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ظلت العالقات الكردية-الروسية رهينة بمعادالت موسكو في الشرق األوسط (الجزيرة)

الحقبة اإلمبراطورية :مرحلة تأسيس العالقات البينية*
تعود بدايات العالقات المباشررربي برو يا ررررا ا ررراا لبد رررةا الةايي رل رلب البل ال باب البا ررررل-اإليبانرل (الفاي ررررل
اال باب البا رررل -الةبلرل (العثمانرل في نهايل اللب الثامو عشررب ابدايات اللب الةا ررر عشرربج ار الاصت ا ت ررا ت
األالب برو يا ررررررا ااأللباد نةرجل قةباب العملرات العسرررررابيل مو األياتررررري الةي لا يلطنها األلباد .ثم ما لب ممثلو
اإلمبباطوييل البا رل أ خفضوا مسةوى ات ا تهم مر المفااترو األلبادج في الفةبي ما برو  1805-1804لةلة بج
بشال أ ا يج علب م اا ت تما اراد األلباد في ال باع البا ي-الفاي ي االبا ي-الةبلي (. 1

ضا عو الرلل أ المجةمعات الابديل الم لرل االدت نفسها
باإلتافل رلب ما تلدمج فإ اهةمام يا را باأللباد لا نات ًجا أي ً
تعرش تمو اداد األقالرم الةي بسطت علرها اإلمبباطوييل البا رل رطبتها ( . 2فلد لانت النظبي البا رل لةلك المنطلل
مؤ سلج في الملام األالج علب يؤيل عسابيل ا ةباترجرل مفادها أ فبض السرطبي علرها يضموج عملراج الةأثرب علب لامل
منطلل الشبق األا ط .امو ناارل أخبىج فإ تلك المنطلل مثلت موقعًا مةلد ًما في "أيض العدا" تأتي منه تهديدات مسةمبي
لألقالرم البا رل في منطلل اللوقاز مو قبل تبلرا ابالد فايس المةعطشةرو آنذاك لالنةلامج الذلك مو رنجلةباج ثم الًا مو
ألمانراج اهما أببز منافسي يا را في الشبق األا ط .لاوج امر هذاج فإنه

ينبغي أ يغرب عو الذهو أ العالقات مر

األلباد لم تاو تمثل أالويل علب أالندي السرا ل ال ايالرل البا رل في اللب الةا ر عشب ار يصدت ال اومل اللر بيلج
أا ً ج معظم موايدها مو أالل دعم المجةمعات السالفرل في أايابا الشبقرل .اثانرًاج فأل األناتول الشبقرل لانتج خالل
البل الع وي الو طبج م ل اهةمام يا ي بسبب الرلل الةواالد الوا ر لممثلي الدال المسر رلج اخاصل األيموج علب
أياترها .اهاذاج فإ العالقات البا رل-الابديل لانتج باأل اسج ت ةلف مر اخةالف المعطرات علب أيض الواقرج ثم
الةسبت تدييجرا شال الةعاا ق رب المدى خالل فةبات ال باب في الغالب.
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في نفس الوقتج ابلطر النظب عو الرلل أ نةائج ال باب البا رل-الةبلرل االبا رل-اإليبانرل أ همت في قرام ابلات
الة بي الوطني لأللبادج فإ الفشل الذي عانت منه ال اومل المبلزيل الةبلرلج في أعلاب ال باب البا رل-الةبلرل في
اللب الةا ر عشبج أ هم في تشارل صويي اإلمبباطوييل البا رل باعةبايها مو قام بة بيب األلبادج الذيو ظلوا تابعرو
للبا طويللج ار لا ا مرا فلطج رلب الباب العالي في تبلرا .هذاج الانت المعايتل الابديل (لل اومل المبلزيل الةبلرل
قد م ت لبا را بإشباك األلباد في أعمال قةالرل مشةبلل تد األتباكج اذلك باعةبايهم الفاص مؤقةرو لبا را في اقت
ال مالت المسةمبي .لاو امر ذلكج فإ م اا ت قادي ا نةفاتات الابديل البامرل إلقامل قنوات ات ال مر يا را مو أالل
ال

ول علب دعمها أثبةت في نهايل المطاف عدم فعالرةها.

