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الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات ،والحمد هلل حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجالل وجهه

وعظيم سلطانه وبعد،

قد ال تتسع الكلمات لسرد ما بقلبي من كلمات شكر وامتنان ،أحاول بها رد جزء زهيد من حق
اآلخرين ,أولئك الذين أعطوني الوقت واالهتمام لكي أصل إلى المرحلة التي أستطيع أن أسطر
وشكر لكم.
ا
بها كلمات بسيطة ألقول لهم من كل قلبي بارك اهلل فيكم
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تفضل باإلشراف على هذه الرسالة ،وأكرمني بعلمه ،وعمله الواسع ،ومنحني من وقته وجهده

الشيء الكثير ،وقدم لي النصح واإلرشاد والتوجيه البناء ودعما متواصال إلتمام وانجاح هذا

العمل ،فله مني كل االحترام والتقدير.

كما وأتوجه بكل الشكر والعرفان واالمتنان إلى الذي مدني دائما بالنصيحة والتوجيه والتوضيح،

إلى الذي قدم بال مقابل العلم والمعرفة والفائدة.
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إلى كل اإلداريين واألساتذة والعاملين في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

والشكر موصول إلى كل من ساعد وقدم يد العون في إتمام الد ارسة.
الباحث


ت

ملخص الدراسة
تداعيات الزمة السورية على العالقات الروسية التركية (2017-2011م)
هدفت الدراسة التعرف إلى أسباب اندالع األزمة السورية ودور القوى اإلقليمية والدولية في
اندالعها ،وتداعياتها على العالقات الروسية التركية ،وذلك كمقدمة الستشراف مستقبل العالقات
بين البلدين ،والفرص والبدائل المتاحة لحل تلك األزمة.

احتوت الدراسة على خمس فصول ،حيث تضمن الفصل األول اإلطار العام للدراسة ،بينما

تناول الفصل الثاني األزمة السورية وخلفياتها ودور ومواقف القوى اإلقليمية والدولية منها،

وألقى الفصل الثالث الضوء على محددات وأهداف ومبادئ السياسة الخارجية لكل من روسيا
وتركيا ،وبخاصة تجاه سوريا ،وتناول الفصل الرابع تداعيات األزمة السورية على العالقات

الروسية التركية،أما الفصل الخامس فقد تضمن عددا من السيناريوهات بشأن مستقبل العالقات
الروسية التركية ،والفرص والبدائل المتاحة لحل األزمة السورية.
تكمن مشكلة الدراسة :في تحليل تداعيات األزمة السورية على العالقات الروسية التركية ،والتي
بلغت حدا غير مسبوق من التوتر ،بفعل التعارض الشديد بين سياسات ومواقف البلدين تجاه
األزمة السورية وأطرافها الفاعلين.

واستخدم الباحث عدة مناهج وهي :المنهج التاريخي الستعراض تاريخ تطور العالقات الروسية
التركية ،والمنهج الوصفي التحليلي لجمع المعلومات ووصف وتحليل األزمة السورية وتداعياتها
على العالقات بين البلدين ،والمنهج االستشرافي الذي يمكننا من خالله تناول الفرص والبدائل

المحتملة لحل األزمة السورية ،واستشراف مستقبل العالقات الروسية التركية ومنهج تحليل النظم

السياسية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:
 .1تباين وجهات النظر بين موسكو وأنقرة بشأن ملفات كبيرة ،لم يمنع البلدين خالل السنوات
األخيرة من اختيار التنسيق والتعاون بشأن قضايا استراتيجية حيوية.
 .2تكتسب العالقات الروسية التركية أهمية كبيرة للبلدين ،وأن كال منهما لديه اإلمكانيات
والموقع االستراتيجي ،بما يتجاوز حدودهما السياسية وحضورهما اإلقليمي.


ث

 .3إن تأثير ا ألحداث في سوريا على العالقة بين البلدين سيستمر في المدى المنظور ،وان
التعاون بينهما سيتواصل من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية ،بما يحقق توازن

المصالح لكال البلدين.
 .4تطرقت الدراسة لثالثة سيناريوهات محتملة لمستقبل األزمة السورية ،األول يتمثل في
استمرار الوضع الراهن ،والثاني التوصل لحل سلمي لألزمة ،والثالث تقسيم سوريا إلى ثالثة
كيانات ،و أرى الباحث بأن الخيار الثاني (الحل السياسي) هو الخيار األمثل للشعب السوري،

ولكنه رجح الخيار الثالث.

أوصت الدراسة توصيات عدة كان أهمها:
 .1أهمية التوصل إلى اتفاق استراتيجي ،روسي تركي ،ينطلق من المصالح المشتركة للبلدين
في مواجهة المشروع األمريكي للهيمنة على المنطقة.
 .2تركيز جهود البلدين من أجل التوصل إلى حل سلمي لألزمة السورية ،والتصدي لمخططات
تقسيم سوريا ،لما لذلك من أثر سلبي على المنطقة ،وعلى المصالح الروسية التركية.
 .3إجراء المزيد من الدراسات حول األزمة السورية وتأثيرها على دول الجوار ومستقبل المنطقة.


ج

Abstract


The repercussions of the Syrian crisis on the Russian-Turkish
relations (2011-2017)
The study aimed to identify the causes of the Syrian crisis and the role of the regional
and international powers in its outbreak and its repercussions on the Russian-Turkish
relations, as a prelude to exploring the future of relations between the two countries
and the opportunities and alternatives available to solve the Syrian crisis.
The third chapter covered the general framework of the study, while the second
chapter dealt with the Syrian crisis and its background and the role and positions of
international and regional powers. The third chapter highlighted the determinants,
goals and principles of the foreign policy of Russia and Turkey, especially towards
Syria. The repercussions of the Syrian crisis on Russian-Turkish relations. The fifth
chapter included a number of scenarios on the future of Russian-Turkish relations,
and the opportunities and alternatives available to resolve the Syrian crisis.
The problem of this study is to analyze the repercussions of the Syrian crisis on
Russian-Turkish relations, which reached an unprecedented level of tension, due to
the severe contradiction between the policies and positions of the two countries
towards the Syrian crisis and its active parties.
The researcher used several methods: the historical approach to review the history of
the development of Russian-Turkish relations, the analytical descriptive approach to
collect information, the description and analysis of the Syrian crisis and its
repercussions on the relations between the two countries, and the prospective
approach through which we can address the opportunities and possible alternatives to
resolve the Syrian crisis.

The study concluded with a number of results, the most important of
which were:
1. The divergence of views between Moscow and Ankara on large issues has not
prevented the two countries in recent years from choosing coordination and
cooperation on vital strategic issues.
2. Russia-Turkey relations are of great importance to both countries, and each has the
potential and strategic location, beyond their political borders and regional presence.
3. The impact of the events in Syria on the relationship between the two countries
will continue in the foreseeable future and that the cooperation between the two


ح

countries will continue to reach a political solution to the Syrian crisis, so as to
achieve balance of interests for both countries.
4. Both Russia and Turkey need to develop their bilateral relations at all levels in the
face of American hegemony.
5. The study examined three possible scenarios for the future of the Syrian crisis. The
first is the continuation of the status quo, the second is a peaceful solution to the
crisis and the third is the division of Syria into three entities.

The study recommended several recommendations, the most
important of which were:
1.strategic agreement, Russian and Turkish, based on the common interests of the
two countries in the face of the American project to dominate the region.
2. Concentrate the efforts of the two countries to reach a peaceful solution to the
Syrian crisis, and to counter the plans of dividing Syria, because of the negative
impact on the region and on Russian-Turkish interests.
3. Conduct further studies on the Syrian crisis and its impact on neighboring
countries and the future of the region.
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الفصل الول
اإلطار العام للدراسة
أواًل :المقدمة
تشهد العالقات الثنائية الروسية التركية في الفترة الحالية ذروة التطور ،فعلى الرغم من إرث

النزاع والمواجهة والتنافس على النفوذ منذ قرون ،شكلت الظروف االقتصادية والمتغيرات
السياسية التي شهدتها الدولتان في بداية القرن الحالي فرصة إلعادة النظر في طبيعة عالقاتهما

السابقة؛ فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين ،وتتبنيان استراتيجية جديدة الستعادة الدور الفاعل
على الساحة الدولية واحياء المكانة التاريخية لكل دولة منهم؛ فقد تطلب صعودهما وبخاصة

االقتصادي ضرورة التعاون بينهما بسبب المصالح المتبادلة وتنوعها.

وعلى الرغم من تحسن العالقات الروسية التركية على نحو غير مسبوق ،فإنها لم تُؤد مع ذلك
إلى تالشي طموحاتهما التاريخية التنافسية ،وبخاصة في المنطقة العربية ،فبسبب طبيعة

مصالحها في المنطقة التي تنطوي على تحالفات مع أطراف متناقضة ،أصبح تعزيز دور

أحدهما وعالقاته يعني إضعافا لدور اآلخر ومصالحه ،كما هو الحال في األزمة السورية ،كما

أعجت األزمة السورية روسيا؛ كونها تخشى أن ينتج عن هذه األزمة وصول أحزاب ذات طبيعة

إسالمية يكون لها تأثير على الطموح الروسي في المنطقة.

تعد األزمة السورية المثال األبرز على تناقض المصالح الروسية التركية ،ففي ظل سعي

روسيا للحفاظ على مصالحها مع أهم حلفائها في الشرق األوسط ،والحفاظ على قاعدتها البحرية

الوحيدة في البحر المتوسط ،فقد عارضت أي تدخل عسكري خارجي في األزمة السورية
ودعمت النظام السوري بشتى السبل ،مما أبرز دورها مجددا في المنطقة ،وأظهرها كحليف

يمكن االعتماد عليه ،أما تركيا فقد أضعف التدخل الروسي ،فضال عن اإليراني ،دورها في

سوريا وأضعف حضورها اإلقليمي الذي كان فاعال قبل األزمة ،وعلى الرغم من هذا التناقض
في سياسات الدولتين ومصالحهما في المنطقة ،وذلك بتأثير عالقاتهما التي ال تزال تتطور على

الرغم من األزمات األخيرة التي نشبت بين الدولتين من إسقاط الطائرة الروسية في عام 2015
ومقتل السفير الروسي في إسطنبول في .2016

1

لذلك كانت أهمية هذه الدراسة كشف مسار العالقات التركية الروسية تجاه األزمة السورية في

ضوء األحداث السابقة والتحوالت والتغيرات الحادثة على المستوى الدولي بصفة عامة وعلى
المستوى اإلقليمي على وجه التحديد ،حيث تمر العالقات بين الجانبين اليوم بمرحلة تغيير

واضحة المالمح ،لذا كان من مبررات إجراء هذه الدراسة تسليط الضوء على تداعيات األزمة
السورية على العالقات الروسية التركية خالل الفترة  ،2017-2011والتوصل إلى نتائج
وتوصيات تشكل إثراء جيدا لألزمة السورية وتداعياتها على مستقبل العالقات الروسية التركية.

ثانيا :مشكلة الدراسة وتساؤًلتها
ا
تكمن مشكلة الدراسة في دراسة العوامل المؤثرة في العالقات بين البلدين ،حيث إ ،تقارب
روسيا وتركيا فقط بعد الحرب الباردة لكن تاريخيا كانت في حالة صراع والزالت بحكم الجغرافيا
والسياسة منذ القيصرية الروسية واالتحاد السوفيتي ،ذلك المسار الذي يتراوح ما بين التقارب

والتباعد على مدار التاريخ ،وان رجحت كفة أحدهما على اآلخر لتصبح الطابع الغالب في
مسار عالقات البلدين ،فتارة تكون الطبيعة التقاربية هي السمة الغالبة لعالقات البلدين ،وتارة

أخرى تكون الطبيعة الصراعية هي السمة المميزة لهما ،في حين تظل السمتان على مستوى
متقارب وهو ما ينطبق على مسار العالقات التركية الروسية ،فإذا كان صحيحا أن الطرفين
يحرصان على تنمية عالقاتهما  ،والحفاظ على مستوى معين من التقارب حماية لمصالحهما

المتبادلة؛ لذلك سعت الدراسة لمعرفة خلفيات التذبذب ما بين التحسن تارة والتراجع تارة أخرى
خاصة في ظل األزمة السورية.

وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
إلى أي مدى أثرت الزمة السورية على مستقبل العالقات التركية الروسية خالل الفترة
2017-2011؟

ويتفرع من هذا التساؤل السئلة الفرعية التالية:
 .1ما أسباب الزمة السورية ،وما تأثيرها على دول الجوار؟
 .2ما أبعاد الدور الروسي في الزمة السورية؟
 .3ما أبعاد الدور التركي في الزمة السورية؟
 .4إلى أي مدى أثرت الزمة السورية في حالة اًلتفاق أو اًلختالف في العالقات اإلقليمية؟
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 .5ما مستقبل العالقات التركية الروسية في ظل تداعيات ال زمة السورية؟
ثالثاا :أهداف الدراسة
تتمثل أهداف الدراسة في:
 .1التعرف إلى أسباب اندالع األزمة السورية.
 .2دراسة تداعيات األزمة السورية على العالقات الروسية التركية.
 .3معرفة أبعاد التدخل الروسي في سوريا.
 .4معرفة أبعاد التدخل التركي وتأثيراته على حل األزمة السورية.
.5التعرف إلى عوامل االتفاق واالختالف بين روسيا وتركيا بشأن األزمة السورية.
.6التعرف إلى مستقبل العالقات الروسية التركية في ضوء تناقض مصالح األطراف في سوريا.
ابعا :أهمية الدراسة
را
تتمثل أهمية الدراسة في:
األهمية العلمية:
 تكمن األهمية العلمية للدراسة بأنها تنتمي لحقل العالقات الدولية ،وبالخصوص السياسةالخارجية ،حيث تعمل على معالجة إحدى أهم المواضيع في العالقات الدولية ،وهي

العالقات التركية الروسية تجاه األزمة السورية.

 تحاول الدراسة وضع تحليالت تتكيف مع طبيعة التحوالت والتغيرات القائمة والوقوف عنددور في التأثير في السلوك الخارجي لكل من تركيا وروسيا تجاه
أهم المتغيرات التي تلعب ا
األزمة السورية.

 تكمن األهمية العلمية للدراسة في محاولة فهم وتوضيح العالقات التركية الروسية تجاهاألزمة السورية.

 -تزويد المكتبة العربية بدراسة نوعية تحتوي في طياتها معلومات مهمة وعملية.
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األهمية العملية:
تكمن أهمية الدراسة العملية في أنها تفتح آفاقا جديدة للباحثين في مجال العلوم السياسية
والعالقات الدولية ،وصناع القرار ،من خالل تسليطها الضوء على أبعاد جديدة ومهمة في
العالقات التركية الروسية وأثرها على األزمة السورية.
خامس ا :متغيرات الدراسة
تتكون الدراسة من متغير مستقل ومتغير تابع ،حيث إن المتغير المستقل األزمة السورية ،أما

المتغير التابع فيتمثل في العالقات الروسية التركية.
سادسا :حدود الدراسة
ا
-

حدود مكانية :وتشمل روسيار وتركيا وسوريا.

 حدود زمنية :الفترة الزمنية للدراسة ما بين عام  2011وحتى  2017م.ومبررات ذلك :أن عام  2011تشكل بداية األزمة السورية ،أما اختيار عام  2017كون
هذا التاريخ هو الذي يمكن التوقف عنده للحصول على المعطيات الضرورية التي تُمكن

الباحث من إنجاز بحثه.
سابعا :منهجية الدراسة
ا

سوف تعتمد الدراسة في تحليل إشكالية الدراسة وتساؤًلتها الفرعية على المناهج التالية:
.1المنهج الوصفي التحليلي :باعتباره أنسب األساليب لمعالجة مشكلة الدراسة ،حيث يعرف
األسلوب الوصفي التحليلي بأنه طريقة في البحث تتناول تفسير الوضع القائم للظاهرة أو
المشكلة من خالل تحديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينهما بهدف االنتهاء إلى وصف
علمي وعملي دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة محل الدراسة (اللحلح وأبوبكر.)51:2002 ،

إن توظيف المنهج الوصفي التحليلي في دراسة العالقات الروسية التركية تجاه األزمة السورية
سيتم من خالل جمع البيانات والمعلومات حول عناصر البحث خالل فترة زمنية محددة بالحد

الزمني للدراسة ،ومن ثم تحليلها وتفسيرها للحصول على نتائج علمية دقيقة ،وقد تم تطبيق هذا
المنهج في معظم فصول ومباحث الدراسة.
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.2المنهج التاريخي :الستعراض تاريخ األحداث المتتالية في حدود الدراسة المكانية ،وربطها
باألحداث الحالية والتي بال شك أثرت على تطورها ومجرياتها ،حيث يعرف األسلوب التاريخي

في الدراسة بأنه عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع األدلة وتقويمها ،ومن ثم تمحيصها
أخير تأليفهما ،ليتم عرض الحقائق أوال عرضا صحيحا في مدلوالتها وفي تأليفها ،وحتى يتم
و ا

التوصل حينئذ إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة (العساف،
.)259:2003

حيث إن المنهج التاريخي يعتمد على جمع المعلومات واألدلة التاريخية ،فإن الدراسة الحالية قد
استخدمت هذا المنهج في االستعراض التاريخي للعالقات الروسية التركية تجاه األزمة السورية

في مجمل أحداثها وتطوراتها ،كذلك في بيان المواقف لكل من روسيا وتركيا تجاه األزمة

السورية عبر الحقب الزمنية ،مع ربط تلك األحداث بالحاضر واستنتاج طبيعة التغيير في

العالقات الروسية التركية خالل مراحل تطورها.
.3منهج تحليل النظم السياسية:

مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منتظم ،بما يعنيه
ذلك من أن التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر على بقية العناصر .وتجد اإلشارة إلى
أن مفهوم النظام يتولد عنه مفهوم النظام الفرعي

، sub-Systemإذ أن النظام قد يعتبر

نظاما في حد ذاته ،كما أنه قد يعتبر هو ذاته نظاما فرعيا في اطار نظام أعلى مستوى منه.
.4المنهج اًلستشرافي :هذا المنهج يمكننا من خالله التعرف وفق أسس علمية وواقعية على

استقراء الماضي وخصوصياته وفهم الحاضر والواقع الذي نعيشه من أجل التنبؤ بما يمكن أن

يكون عليه المستقبل ،وكذلك يساعدنا هذا المنهج في معرفة السيناريوهات المستقبلية للتعامل مع

الدراسة.

ثام انا :مصطلحات الدراسة
الزمة السورية :هي احتجاجات شعبية عفوية سلمية في المناطق السورية المهمشة عام 2011
تطالب بالحرية والكرامة واالنعتاق ،ووضع حد للقمع والفساد والدكتاتورية ،لكنها سرعان ما عمت
معظم مناطق سوريا(الجزيرة نت،موقع الكتروني.)2016:
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ويعرفها الباحث بأنها :مجموعة أحداث ساهمت في قيام حالة من عدم االستقرار في سوريا
نتيجة للوضع السياسي واالقتصادي أدى إلى قيام األزمة السورية من مظاهرات شعبية تدعو

إلى إصالحات والى عسكرة األزمة مما أدى إلى اختالل التوازن ،ومن ثم نشوء حالة قائمة على
استخدام العنف والتوتر في العالقات.
العالقات الدولية :تعرفها كوينسي بأنها" :عالقات شاملة تشمل مختلف الجماعات فيالعالقات الدولية سواء كانت عالقات رسمية أم غير رسمية"(بدوي.)55:1971،
وقد عرف طشطوش العالقات الدولية بأنها" :كافة التفاعالت والروابط المتبادلة سواء كانت
سياسية أو غير سياسية بين الكيانات المختلفة في اإلطار الدولي" (طشطوش.)13:2010 ،
وعرفها سليم بأنها" :مجموعة األهداف واالرتباطات التي تحاول الدولة بواسطتها من خالل
السلطات المحدودة دستوريا أن تتعامل مع الدول األجنبية ،عبر تلك السلوكيات الرسمية التي
يتبعها صانعو القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم ,والتي يهدفون من خاللها للتأثير

في سلوك الوحدات الدولية األخرى" (سليم.)8:1998،
ويمكن استنباط التعريف اإلجرائي للعالقات الروسية التركية بأنها" :مجموعة التفاعالت

والعالقات الدولية الشاملة بين البلدين التي تشمل الجوانب المختلفة االقتصادية والدبلوماسية
والتي تربط البلدين بين المستويات الرسمية وغير الرسمية ".
تاسعا :الدراسات السابقة
ا
الدراسات الفلسطينية:.1دراسة (أبو مصطفى  )2015:بعنوان" :الزمة السورية في ظل تحول التوازنات اإلقليمية
والدولية 2013"-"2011

هدفت الدراسة لتتبع تطور األزمة السياسية في سوريا في ظل تحول موازين القوى اإلقليمية
والدولية ،واستعراض التغير في مواقف النظام الدولي تجاه األزمة السورية ،نحو تحليل دوافع
ومنطلقات تلك الدول ،وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي ،ومنهج تحليل النظم ،والمنهج

.

الوص في التحليلي ،ونظرية توازن القوى.

دور في تعقيد
وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن هناك محددات داخلية وخارجية لعبت ا
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األزمة السورية واطالة أمدها ،كما كشفت األزمة عن وجود حالة من الترهل والضعف في النظام
العربي اإلقليمي بعد عجزه عن احتوائها وحلها ،األمر الذي أسهم في تحولها إلى أزمة دولية.

.2دراسة(القدرة )2013:بعنوان" :تطور العالقات السياسية التركية-السورية في ضوء
المتغيرات اإلقليمية والدولية .""2012-2007

هدفت الدراسة التعرف إلى طبيعة العالقات السياسية بين تركيا وسوريا منذ تولى حزب العدالة

والتنمية الحكم في تركيا خالل الفترة الثانية التي بدأت العام  ،2007وهي الفترة التي جمعت

تناقضات في العالقة بين البلدين .والتعرف إلى المتغيرات الداخلية التي تحكم العالقة السياسية

بين البلدين ،وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تبين أن المحددات الداخلية
كبير في تطور وتغير العالقات بين البلدين
دور ا
واإلقليمية والدولية لكل من سوريا وتركيا لعبت ا
سواء سلبا أو إيجابيا ,وهذا يدل على عدم بقاء العالقات على وتيرة واحدة مهما تعاظمت.
.3د ارسة(التلولي )2011 :بعنوان" :السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ."2008-2002
هدفت الدراسة لتتبع تطور السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ،كذلك استعراض محددات تلك
السياسة ،وابراز دور مؤسسات صنع السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ،وتحليل أثر
األطراف اإلقليمية على العالقات التركية السورية ،وقد استخدم الباحث منهج التحليل النظمي
لبريتشيو ،كذلك المنهج التاريخي في دراسته.
وقد خلصت الدراسة إلى أن تركيا تحاول لعب دور مركزي في المنطقة لتجعل من نفسها الدولة
اإلقليمية الرئيسة بانفتاحها في عالقاتها على الجميع ،واالقتراب من الجميع دون االلتفات
للخلف ،ولكن هذا الطريق ليس سهال بالمطلق بل تعترضه الكثير من المصاعب.
 الدراسات العربية:.1دراسة (عبد اهلل )2016:بعنوان" :السياسة الخارجية لروسيا تجاه الشرق الوسط منذ عام

2014-2011م".

هدفت الدراسة التعرف إلى السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق األوسط في فترة حكم الرئيس
فالديمير بوتين ،وما شهدته من تطور كبير؛ وذلك من أجل تحقيق مصالح روسيا وأمنها

القومي .وقد استخدمت الباحث المنهج التاريخي والمنهج المقارن في الدراسة ،وتناولت الدراسة
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سياسة روسيا الخارجية تجاه األزمة السورية وتجاه القضية الفلسطينية وتجاه مصر بعد 30

يونيو.

