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 مقدمة

عن الرئيس الروسي أنه نادًرا ما يكيل املديح ألي من نظرائه من الرؤساء أو يثني عليه. ولكن بوتين لم يتردد، ما ُيعرف  
أكتوبر/تشرين األول املاضي، يف إمطار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالثناء. قال بوتين: "أردوغان زعيم  27يف 

بعد أسابيع قليلة، ويف معرض الحديث عن تجديد اتفاق البحر قوي ومتين، ويعمل بما يتماشى مع مصالح تركيا". 
األسود لتصدير الحبوب األوكرانية، رد أردوغان التحية بأفضل منها، مندًدا بالضغوط التي تفرضها الواليات املتحدة 

 ىلع روسيا، ومنادًيا بتسهيل تصدير الحبوب ومنتجات السماد الروسية.

لروسية لم تكن منذ عقود طويلة بأفضل مما هي عليه اليوم. عندما شرعت الدول ا-الحقيقة، أن العالقات التركية
الغربية يف فرض عقوبات ىلع روسيا بعد انطالق "العملية العسكرية" الروسية ضد أوكرانيا، رفضت تركيا االلتحاق 

أن أقفلت األسواق األوروبية بركب العقوبات، ولم يلبث كبار رجال األعمال الروس وصغارهم أن انتقلوا إلى تركيا، بعد 
أوكرانية. ومع مضي عجلة -أبوابها أمامهم. نجحت تركيا، بجهود دبلوماسية خارقة، يف تنظيم جوالت تفاوض روسية

الحرب، بات واضًحا أن تركيا أصبحت الوسيط الوحيد، محل ثقة القيادة الروسية؛ وهو ما اتضح يف قيادة تركيا الجهود 
 فاق الذي سمح باستئناف تصدير الحبوب األوكرانية.التي أثمرت إتمام االت

األميركية ىلع أسس -يف املقابل، يصعب القول بأن إدارة بايدن قامت بما يكفي إلعادة موضعة العالقات التركية
لذي ، ا16-مرضية ألنقرة. لم تزل الحكومة التركية تنتظر توكيًدا إيجابيًّا من واشنطن لطلب أنقرة شراء أربعين طائرة إف

 الجزيرة() مؤقتإردوغان وبوتين: تقاطع مصالح 



تقدمت به قبل أكثر من عام. كما أن تركيا لم تجد إلى اليوم استجابة حقيقية ملطالباتها املتكررة برفع املظلة 
 13األميركية عن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، وثيقة الصلة بحزب العمال الكردستاني. يف 

الستقالل، أحد أكثر شوارع إسطنبول ازدحاًما باملتسوقين ، وقع انفجار دموي يف شارع ا2202نوفمبر/تشرين الثاني 
األتراك والسائحين. بعد ساعات قليلة، نجح األمن التركي يف القبض ىلع الفتاة التي يشتبه بقيامها بزرع املتفجرات 

سوريا يف شارع االستقالل، والتي تقول السلطات التركية إنها سورية الجنسية وإنها تلقت تدريبها ىلع يد قوات 
الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. وكان الفًتا، صباح اليوم التالي، أن يعلن وزير الداخلية التركي أن حكومته 
ترفض استالم رسالة التعزية التي أرسلتها السفارة األميركية يف أنقرة، يف تلميح ال يخفى إلى ما توفره الواليات 

 بالجماعات اإلرهابية الكردية. املتحدة من حماية ودعم ملن تصفهم تركيا

الروسية، يف جانب، ومظاهر التوتر املديدة يف عالقات تركيا -هذا التباين بين الدفء امللموس يف العالقات التركية
بحليفاتها الغربيات، من فرنسا إلى الواليات املتحدة، دفع البعض إلى طرح تساؤالت حول ما إن كانت تركيا بصدد 

يف حلف الناتو، والتوجه بداًل من ذلك إلى الشرق. ألم يقل أردوغان، يف سبتمبر/أيلول املاضي  التحلل من عضويتها
 : إن هدف تركيا هو العضوية الكاملة يف منظمة دول شنغهاي للتعاون؟2022