تمثل ا نةفاتل الابديل المندلعل في عام 1880ج ببعايل الزعرم الديني النافذج الشرخ عبرد هللاج أببز مثال اي علب ذلك .فلد
لا مؤتمب الزعماص األلبادج الذي بق الثوييج قبي رنشاص رمايي لبديل مسةللل لةمارو األلباد اإليبانررو ااألتباك مو
ا ت اد داخلهاج الا مو المفةبض -افلًا ل طل األلباد -أ ت بح هذه المنطلل منطلل ال ام الذاتي لهمج لاو المثرب لالهةمام
أ أص اب تلك المبادييج الذيو اعةمداا علب مساعدي اللوى الغببرلج ااالوا ال

ول علب دعم يا را مو خالل رالباص

ات ا ت مر اللن ل البا ي في أيتبامج ثم مر نائب اللن ل في مدينل فا ( 3ج أما الشرخ عبرد هللاج فلد قال ارنها" :مو
األفضل أ نلف رلب الانب األ د بد ً مو أ ناو مر الثعلب"(. 4
ااصل األلباد مغازلةهم للباسج اقد لا بإماا المالاظروج منذ العام 1905ج أ يبصداا ذلك الة ول الذي اللةه ال بلل
الوطنرل الابديل علب أياتي اإلمبباطوييل العثمانرل .اقد أدى ذلكج في نهايل األمبج رلب بدص األلباد ريالص اهةمامهم لبا را
مةوقعرو ال

ول منها علب الدعم امن هم فبصل لبدع السلطات الةبلرل .فاا أ عمل األتباكج بشال خاصج علب نشب

شائعات تة دث عو عالقل تببط برو نراو س الثاني االشعب الابدي ( . 5ثم لا أ تلدم عدد مو الزعماص األلبادج لا
مو أببزهم :لوي اسرو باشا االشرخ عبد اللديبج بطلب رلب يا را يلةباو فره تم لامل لبد ةا رلب السلطات البا رل
(. 6
لاوج ااةب أثناص ال بب العالمرل األالبج فإ السلطات اللر بيل لم تاو تسمح بأي شال مو أشاال ا

ةلالل السرا يج لرس

ضا؛ فلد لانت تنوي تم لامل شبق األناتول رلب اإلمبباطوييل البا رل .ابالبغم مو الرلل
فلط لأللبادج بل لأليمو أي ً
لبربا مو ممثلي اإلدايي اللر بيل تجاابوا بشال ريجابي مر مناشدات األلباد اأي لوا طلبات رلب ا بطب بويغ
أ عدد ًا ً
مو أالل ال

ول علب الدعمج ر أ اإلدايي اللر بيل لم تاو تبى تبايي في تطويب العالقات البا رل-الابديل خاصل

اأنها قد تةسبب في ا ول تدهوي لبرب في العالقات البا رل-العثمانرل االعالقات البا رل-اإليبانرل علب اد واص.

