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دالالت التوقيت
تــأيت األهميــة الخاصــة لهــذا اللقــاء نظــراً للســياقات اإلقليمية 

والــدويل التــي ســبقته، والتــي تتمثــل يف التايل:

1- ضبــط الخالفــات يف مناطــق الرصاعــات: تصاعــدت حــدة 
ــرة يف ســوريا، خاصــًة يف ظــل  ــن موســكو وأنق ــات ب املواجه
الهجــات التــي تشــّنها روســيا وقــوات النظــام الســوري عــى 
ــا يف إدلــب، حيــث يضغــط الكرملــن  ــن لرتكي املقاتلــن املوال
ــاك، فضــاً عــن القــوات  إلخــراج العنــارص املتطرفــة مــن هن
األجنبيــة كافــة مــن ســوريا، مبــا يشــر ذلــك ضمنــاً إىل القــوات 
الرتكيــة، وهــو مــا عــّر عنــه بوتــن رصاحــة عــر التأكيــد عــى 

رضورة إخــراج القــوات الرتكيــة واألمريكيــة مــن ســوريا. 

كــا تشــهد ليبيــا حــراكاً متناميــاً خــال األســابيع األخــرة 
ــل،  ــمر املقب ــة ديس ــة يف نهاي ــات املرتقب ــتعداداً لانتخاب اس
وعــى الرغــم مــن الشــكوك ال تــزال تهيمــن عــى مــدى 

ــا وروســيا  ــد أن تركي ــة إنجــاز هــذه االســتحقاقات، بي إمكاني
تســعيان إىل تنســيق تحركاتهــا للحفــاظ عــى مكتســباتها 
هنــاك، وال يختلــف األمــر كثــراً فيــا يتعلــق مبلــف الــراع 
األرمينــي – األذربيجــاين، والــذي شــهد بــوادر لعــودة التوتــر 

مــرة أخــرى.

ــر يف  ــد التوت ــة: تصاع ــة – األمريكي ــات الرتكي ــر العالق 2- توت
العاقــات الرتكيــة – األمريكيــة خــال الفــرتة األخــرة، وهــو ما 
وضــح يف تهديــد الواليــات املتحــدة مؤخــراً بفــرض عقوبــات 
جديــدة عــى تركيــا، حــال قيامهــا بــراء دفعــة جديــدة مــن 
نظــام الدفــاع الجــوي الــرويس “إس – 400”، مــا فاقــم حــدة 
التوتــر واالنقســام بــن واشــنطن وأنقــرة. ومــن ثــم يبــدو أن 
أردوغــان كان يســعى لتوظيــف اللقــاء ببوتــن للضغــط عــى 
اإلدارة األمريكيــة قبــل اللقــاء املرتقــب بــن أردوغــان وبايــدن 
ــر  ــا يف أكتوب ــن يف روم ــة العري عــى هامــش قمــة مجموع

الجــاري.
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اجتمــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، فــي 29 ســبتمبر 2021، مــع نظيــره الروســي فالديميــر بوتين، 
فــي مدينــة سوتشــي الروســية، وذلــك للمــرة األولــى منــذ مــارس 2020، واســتغرق االجتمــاع قرابــة ثــالث 
ســاعات. ولــم يعقــد أردوغــان وبوتيــن فــي ختــام االجتمــاع مؤتمــرًا صحافيــًا مشــتركًا، خالفــًا للبروتوكــوالت 
التــي يتبعهــا الكرمليــن فــي الزيــارات المماثلــة، كمــا لــم يصــدرا بيانــًا ختاميــًا يشــير إلــى التوصــل إلــى اتفاقــات 

جديــدة، فــي مؤشــر علــى إدراك الكرمليــن محدوديــة التفاهمــات التــي تمــت بيــن الجانبيــن. 

ابتــزاز واشــنطن: دالالت التوافقــات المبدئيــة بيــن بوتــن وأردوغــان حــول ســوريا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1359، 04 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ملفات متشابكة
ــة،  ــد مــن امللفــات الخافي ــاوال العدي ــن تن ياحــظ أن الجانب
غــر أن امللــف الســوري كان أهــم هــذه امللفــات عــى 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــاق، وه اإلط

1- مقايضــة اإلرهــاب باإلرهــاب يف ســوريا: كثــف الجيشــان 
الــرويس والســوري مــن رضباتهــا الجويــة حــول إدلــب خال 
األســبوع املــايض يف محاولــة الســتباق املحادثــات بــن بوتــن 
وأردوغــان، وإرســال الكرملــن رســالة إىل أنقــرة بــرورة 
عودتهــا لالتــزام بإبعــاد اإلرهابيــن، عــى نحــو مــا وضــح يف 
ــروف، وعــدم  ــة الروســية، ســرجي الف ــر الخارجي إعــان وزي
ــب،  ــد يف إدل ــض التصعي ــأن خف ــا بش ــا التزاماته ــذ تركي تنفي
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــن املعارض ــة ع ــات اإلرهابي ــل الجاع وفص
ضــان أمــن جانبــي الطريــق الــدويل املعــروف باســم “إم 4”.

