع�د قيام رشطي باهلجوم عىل س�فريناّ ...
ممكن بالنس�بة يل .م�ن املمكن أن
فكل ش�يئ ٌ
تكون العنارص اهلدّ امة ذات نفوذ عميق يف أجهزة الدولة الرتكية ،بام فيها تش�كيالت الرشطة،
واملخاب�رات ،واجلي�ش .لكن ال أجد لنفيس احلقّ يف إلقاء التهمة عىل أحد ،إن اغتيال كارلوف
27
لن يرضّ بالعالقات الروسية الرتكية".

العالقات األمنية:
اتخّ ذت تركيا وروس�يا خالل احلرب الباردة موقعهام يف معس�كرين متنافسين ،وحدث يف
ه�ذه الفرتة أن طلبت روس�يا ً
أرضا م�ن تركيا .وقد كان�ت تركيا بحاجة دائم�ة إىل دعم الناتو
لكن تفكك االحتاد الس�وفيتي خ ّفف
لتحقي�ق التوازن مع روس�يا يف هذا النظ�ام ذي القطبنيّ ،
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الضغ�ط ال�رويس بنس�بة كبرية .فبع�د النظام الثنائ�ي القطب ،تط�ور العامل إىل نظ�ام هرمي أو
أح�ادي القطب حت�ت قيادة الوالي�ات املتحدة ،ثم اتخّ ذ بني�ة متعددة األقطاب ،وهلذا الس�بب
ّ
تراجعت املخاوف األمنية الرتكية نحو روس�يا بش�كل ملحوظ .وعىل الرغم من هذا الرتاجع
النس�بي بدأت بع�ض الصعوبات يف العالقات الرتكية الروس�ية يف الظهور للعيان يف أواس�ط
التس�عينيات م�ن القرن املايض .ويف هذا الس�ياق ،ج�اءت عقيدة "البيئة القريب�ة" املهيمنة عىل
السياس�ة اخلارجية لروس�يا منذ بداية عام  ،1993وتعارض املصالح بني تركيا وروس�يا سواء
بالنس�بة لرتكيا أم روس�يا -يف مقدمة هذه الصعوبات ،ولكي ّ
تتمكن روس�يا من وضع عقيدة
البيئ�ة القريبة موض�ع التنفيذ ،اس�تخدمت الرصاعات العرقية يف القفقاس ويف جنوب آس�يا،
وقامت
وش�جعت ح�دوث رصاعات جديدة .28ورغم هذه
ّ
بالتدخل يف هذه الرصاعات ،بل ّ
التط�ورات ،وبالت�وازي مع تعزي�ز العالقات السياس�ية واالقتصادية ،اكتس�ب املجال األمني
ً
تطورا يف هنايات القرن املايض.
أيضا
ً

ّ
احلساس�ة بين البلدي�نّ .
وإن االهتامم ال�ذي تبديه
يش�كل البح�ر األس�ود نقط�ة التقاطع ّ
الواليات املتحدة األمريكية باملنطقة يثري املش�كالت يف تش�كيل الت�وازن األمني ،وقد ظهرت
إحدى هذه املش�كالت بس�بب الرغبة األمريكية يف تكوين نفوذ هلا يف البحر األسود ،وقد دفع
29
ومر البعد
هذا التطور كلاًّ من تركيا وروسيا إىل التعاون من أجل الدفاع عن معاهدة مونرتو ّ .
املهمة
األمن�ي للعالق�ات الرتكية املتطورة عىل هذا األس�اس من خالل العديد م�ن العمليات ّ
يف فترة ح�زب العدالة والتنمية .وكان رفض الربملان الرتك�ي ّ
املذكرة املقدّ مة يف  1آذار 2003
بشأن السامح للواليات املتحدة األمريكية باستخدام األرايض الرتكية (األجواء واملوانئ) ُق َبيل
احتالهل�ا الع�راق من أوىل ه�ذه العمليات .وقد نقل ه�ذا الرفض تركيا إىل نقطة مميزة بالنس�بة
وحوهل�ا إىل بلد لديه القدرة عىل االنسلاخ من دوره التقلي�دي يف التحالف الغريب،
لروس�ياّ ،
ً
ً
ّ
مستقل ،ويمكن أن يكون حليفا موثوقا به يف هذا السياق.
واتخّ اذ قرار