الروسية، وما يمكن أن تتمخض عنه؟ هل أنقرة بصدد املضي نحو إقامة تحالف -فكيف يمكن قراءة العالقات التركية
فعلي مع الجارة األوروآسيوية الكبرى، بغض النظر عن تأثير هذا التحالف ىلع عالقات تركيا التقليدية مع الغرب 
والواليات املتحدة أم أن هذه مجرد لحظة عابرة يف تاريخ طويل من التنافس والعداء بين روسيا وتركيا، صنعتها 

 كيمياء تفاهم خاصة بين بوتين وأردوغان؟

 

 ة متراكمةتطورات إيجابي

. الصحيح 2002ليس من الصحيح القول: إن االنفتاح التركي ىلع روسيا لم يبدأ إال مع تولي العدالة والتنمية الحكم يف 
أن أنقرة شرعت يف فتح قنوات تفاهم مع موسكو منذ سبعينات القرن املاضي. كانت الحكومة التركية فوجئت يف 

ليندون جونسون، التهديدية بخصوص قبرص؛ ما دفع أنقرة إلى إطالق منتصف الستينات برسالة الرئيس األميركي، 
مراجعة إستراتيجية لسياسة الجمهورية الخارجية، استمرت عدة سنوات. انتهت املراجعة إلى ضرورة إعادة الحياة إلى 

كتب ملنظمة العالقات مع االتحاد السوفيتي وإقامة روابط أفضل مع الدول العربية واإلسالمية، وتوجت بافتتاح م
التحرير الفلسطينية يف أنقرة يف مطلع الثمانينات، والتحاق تركيا بمنظمة القمة اإلسالمية )التعاون اإلسالمي، بعد 

 ذلك(.

، وفرا فرصة أكبر لتطوير العالقات بين البلدين، 1991وبالرغم من أن نهاية الحرب الباردة وانهيار االتحاد السوفيتي، يف 
اب السياسي الذي عاشته تركيا خالل التسعينات، وتدهور أوضاع روسيا االقتصادية، لم يساعدا إال أن مناخ االضطر

البلدين كثيًرا ىلع إحراز تقدم ملموس يف عالقاتهما. مع تولي بوتين الرئاسة يف روسيا، وبداية حكم العدالة 
 والتنمية يف تركيا، أصبح من املمكن فتح صفحة جديدة من التعاون الجاد.



ت حكومة العدالة والتنمية من البداية سياسة تستهدف تعزيز العالقات مع املحيط اإلقليمي، خارجيًّا، وتوفير تبن
الشروط الضرورية إلطالق نهوض اقتصادي، داخليًّا. وكان طبيعيًّا أن تنظر تركيا إلى روسيا باعتبارها شريًكا رئيًسا، سواء 

التركية، أو لحاجة تركيا املتزايدة ملصادر الطاقة. خالل العقدين األولين  ملا تتيحه السوق الروسية من فرصة للصادرات
من القرن الحالي، تبادل أردوغان وبوتين عشرات الزيارات للبلدين، تشكل مجلس تعاون عالي املستوى لبحث وإقرار 

 بينهما. سبل التعاون بين الدولتين، وُوقِّعت عشرات االتفاقيات االقتصادية والتجارية والثقافية

، وبعد قيام طيار تركي بإسقاط طائرة عسكرية روسية متمركزة يف سوريا، اخترقت املجال الجوي 2015يف خريف 
الروسية ألزمة حادة، كادت تطيح بكل ما ُأحرز من تقدم خالل العقد ونصف العقد -التركي، تعرضت العالقات التركية

عالقات إلى طبيعتها، وهو ما تحقق بالفعل يف صيف العام التالي. السابقين. ولكن أردوغان كان حريًصا ىلع عودة ال
االنقالبية ىلع رفع مستوى الثقة بين حكومتي البلدين،  2016وقد ساعد املوقف الروسي الواضح من محاولة صيف 

جال أمام سيما أن شكوًكا انتابت أنقرة حول حقيقة املوقف األميركي من االنقالب. هذه الثقة املستعادة أفسحت امل
تركيا للقيام بثالث عمليات عسكرية كبيرة يف الشمال السوري، بموافقة روسية ضمنية: درع الفرات )أغسطس/آب 

(. كما أفضت إلى اتفاقية بناء 2019(، ونبع السالم )أكتوبر/تشرين األول 2018(، وغصن الزيتون )يناير/كانون الثاني 2016
 ، الذي افتتح رسميًّا بوجود قادة البلدين بعد ذلك بعامين.2017رك ستريم، يف خط الغاز الروسي املباشر عبر تركيا، ت