وقد خلصت الدراسة إلى أن السياسة الخارجية الروسية تجاه األزمة السورية قائمة على دعم
نظام األسد؛ حرصا على المصالح االستراتيجية التي تربط الطرفين ،خاصة في مجاالت الطاقة

والتعاون العسكري،هذا باإلضافة إلى العمل على منع الواليات المتحدة األمريكية من اإلطاحة

بنظام األسد؛ حرصا على المصالح الروسية.

.2دراسة(يونس )2016:بعنوان" :رؤى غربية لسيناريوهات التدخل الروسي في سوريا".
حيث تناولت هذه الدراسة التدخل العسكري الروسي في سوريا ،الذي يمثل تحوال جوهريا في

االستراتيجية العسكرية الروسية ،وعلى الرغم من تأكيد القيادة الروسية اقتصار أهداف التدخل
العسكري على التصدي لتنظيم داعش

1

في سوريا ،ثم التمكن من القضاء على تهديدات

جهادي القوقاز ،إال أن أغلب التحليالت قد أكدت وجود دوافع أخرى للتدخل الروسي ,ومن

أهمها :أنه يعد بمنزلة مناورة عسكرية محدودة النطاق لمواجهة سياسة العزل واالحتواء التي
اتبعتها القوى األوروبية ضد روسيا عقب التدخل في أوكرانيا ،أو أن الرئيس فالديمير بوتين
يركز على تحقيق أهداف بسيطة وواضحة الستثمار القوة الروسية بصورة ذكية دون إضعاف

روسيا داخليا ،والبعض قال أن الرئيس الروسي بوتين يسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة من
بوابة سوريا ،وخاصة أن سوريا حليف قديم لموسكو ،ثم بعد ذلك تناولت السيناريوهات المتوقعة

لهذا التدخل:

 -1سيناريو اًلنخراط المحدود :الذي ينطلق من أن التدخل العسكري الروسي في سوريا بمنزلة
مناورة لمواجهة سياسة العزل واالحتواء التي اتبعتها القوى األوروبية ضد روسيا.

 -2سيناريو التموضع اًلستراتيجي  :وهو ما يعني أن التدخل العسكري الروسي يستهدف

الحفاظ على الحد األدنى من المناطق التي يسيطر عليها نظام األسد والطائفة العلوية الداعمة
له.

1

أعلن عن والدة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام بتاريخ  9نيسان (ابريل) ،2013هو تنظيم مسلح يتبنى الفكر السلفي

الجهادي ويهدف المنظمون إليه الى اعادة ما يسموه "الخالفة اإلسالمية وتطبيق الشريعة" ،يتخذ من العراق وسوريا مسرحا لعملياته
(قناة العالم اإلخبارية،موقع الكتروني.)2016:
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 -3سيناريو المناورة السياسية :أي أن الغاية الرئيسية للتدخل العسكري الروسي في سوريا
تتمثل في الحفاظ على بقاء نظام األسد ،والتصدي الحتماالت سقوطه.

 -4سيناريو الحرب الشاملة :وهو تورط روسيا في حرب شاملة واسعة النطاق في سوريا قد
تنخرط فيها بعض األطراف اإلقليمية والدولية.
.3دراسة (الورغى(2015 :بعنوان" :ال زمة الروسية التركية :محددات التاريخ والجغرافيا
والتطلعات لدوار جديدة".

هدفت هذه الدراسة أن تقدم بشكل مختصر تاريخ العالقات التركية الروسية ،والتطرق إلى العداء

الكبير بين تركيا العثمانية وروسيا القيصرية بسبب الصراع على النفوذ ،والذي عمقه تجاورهما

الجغرافي ،باإلضافة إلى التاريخ والثقافة والسياسة ،ثم تطرقت الدراسة إلى العالقات االقتصادية،
وكيف نجحت في التغطية على الخالفات السياسية بين البلدين .كما ناقشت الدراسة كيفية تأثير
تقلبات الشرق األوسط على العالقة بين البلدين ،متطرقة في ذلك إلى دراسة األزمة السورية،

وأزمة إسقاط الطائرة الروسية وتداعياتها على العالقات بين البلدين .وقد استخدم الباحث في
دراسته المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج ،ومن أبرزها :وصلت العالقات التركية-الروسية إلى
ذروة غير مسبوقة من التعاون مع بداية القرن الحادي والعشرين ،وتحول الطرفان إلى مفتاح
لألمن واالستقرار في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز رغم ما فيهما من عناصر توتر كبيرة،

وتدعمت هذه العالقات بشراكة اقتصادية متميزة دعمت اقتصاد البلدين

.4دراسة (نورهان )2013:بعنوان ":أبعاد الموقف الروسي من الثورة السورية"
هدفت الدراسة لفهم وتحليل الموقف الروسي من الثورة السورية ،وأسباب اتخاذ روسيا هذا

الموقف ،وذلك في إطار أربعة محاور أساسية ،هي :التعرف إلى تطور الموقف الروسي من
الثورة السورية ،واألبعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية للموقف الروسي ،والعوامل المؤثرة

المعقدة في سوريا بين أكثر من دولة مثل روسيا وأمريكا ،و الموقف الروسي من الثورة السورية،

ومستقبل العالقات السورية الروسية .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج
التاريخي.
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وقد خلصت الدراسة إلى أن يختلف الموقف الروسي من الثورات وحركات التحرر الوطني في
العالم يختلف عن الحالة السورية بشكل خاص ،والعربية بشكل عام ،حيث لم تعلن روسيا تأييدا

صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي ،والتزمت الصمت إزاء األحداث لحين نضجها وازاحة
من بالسلطة ،كما حدث في تونس ومصر.
.5دراسة (هالل  )2013:بعنوان" :التداعيات المحتملة للتدخل الدولي في ال زمة السورية"
هدفت الدراسة التعرف إلى األزمة السورية وتداعيات التدخل الدولي في سوريا على التوزان

اإلقليمي بين الدول العربية واسرائيل من ناحية  ،وعلى إمكانية وقدرة الدول العربية على مواجهة
م شكالتها الداخلية من جهة أخرى .وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي
والمنهج التاريخي.

كبير
ا
وتأثير
ا
وقد خلصت الدراسة إلى أن التدخل الدولي في األزمة السورية كان له انعكاسا
يتمثل في إطالة أمد األزمة السورية والصراع المعقد في سوريا بين أكثر من دولة.
.6دراسة (محفوظ )2012 :بعنوان" :سوريا وتركيا "نقطة تحول أم رهان تاريخي "
هدف هذه الدراسة التعرف إلى العالقات التاريخية السورية والتركية ،ومحددات الموقف التركي

ودور المعارضة التركية تجاه األزمة السورية ،والتعرف إلى السيناريوهات المحتملة لألزمة
السورية من منظور تركي .وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن العالقات السورية التركية تزداد تعقدا ،وتُمثل نقطة تحول ورهان
تاريخي بعد التحوالت العربية التي شهدها النظام اإلقليمي منذ.2010
.7دراسةعلى (باكير )2011 :بعنوان" :محددات الموقف التركي من ال زمة السورية :البعاد
اآلنية واًلنعكاسات المستقبلية".
هدفت الدراسة التعرف إلى محددات الموقف التركي من األزمة السورية ،ال سيما في الفترة

الممتدة منذ بدء االحتجاجات في منتصف آذار (مارس) 2011وحتى األول من حزيران،
والظروف والعوامل المتداخلة في تحديد هذا الموقف؛ وذلك من خالل "العدسة التركية " ،كما

تبحث الدراسة في أبعاد هذا الموقف واالنعكاسات التي سيتركها على العالقة بين البلدين خالل
هذه األزمة ،وقد اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي
واالستنباطي ،وتكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول أن تحدد منطلقات الموقف التركي خالل
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األزمة لكي يتم البناء عليها في تقدير الموقف الالحق من األزمة السورية ،في حال تغير

المعطيات وتبدلها ،إن كانت لجهة استجابة الرئيس األسد إلجراء إصالحات عميقة تلبي
المطالب الشعبية في هذه المرحلة،أو تجاهله ذلك واستم ارره في االعتماد على السياسة األمنية

العسكرية لسحق االحتجاجات.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الموقف التركي من األزمة السورية يتحرك ببطء ،ولكن بشكل
تصاعدي في الضغط على األسد ،فلدى أنقرة مخاوف من مشروعه ،وتعتمد في الوقت نفسه

على عدد من المعطيات الموضوعية في رسم مسار موقفها من األزمة السورية ،فحساباتها دقيقة

جدا ومعقدة ،وهي تحاول أن تُوازن بين اعتبارات حساسة ومتعددة في آن واحد في اثناء اتخاذها
لموقفها.
.8دراسة (العالق )2009 :بعنوان" :مالمح جديدة في العالقات التركية الروسية".
هدفت الدراسة إلثبات أن التطور الذي حصل في عالقات روسيا هي حركة غير مسبوقة
بينهما ,وهي محاولة جادة إلعادة صياغة العالقات على أسس من التفاهمات ذات األبعاد

االستراتيجية المتكافئة ،وبآفاق واسعة من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين ,وتبديد الهواجس,

وتحويل بعض المفاصل من نقاط اختالف إلى نقاط تعاون ،والذي قد يتطلب بعض التنازالت
لخلق واقع جديد ،ومن جهة أخري تأكد تركيا أهميتها بعد دخولها في هكذا عالقات ،والتي قد

تعزز مكانتها وانتزاع التأيد األوروبي لها تدريجيا.

وقد تم االعتماد على المنهج التاريخي؛ إلبراز أهم المراحل التي مرت بعد هذه العالقة ،كذلك تم
األخذ بالمنهج التحليلي الذي عالج مجمل الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن العالقات التركية الروسية تمر بمرحلة تغيير واضحة المالمح،
وتظهر آثارها تباعا لخلق صيغة عصرية إلدارة هذه العالقة ،وهي بالتأكيد عالقة واعدة  ،وقد
تكون جاذبة لعالقات تعاونية أخرى في منطقة يسودها حراك جاهز ألخذ أي اتجاه ،وهي بكل
أبعادها حركة جريئة من جانب تركيا المرتبطة مع الواليات المتحدة والغرب بعالقات استراتيجية،
والعضو الفاعل في حلف الناتو ،في محاولة منها لتوظيف هذه الحركة لخلق مناخات أخرى

جديدة داعمة للثقة والتعاون ،ولتأكد حضورها الدولي وخاصة في المسار األوربي.

11

 الدراسات الجنبية:.1دراسة (توتشى )2013 :بعنوان" :أبعاد الدور التركي في الشرق الوسط".
هدفت الدراسة التعرف إلى أبعاد الدور التركي في الشرق األوسط ،وقد استخدمت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي ،وبينت الدراسة أن سياسة تركيا الخارجية جذبت الكثير من االنتباه

أخيرا ،سواء على صعيد االتحاد األوروبي أو الشرق األوسط أو الواليات المتحدة األمريكية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الدور التركي في الشرق األوسط يتصاعد منذ تسعينات القرن
الماضي ,حيث تعمل تركيا وفق إطار رؤية واقعية لموازين القوى في الشرق األوسط وتركيزها

على تطوير عالقاتها العسكرية ،كما مارست ضغوطا على سوريا ،وشاركت في فرض العقوبات

الغربية ضد العراق ،أما اآلن فإن تركيا تسعى إلى تطوير عالقاتها مع جميع الالعبين بالمنطقة
بغرض دعم فرص السالم والتكامل اإلقليمي.