ونجحــت روســيا يف الحصــول عــى تأكيــدات مبدئيــة مــن 
تركيــا بذلــك، فقــد أوضــح املتحــدث باســم الرئاســة الروســية، 
دمييــرتي بيســكوف يف أعقــاب اللقــاء بــن الرئيســن، أن 
ــا  ــق اتفاقاته ــدا رضورة تطبي ــرويس أك ــرتيك وال ــن ال الرئيس
ــة  ــارص اإلرهابي ــن العن ــب م ــة إدل ــاء محافظ ــوص إخ بخص

ــاك. ــة هن املتبقي

ويف املقابــل، كشــف أردوغــان أنــه طالــب روســيا بتنفيــذ 
االتفاقــات التــي تــم التوصــل إليهــا معهــا بشــأن إنهــاء 
وحــدات   – الكردســتاين  العــال  “حــزب  تنظيــم  وجــود 
ــدات  ــظ أن وح ــوريا. وياح ــايب بس ــعب” اإلره ــة الش حاي
ــة تســيطر عــى أقــى شــال رشق  ــة الشــعب الكردي حاي
ســوريا مدعومــة بالوجــود األمريــي. وتصنفهــا تركيــا كتنظيــم 
إرهــايب، نظــراً الرتباطهــا بحــزب العــال الكردســتاين، املصنــف 
ــذ  ــورط يف تنفي ــه ت ــك، نظــراً ألن ــم إرهــايب كذل ــا كتنظي لديه

ــاك.  ــة هن ــات اإلرهابي ــن العملي ــدد م ع

ــريك  ــم رويس – ت ــور تفاه ــن تبل ــبق ع ــا س ــف م ويكش
مبــديئ باســتعداد تركيــا إلخــراج اإلرهابيــن مــن أدلــب، 
ــة  مقابــل ضبــط روســيا والحكومــة الســورية وحــدات حاي
الشــعب الكــردي. ونظــراً ألن مناطــق ســيطرة األكــراد يف 
ــن  ــكو ل ــإن موس ــة، ف ــوات األمريكي ــا الق ــر به ــوريا تنت س
تكــون قــادرة عــى تنفيــذ الجــزء الخــاص بهــا مــن الصفقــة، 
ــن واشــنطن وموســكو حــول  انتظــاراً للتوصــل لتفاهــات ب
انتشــارها العســكري هنــاك، والــذي يعقبــه اتفــاق آخــر بــن 
األكــراد والحكومــة الســورية عــى انتشــار الجيــش الســوري 
األكــراد، وتقديــم دمشــق ضانــات  يف مناطــق ســيطرة 

ألنقــرة بــأال تنتــر يف هــذه املناطــق عنــارص حــزب العــال 
الكردســتاين. 

وياحــظ أن مثــل هــذا التفاهــم بــن األكــراد والحكومــة 
الســورية ليــس مســتبعداً، بــل أن واشــنطن نفســها تدعمــه، 
إذ إن بريــد ماكجــورك، منســق شــؤون الــرق األوســط 
وأفريقيــا يف مجلــس األمــن القومــي األمريــي، يحــث األكــراد 
عــى التوجــه أكــر سياســياً وعــر الطاقــة نحــو نظــام دمشــق 
وروســيا، مــا عرضــه النتقــادات مــن قبــل الجمهوريــن بأنــه 

يســعى لتســليم ســوريا بالكامــل إىل روســيا. 

أردوغــان  ســعى  واشــنطن:  مــع  الحســابات  تصفيــة   -2
ــات املتحــدة بســبب تطمــن  ــة الحســابات مــع الوالي لتصفي
املتحــدة مؤخــراً ألكــراد ســوريا، وتأكيدهــا أن  الواليــات 
ــة إلنهــاء التعــاون مــع أكــراد  واشــنطن ليســت لديهــا أي ني
ســوريا، ولذلــك شــن أردوغــان هجومــاً عــى تركيــا عــر 
ــات املتحــدة مغــادرة هــذا املــكان  ــه “عــى الوالي تأكيــده أن
وتركــه للشــعب الســوري عاجــاً أم آجــاً”، كــا وصــف 
ــرق األوســط  ــد ماكغــورك، منســق شــؤون ال ــان بري أردوغ
ــر  ــا يف مجلــس األمــن القومــي األمريــي، بأنــه “مدي وأفريقي
اإلرهابيــن”، نظــراً ألن أنقــرة تعتــره يدعــم بوضــوح مقاتــي 

ــة. ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي وح

3- عــدم اإلعــالن عــن صفقــة عســكرية جديــدة: أشــار 
الرئيــس الــرتيك يف 24 ســبتمر 2021، إىل أن تركيــا مــا زالــت 
ــٍد  ــخ إس400-، يف تح ــن صواري ــة م ــة ثاني ــزم رشاء دفع تعت
رصيــح لواشــنطن، مؤكــداً أنــه ال ميكــن ألي دولــة أن تتحكــم 