ويف هذه املرحلة بالذات، أخذت تركيا خطوتين بالغتي الداللة يف التقارب مع روسيا: تمثلت األولى يف منح روسيا 
-الدفاع الجوي الروسية إسعقد إنشاء أول مفاعل نووي تركي لتوليد الكهرباء؛ أما الثانية فتعلقت بشراء منظومة 

  ، بالرغم من املعارضة األميركية الحادة. 400

الروسية لم تصل من قبل املستوى الذي وصلته مع بداية -بيد أن الواضح أن ثمة مؤشرات ىلع أن العالقات التركية
حد من اندالع الحرب، العملية الروسية العسكرية يف أوكرانيا يف فبراير/شباط املاضي. ففي مارس/آذار، وبعد شهر وا

التقى الروس واألوكرانيون، بوساطة تركية، للتفاوض حول نهاية الحرب. ما ُذكر بعد نهاية املفاوضات أن الوفدين 
توصال فعاًل إلى اتفاق أولي، ولكن اللمسات األخيرة تطلبت عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي واألوكراني. ولكن ما اتضح 

ربين كانت لم تزل بعيدة. املهم، أن اختيار إسطنبول موقًعا للتفاوض أشار إلى أن تركيا تكاد الحًقا أن مواقف املتحا
 تكون الدولة الوحيدة يف العالم القادرة ىلع لعب دور الوسيط املوثوق يف الحرب.

ات بالغة هذا الدور ساعد ىلع التوصل إلى اتفاق البحر األسود لتصدير الحبوب يف يوليو/تموز املاضي، بعد مباحث
التعقيد، شملت روسيا وأوكرانيا وتركيا. وألن الحرب يف أوكرانيا كانت تسببت بالفعل يف أزمة حبوب عاملية، فقد 

، عندما بدا كأن 2022ُنظر إلى االتفاق باعتباره انتصاًرا كبيًرا للدبلوماسية التركية. ويف أوائل نوفمير/تشرين الثاني 
تفاق، عملت أنقرة، ومن خالل اتصال مباشر بين أردوغان وبوتين، ىلع عودة روسيا روسيا توشك ىلع االنسحاب من اال

نوفمبر/تشرين الثاني، ووسط ترقب عاملي، أعلن أردوغان أن وساطة بالده نجحت من  17إلى العمل باالتفاق. يف 
 جديد يف تمديد االتفاق ألربعة شهور أخرى.

، وقَّعت تركيا وروسيا ىلع خارطة طريق للتعاون االقتصادي، تستهدف رفع مستوى التبادل 2022يف أغسطس/آب 
باملئة من  25مليار دوالر سنويًّا. ويف الشهر التالي، سبتمبر/أيلول، اتفقتا ىلع أن تدفع تركيا  100التجاري بينهما إلى 



يعني مساعدة تركيا بصورة ملموسة ىلع تعديل ميزان املدفوعات،  قيمة الغاز الذي تستورده من روسيا بالروبل؛ مما
 .2022الذي أثقلته التكلفة املتصاعدة لواردات موارد الطاقة منذ بداية 

يف أكتوبر/تشرين األول، طرح بوتين، وبصورة مباشرة، مشروًعا يستهدف تحويل تركيا إلى مركز دولي لتوزيع الغاز 
وجدت استجابة مباشرة من أردوغان، الذي قال إنه أصدر تعليماته إلى الجهات التركية الروسي. ولم تلبث الفكرة أن 

صاحبة االختصاص للبدء يف التحضيرات الضرورية لتنفيذ املشروع. الواضح، بالطبع، أن بوتين ما كان له طرح مشروع 
ال وغرب أوروبا، ولوال تقديره بأن مماثل لوال توقف العمل كلية يف نوردستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى دول شم

القطيعة الروسية االقتصادية مع أوروبا ستستمر لبعض الوقت. ولكن الصحيح، أيًضا، أن اختيار تركيا بالذات لتصبح مركًزا 
لتوزيع الغاز الروسي هو قرار ذو طابع إستراتيجي، يوحي بعزم روسيا ىلع املحافظة ىلع عالقات وثيقة مع تركيا 