.2دراسة(أوغلو )2010:بعنوان" :العمق اًلستراتيجي ،موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية"
هدفت الدراسة إلى صياغة رؤية استراتيجية تطبيقية شاملة لما يمكن أن تكون عليه تركيا في

الحاضر والمستقبل ،وهذه الدراسة تعد مرجعا لكل المهتمين بالعلوم السياسية والعالقات الدولية

في تركيا وال سيما في فترة حكومة العدالة والتنمية ،فهو يستعرض المفاهيم والمسائل األساسية،
إطار مفاهيميا وتاريخيا.
ا
ويعتبر
وقد خلصت الدراسة إلى أن الواقع يفرض على تركيا انفتاحا وتكيفا حضاريا جديدا ،وليس

صداما حضاريا كالذي أعلنه هنتينغتون ،واعتبر الكاتب أن تركيا إذا استطاعت وهي دولة
محورية ،أن تقوم بمسؤوليتها هذه ،فستصبح دولة مركز تحقق التكامل الجيوسياسيي والجيوثقافي
والجيواقتصادي.

.3دراسة (زيا ميرال وجونثان  )2010:بعنوان" :تحليل النشاط الزائد للسياسة الخارجية

التركية".

هدفت الدراسة لتحليل األسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية التركية لتفيد المهتمين بالشأن
التركي والمتمركزة حول محورين رئيسيين هما :هل تخلت تركيا عن عالقتها مع أمريكا وأوروبا

في مقابل عالقات أوثق مع بلدان ترسم حولها عالمات استفهام مثل سوريا وايران ،والجهات

غير الحكومية الفعالة في العالم اإلسالمي.
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وقد خلصت الدراسة إلى القول بأن حزب العدالة والتنمية يواجه ضغوطا داخلية قوية إلعادة
جعل تركيا العبا عالميا فعاال ،وتعزيز اقتصادها ،والحيلولة دون توجيه أيديولوجي داخل البالد.

مما دفعه إلى اعتماد منهج عملي في السياسة الخارجية؛ وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من
المصالح التركية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أوًل :من خالل استعراض الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ،يمكن للباحث التعقيب
عليها من جوانب عدة ومنها:
 من حيث الهدف /الموضوع :تناولت األدبيات والدراسات السابقة موضوع العالقات
التركية الروسية ومحددات العالقات بين الدولتين.
 من حيث زمن إجرائها :تعتبر الدراسات السابقة حديثة نسبيا ،حيث تم إجراؤها خالل
الفترة .2015-2011
 من حيث بيئة الدراسة :حيث كان التركيز على تركيا وروسيا في أكثر الدراسات.
 من حيث المنهج المتبع :استخدمت الدراسات السابقة مناهج متعددة منها :المنهج
الوصفي التحليلي ،والمنهج التاريخي ،ومنهج التحليل النظمي.
ثانيا :أوجه اًلستفادة من الدراسات السابقة:
ا
 oتحديد المشكلة وتساؤالتها وأهدافها و اختيار منهج الدراسة.
 oإثراء الدراسة بمعلومات مهمة وحديثة في اإلطار النظري للدراسة.
 oاالستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في الوصول إلى النتائج ،وتقديم
التوصيات وتحديد الفجوة البحثية.
ثالثاا :أوجه اًلتفاق مع الدراسات السابقة
 اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في دراسة العالقات الروسية التركيةوتداعيات األزمة السورية على العالقة بين البلدين ،كذلك في منهج الدراسة (الوصفي

التحليلي-التاريخي -االستشرافي).
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ابعا :أوجه اًلختالف مع الدراسات السابقة
را
اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض النقاط منها:
 العديد من الدراسات السابقة تطرقت للشأن التركي الروسي في الجوانب العامة.
 اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في الحدود الزمنية ،وكذلك في الهدف
وأهمية الدراسة.
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عاشرا :الفجوة البحثية
ا
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

توصلت معظم الدراسات لم تركز الدراسات السابقة على تناولت الدراسة الحالية الفترة الزمنية

السابقة إلى أهمية العالقات موضوع

السورية من عام  2011وحتى عام،2017

األزمة

الروسية التركية وتطورها بالشكل المطلوب وموقف كل حيث لم تخضع هذه الفترة للدراسة
عبر

وتعدد من روسيا وتركيا من األزمة من قبل ،بحيث تدرس تداعيات

السنوات،

األزمة

المصالح المشتركة بين السورية.
الدولتين ،وضرورة توظيفها
واستغاللها

األزمة

في

الروسية التركية.

خدمة

السورية.

السورية

على

العالقات

كما

تناولت معظم الدراسات

السابقة موضوع العالقات
التركية

دون

الروسية

التطرق إلى األزمة السورية

بشكل معمق.
ركزت الدراسات السابقة لم تتعمق معظم الدراسات في ركزة الدارسة الحالية أكثر على
على

جانب

السياسة العالقات

الخارجية الروسية التركية.

الروسية تداعيات

التركية

بعالقتها باألزمة السورية.

األزمة

السورية

على

العالقات الروسية التركية من جميع
الجوانب.

استفاد
الدراسات

الباحث
السابقة

من يوجد
في الدراسات

ضعف

في

األجنبية

إظهار طبيعة الدور الذي الدراسات السابقة.
لعبته تركيا وروسيا في
األزمة السورية.
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عدد ركز الباحث على االستعانة بعدد
في جيد من الدراسات األجنبية.

الفصل الثاني
الزمة السورية وخلفياتها
المبحث الول :الزمة السورية؛ السباب والدوافع.
المبحث الثاني :الطراف المؤثرة في الزمة السورية.
المبحث الثالث :تداعيات الزمة السورية على الوضع الداخلي.
المبحث الرابع :تداعيات الزمة السورية على عالقاتها اإلقليمية والدولية.
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الفصل الثاني
ال زمة السورية وخلفياتها
المقدمة:
تشهد سوريا منذ منتصف شهر آذار (مارس)  ،2011أزمة بدأت بحركة احتجاجات طالبت
بإصالحات داخل النظام ،وتغيير الوضع االقتصادي واالجتماعي ،وبسبب األسلوب األمني

القمعي في التعامل مع حركة االحتجاجات ،تحولت االحتجاجات من مطلب إلصالحات في
الحكم إلى تغير النظام ،حيث رفع المنتفضون شعارات تطلب بتغير السلطة الحاكمة في سوريا

برمتها ،ومن بعد تحولت من احتجاجات شعبية إلى أزمة عسكرية بين النظام من ناحية
والمعارضة من ناحية أخرى ،لذلك يتناول هذا الفصل ثالثة مباحث ،المبحث الول :األزمة

السورية؛ األسباب والدوافع ،والمبحث الثاني :األطراف المؤثرة في األزمة السورية ،المبحث

الثالث :تداعيات األزمة السورية على الوضع الداخلي ،المبحث الرابع :تداعيات األزمة السورية
على عالقاتها اإلقليمية والدولية.

المبحث الول
الزمة السورية :السباب والدوافع
لقد بدأت األزمة السورية نتيجة تفاعل تراكمي لعوامل متعددة بعضها سياسي وبعضها
اآلخر اقتصادي واجتماعي ،فقد بدأت االحتياجات الجماهيرية في سوريا بعد االحتياجات التي

حصلت في العديد من الدول العربية بما ُيسمي بالربيع العربي؛ نتيجة لردة فعل عفوية على واقع
محتقن بسبب صعوبة البنية السياسية واالستبداد من قبل النظام ،ومن أجل تغير هذا الحال،
وتحقيق التغير في شكل السلطة والنظام في سوريا؛ لضمان تحقيق العدالة والمساواة ،وحق

األقلية في المشاركة السياسية الفاعلة ،كانت هذه األزمة السورية من أجل الحصول على تغيرات
جوهرية في النظام .
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أواًل :أسباب اندًلع الزمة السورية
مع رفض النظام السوري االصالح ،ابتدأت الحركات االحتجاجية بالظهور في أواخر كانون

األول (يناير)  ،2011حيث دعا ناشطون سوريين إلى االعتصام يومي الرابع والخامس من

شباط( فبراير)  2011أمام مبنى مجلس الشعب السوري للمطالبة باإلصالح ،إال أن السلطة
قوى المعارضة السورية بالعمل على إنجاز
احتوت هذه الدعوة من خالل تفاهماتها مع ُ
اإلصالحات من خالل الحوار ،وبالفعل التزمت قوى المعارضة بعدم المشاركة في أي اعتصام،
وهو ما نجح به النظام ،وقام إثر ذلك بخطوة تكشف عن الثقة بالنفس من خالل رفع الحظر

عن مواقع التواصل االجتماعي علما بأن اإلنترنت انقطع بشكل مفاجئ عن جميع أنحاء البالد

المظاهرات ،وعبر ذلك
في يوم 28كانون االول (يناير) بتوقيت ُمت ازمن مع بدء حملة تنظيم ُ
عن رؤية الرئيس بشار األسد في أن الشرق األوسط يشهد عملية تغيير ال يمكن التكهن بنتائجها

بسبب سرعة األحداث ،وأن الصعوبات التي تواجهها سوريا أكبر مما واجهته تونس ومصر،

لكنه علق القيام بعملية إصالح جديدة على تفاعل عوامل عدة تؤدي إلى تطور المجتمع ،وأشار

األسد إلى أن عملية إقرار قانون العمل في سوريا اقتضت خمس سنوات ،وأن هناك قانونين

على وشك الصدور ،وهما قانون المجتمع المدني للجمعيات ،وقانون اإلدارة المحلية ،وأنه كي

نكون واقعيين ،فإن علينا أن ننتظر حتى الجيل القادم لنحقق هذا اإلصالح(بشارة.)43:2013،
لكن بالتزامن مع إعالن بشار األسد عن هذه الرؤية ،سقط نظام الرئيس المصري ُحسنى مبارك
في  11شباط ( فبراير) ،2011واشتدت االحتجاجات في اليمن في شباط (فبراير) ،2011
ووصلت رياح التغيير إلى ليبيا في17شباط (فبراير) ،2011وباتت أصداء االحتجاجات والتغيير
تدق أبواب سوريا ،وقد تزامنت سرعة األحداث هذه مع إنشاء صفحة على الفيس بوك بعنوان

"الثورة السورية" ،وأُخرى بعنوان "كلنا سوريا" (أبو صالح.)130:2016 ،
ثم جاءت االحتجاجات في يوم الجمعة التالي  25آذار (مارس)  2011تحت ما ُسمي

ب"بـجمعة العزة "،وفيها خرج عشرات اآلالف في دمشق وريفها ودير الزور وحمص والساحل
السوري ،كما خرجت مظاهرات أصغر في حلب وحماة ،وكانت الحصيلة النهائية النتفاضة درعا

هي ( ) 20قتيال ،وقد اجتذبت أكثر من( )100ألف شخص هتفوا ضد شقيق الرئيس السوري
ماهر األسد قائد الحرس الجمهوري ،كما قاموا بتحطيم تمثال للرئيس الراحل حافظ األسد،

وتمزيق صورة للرئيس بشار األسد ،وأيضا في حمص تم تمزيق صورة للرئيس حافظ األسد ،أما
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إدلب

في

فقد

تم

إحراق

سوريا(باروت.)197:2013،

مقر

حزب

البعث

العربي

االشتراكي

الحاكم

في

وفي يوم 24آيار (مايو) 2011أعلن أن عدد القتلى تجاوز ( )1100منذ بداية االحتجاجات،
وأعلنت جماعات حقوقية أنه تمت تصفية الجنود والضباط الذين يرفضون األوامر بقتل

صور للرئيس
ا
المتظاهرين .وفي  26مايو أحرق متظاهرون في البوكمال على الحدود العراقية
بشار األسد وحسن نصراهلل األمين العام لحزب اهلل البناني ردا على إعالن األخير دعمه للنظام

في وجه المؤامرة التي تستهدف خيار المقاومة (بشارة.)148:2012 ،

يمكن القول إن تطور االحتجاجات أدى إلى تغير طبيعة ومسار األزمة السورية إلى صراع,

حيث تحولت األزمة السورية السلمية إلى حرب أهلية داخلية وصراع وصدام إقليمي ،فضال عن
تحولها إلى أزمة دولية أكثر منها سورية ،إذ إن طبيعة رد فعل النظام في التعاطي مع مجريات