ــرة. ــات أنق يف ترف

ومــع ذلــك مل يســفر اللقــاء عــن إعــان أنقــرة أي صفقــة 
ــة أردوغــان يف  ــدة مــع روســيا، وهــو مــا يــؤرش إىل رغب جدي
ــات  ــرض عقوب ــه بف ــي هددت ــنطن، والت ــاب واش ــدم إغض ع
إن أقــدم عــى هــذه الخطــوة، خاصــة أنــه يتطلــع إىل لقــاء 
ــو  ــهر، وه ــذا الش ــن ه ــة العري ــش قم ــى هام ــدن، ع باي
مــا يعنــي أنــه اليــزال يعــول عــى التوصــل لتفاهــم معــه يف 

ــة.  ــات الخافي امللف

صــدرت روســيا خــال  االقتصــادي:  التعــاون  تعزيــز   -4
التســعة شــهور األوىل مــن 2021 حــوايل نصــف واردات الغــاز 
ــة  ــل يف املحط ــدء العم ــن ب ــان ع ــم اإلع ــا ت ــا، ك إىل تركي
ــة الروســية  ــوم مجموعــة روســاتوم النووي ــي تق ــة الت النووي

ــام 2023. ــال ع ــا، خ ــوب تركي ــو جن ــا يف أكوي ببنائه

وارتفعــت التجــارة بــن البلديــن يف التســعة أشــهر األوىل 
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ــرتة  ــة بالف ــك مقارن ــن 50%، وذل ــر م ــو أك ــن 2021 بنح م
ــط  ــس فق ــي لي ــا يعن ــو م ــايض، وه ــام امل ــن الع ــها م نفس
ــي  ــم الت ــادل التجــاري بينه ــض الخســائر يف حجــم التب تعوي
حدثــت خــال عــام الوبــاء، بــل زيــادة حجــم التبــادل 

ــن %30. ــر م ــاري بأك التج

ــة  ــرتة املقبل ــال الف ــا خ ــب تركي ــك، ترغ ــى ذل ــاوة ع ع
ــد اســتحوذت  ــا؛ فق ــروس إليه ــدد املســافرين ال ــادة ع يف زي
روســيا عــى أعــى عــدد مــن الســياح القادمــن إىل تركيــا عــام 
ــا،  ــن ســائح رويس إىل تركي ــث توجــه نحــو 7 ماي 2019؛ حي
وذلــك قبــل أن يتســبب الوبــاء يف توقــف الســفر إىل الخــارج 

بشــكل كبــر، وإلحــاق الــرر بقطــاع الســياحة الرتكيــة.

5- اســتمرار التنســيق حــول إقليــم قــره بــاغ: وصــف بوتــن 
املحادثــات مــع نظــره الــرتيك بأنهــا كانــت “إيجابيــة ومفيــدة 
للغايــة”، كــا أشــاد بعمــل املركــز الــرويس – الــرتيك الخــاص 
بــن  الحــدود  النــار عنــد  بالرقابــة عــى وقــف إطــاق 
أذربيجــان وأرمينيــا، ويــرى بوتــن يف ذلــك التعــاون مــع 
ــأن  ــن بش ــف الطرف ــيق مواق ــتقرار وتنس ــاً لاس ــا ضان تركي

ــة.  ــق املصالح ــة إىل تحقي ــدة الرامي ــوات الجدي الخط

6- ضبــط العالقــات الرتكيــة – األوكرانيــة: أكــد الناطــق باســم 
الكرملــن دميــرتي بيســكوف أن موســكو تعــر اهتامــاً 
لتعــاون كييــف وأنقــرة يف املجــال العســكري، ألنهــا ال تريــد 
أن “يســتخدم الســاح الــرتيك الســتهداف ســكان دونبــاس 
ناطقــة  أغلبيــة  تســكنه  الــذي  أوكرانيــا”،  بجنــوب رشق 
ــم  ــن يف تحجي ــة الكرمل ــؤرش إىل رغب ــا ي ــو م ــية، وه بالروس
التعــاون الــرتيك – األوكــراين العســكري، والــذي تــراه مهــدداً 

ــاك. ــا هن ملصالحه

ــيا  ــا وروس ــن تركي ــات ب ــظ أن التفاه ــة، ياح ويف النهاي
انحــرت بشــكل كبــر يف امللــف الســوري، كــا ياحــظ أنهــا 
ذات طبيعــة مؤقتــة؛ إذ إن أردوغــان مل يتجــاوز الخطــوط 
الحمــراء األمريكيــة بإبــرام صفقــة جديــدة مــن نظــم الدفــاع 
الجــوي “إس 400”، يف مــؤرش عــى أنــه اليــزال يراهــن عــى 
ــازالت  ــم تن ــات مــع واشــنطن مــن دون تقدي تحســن العاق
كبــرة، بــل ســعى للتوصــل لتفاهــات مبدئــة مــع موســكو 
حــول ســوريا، وذلــك انتظــاراً للقائــه املرتقــب مــع بايــدن يف 
ــة  ــل لصفق ــا للتوص ــعى خاله ــي سيس ــن، والت ــة العري قم
أفضــل مــع بايــدن، تضمــن املصالــح الرتكيــة، وتجنــب أنقــرة 

ســحب اإلرهابيــن مــن إدلــب، وخســارة نفوذهــا هنــاك.
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