 لة مقبلة.لعقود طوي

 تاريخ وواقع يصعب تجاهلهما

الروسية، إن اقتصرت الرؤية -بيد أن من الصعب التوصل إلى قراءة صحيحة ملا يمكن أن تذهب إليه العالقات التركية
ىلع جانب واحد لهذه العالقات. هذان بلدان جاران، يستند كل منهما إلى مواريث عميقة وراسخة، كما أن للعالقات 

ا طوياًل وبالغ التعقيد. ومهما كانت املتغيرات التي عاشتها روسيا من الحقبة القيصرية إلى الجمهورية بينهما تاريخً 
االتحادية، أو عاشها األتراك من الحقبة العثمانية إلى الجمهورية التركية، يظل كل من البلدين مسكوًنا بمواريث 

وسعية يف القرن الثامن عشر أولى الهزائم الكبرى وترسبات القرون املاضية. أوقعت توجهات روسيا القيصرية الت
بالدولة العثمانية وأجبرتها ىلع التراجع عن ممتلكاتها يف القرم والقوقاز. ولم تتوقف الحروب بين اإلمبراطوريتين 
بعد ذلك، وإلى أن وقفتا يف جانبين متقابلين خالل سنوات الحرب األولى. كما أن مطالب ستالين بالوجود يف 

 قين، مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل، دفعت تركيا الجمهورية إلى االلتحاق بحلف الناتو.املضي

ليس ثمة شك يف أن انهيار االتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية يف نهاية الحرب الباردة أزاح عن كاهل تركيا عبًئا 
متناقضين من النزاعات التي اندلعت يف  حيوسياسيًّا ثقياًل، ولكن الدولتين لم تلبثا أن وجدتا نفسيهما يف موقعين

األذرية. بمعنى، أن نهاية الحرب الباردة لم تفض بالضرورة إلى نهاية -البلقان خالل التسعينات، ومن الحرب األرمينية
 املواريث الثقافية التاريخية، التي جعلت من البلقان والقوقاز ووسط آسيا ساحات تنافس مديدة بين الدولتين.

نزاعات البلقان بذات املستوى من الحدة التي كانت عليها خالل سنوات تفكك يوغسالفيا الطويلة، ولكن لم تستمر 
تركيا وقفت مع مسلمي البوسنة وكوسوفا الذين كانوا يواجهون الصرب القريبين من روسيا. وبالرغم من أن روسيا 

رني قرةباغ، فإن تركيا لم تزل الحليف العسكري اتخذت موقًفا أكثر عقالنية يف الجولة األخيرة من الصراع ىلع ناغو
واإلستراتيجي الرئيس ألذربيجان. واملؤكد أن موسكو تنظر بعين القلق إلى منظمة الدول التركية، التي جعلت تركيا 

 شريًكا رئيًسا للنفوذ يف دول وسط آسيا التركية، التي تنظر إليها موسكو باعتبارها حديقة خلفية لها.

انيا، لم يكن خافًيا أن تركيا اتجهت نحو تبني موقف معارض للسياسة الروسية منذ أطاحت ثورة شعبية وحتى يف أوكر
. رحبت أنقرة بالنظام الجديد ذي امليول 2014بالرئيس األوكراني املوالي ملوسكو، فيكتور يانكوفيتش، يف أوائل 



، رفضت أنقرة االعتراف بشرعية 2014س/آذار الغربية يف كييف؛ وعندما قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم يف مار
، وقعت تركيا وأوكرانيا اتفاقية تقتضي بتزويد أوكرانيا بسفن كورفيت، ضمن جهود حكومة 2020قرار الضم. يف نهاية 

الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلعادة بناء األسطول األوكراني، وبطائرات تركية مسيرة. واملعروف أن 
التركية لعبت دوًرا رئيًسا يف شهور الحرب األولى ىلع أوكرانيا، السيما يف التعامل مع محاور الهجوم  املسيرات

العسكري الروسي ىلع كييف. وبالرغم من صعوبة التيقن دائًما من املعلومات املتعلقة بالحروب الدائرة، تشير تقارير 
 غربي إلى أوكرانيا.غربية إلى أن تركيا قامت بدور ملموس يف تمرير السالح ال