االحتجاجات كمحاولة إلخمادها ,وظهور بعض المسلحين المعارضين أدى إلى نهاية مرحلة

االحتجاج السلمي لألزمة السورية وبداية مرحلة ما ُيمكن تسميته بعسكرة األزمة واشتداد حدة
النزاع المسلح رغم استمرار المظاهرات السلمية ،مع بداية مطلع عام  2012وذلك لسباب

عدة :

 oانسداد أفق النضال السلمي داخليا بسبب إفراط النظام في العنف ضد المتظاهرين.
 oانسداد أفق الحل السياسي خارجيا ،وعدم الوصول إلى حل سياسي مع النظام.

 oانسداد أفق الحل العسكري الخارجي بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد
مشاريع ق اررات أممية تدين النظام السوري.

 oاقتناع السوريين بعدم إمكانية تكرار النموذج الليبي( .المركز العربي لألبحاث ،موقع
إلكتروني.)2016:

لكن التطور األبرز في مسار تحول األزمة السورية نحو األحداث المسلحة تمثل بقيام مجموعات

من الجيش السوري الحر بالدخول إلى مدينة حلب في  20تموز( يوليو)  ،2012األمر الذي أكد
تطور القدرات العسكرية للمعارضة السورية ،فكانت معركة حلب هي األكبر واألطول بعد أن نجح

"الجيش الحر" من السيطرة على غالبية مناطق الريف الشرقي والشمالي للمدينة ،ليغدو نقطة
تجمع رئيسية لقوات الجيش الحر في ريف حلب .وفى  22تموز( يوليو)  ،2012أعلن العقيد

"عبد الجبار العقيدي" قائد المجلس العسكري للجيش الحر في المدينة عن انطالق معركة حلب

طالبا من الكتائب المسلحة في الريف الزحف نحو المدينة ،ونتج عن استجابة كتائب الريف
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الحلبي لهذا النداء والسيطلرة على أحياء عدة في المدينة ،منها :صالح الدين ،وسيف الدولة،
والسكرى ،ومساكن هنانو ،وقاضى عسكر ،وبستان الباشا .وقد وصل المسلحون إلى مناطق قريبة

من وسط المدينة دون أن تتمكن من السيطرة عليها .وفى المقابل أطلق النظام السوري على

معركة حلب تسمية "أم المعارك " ،وقد غير تكتيكاته العسكرية على األرض ،إذ دخلت الطائرات
الحربية ألول مرة في المعركة ضد المسلحين ،واستطاعت قوات النظام منع تقدم المعارضة
المسلحة إلى وسط المدينة ،لكنها عجزت عن استعادة السيطرة على األحياء التي تمركز فيها

المسلحين (أبوالقاسم.)90:2013 ،

لكن التطور األسوأ في عام  ،2013والتحول األكبر في األزمة السورية جاء حينما تم اإلعالن
عن والدة تنظيم داعش في نيسان ( أبريل) من العام نفسه ،ثم تمدده خالل الشهور األربعة

األخيرة منه في المناطق المسيطر عليها على حساب الكتائب المحلية ،حيث استطاع السيطرة

على مساحات واسعة في محافظات حلب وادلب والرقة والحسكة ودير الزور .وكان عام ،2014
على موعد مع تمدد غير متوقع لتنظيم داعش فتمكن من طرد عناصر الجيش الحر في كانون

الثاني (يناير)  2014من محافظة الرقة التي أعلنها عاصمة لخالفتها  ،كما سيطر بشكل شبه
كامل على محافظة دير الزور النفطية ،واستولى على حقول نفطية وغازية عدة في محافظة
الحسكة شمال شرق البالد وعلى مقربة من الحدود مع تركيا والعراق ،فضال عن سيطرته على
مدينة البغدادي قرب قاعدة األسد الجوية (الزيات.)25:2014،

ويمكن القول بأن أسباب األزمة السورية تعود إلى العديد من األسباب التي أدت لهذه األزمة،وهي
على النحو التالي:

.1أسباب داخلية:

أ -الوضع االقتصادي:
أدى االنفتاح االقتصادي السريع الذي انتهجه الرئيس بشار األسد خاصة في عام 2005إلى
توسع نفوذ الشبكات العامة ،والتي كبرت امتيازاتها وسيطرت على معظم الفرص االستثمارية

المتاحة لكون الدور األساسي للدولة كوصي على الموارد والمال العام لم يتغير ،فأغلب الفرص

التي انتهجها االنفتاح االقتصادي هي فرصة تتضمن استثناءات الحتكار الدولة للمورد العام،

هذا األمر أدى إلى انتشار الفقر والبطالة المقنعة ،وضعف اإلنتاجية ،وارتفاع معدالت
التضخم ،وعدم وجود عدالة في توزيع الثروة خاصة في المناطق الريفية ،ووفق تقديرات عام
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 2010فإن حوالي  7مليون نسمة ( )%34.3من إجمالي السكان أصبحوا تحت خط

الفقر(باروت.)107:2013،

نتيجة لألزمة السورية تحول االقتصاد السوري من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد استهالكي يغلب

عليه طابع ربحي ،أدى إلى انخفاض قدرة الناس الشرائية العامة بحوالي ( )%28وتدني حصة
القوى العاملة إلى ( )%24فقط من الدخل الوطني ،كذلك حصل تردي في نوعية الخدمات
وارتفاع أسعارها ،وفساد الجهاز اإلداري ،كما ارتفعت معدالت البطالة التي قدرت بما

يتجاوز(()%37عبد القادر.)50:2014 ،

ويمكــن أن نلخــص أهــم المشــاكل التــي يعــاني منهــا االقتصــاد الســوري قبــل انــدالع األحــداث فــي

سوريا فيما يلي:

 ارتفاع مستويات البطالة من  200إلى  250ألف.

 انخفــاض كفــاءة االســتثمارات بشــكل عــام وانتشــار ظــاهرة الفســاد التــي أدت إلــى تعطيــل قــدرة
أجه ـزة الدولــة والمجتمــع عــن القيــام بأعمالهــا ووظائفهــا علــى النحــو الصــحيح ،كم ـا أدت إلــى

إضعاف القدرات اإلنتاجية لألفراد في مختلف الميادين.

 تراجع معدالت النمو االقتصادي ،واعتمـاد االقتصـاد علـى قطاعـات ربحيـة كـالنفط ،وهنـا بـدأ
التحدي األكبر بعد انخفاض احتياطي الـنفط السـوري وانتاجـه ،ثـم أثـر علـى عوائـده ،وهـو مـا
سبب ضغوطات كبيرة على أوضاع المالية العامة ،وميزان المدفوعات ومستويات المعيشة.

 ارتفــاع معــدالت التضــخم المــالي ،والــذي أثــر ســلبا علــى االقتصــاد الســوري ،فق ـد فــاق معــدل
تضـ ــخم ( )%15حسـ ــب تقـ ــديرات المركـ ــز االقتصـ ــادي السـ ــوري ( )%10وفق ـ ـا للتص ـ ـريحات

الحكومية (غانم.)183:2010 ،
ب-الوضع السياسي:

تولى حزب البعث االشتراكي الحكم في سوريا عام ،1963ومنذ مجئ الحزب إلى الحكم مارس
أسوأ أنواع الدكتاتورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى،أي أنه لم تكن هنك مشاركة سياسية
حقيقية ،فمثال في مسألة االنتخابات لم يكن هناك انتخابات أصال،وانما كان مجرد استفتاءات
نتيجتها محسومة ، %100ولم يكن هناك أيضا تداول حقيقي للسلطة،ولم يكن ثمة قانون
لمحاسبة المسئولين أصال ،وانما الحياة السياسية في الحزب،هي أساس الحياة السياسة
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عامة.ومما زاد األمر تعقيدا بعد تولي الرئيس السابق حافظ األسد الحكم في سوريا،حيث
أصبحت أسرة األسد خاصة والطائفة العلوية النصيرية عموما هي محور الحياة السياسية،فتم
حصر الحياة السياسية في شخص الرئيس حاف األسد واسرته،ومن يدور في
فلكه(ابوشريعة.)14:2017:
وعندما تولى ابنه بشار الحكم خلفا له سار على النهج نفسه ،والذى حاول القيام ببعص
اإلصالحات داخل بنية الدولة السورية ،ومنح بعص الحريات العامة للسوريين فور توليه الحكم،
لكن دون المساس بمكانة وهيبة األجهزة األمنية المتشعبة .ويبدو أن ثمة أحداث متعددة محلية
واقليمية لم تسمح للعهد الجديد باالستمرار في مسلسل اإلصالحات واطالق الحريات
العامة،األمر الذي شجع المعارضة السورية على اختالف أطيافها على مقارعة النظام
السوري"(أبو نحل .)7،2013:
ت.الداء المؤسساتي

الضعيف:

إن المؤسسات بتعريفها الواسع ،هي من يحدد قواعد اللعبة في المجتمع ،ويمكن تصنيفها ضمن

فئتين رئيسيتين :المؤسسات السياسية ،ومنها القواعد واألنظمة التي تؤطر صنع القرار السياسي،
والتوازن ما بين مختلف السلطات ،وأنظمة المساءلة السياسية والقوانين ،وقواعد تمثيل األفراد

والمجموعات ،والمؤسسات االقتصادية ،ومن ضمنها حقوق الملكية والمؤسسات التعاقدية

(ملكاوي.)56:2013 ،

إن ضعف األداء المؤسساتي في سوريا هو أمر يثبته تقييم منتصف المدة للخطة الخماسية
العاشرة ،فقد كشف التقييم عن التنفيذ الضعيف لإلصالحات المؤسساتية المخطط لها ،والغياب
شبه التام لتنفيذ اإلصالحات والمبادرات الرامية إلى اإلصالح ومكافحة الفساد ،وغياب الشفافية.

ث .تفشي الظلم وانعدام المساواة:
يعاني المواطن السوري من تفشي الظلم وانعدام المساواة ،وال يصل إلى حقوقه في أي مجال

اقتصادي أو تجاري أو سكني أو مالي أو تعليمي...إلخ .بشكل متساو مع المواطن اآلخر من

أبناء الطائفة العلوية ،وال يصل إلى بعض حقوقه إال من خالل األجهزة األمنية ،وان إحساس

السوريين بعدم المساواة كان أحد العوامل التي دفعتهم إلى االحتجاج على هذا النظام) باكير،

.)61:2015
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تغول الجهزة المنية وسحقها للمواطن وانعدام كرامته:
جّ .
كانــت هــذه األجه ـزة األمنيــة وتغولهــا عــامال رئيســيا فــي خــروج الســوريين لالحتجــاج للــتخلص مــن
عــذابات وارهــاب هــذه األجهـزة األمنيــة ،حيــث أحــس المـواطن الســوري بأنـه ال ك ارمــة وال قيمــة لــه،

فهو معرض لالعتقال دون أسباب تذكر ،وان اعتقل فـال يعـرف أحـد فـي أي فـرع قـد اعتقـل ،وقـد
يبقى السنين الطوال وال يراه أهله ،وال توجه لـه أي تهمـة خـالل سـني االعتقـال التـي قـد تمتـد إلـى

عقد أو عقدين ،وال ُيقدم إلى أي محاكمـة ،وقـد يتوفـاه اهلل فـي السـجن دون أن يعـرف أهلـه حقيقـة
ذلك ،وهذا األمر قد حدث مع عشرات اآلالف من المواطنين السوريين إن إحساس المـواطن بأنـه
ال كرامة له عند هذا النظـام؛ لـذلك كـان هـذا اإلحسـاس بانعـدام الك ارمـة عـامال مـن العوامـل التـي
دفعت المواطن إلى الثورة من أجل تثبيت حقه في الكرامة(التوبة.)2012،
يتضح مما سبق بأن النظام السوري لم يقم بتنفيذ اإلجراءات واإلصالحات التي وعد الشعب
السوري بها؛ مما أدى إلى هذه األزمة؛ بسبب هذه األسباب التي تعرض لها الشعب السوري من
أسباب سياسية اقتصادية واجتماعية وأمنية ،كل هذه األسباب جعلت الشعب السوري يتحرك

