العدد  18 • 81نوفمبر 2022
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اجتماع “بيرنز-نارشكين” يشير لمكاسب
تركيا الجيوسياسية من حرب أوكرانيا
الحدث
عقـد مديـرا االسـتخبارات األمريكيـة والروسـية اجتماعـا نـادرا ،اإلثنيـن  14نوفمبـر تشـرين ثانـي،
فـي تركيـا ،حيـث نقـل “وليـام بيرنـز” مديـر وكالـة االسـتخبارات المركزية (سـي آي إيه) والسـفير
األمريكـي السـابق فـي موسـكو إلـى نظيـره الروسـي “سـيرغي ناريشـكين” رسـالة تحـذر مـن
“عواقب اسـتخدام روسـيا أسـلحة نووية ومخاطر التصعيد على االسـتقرار االسـتراتيجي” ،وفق
مـا قـال المتحـدث باسـم مجلـس األمـن القومـي بالبيـت األبيـض ،وشـدد المصـدر نفسـه على أن
بيرنـز “ال يجـري مفاوضـات مـن أي نـوع” وال “يبحـث تسـوية للحـرب فـي أوكرانيـا” ،مضيفـا أنـه
تـم إبلاغ األوكرانييـن مسـبقا باالجتمـاع ،فيمـا أعلـن الكرمليـن أن المحادثـات تمـت “بمبـادرة مـن
الجانـب األمريكـي” ،وهـو اللقـاء األعلـى تمثيل ًا على المسـتوى الرسـمي بين البلديـن ،منذ الغزو
الروسـي ألوكرانيا.

التحليل :وساطة تركيا قد تمنحها مكاسب طويلة األجل
ال يمثل هذا اللقاء مفاجأة كاملة بعد أن تم الكشـف عن مباحثات أجريت مؤخرا بين مستشـاري
األمـن القومـي فـي البلديـن ،كمـا أنـه فـي ضـوء مـا أعلنـه الجانبـان ،يتعـزز مـن االسـتنتاجات
الرئيسـية التـي نرجحهـا حتـى اآلن ،والتـي تتلخـص في أن المحادثات األمريكية الروسـية مازالت
فـي مراحـل مبكـرة ،وتتمحـور بصورة أساسـية حول ضبط حدود اسـتمرار الصـراع وليس حول
أجنـدة إنهائه ،خاصـة تجنـب التصعيـد النـووي من قبل روسـيا وتجنب إمـداد الواليات المتحدة
ألوكرانيـا بأسـلحة هجوميـة ،مثـل الصواريـخ ،تهدد الداخل الروسـي.

صفحة 3 - 1

وبينمـا سـيكون بمقـدور واشـنطن دفـع كييـف للبـدء فـي مفاوضـات مـع موسـكو ،فـي ظـل
المخـاوف األوروبيـة مـن أن تفاقـم الصـراع سـيقود إلـى ركـود اقتصـادي طويـل وربمـا تفـكك
وحـدة الموقـف الغربـي ،فسـيظل مـن غيـر المرجـح أن تُ سـفر أي مفاوضـات محتملـة بيـن
الجانبيـن الروسـي واألوكرانـي عـن اتفـاق نهائـي فـي المدى القصيـر ،كما أنه مـن غير المرجح
أن نـرى قريبـا تراجعـا فـي الدعـم الغربـي ألوكرانيـا اقتصاديـا وعسـكريا.

ســـيـــاقـــات
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يتبع:

التحليل :وساطة تركيا قد تمنحها مكاسب طويلة األجل

من جهة أخرى؛ يسـلط انعقاد االجتماع الرفيع في تركيا الضوء على المكاسـب الجيوسياسـية
التـي تجنيهـا أنقـرة جـراء مـا تسـميه “سياسـة متوازنـة” تجـاه الحـرب فـي أوكرانيـا ،حيـث نجحـت
تركيـا مؤخـرا فـي إعـادة روسـيا إلـى اتفاقيـة نقـل الحبـوب ،والتـي توسـطت فيهـا أنقـرة بصـورة
أساسـية ،وهـو مـا عـزز مـن وضـع الرئيس التركـي “أردوغان” كوسـيط قوي بين الغـرب و”بوتين”
أيضا في التوسـط في تبادل رفيع المسـتوى لـ
قبل ذلك؛ وفي سـبتمبر/أيلول ،سـاعد “أردوغان” ً
 270سـجينً ا بين روسـيا وأوكرانيا ،لذلك؛ لم يكن من المفاجئ أن يكون الرئيس التركي على الالئحة
المحـدودة للزعمـاء الذيـن اجتمـع بهـم “بايـدن” خلال قمة مجموعة العشـرين.
يواكـب هـذا الـدور المتنامـي مـع روسـيا ،اسـتمرار الدعـم التركـي ألوكرانيـا ،وتنامـي النفـوذ
التركـي اإلقليمـي عمومـا ،فباإلضافـة لإلمـداد العسـكري التركـي ألوكرانيـاّ ،
تسـلمت بولنـدا الشـهر
 ،”2فيمـا وقعـت وزارة الدفـاع الجورجيـة
المنصـرم أولـى منظومـات مسـيرات “بيرقـدار تـي بـي ،”2
اتفاق ًا مع شـركة تشـغيل المصانع العسـكرية والترسـانات التركية المسـاهمة “أسـفات” السـتيراد
مدرعـات ،وهـو مـا يفتـح المجـال لنفـوذ جيوسياسـي تركـي أوسـع فـي أوروبـا ،فـي عصـر مـا بعـد
حـرب أوكرانيـا ،كقـوة تعـادل فـي مواجهـة مـا تعتبـره هـذه الـدول تهديـدا روسـيا ألمنهـا.
وال يتوقـف الطمـوح التركـي علـى االسـتفادة مـن هـذا الموقع بين روسـيا والغـرب على الحرب؛
إذ يعمـل المسـؤولون األتـراك علـى خطـة لتحويـل البلاد إلـى مركـز دولـي لتـداول الغـاز الطبيعـي
مـن عـدة مصـادر ،تبـدأ مـن الحصـول علـى حقـوق إعـادة بيع الغـاز الروسـي وإعادة تصديـره ،وهو
المقتـرح الـذي طرحـه الرئيـس الروسـي بالفعـل علـى نظيـره التركـي ،لكـن أنقـرة تخطـط ألبعـد مـن
هـذا ،حيـث تطمـح لمـزج الغـاز الروسـي مـع غـاز بلـدان أخـرى مثـل أذربيجـان وإيـران والعـراق ،وربمـا
“إسـرائيل” ،وإعـادة بيعـه إلـى أوروبـا والمشـترين اآلخريـن ،وهـذا يتطلـب بطبيعـة الحـال اسـتمرار
التفاهمـات مـع روسـيا فحسـب ،وفـي نفـس الوقـت الحفـاظ علـى عالقـات وثيقـة مـع الـدول
األوروبية.
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