ليس ثمة شك أن تركيا لم تكن تريد التورط يف الحرب، وأنها لم تزل حريصة ىلع تجنبه. ولكن املؤكد أيًضا أن تركيا 
ال تريد هزيمة أوكرانيا، وال تقبل بضم روسيا ألراض أوكرانية بالقوة. أحد أهم الدوافع خلف املوقف التركي من الحرب، 

اتيجي يف البحر األسود، الذي ظل منذ القرن الثامن عشر ساحة تدافع بين روسيا وتركيا. خالل يتعلق بالتوازن اإلستر
السنوات القليلة السابقة ىلع قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، كان األسطول التركي يف البحر األسود يفوق 

نضواء تحت العلم الروسي بعد ضم شبه األسطول الروسي عدًدا. ولكن، وألن أغلب سفن األسطول األوكراني اختارت اال
جزيرة القرم، انقلب التوازن لصالح األسطوال الروسي. وكان أكثر ما يثير القلق يف أنقرة يف بداية الحرب، أن ينجح 
الجيش الروسي يف السيطرة ىلع ميناء أوديسا األوكراني الرئيس، وتصبح روسيا بالتالي القوة البحرية املهيمنة ىلع 

 ل الشمالي من البحر األسود.طول الساح

اقتصاديًّا، من املؤكد أن وتيرة التبادل التجاري ازدادت بصورة ملموسة يف عشرين عاًما املاضية. تحتفظ تركيا بحصة 
ملموسة يف سوق املنتجات الزراعية الروسية، والبد أن هذه الحصة أصبحت أكبر بعد قيام أغلب الدول األوروبية 

ا. وإلى جانب عمل شركات تركية يف قطاع اإلنشاءات الروسي، تزود تركيا روسيا بجزء ال بفرض عقوبات ىلع روسي
بأس به من حاجاتها من املالبس واملنسوجات. من جهة أخرى، وبالرغم من أن تركيا حريصة ىلع تنوع مصادر الطاقة، 

 لم تزل روسيا املورد الرئيس للغاز يف السوق التركية.

رب عملت ىلع رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. فرضت العقوبات الغربية، وإخراج روسيا واملؤكد، أيًضا، أن الح
من نظام التبادل املالي، سويفت، ىلع مجتمع رجال األعمال الروس البحث عن بلدان وسيطة لتسهيل حركة التجارة 

روسية إلى تركيا يف الشهور القليلة  الروسية، تصديًرا واستيراًدا. وهناك شواهد متضافرة ىلع تدفق رؤوس أموال
املاضية، وتصاعد ملحوظ يف وتيرة تسجيل الشركات الجديدة يف مدن مثل إسطنبول. والبد أن رجال األعمال الروس 
وجدوا يف السوق التركية بالغة الحيوية، ووثيقة الصلة باألسواق األوروبية، مركًزا مالئًما لاللتفاف ىلع العقوبات 

واضح، أن الدول األوروبية، سيما الدول التي تمتعت يشراكات اقتصادية كبرى مع روسيا يف حقبة ما قبل الغربية. وال
الحرب، مثل أملانيا، تدرك طبيعة هذا التحول يف النشاط التجاري الروسي، وأنها تغض عنه النظر ألنه يصب يف 

 النهاية لصالح منتجاتها.

يف املجال االقتصادي ال تعني تغييًرا جوهريًّا يف املوقع الذي تحتله روسيا ولكن هذه التطورات اإليجابية املتالحقة 
يف خارطة العالقات االقتصادية التجارية التركية. تعتمد عجلة االقتصاد التركي بصورة كبيرة ىلع التصدير، مثلها مثل 

مالي جديد، يقوم ىلع -موذج اقتصاديأملانيا والصين. وألن تركيا تمر بمرحلة من التأزم االقتصادي، دفعها إلى تبني ن



-زيادة معدالت الصادرات وتشجيع االستثمارات األجنبية املباشرة، فالبد أن أنقرة قررت اتباع سياسة انفتاح اقتصادي
مالي غير محدودة ىلع روسيا. ولكن روسيا، ومهما بلغ مستوى هذا االنفتاح، لم تتجاوز بعد املرتبة الثامنة يف قائمة 

 كيا التجاريين، بعد كل من أملانيا، وأميركا، والعراق، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.شركاء تر

 

 سياسة مصالح متوازنة ال أكثر

اختارت تركيا الجمهورية، منذ تأسيسها قبل مئة عام، االنضواء يف الفضاء الحضاري الغربي، ولكنها حافظت ىلع 
تهديدات   كبرى. يف النصف الثاني من القرن، ونظرا ملا اعتبرته أنقرةسياسة مستقلة عن القوى االستعمارية ال

سوفيتية، أصبحت تركيا عضًوا كاماًل، وبالغ األهمية، يف حلف الناتو. واملفارقة، أن تركيا اتخذت خطوة االلتحاق 
ياء ثقايف إسالمي بالتحالف الغربي اإلستراتيجي بقرار من حكومة مندريس، التي كانت ذاتها من أشرف ىلع حركة إح

 يف البالد.