نحو هذه االحتجاجات للمطالبة بتغير النظام السوري الحالي ،والمطالبة بتداول السلطة بالطريقة

وس ارعا ما تغيرات إلى أحداث مسلحة.
السلميةُ ،
 .2أسباب إقليمية ودولية:

ثمة عوامل خارجية إقليمية ودولية،كان لها تأثير كبير على مجريات الحياة السياسية في
سوريا،والتي شجعت بدورها قيام األزمة السورية،وبالتالي استغلت المعارضة السورية هذه

األحداث إضافة إلى الحدث األهم والمباشر ،وهو قيام الحراكات في بعض الدول العربية،وأهم

هذه األحداث:

 oعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ،2005حيث أتهم النظام السوري

بتدبير عملية األغتيال"،ومن ثم سعى بعض الجهات اإلقليمية والدولية إلى إصدار قرار

دولي يقضي بانسحاب القوات السورية من لبنان.وعليه لم يجد النظام السوري بدا سوى

الرضوخ لذلك القرار"(أبو نحل.)7:2013،

 oالغزو األمريكي للعراق عام ،2003وسقوط نظام حزب البعث االشتراكي بقيادة الرئيس
السابق صدام حسين،فكان الموقف السوري رافضا لهذا االحتالل معلنا دعمه للمقاومة
العراقية ضد الوجود األمريكي البريطاني في العراق،مما أثار حفيظة األمريكان،والذي أدى
إلى تدني مستوى العالقات السورية األمريكية إلى أدنى مستوى(أبو شريعة.)20:2017،
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 oالدعم السوري الالمحدود لحزب اهلل اللبناني،حيث يتجلى هذا الدعم عسكريا ومعنويا
ولوجستيا،واألهم دعمه في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،والذي أجبر على االنسحاب من
جنوب لبنان،عدا مزارع شبعا عام ،2000نتيجة الشتداد ضربات المقاومة "،وتجلى هذا

الدعم لحزب اهلل في حربه مع (إسرائيل)عام  ،2006حيث تمكن الحزب بمساعدة سورية
من إفشال تطبيق مشروع الشرق األوسط الكبير الذي بشر به وقتذاك الرئيس األمريكي

جورش بوش االبن،ووزيرة خارجيته كوندالي از رايس عام ("2004أبو نحل.)8:2013،

ثانيا :دوافع الزمة السورية
ا
الشعب السوري كغيره من الشعوب العربية التي رزحت عقودا من الزمن خلف التهميش
واالضطهاد ،وقام الشعب السوري ينشد حرية وكرامة تاق له أن يعيش في كنفها ،ولم تتفرد
األزمة السورية بمسبباتها كغيرها من األحداث التي حصلت في الدول العربية ،وكان لهذه

األحداث دوافع لقيام األزمة ،ومن هذه الدوافع؛ دوافع اقتصادية ،وسياسية ،واجتماعية وغيرها؛
لذلك كان هناك دوافع لهذه األزمة وهي:

.1توريث السلطة :لقد طالب الشعب السوري إلغاء نظام تورث السلطة ،والتغيير الجذري للنهج

السياسي في السيطرة على الحكم ،خاصة بعد أن أعد الرئيس السابق حافظ األسد جيدا لسيناريو
توريث السلطة البنه باسل أوال ثم بشار بعد مقتل أخيه باسل مبتدعا بذلك في العالم العربي تقليد
تحويل الجمهوريات التداولية إلى جمهوريات وراثية (على.)105:2013 ،

.2استش ارء الفساد وضعف الداء المؤسساتي :لقد انطلقت االحتجاجات في  15آذار( مارس)
عام  ،2011وكانت بدايتها احتجاجات سلمية بحتة كغيرها من بلدان العرب ،حيث بدأت في
درعا التي رفعت شعارات تطالب بالحرية واإلصالح لمواجهة القمع والكبت للحريات العامة،

وتطورت األحداث وتحولت من المظاهرات السلمية إلى استخدام السالح من قبل الطرفين سواء
األجهزة األمنية السورية أو المسلحين وبعض المنشقين عن الجيش السوري؛ نتيجة الستشراء

الفساد والظلم ،حيث طالب الشعب السوري بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية (كساب،

.)76:2014

إن ضعف األداء المؤسساتي في سوريا هو أمر يثبته تقييم منتصف المدة للخطة الخماسية

العاشرة ،فقد كشف التقييم عن التمثيل الضعيف لإلصالحات المؤسساتية المخطط لها ،والغياب
شبه التام لتنفيذ اإلصالحات والمبادرات الرامية إلى اإلصالح ،و مكافحة الفساد ،كما أظهر التقرير

الوطني للتنافسية سنة  2010أن سوريا تعاني من نقاط ضعف عدة في اإلدارة العامة والحكم
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الرشيد،ومن ضمنها هدر األموال العامة ،واإلج ارءات القضائية والتشريعية المعقدة ،وضعف ُمساءلة
الحكومة وادارتها للموارد العامة ،وغياب السياسات العامة والشفافية(نصر وآخرون)29:2013 ،

.3شمولية النظام السياسي :في سوريا تنحصر السلطة في يد الرئيس ،والذي منع التداول السلمي

للسلطة.

.4غياب التوازن بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية وشخصيتها:أحد أبرز العوامل التي
أسهمت في خلق وتعميق األزمة البنيوية التي يعاني منها النظام السوري تتمثل في غياب التوازن

بين السلطات ،حيث تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ،كما تقوم بدور واضح في
تقليص استقالل السلطة القضائية على الرغم من بعض الجهود المحدودة لمحاولة إصالح الوضع

العام للمؤسسة القضائية ،إال أن إمكاناتها التقنية والبشرية تبقي محدودة ،فالجهاز القضائي في
سوريا يعاني عيوب كثيرة ،أهمها :انتشار الفساد ،وغياب المحاسبة الرادعة للسلك

القضائي(احمد ،)11:2010،كما يمثل التفرد واالستبداد بالسلطة أحد المالمح الرئيسة للنظام

السياسي؛ وذلك بسبب السلطات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية سواء في ظل
الظروف العادية أو االستثانية بحكم رئاسته لحزب البعث الذي يحتكر الحياة السياسية في سوريا،

فإن الرئيس يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية ،ناهيك عن صالحياته القضائية التي
يخولها الدستور والقانون(أبو شاويش.)24:2013،

.5تدهور الوضاع اًلقتصادية :قد انتهج النظام السوري سياسات اقتصادية نيوليبرالية ،زادت من
شدة اإلقصاء ،ومن شدة التمايز االجتماعي واالقتصادي ،لتصبح االستثمارات الوحيدة وهي

االستثمار في أجهزة األمن ،التي أنتجت ممارسة رقابية على أفراد المجتمع (المركز العربي،
.)5:2011

تحول االقتصاد السوري خالل األعوام العشرة الماضية من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد استهالكي
يغلب عليه طابع ربحي ،أدى إلى انخفاض قدرة الناس الشرائية العامة بحوالي ( )%28وتدني حصة

القوى العاملة إلى ( )%24فقط من الدخل الوطني ،كذلك حصل التردي في نوعية الخدمات وارتفاع
أسعارها ،وفساد الجهاز اإلداري ،كما ارتفعت معدالت البطالة (عبد القادر.)2012،

يتضح مما سبق بأن أسباب ودوافع األزمة السورية ترجع لعوامل عديدة منها :سياسية؛ نتيجة

االضطهاد الذي تعرض له المعارضين في سوريا ،وأيضا نتيجة للظروف االجتماعية وارتفاع نسبة
البطالة بسوريا ،وأيضا انتشار الفساد وغياب التوازن بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية
وشخصيتها ،كل هذه األسباب أدت لنشوب األزمة السورية.
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المبحث الثاني
الطراف المؤثرة في ال زمة السورية
لقد كشفت األزمة السورية الكثير من المتغي ارت والتطورات المهمة ،وبدأت تتضح خارطة

التشكيالت السياسية والعسكرية للمعارضة السورية والقُوى الفاعلة في سوريا بعد مؤتمري أنطاليا
وبروكسل؛ كونها جاءت بطريقة عفوية وكردة فعل على عنف النظام أكثر منها مقصودة ،وعلى

الرغم من أن معظمها كانت تفتقر إلى بنية متماسكة إال أنها تتفق على هدف واحد ومحدد ،أال
وهو التخلص من النظام السوري الحالي ،وتتمثل األطراف الفاعلة في األزمة السورية في:

أواًل :المعارضة السورية:لقد كشفت األزمة السورية عن بروز قوى سياسية عديدة وفاعلة في
الداخل والخارج وتحركات ومطالب متباينة من قبل األقليات ،وعن بروز العبين ُكثر في البيئة
اإلقليمية والدولية حاولت التوفيق بين مطالب المعارضة السياسية والعسكرية ،األمر الذي أسهم
في بروز مجموعة من الهيئات واألحزاب السياسية من أبرزها:

أ.هيئة التنسيق الوطني :أسست هيئة التنسيق الوطني في الثالثين من حزيران(يونيو)
 2011من شخصيات وقوى سورية معارضة من داخل وخارج سوريا تهدف إلى التغيير الوطني
الديمقراطي في سوريا ،ومن أبرز مبادئ هذه الهيئة؛ رفضها التدخل الخارجي في الشأن

السوري ،وال تدعو صراحة إلسقاط نظام الرئيس بشار األسد ،وهو ما تختلف به عن منظمات

معارضة أسست خارج سوريا ال تخفي رغبتها بتوفير حماية دولية للشعب السوري ،وال تقبل بأي

حل ال يتضمن رحيل النظام الحالي في دمشق(غالي .)104:2013،وتضم هيئة التنسيق
الوطني عددا من أحزاب اليسار السوري ،وحزب العمل الشيوعي ،وحزب االتحاد االشتراكي،
وأربعة أحزاب كردية ،أما المكتب التنفيذي للهيئة فيضم عددا من الشخصيات المعارضة منها؛
رئيس المكتب حسين العودات ،وعارف دليلة ،ورجاء الناصر ،وعبد العزيز الخير ،ومحمد

العمار ,ومنير البيطار ،وفايز سارة ،وغيرهم (فخر الدين.)187:2014،
ب.المجلس الوطني السوري :المجلس الوطني السوري هيئة شكلت في  2تشرين األول
(أكتوبر)  2011بإسطنبول في تركيا ،وهي تضم مختلف أطياف المعارضة السورية ،وكان
يترأسها المعارض واألكاديمي السوري برهان غليون الذي استقال فيما بعد ،ويتكون المجلس من

أمانة عامة وهيئة تنفيذية ،ويضم ممثلين عن األمانة العامة إلعالن دمشق للتغيير
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الديموقراطي ،والناطقة اإلعالمية وعضو الهيئة اإلدارية للمجلس الوطني السوري بسمة
قضماني ،والمراقب العام لإلخوان المسلمين محمد رياض الشقفة ،والمفكر عبد الباسط سيدا،

وكذلك ممثلين عن األقليتين الكردية واآلشورية) غنيم.)306:2011،
ويهدف المجلس لتحقيق تطلعات الشعب السوري بإسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس
النظام ،واقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو
السياسي،

وهو

منفتح

وأهدافها(كوش.)2012،

على

جميع

السوريين

الملتزمين

بمبادئ

الثورة

السلمية

ت.اًلئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة :مع توالي جهود جمع قوى المعارضة في هيئة أو
ائتالف جديد ،برزت مبادرة رياض سيف ،التي عرفت باسم "المبادرة الوطنية السورية" ،والتي
القت قبوال ودعما قويا لدى قوى عربيةواقليمية ودولية ،حيث اجتمع في لقاء تشاوري بالعاصمة

القطرية الدوحة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) لعام  ،2012ممثلون عن غالبية قوى
وهيئات المعارضة السياسية السورية،إلى جانب شخصيات مستقلة ،وممثلين عن قوى األزمة

والمجالس المحلية للمحافظات السورية ،وبعد ثالثة أيام من الشد والجذب والنقاشات
واالجتماعات،اتفق