أتباع السوفيت
غربت نهايل ال بب العالمرل األالب اما أعلبها مو ثويي يا رل تواله دفل السرا ل الابديل؛ ف الل السنوات األالب مو عمب
ا ت اد السوفرةيج لانت البغبل في بناص عالقات مر تبلرا أهم باثرب مو دعم ال بلات ا نف الرل الابديل (. 7
عبفت العالقات السوفرةرل-الابديل زخ ًما الديدًا علب ال بب العالمرل الثانرلج الا ذلك مبتب ً
طا ب بلل المال م طفب
الببزاني .لانت تلك البل يماو تسمرةها بـ"ال لبل الذهبرل للعالقات السوفرةرل مر األلباد" .في العام 1946ج عببت ف ائل
لبديل تابعل لم طفب الببزاني ال داد اإليبانرل-السوفرةرل امو ثم بدأت في تللي تدييبات عسابيل ت ت رشباف األالهزي
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األمنرل ال اومرل لالت اد السوفرةي .افي ملابل تلديمهم المساعدي إل لاط ااومل نويي السعرد في العباقج قدم أمرو اللجنل
المبلزيل لل زب الشروعي السوفرةيج مر ائرل و لوفج لأللباد اعدًا بالمساعدي مو أالل رنشاص المهوييل لبديل عند نلطل
الةلاص ال داد المشةبلل لال مو تبلرا ا وييا االعباق اريبا ( 8ج غرب أ تلك الوعود لم تة لق.
بعد ا نلالب العسابي الذي اقر في بغدادج في  14يولرو/تموز عام 1958ج صعد الجنبال عبد الابيم قا م رلب دي ال ام
في العباق ااتبر را ل تلايب مر ا ت اد السوفرةي أدت رلب رببام لسلل مو المعاهدات معه .ثم قبي قا م رعادي تسلرح قوات
الجرش العباقيج افي خبيف العام 1959ج أببم عدد ًا مو ا تفاقرات مر ا ت اد السوفرةي تلضي بةلديم السوفرت أ ل ل
اعةادًا عسابي ا للعباقج باإلتافل رلب توفرب الةدييب للضباط اال بباص الةلنررو العباقررو داخل ا ت اد السوفرةي .في نفس
الوقتج انس ب العباق مو معاهدي الةعاا األمني المشةبك االعالقات الثنائرل الةي لانت تببط بالده بببيطانراج لما انس ب
ضا مو ا تفاقرات العسابيل مر الو يات المة دي األمربلرل .اهاذاج أدى هذا الةلايب العباقي-السوفرةي رلب خلق
العباق أي ً
ااقر الديد باتت معه العالقات السوفرةرل-الابديل مجمدي.
لنةرجل لما تلدمج األ قا م لم ياو يبغب في يؤيل ما تبلب مو األلباد أقوياصج فلد بادي في العام  1960رلب اتهام الببزاني
بالةآمب تد الجمهوييلج اقد ادث ذلك أثناص الم ادمات الةي الدت برو مناصبي ال زب الديملباطي الابد ةاني االلبائل
المناهضل له .الا أ أدت تلك األاداث رلب اند ع ابب ا ةمبت ما برو  1963-1961تشالت أثناصها مرلرشرا
البرشمبلل الابديلج األ ال اومل السوفرةرلج لانت تولي اهةما ًما للةعاا مر النظام العسابي العباقيج فلد فضلت عدم تلديم
الدعم لأللباد الفاص "األمس" في صباعهم مر عبد الابيم قا م (. 9
لم تةغرب را ات ا ت اد السوفرةي تجاه األلباد ار ا ةمبت علب اتربي مماثلل خالل فةبي اام صدام اسرو للعباق .ففي
بعض األارا (في فةبي السبعرنات علب برل المثال ج لعب ا ت اد السوفرةي داي الو رط برو الببزاني االسلطات في بغدادج
اهو ما تم ض عنه طبح ال اومل السوفرةرل فابي منح لبد ةا العباق اا ًما ذاترا تم تنفرذه في العام 1974ج غرب أ ذلك
لم ي ل "المسألل الابديل" .افي علد الثمانرناتج ات ذت اللرادي السوفرةرلج مبي أخبىج موقفًا معةد ً مو اللضرلج ار لانت
مهةمل بةطويب العالقات مر السلطات في بغداد.

روسيا الحديثة :حكومات جديدة وأساليب معالجة قديمة
سايا مهما في اهةمامها بمنطلل الشبق األا ط عمو ًما اباللضرل
بعد انهراي ا ت اد السوفرةيج شهدت السرا ل البا رل ان
ً
الابديل علب االه ال

وص .لاوج امر ذلكج فلد ا ةمبت اللرادي البا رل في انةهاج نفس األ الرب الةاةرارل لة دي