حكومة العدالة والتنمية، التي تقود تركيا منذ عشرين عاًما، هي يف الحقيقة امتداد لحكومة مندريس. ولكن، وبالرغم 
من أن حكومة العدالة والتنمية لم تظهر مطلًقا أي توجه للخروج من التحالف الغربي، إال أن الواضح أنها سعت إلى 

استقالالً عن حليفاتها الغربيات، السيما الواليات املتحدة. أحد أسباب هذه السياسة يعود إلى انحسار  اتباع سياسة أكثر
التهديد الروسي، ورغبة العدالة والتنمية يف تعزيز عالقتها بدول الجوار العربي واإلسالمي، سواء يف الشرق األوسط، 

ود إلى إدراك تركيا الجديدة املبكر أن أوروبا لن تعطيها عضوية والبلقان، والقوقاز، أو وسط آسيا. أما السبب اآلخر فيع
 السوق األوروبية املشتركة )االتحاد األوروبي، بعد ذلك(، مهما بذلت من جهود للوفاء بشروط العضوية.

لعربية، ، التي برزت تركيا بعدها مثااًل ُيحتذى لقوى التغيير ا2011خالل السنوات ما بعد اندالع الثورات العربية يف 
أخذت عالقات تركيا الغربية يف التأزم. عدد من الدول الغربية نظر بقدر كبير من القلق إلى توسع النفوذ التركي يف 
الجوار اإلقليمي، وسعي تركيا إلى اتباع سياسة إقليمية مستقلة نسبيًّا. وهذا ما أدى إلى تصاعد الخالف بين فرنسا 

 السلطة يف الدولة العربية الغنية بالثروات النفطية؛ وإلى تخاذل الواليات وتركيا حول مستقبل ليبيا والصراع ىلع
املتحدة عن دعم املوقف التركي يف سوريا؛ وإلى ما اعتبره األتراك تواطًئا غربيًّا مع قوى الثورة املضادة يف مصر 

 وتونس.

املتوسط، وحول املسألة القبرصية،  ومع تصاعد التوتر بين تركيا واليونان حول ترسيم الحدود االقتصادية يف شرق
اصطفت أوروبا والواليات املتحدة إلى جانب اليونان. ولم يكن من اإلنصاف، يف ُعرف أنقرة، أن تقوم واشنطن بإخراج 

الروسية املضادة للطائرات، بالرغم من أن  400-، عقوبة لها ىلع شراء منظومة إس35-تركيا من برنامج الطائرة إف
 إلى التعاقد ىلع املنظومة الروسية إال بعد أن امتنعت الواليات املتحدة عن بيعها نظام الباتريوت.تركيا لم تذهب 

الواضح، ىلع أية حال، أن اعتقاًدا ساد أوساط حكومة العدالة والتنمية خالل العقد الثاني من القرن أن الغرب ال ينظر 
لى جانب النزعة االستقاللية األصلية يف صفوف العدالة إلى تركيا بصفتها حليًفا وشريًكا إال عندما يحتاجها. وإ



والتنمية، وفر هذا االعتقاد بعًضا من التسويغ للتوجه نحو بناء عالقات أوثق مع روسيا والصين، سيما يف املجالين، 
يف  االقتصادي والتقني. ما ال يقل أهمية، أن تركيا وجدت نفسها تقف منفردة يف مواجهة التدخل الروسي املباشر

. وألن التدخل الروسي يف سوريا تزامن مع تدخالت روسية يف شمال وغرب إفريقيا، ومع ضم 2015سوريا يف خريف 
شبه جزيرة القرم، بدا ألنقرة أن روسيا مختلفة تبرز يف اإلقليم، وأن من الضروري تبني سياسة عقالنية للتعامل مع 