المجتمعون

والمعارضة(األسطل.)144:2014،

على

تشكيل

االئتالف

الوطني

لقوى

الثورة

.2القوى العسكرية ذات التوجه العلماني وتتمثل في:
أ.الجيش السوري الحر :ففي  29تموز (يوليو) لعام  ،2011أعلن العقيد رياض األسعد من
األراضي التركية؛ عن تشكيل ما أطلق عليه حينها "المجلس العسكري المؤقت للجيش الحر"

كإطار تنظيمي للجيش السوري الحر ،يواكب تنامي العمل المسلح ضد قوات النظام ،وتزايد عدد

المنشقين من جيش األسد ،وقد تميز المجلس العسكري المؤقت بتشكيلة وفق بنية عسكرية
تراتبية ،ال تلمح عن وجود مسلحين مدنيين في صفوفه أو بين قيادته(قبالن.)48:2013،

ب.المجلس العسكري العلى للجيش السوري الحر :بعد شهر على انشقاقه رسميا ،أعلن
العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ ،صاحب الرتبة العسكرية األعلى من بين الضباط المنشقين

عن الجيش النظامي منذ بدء األزمة السورية ،عن إنشائه «المجلس العسكري السوري الثوري

األعلى» الذي يتولى رئاسته ليكون بمنزلة هيكل تنظيمي للمنشقين  ،وعين الرائد المظلي
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المنشق ماهر النعيمي الناطق الرسمي باسم المجلس ،بعدما كان قد عين في وقت سابق كناطق

رسمي لـلجيش السوري الحر (االسطل .)146:2014

ت.القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية :أعلن عن تشكيل القيادة العسكرية المشتركة
للثورة السورية مطلع تموز (يوليو)  ،2012وأسندت قيادته إلى اللواء المتقاعد عدنان سلو ،وقد

رفضت قيادة الجيش الحر في الخارج وجود أي تنسيق أو اتفاق مع هذه القيادة ،بينما رحبت

القيادة في الداخل بهذا اإلعالن  ،مما زاد من وضوح الشقاق بين القيادتين وضربة قوية جديدة
لقيادة الجيش الحر في الخارج ،التي بدا وكأنها معزولة تماما عن الفصائل العسكرية الموجودة

في الداخل (الجزيرة نت ،موقع الكتروني.)2013:

ث.الجيش الوطني السوري :في آب (أغسطس)  2012طرح اللواء محمد حسين الحاج علي
بعد انشقاقه،والذي كان يشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني التابعة لألكاديمية العسكرية

العليا في الجيش السوري ،مبادرة لتوحيد فصائل المعارضة المسلحة السورية باعتباره أرفع رتبة
بعد انشقاقه عن صفوف النظام ،حيث دعا إلى تشكيل جسم عسكري جديد يحمل اسم الجيش

الوطني السوري ،في إشارة إلى أن جيش النظام الذي يطلق النار على المدنيين ليس وطنيا

كبير من
ا
(الحاج علي .)2012،لم يعمر التشكيل الجديد طويال على الرغم من أنه ضم عددا
الضباط رفيعي الرتب ،ويعود فشله في تكريس نفسه كإطار جامع لتشكيالت المعارضة المسلحة

السورية ،لظهوره كمحاولة من قبل القُوى العلمانية الحتواء الكتائب والقوى المسلحة اإلسالمية
بدعم من قوى خارجية وتدبيرها ،واكتفي بالمشاركة اإلعالمية بعيدا عن أرض المعركة؛ مما
أفقده مصداقيته (إيالف.)2013:
ج.القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية :أعلن عن تشكيل القيادة المشتركة للمجالس
العسكرية الثورية فيتشرين الثاني (أكتوبر)  2012من وحدات ثورية عسكرية عديدة في سوريا،
كبير من القُوى الفاعلة على األرض من مختلف المحافظات السورية ،وذلك
والتي ضمت عددا ا
بحضور عدد من القيادات السياسية والروحية للثورة في الداخل والخارج .وتشكلت القيادة
المشتركة من هيكلية تعتمد على ثالثة مستويات رئيسية تتكون من القيادة العامة ،ومكتب

التنسيق واالرتباط ،والمجالس العسكرية لكل المحافظات السورية.ودعت القيادة المشتركة في
بيانها جميع القوى الثورية والعسكرية في سوريا لالنضمام إليها ،والعمل المشترك من أجل خدمة

الثورة والشعب واسقاط النظام (مركز الشرق العربي ،مرجع إلكتروني.)2015:
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ح.مجلس القيادة العسكرية العليا المشتركة :أعلن عن مجلس القيادة العسكرية العليا المشتركة
في كانون األول (ديسمبر) 2012في أنطاليا ،وتم اإلعالن عن تشكيل مجلس القيادة المشتركة،
حيث اعتبر حينها المظلة العسكرية األكثر شموال ونضجا وتنظيما لقوى المعارضة المسلحة

السورية ذات الصبغة العلمانية ،وقد جاء تأسيسه بعد مشاورات واسعة بين قادة المجالس
العسكرية والثورية وقادة أهم األلوية والكتائب في الداخل والخارج السوري (األسطل،

.)146:2014

.3القوى والكتائب ذات التوجه اإلسالمي:
أ.جبهة النصرة أهل الشام :في مطلع عام 2012م ،تم اإلعالن عن تشكيل جبهة النصرة بقيادة
أبي الفتح محمد الجوالني ،الذي أعلن بيعته لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ،حيث دعت
في

بيانها

األول

السوريين

إلى

الجهاد

وحمل

السالح

في

وجه

النظام

السوري(صايغ.)2013،وترى الجبهة أن إسقاط نظام األسد هو الخطوة األولى نحو إقامة دولة
إسالمية ،حيث تبنت خطابا حادا تجاه األقليات الدينية ،وتنعت العلويين بالنصيريين ،والشيعة
بالروافض ،وتعتبر نفسها المدافع األول عن السنة ،وتبنت الجماعة منذ إنشائها هجمات
وتفجيرات عدة بمدينة حلب ،وفي حي الميدان بدمشق في كانون الثاني( يناير)  ،2012وعلى
منشآت أمنية في دمشق مطلع آيار (مايور) (2012عبد اهلل .)34:2014،
ب .جماعة اإلخوان المسلمين :أسسها مصطفى السباعي عام  ،1942وهي من أقدم الحركات
السياسية المعارضة في سوريا ،ودخلت مع النظام في مواجهة مسلحة في بداية الثمانينات من
القرن الماضي .وأعلنت عن انخراطها في األزمة السورية على لسان مراقبها العام الحالي في

 31مارس ( 2011زيارة.)136:2013 ،
ت.الجبهة اإلسالمية السورية :تم اإلعالن عنها يوم الجمعة تشرين الثاني (نوفمبر) 2012
بتوحيد جبهة تحرير سوريا ،والجبهة اإلسالمية السورية في كيان واحد جامع من  11فصيال
مسلحا في مدينة حلب ،وتضم أكبر الجماعات العسكرية العاملة في الميدان ،وهي :حركة أحرار
الشام اإلسالمية ،وجيش اإلسالم ،وألوية صقور الشام ،ولواء الحق ،ولواء التوحيد ،ولواء آل
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البيت ،ولواء أحفاد الرسول ،وكتائب أنصار الشام ،والجبهة اإلسالمية الكردية (المركز السوري
للبحوث،موقع الكتروني.)2016 :
ث.حركة الفجر اإلسالمية :تعتبر حركة الفجر حركة سلفية جهادية ،تتلقي توجيهاتها من الشيخ
أبي بصير الطرطوسي "شيخ سوري كان يقيم في لندن قبل أن يعود إلى سوريا ويلتحق
بالمسلحين" ،ولهذه الحركة عمليات عسكرية داخل سوريا ،وتضم ما يقارب من ( )18كتيبة،

ويوجد لها نشاط دعوي واغاثي وسياسي ،وقد دعت في بيانها التأسيسي جميع الكتائب
اإلسالمية العاملة على األرض السورية لالنضمام إليها (األسطل.)150:2014 ،

ج .الدولة اإلسالمية في العراق والشام(داعش) :تعود جذور "تنظيم الدولة" المعروف في اإلعالم
باسم "داعش" إلى جماعة التوحيد والجهاد التي أسسها األردني أبو مصعب الزرقاوي في العراق
عام 2004م بعد غزوه من قبل الواليات المتحدة األميركية ،وفي عام 2006م أعلن الزرقاوي
مبايعته زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن الدن ليصبح تنظيم القاعدة في بالد الرافدين ،كما
أعلن في العام ذاته تشكيل مجلس ُشورى المجاهدين بزعامة عبد اهلل رشيد البغدادي (مجموعة
باحثين.)2014،
 .4أح ازب المعارضة الكردية :تتوزع أحزاب المعارضة السورية بين الداخل والخارج إذا ما تم
تصنيفها وفقا لمكان تمركزها ونشاطها ،وألحزاب سياسية تقليدية بين إسالمية وناصرية وشيوعية
وأحزاب أخرى جديدة ترتدي رداء الليبرالية إذا ما صنفت سياسيا بعد وصول الرئيس السوري
بشار األسد إلى الحكم في سوريا عام  ،2000تكاثرت األحزاب في الداخل والخارج فتشكلت

أحزاب من عشرات األعضاء ،حيث تزايدت معاناة األكراد الذين أروا في حدوث األزمة السورية

متنفسا يمكن أن يحقق أهدافهم؛ فبدأت تنتظم األحزاب الكردية في ائتالفين هما :المجلس العام
للتحالف الكردي؛ ويضم حزبين هما:الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي وحزب الوحدة

الديموقراطي الكردي الموالي لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبد اهلل أوجالن ،والذي تمثل
نشاطه في شمال شرق سوريا ،بينما االئتالف الثاني :يتمثل في المجلس السياسي الكردي،
ويضم تسعة أحزاب مثل حزب المساواة (باروت.)174:2013 ،
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المبحث الثالث
تداعيات الزمة السورية على الوضع الداخلي
المقدمة:
إن لألزمة السورية خصائصها المميزة لها فضال عن تعقيداتها ومع ذلك؛ فإن التداعيات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أطلقت في بادئ األمر أمواجا احتجاجية في سورية هي
بصورة أـساسية مشابهة للمد الذي حصل في البلدان العربية؛ لذلك تعتبر األزمة السورية من
ضمن األزمات المركبة متعددة األبعاد على مستوى السلطة والمجتمع ،فهي أشبه بلوحة فسيفساء
غاية في التشابك والتعقيد ،وأي تفسخ فيها بشكل غير واعي لن ينال من البيئة السورية الداخلية
فحسب ،إنما أيضا من دول الجوار الجغرافي .وفي هذا المبحث تناول الباحث تداعيات األزمة
السورية على الوضع الداخلي الذي يشمل الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتعليم
على النحو التالي:
أواًل :تداعيات الزمة على الجانب اًلقتصادي
لقد بلغت خسائر االقتصاد السوري في ظل األزمة السورية حوالي  103مليارات دوالر ،حتى

حزيران ( يونيو)  ،2013كما وصلت ديون سوريا إلى حوالي  34مليار دوالر ،وقدرت خسائر
عام  2011بحوالي  12.5مليار دوالر ،ثم حوالي  50مليار دوالر عام  ،2012وأكثر من 23
مليار دوالر في الربع األول من عام  ،2013وأكثر من  17مليار دوالر في الربع الثاني منه،

وفي عام  ،2013قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ( )%90من مصانع األدوية

السورية تضررت بدرجة كبيرة ،وان هناك عدد كبير من هذه المصانع أغلق نتيجة لألحداث

الدامية ،وارتفاع تكلفة الوقود ،مما أسفر عن نقص حاد في الدواء .ومنذ بدء األزمة ،واجهت
شركات األدوية السورية مشكالت في التوزيع ،بسبب أزمة النقل بين المحافظات ،وارتفاع أسعار

المحروقات ،وصعوبة استيراد المواد األولية جراء العقوبات الغربية المفروضة على البالد .على
صعيد آخر ،عكست األزمة نفسها على قطاع الزراعة واإلنتاج الغذائي السوري ،وتحولت سوريا
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من ُمصدر أساسي للمواد الغذائية على مستوى الشرق األوسط إلى بلد يعاني نقصا في حاجاته
الغذائية (ابومصطفى.))2015:58،

ثانيا :تداعيات الزمة على الجانب السياسي
ا
بدأت األزمة السورية في احتجاجات من قبل الشعب من أجل التغير ،وكان شعارهم الحرية
والتغيير ،ولكن سرعان ما نشبت مواجهات مسلحة بسبب رفض النظام إدخال إصالحات في
نظام الحكم ،باإلضافة إلى تدخل قوى إقليمية ودولية ودعم الجماعات المسلحة ،وهذا أثر على

كل النواحي وخاصة الجانب السياسي ،ونتج عنه العديد من التداعيات وهي:
 فشل المعارضة في بناء قيادة موحدة قادرة على إدارة المرحلة االنتقالية.
 انحسار سلطة الدولة ،وغياب دور الحكومة المركزية على أجزاء واسعة من البالد ،وتراجع
قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بواجباتها في حفظ األمن ،األمر الذي أدى إلى تمزيق

الدولة وانهيار وتفسخ وحدة المجتمع في مناطق عديدة في سوريا.