تعاطرها مر "المعطب الابدي" االعل موقفها منه مةسااقًا مر الفةبات الةي تبدا فرها مضطبي للةوصل رلب توافق مر بلدا
منطلل الشبق األا طج افي ملدمةها تبلرا .اقد تم اتباع نفس هذا الةاةركج في االةرو علب األقلج منذ تأ رس الدالل البا رل
ال ديثل.
لانت ال الل األالب مبتبطل بوتر عبد هللا أاالال في نهايات علد الةسعرنات مو اللب الماتي .ارنها لا زعرم ازب
العمال الابد ةاني قد اصل رلب مو او عو طبيق ا ة دام اثائق فب مزاييج امو ثم تلدم بطلب رلب السلطات البا رل
لمن ه اق اللجوص السرا ي .لا أاالال يعةمد ارنها علب تالقي اهةمام لل مو يا را البد ةا بمنطلةي ب ب قزايو
ضا اا ًما" منح أاالال اق اللجوص
االشبق األا طج غرب أ يئرس الوزياص في ارنهاج يفغرني ببيمالوفج يفض "يف ً
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السرا يج اذلك بالبغم مو ت ويت  299نائ ًبا في مجلس الداماج مو أصل  300نائب في اللسل الببلما المنعلدي بةاييخ
البابر مو نوفمبب/تشبيو الثاني عام 1998ج ل الح أاالال ج الم يسجل ارنها وى امةناع نائب اااد عو الة ويت
( . 10امر ذلكج فلد اعةببت ااومل ببيمالوف أ تدهوي العالقات البا رل-الةبلرل قد تاو له تداعرات لبرل بالنسبل
لمو او ألثب مو الةداعرات الةي قد تنجم عو يفضها الةعاا الوثرق مر األلباد .باإلتافل رلب ذلكج فلد أصبح قباي مو او
في قضرل أاالال الز ًصا مو ا تفاق مر أنلبيج الةي لم تاةف فلط بةلديم دعم مالي اطبح صفلات علود مبب ل ل الح يا راج
ضا بوقف دعمها لالنف الررو الشرشا في شمال اللوقاز.
بل تعهدت أي ً
أما ال الل الثانرلج االةي تلل اتو ًاا عو ابلةهاج المةعللل بةوظرف "المعطب الابدي" مو قبل اللرادي البا رل في العالقات
ال ةي تببطها بةبلراج فةةمثل في ااقر العالقات برو البلديو في أعلاب اادثل ر لاط اللاذفل البا رل  SU-24في شهب
نوفمبب/تشبيو الثاني عام  . 2015فعلب الجانب البا يج قادت تلك ال ادثل رلب رطالق املل رعالمرل اا عل هدفت رلب
تشويه السرا ل الةبلرل تجاه األلبادج ار باتت الة بي ات الب مرل البا رل

تجد اب ًالا في ا ة دام عبايات مو قبرل

"اإلبادي الجماعرل لأللباد"( 11ج في ارو بثت قناي "يا را الروم" الملببل مو النظامج عددًا مو الوثائلرات الةي تاشف عو
البائم ادعت أ أنلبي ايتابةها تد األلباد (. 12
يجدي الةذلربج في هذا السراقج بأنه قبل أاداث نوفمبب/تشبيو الثاني 2015ج لم ياو الموقف الةبلي يُ وي علب أنه "ربادي
الماعرل" بل لا يوصف بـ"األزمل في تبلرا"( . 13أما افةةاح أال ماةب تمثرلي لابد ةا

وييا علب مسةوى العالم في

مو اوج في شهب فببايب/شباط مو عام 2016ج فرعود رلب نفس تلك ال لبل مو تاييخ العالقات برو البلديو (. 14
ً
لامال ألذيبرجا في صباع ناغوينو
مو الانبهاج لثفت تبلرا را ةها في النوب اللوقاز .ابمساعدي أنلبيج الةي قدمت دع ًما
لاياباخج اندلعتج في الثاني مو أببيل/نرسا عام 2016ج اشةبالات مسل ل علب خطوط الةماس .لم تاو "ابب األيام
األيبعل" تلك لةالئم يا راج الةي ااالت أثناص هذا ال باع لعب داي الو رط الا لديها يغبل اات ل في ال فاظ علب
الوتر اللائمج ار ر أي تطوي لألاداث اول ناغوينو لاياباخج واص ألا ل الح أيمرنرا أم ي ب في م ل ل أذيبرجا ج
لا

رعبض مواصلل مو او فبض تأثربها في منطلل النوب اللوقاز لل طب.

لانت نةرجل ما تلدمج أ قبي لل مو يالب طرب أيداغا افالديمرب بوتروج خالل للائهما في انت بطب بويغج في
يولرو/تموز 2016ج تطبرر العالقات البا رل -الةبلرل .فباإلتافل رلب ا ةعادي العمل علب المشايير المشةبلل برو البلديوج
خفضت أنلبي أنشطةها في اللوقاز في ملابل تجمرد مو اوج مبي أخبىج عالقاتها باأللباد .بدا ذلك اات ً ا في توص تباالر
أنشطل ماةب لبد ةا

وييا في مو اوج الذي بات ا ةمباي االودهج مر ما يعانره مو نلص في الةمويلج م ل تشارك

مةابي في .2017
هاذا رذ ج ظلت را ل ال مت في الةعاطي مر األلباد أالويل بالنسبل لللرادي البا رلج ا يزال ذلك مسةمبا رلب يومنا هذا.
الما أبا عنه ا