 وف أمام الحراك التدخلي الروسي املتسع.روسيا الجديدة، طاملا أن الغرب ليس مستعدًّا للوق

بيد أن هذا ال يعني بالتأكيد أن تركيا تعمل ىلع قطع روابطها الغربية التقليدية، وإلى تبني سياسة توجه شرقي 
إستراتيجي. ما يعنيه أن تركيا تسعى إلى تأسيس عالقة أكثر توازًنا مع أطراف الساحة الدولية املختلفة، تحددها 

 ركية يف الجوار اإلقليمي، وليس رغبات الحلفاء الغربيين.املصالح الت

تحرص أنقرة، ىلع سبيل املثال، ىلع القيام بالواجبات التي تفرضها عضوية الناتو، بما يف ذلك ما يتعلق بأوكرانيا؛ 
نها ليست ولكنها ترفض االلتحاق بالعقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة والدول األوروبية ىلع روسيا، طاملا أ

عقوبات دولية ولم تكتسب قوة القانون الدولي. يف الوقت نفسه، لم تزل تركيا حريصة ىلع الحصول ىلع طائرات 
، بعد أن ُأخرجت تركيا من قائمة 35-املتطورة، التي يعتبرها قادة الجيش التركي بدياًل عن طائرات إف 16-إف

 انتشاًرا وخطًطا، لم يزل ملتزًما بكونه أحد جيوش حلف الناتو.مستحقيها. كما أن الجيش التركي، تسليًحا ونظاًما و

يف املجال االقتصادي، تحافظ تركيا ىلع وجودها يف الساحة االقتصادية العاملية، التي ال يخفى أن القوى الغربية 
لي، رفضت هي صاحبة الدور الرئيس يف تحديد طبيعة حركتها وقيمها. وحتى يف أشد لحظات التأزم االقتصادي واملا

الحكومة التركية فرض قيود ىلع العملية االقتصادية وحركة املال واالستثمار. ويدرك أصحاب القرار يف أنقرة أنه 
مهما تطورت عالقات بالدهم االقتصادية بروسيا والصين، فإن الدول الغربية لم تزل أكبر شركائهم التجاريين، وأكبر 

 من روسيا والصين لم تزل أسيرة حاجتها للتكنولوجيا الغربية. يرتبط مجتمع املستثمرين يف السوق التركية، وأن كالًّ 
 األعمال والصناعة األتراك بصالت وثيقة باألسواق الغربية الرئيسة، كما بالبنوك وصناديق االستثمار واإلقراض الغربية.

لطالب األتراك كل عام إلكمال دراساتهم ترتبط الجامعات التركية بصالت وثيقة مع نظيراتها الغربية، بينما يتوجه آالف ا
العليا يف املعاهد األوروبية واألميركية. ويعمل الفنانون األتراك، يف كافة مجاالت الفنون الحديثة، ىلع أساس من 

       معايير تطورت يف دوائر املوسيقى والدراما والسينما الغربية. 

وأردوغان، وأن الثقة املتبادلة بين الرئيسين أسهمت بصورة ثمة حديث متكرر حول كيمياء عالقة خاصة بين بوتين 
كبيرة يف سلسلة التفاهمات التي توصلت لها الدولتان يف الشهور القليلة املاضية، سواء تلك املتعلقة بالعالقات 

م ينسوا بعد أن الثنائية، أو املتعلقة بتخفيف وطأة الحرب يف أوكرانيا ىلع االقتصاد واألمن العامليين. ولكن األتراك ل
، الذي أودى بحياة العشرات من الجنود 2020هذه الكيمياء لم تقف حائاًل أمام القصف الروسي الدموي يف فبراير/شباط 

 األتراك يف إدلب.

 



الروسية باعتباره وليد تالق مرحلي يف املصالح، -بكلمة أخرى، البد أن ُيرى هذا الدفء املستجد يف العالقات التركية
ًرا عن أي عالقات شخصية خاصة. وألن الساحة الدولية يف طريقها إلى تموضعات جديدة، فقد يستمر وليس تعبي

هذا التالقي لوقت أطول مما قدر له. ولكنه ال يعني، بأي حال من األحوال، انقالًبا إستراتيجيًّا يف عالقات تركيا 
 .التحالفية

 انتهى
 