واألم�ر اآلخر هو احلرب الروس�ية اجلورجية عام  ،2008إذ كان�ت تركيا حريصة خالل
ه�ذه احلرب على الوقوف عىل احلي�اد ،إىل جانب العمل ملس�اعدة الش�عب اجلورجي لكي ال
حت�دث أزم�ة إنس�انية .ورغم أن تركي�ا ضمن الكتل�ة الغربية ،لكنها اكتس�بت احرتام روس�يا
والسيام
نظرا اللتزامها بتنفيذ معاهدة مونرتو بالكامل ،ووقوفها عىل احلياد،
الكبري يف املنطقة؛ ً
ّ
وق�ت احل�رب .30ففي هذا الس�ياق ،رفضت تركيا الطلب األمريكي بمرور س�فينتَي املش�فى
احلربيتين
نظرا
املحملتني "باملس�اعدات" التي يصل وزهن�ا إىل ّ 140.000
ّ
ط�ن إىل جورجيا؛ ً
لاً
لتع�ارض األمر مع معاه�دة مونرتو؛ ومنعت مرورمها ،وبد من هذا س�محت بمرور ثالث
س�فن أمريكي�ة أصغر منهام حجماً  .وانطال ًق�ا من الوعي بأمهية احلفاظ عىل السلامة اإلقليمية
منصة االستقرار
للبلدان القفقاسية قدّ مت تركيا يف فرتة حزب العدالة والتنمية
ً
اقرتاحا بمبادرة ّ
والتعاون يف القفقاس ،31من أجل إجياد حل للمش�كالت اإلقليمية بالطرق الس�لمية وتطوير
التع�اون اإلقليمي ،وبذل�ت جهودها من أجل حتقيق ذلك .ورغم وج�ود بعض املوضوعات
والسيام الصداماتاهلشّ ة بني األطراف يف هذه املبادرة التي تل ّقت الدعم من روسيا
املجمدة
ّ
ّ
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يف البلق�ان وجن�وب القفقاس -فإهنا مؤرش على أن العالقات الرتكية الروس�ية األمنية بدأت
ترتسخ عىل قواعد صلبة.
ّ
وتش�ك ُل مس�ألة قربص أحد املوضوع�ات املطروحة يف جم�ال العالقات الرتكية الروس�ية
األمنية ،إذ اختارت روسيا العالقات اجليدة مع اليونان وجنوب قربص اليونانية (،)GKRK
خصوص�ا م�ن حيث الظ�روف .فإىل جان�ب عالقاهت�ا التجارية والسياس�ية املتقدّ م�ة جدًّ ا مع
ً
اليونان ،ترى روس�يا يف قربص اجلنوبية  GKRKمنطقة (أوف ش�ورت) هلا ،وهي تكتس�ب
أمهية بوصفها قاعدة إستراتيجية هلا؛ بس�بب وجودها يف البحر األبيض املتوسط .رغم أن هذا
النهج قد خضع لتغيريات طفيفة خالل فرتة حزب العدالة والتنمية ،إال ّ
أن النظرة العامة مل تتغري
ريا .ويأيت اعرتاض روس�يا عىل العرض املقدّ م إىل األمم املتحدة بش�أن رفع العزلة املفروضة
كث ً
عن مجهورية قربص الشاملية الرتكية ( )KKTCبعد النتيجة السلبية لالستفتاء الذي جرى يف
نيسان  2004وفق ّ
مظهرا الستمرار الوضع القديم.
خطة عنان-
ً

الخاتمة:

ّ
تش�كل مصدر خطر دائم بالنس�بة لرتكيا ،وال ت�زال كذلكّ .
وإن
كان�ت روس�يا بام متتلكها
ّ
اس�تمرار العالقات القوية مع دولة قوية مثل روس�يا ،يشكل أمهية كبرية بالنسبة لرتكيا يف هذه
اجلغرافيا التي هي فيها .ورغم أن البحث مل يتطرق إىل املوضوع بجميع أبعاده بسبب حمدوديته؛
فإنه اس�تعرض بعض املجاالت التي حتمل الطبيعة التنافس�ية يف العالقات ،وبعض املجاالت
التي حتمل التعاون واالنسجام.
تس�تمر العالق�ات الرتكية الروس�ية بدون انح�راف ُي َ
ذكر ع�ن مفهوم
ويف ه�ذا الس�ياق،
ّ
السياس�ة اخلارجية األس�ايس لرتكيا .وقد ُل ِ
وحظ بين احلني واآلخر تب ّني هذا الفهم للسياس�ة
اخلارجية يف فرتة حزب العدالة والتنمية ً
أيضا ،إذ تب ّنت تركيا يف الغالب عدم استعامل العنف يف
حلول مش�كالت السياسة اخلارجية ،وعملت عىل تطوير عالقاهتا عىل أساس "املصالح" التي
ّ
تش�كل احلافز األس�ايس للعالقات بني الدول ،إىل جانب عدم الوقوف صامتًا أمام التطورات
اإلقليمية والدولية من خالل مفهوم الدولة املسؤولة.

برزت السياس�ة الرتكية جتاه روس�يا يف حقبة تس�عينيات القرن املايض إىل الواجهة عىل هّأنا
فرتة هيمنت عليها التنافسية؛ التي كانت امتدا ًدا لتأثري احلرب الباردة ،وسيطر اخلطاب القومي
لكن َّ
ُ
التع�اون املتوازن احلذر
حل حم َّلها يف س�نوات األلفني
يف الغال�ب على العالقات الثنائيةْ ،
القائم عىل الثقة املتبادلة حتت تأثري مفهوم السياسة اخلارجية االستباقية التي طرحته حكومات
حزب العدالة والتنمية .وشهدت العالقات الثنائية أشدّ حاالهتا قر ًبا منذ اإلمرباطورية العثامنية
�ميت بالعرص الذهب�ي .وبينام كان من املتو ّق�ع أن ت َُط َّور هذه
حت�ى الي�وم يف هذه الفرتة التي ُس ِّ
العالقات االقتصادية املكثفة بش�كل أكرب حتى يمكن اس�تخدامها لتوفري السلام واالستقرار
باملعنى اإلقليمي -جرت احلرب الروس�ية اجلورجية يف عام  2008واحلرب يف سوريا ،اللتني
اختربتا العالقات املتبادلة ،لكنهام مل تقصام ظهرها.
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الأبحاث  -الدرا�سات �أوزغور ُت َفكجي

وبينما كانت احلرب الداخلية الس�ورية من جهة ختترب العالقات الرتكية الروس�ية منذ عام
فإنا كانت من جهة أخرى سب ًبا يف تشكيل إمجاع دو ّيل عىل سالمة هذه العالقات ،إلاّ
 ،2011هّ
ّ
أن انتهاك الطائرة الروسية للمجال اجلوي الرتكي يف الربع األخري من سنة  ،2015وإسقاطها
هلذا السبب من قبل الطائرات الرتكية وف ًقا لقواعد االشتباك -أ ّدى إىل اهتزاز العالقات الرتكية
الروس�ية الت�ي كانت تعيش عرصها الذهب�ي يف الصميم ،وأ ّدت إىل ح�دوث تأثريات إقليمية
وعاملي�ة .وأعقب�ت ذلك عملي�ة االغتيال األليم للس�فري ال�رويس يف تركيا فأبرزت الش�كوك
حول سير العالقات إىل الواجهة مرة أخرى ،لكن من الواضح أن األزمات قد ُح َّلت بنجاح،
واستمر تطوير العالقات رغم كل هذه الوقائع.
ّ
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