ةفةاص اول ا ةلالل لبد ةا العباقج الذي تم تنظرمه في بةمبب/أيلول 2017ج فإ مو او تبدا مهةمل

بال فاظ علب عالقات مسةلبي مر لل الالعبروج ابالةالي فهي تفضل ات اذ موقف م ايد فرما يةعلق بهذه اللضرل.
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في معبض تعلرله علب ا

ةفةاص الابديج أعلو ازيب ال ايالرل البا يج ربغي فبافج مو الهلج اعةبافه بـ"مشباعرل

تطلعات األلباد" لانهج مو الهل ثانرلج أاتح أ "اللضرل الابديل تةعدى مسألل ي م اداد العباق ال دي ج اأنها تؤثب علب
الوتر في عدد مو بلدا الجواي"( 15الةي بد مو أخذ أاتاعها بعرو ا عةباي .في نفس الوقتج فإ مواقف مو او
نابعل مو نظبي بباغماترل مبنرل علب م الح اقة اديل ب ةل .لذلكج فإننا نجد مو برو شبلاص ااومل لبد ةا العباق العديد
مو الشبلات البا رل ( 16ج اباألخص شبلل غاز ببام نفطج الةي تمايس نشاطها الفعلي هناك الديها ثالثل مشايير
للةنلرب عو النفط في البجل( 17اشالال اغايمرا  .ثم في عام 2017ج قدمت رلب المنطلل شبلل ياس نفط بعد توقرعها
ً
فضال عو ا ةاشاف ال لول النفطرل الجديدي.
علدًا لشباص ابرر نفط المنطللج
في نفس الوقتج نجد أ الشبلات البا رل تلوم علب تطويب الجزص العببي مو العباق؛ ففي العام 2009ج ُمن ت شبلل
"لوك أايل" اق تطويب الل النوب قبنل 2ج الذي يبعد  65لرلومةبا عو الب بي (في العام ال الي ت طط الشبلل لضخ
ا ةثمايات تلدي بـ 1.5ملراي دا ي في هذا المشباع ج أما شبلل "غاز ببام نفط" فلد بدأت منذ العام  2010في تطويب
الل نفطي آخب في نفس المنطلل ( 18ج افي العام 2012ج ا لت شبلل "باش نفط" علب الوق البدص في ا ة باج النفط
في ملاطعةرو النوبرةرو أخبيرو تلعا علب ت وم ال داد مر المملال العببرل السعوديل .قد يشرب هذا الةنوع في الم الح
النفطرل رلب أ الوتر البا ي ال الي في مجال األعمال -أي اللعب علب ال ديو في نفس الوقت -مو شأنه أ ي لق لها
ً
ض اج اأ فابي رعال ا ةلالل لبد ةا العباقج الةي مو شأنها زيادي منسوب الةوتب رلب مناخ عالم األعمال
يتب
لامال أي ً
في المنطلل لو تجد لهاج علب األيالحج أي دعم في مو او.
دايا مهما في را ات يا را ال ايالرلج فإنه
اخالصل األمبج يماننا مالاظل أ "المعطب الابدي"ج ار لا يلعب ً
يزال خاتعًاج في طبرعةهج رلب المعطرات الظبفرل ا يؤدي وى اظرفل ثانويل بالنسبل لمو او.
منذ بدايل اللب الةا ر عشب ااةب يومنا هذاج لانت اللرادي البا رل تنظب رلب فابي ا ول األلباد علب ا ةلاللهم باعةبايها
"أمبا غرب قابل للة لق" .الاو الابملرو بباغماتراج ااال ال فاظ علب عالقات مسةلبي مر لل اللوى في المنطللج مجةهدًا
ً
في تجنبه ات اذ أيل خطوات مو الم ةمل أ تؤدي رلب تدهوي عالقاته مر أي مو تلك األطباف.
*د.ليونيد إيساييفج أ ةاذ مشايك في قسم العلوم السرا رل بالرل علوم ا قة اد العلراج الجامعل الوطنرل للب وثج مو اوج
يا را.
مالحظة :أُعد النص في األصل باللغل اإلنجلرزيل لمبلز الجزيبي للديا اتج تبالمه د .لبيم الماالبي رلب اللغل العببرل.
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