 استمرار اعتماد الحل األمني والعسكري من قبل السلطات المركزية ،وتطور العنف المسلح
بين جميع أطراف األزمة السورية ،مما أدى إلى خروجها من أيدي السوريين ،وتزايد التدخل
واالستقطاب

اإلقليمي

والدولي

لطرفيها

سواء

بطريقة

مباشرة

أو

غير

مباشرة

(باروت.)397:2013،
ثالثاا :تداعيات الزمة السورية على الجانب اًلجتماعي
يرى الباحث أن األزمة السورية كان لها تأثير كبير على الجانب االجتماعي واإلنساني ،حيث
نظر
تُظهر التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية ،بأن الوضع في سوريا وضع مأزوم جدا؛ ا
لعدد النازحين من سوريا بسبب الحرب المشتعلة هناك منذ سنوات ,وأيضا بسبب الوضع
االجتماعي واإلنساني حيث أدت هذه األزمة إلى تشريد اآلف من األسر واآلف القتلى،
والمفقودين والمعتقلين ،كل هذا أثر بشكل كبير على األزمة السورية ،ومن هنا أبرز التداعيات

التي خلفتها األزمة المستمرة ،وهي(:بيومي.)2014،
 ارتفاع نسبة البطالة بشكل مخيف جدا.

 ارتفاع نسبة الفقر ووصولها إلى أرقام مرتفعة جدا.
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 رفضت العديد من الدول دخول النازحين السوريين إلى بالدهم؛ خوفا من تأثيرهم على
الوضع األمني أو االجتماعي للدولة المستضيفة.

تعقيبا على ما سبق يتضح أن الشعب السوري يعاني من ظروف صعبة ومستمرة باستمرار
األزمة السورية ،حيث أصابت كل مناحي الحياة االقتصادية ،والتعليمية ،والسياسة ،والوضع

االجتماعي ،حيث نزح اآلف من الالجئين السورين خارج سوريا ،وظروفهم أصبحت صعبة

جدا في مخيمات اللجوء في تركيا واألردن.

المبحث الرابع
المواقف اإلقليمية والدولية وأثرها في الزمة السورية
المقدمة:
شكلت األزمة السورية المستمرة منذ أذار(مارس) عام  2011نقطة اشتباك بين نظم إقليمية
ونظم دولية ،فبحكم العالقات التي أقامها النظام السوري خالل العقود الماضية ،وارتباط ذلك
بالصراعات الجارية في المنطقة ،وال سيما الصراع مع إسرائيل لم تعد األزمة السورية أزمة

تعبير عن منظومة إقليمية واسعة ،تمتد من إيران إلى لبنان عبر سوريا،
ا
داخلية ،وانما باتت
حيث إن األزمة السورية وبعد  5أعوام من بدايتها لم تصل إلى ما وصلت إليه إال بعد أن فشل

النظام السوري في حلها داخليا ،وكذلك المعارضة .ومما كان لألزمة السورية من آثار على
المواقف اإلقليمية والدولية كان ال ُبد من التطرق لهذه المواقف وهي:
المطلب األول
موقف روسيا من األزمة السورية
بدأت األزمة السورية مرتبطة بصيرورة "الحراكات العربية" ،إال أنها سرعان ما تحولت إلى
صراع نفوذ بين الدول اإلقليمية الكبرى ،ثم أخذت ترتبط بمستوى أعلى من التنافس بين القوى
العظمى في النظام الدولي ،وتحديدا روسيا والصين من جهة والواليات األمريكية  ،ودول االتحاد
األوروبي من جهة أخرى (آزاد احمد ،وآخرون.)487:2013،
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لقد مثلت الحالة السورية خروجا عن الخط العام للسياسة الروسية تجاه "الحراكات العربية "،إذ
كانت موسكو أسرع استجابة وحسما في مواقفها تجاهها ،فعقب اندالع التظاهرات السلمية ضد
الرئيس بشار األسد ونظامه،واتخذت موسكو في البداية موقفا وسطا بين النظام السوري
والمعارضة منطلقة من حق الشعب السوري في التغيير ،حيث حذر الرئيس الروسي آنذاك
ار مع
مصير مجهوال إذا لم يبدأ حو ا
ا
األسد
نتظر
ُ
ديمتري مدفيديف القيادة السورية ،ورأى أنه ي ُ
المعارضة ويباشر اإلصالحات (الشيخ.)249:2014 ،

مع تصاعد األزمة السورية واستخدام السلطات العنف ضد المتظاهرين ،ثم لجوء المعارضة إلى
القوة ضد الجيش النظامي الموالي لألسد ،حملت موسكو المسؤولية للسلطة والمعارضة معا،
ورفضت رفضا قاطعا أي تدخل خارجي مباشر أو غير مباشر ،وكان موقف موسكو انطالقا
من حتمية الحل السلمي ،وجلوس جميع األطراف المعنية إلى المفاوضات (واكيم،
.)201:2013
أواًل :الدعم السياسي والدبلوماسي الروسي للنظام السوري
تعتبر روسيا أن سوريا بمنزلة حجر ال ازوية في أمن منطقة الشرق األوسط ،وأن عدم استقرارالوضع فيها سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في البلدان المجاورة والى صعوبات في
المنطقة بأكملها.
 أن حماية روسيا للنظام السوري  ،وكبح الجهود األمريكية والغربية إلسقاطه يمكن أن يوفرحضور روسيا قويا في مختلف ملفات وقضايا الشرق األوسط ،وفى التسويات التي يمكن أن
ا
تحصل عليها في المستقبل ،وفى بناء سلسلة تحالفات جديدة.
 مبادئ السياسة الخارجية الروسية رفضها التدخل الخارجي وخاصة العسكري في سوريا ،وأكدتعلى احترام روسيا للسيادة الوطنية ،وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى.
التخوف من تكرار النموذج الليبي (بسيوني.)56:2016 ،لطالما أكدت موسكو أن الحل الوحيد لحل األزمة في سوريا هو الحوار الوطني السوري
الداخلي ,حيث أعلنت موسكو ترحيبها بحزمة اإلصالحات التي أعلنها األسد ,ورأت ضرورة منح
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القيادة السورية الوقت الكافي لتنفيذ وتطبيق اإلصالحات التي تم اإلعالن عنها ،وقامت بإجراء
اتصاالت مع المعارضة السورية في محاولة إلقناعها ببدء الحوار مع السلطات السورية ،كما
حذرت أنها قد تغير موقفها تجاه دمشق في حال فشل الرئيس األسد في إقامة حوار مع
المعارضة ،حيث دعا الرئيس الروسي ديمترى ميدفيديف في مؤتمر صحفي في ختام قمة
مجموعة الثماني في  28آيار(مايو)  2011في فرنسا نظيره السوري بشار األسد إلى االنتقال
من األقوال إلى األفعال نحو عملية اإلصالح ،وذلك بعدما أبدى الرئيس األسد استعداده إلجراء
إصالحات في سوريا(الشيخ .)72:2012 ،ودعا مدفيديف الرئيس السوري ،في لقاء مع قناة
فور بتنفيذ
روسيا اليوم ،والقناة األولى القوقازية ،واذاعة صدى موسكو ،إلى ضرورة البدء ا
اإلصالحات والتصالح مع المعارضة ،واستئناف السالم المدني ،وانشاء دولة عصرية ،وانه إذا
مصير محزنا ،وسنضطر في النهاية إلى اتخاذ
ا
لم يستطيع فعل ذلك فسوف ينتظر بشار األسد
إجراءات معينة) روسيا اليوم .)2016،وفي المقابل أكدت روسيا بشكل حاسم رفضها التدخل
الخارجي ،وخاصة العسكري ،في سوريا ،حيث أكدت على احترام روسيا للسيادة الوطنية ،وعدم
التدخل في الشئون الداخلية للدول األخرى ،وأكدت أيضا على ضرورة أن يتولى السوريون تسوية
أوضاع بالدهم بأنفسهم دون تدخل خارجي ،وبأنها لن تعارض رحيل األسد ما دام الشعب
السوري يريد ذلك ،ولكن الواقع أن رحيل األسد ليس مطلب كل الشعب وانما جزء منه يتمثل في
المعارضة المسلحة (الشيخ.)253:2013 ،
كما أفشلت موسكو المساعي الغربية المتكررة إلصدار قرار من مجلس األمن يدين السلطات
السورية الستخدام العنف في قمع المتظاهرين ،وقد أعلن الرئيس مدفيديف في مناسبات عدة أن
ار يصدره مجلس األمن بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا ،وهما
روسيا لن تؤيد قر ا
الق اررين ( 1970و )1973تخوفا من أن تسير األحداث في سوريا وفق النموذج الليبي ,وأن
يستخدم قرار مجلس األمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا ،وأصرت موسكو على ضرورة أن
يركز مجلس األمن على المسائل المتعلقة بصون السلم واألمن الدوليين .ومن ثم ،االمتناع عن
دعم األطراف المتقاتلة في صراع داخلي ،كما هو الحال في سوريا ،وأنه إذا تم الموافقة على
التدخل ينبغي أن تقتصر العملية العسكرية على حماية المدنيين ،وليس تغيير النظام أو مساعدة
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المعارضة المسلحة في قتال النظام ،ويجب أال يتحول التغيير التدريجي في المهمة إلى تورط
مباشر في الحرب األهلية المحلية (صحيفة العرب،موقع الكتروني.)2015:
ويمكن تلخيص تلك العوامل في العناصر التالية:
التخوف من صعود اإلسالميين.المصالح الروسية السياسية واالقتصادية في سوريا (الشيخ.)55:2013 ،لم يتوقف الدعم الروسي للنظام السوري منذ بداية األحداث في سوريا ،ولم تتوقف روسيا عن
تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للنظام حتى بعد عسكرة الحراك ،وواصلت استعمال حق
النقض (الفيتو) في مجلس األمن دفاعا عنه ،حيث استخدمت روسيا باالشتراك مع الصين
"الفيتو" للمرة الثانية في 4شباط( فبراير)  2012ضد تمرير مشروع قرار عربي حظي بدعم
غربي في مجلس األمن يتبنى خطة العمل العربية ،التي أقرها مجلس و ازرة الخارجية العرب في
 22كانون الثاني ( يناير) ،2012وكذلك استخدمت حق "الفيتو" للمرة الثالثة في  19تموز
(يوليو) 2012ضد تمرير قرار غربي في مجلس األمن يضع خطة "كوفي عنان" تحت فقرات
من الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،وتطالب بفرض عقوبات غير عسكرية على النظام
السوري إذا لم يلتزم بالنقاط الست لخطة عنان التي تنص على:
أ-االلتزام بالعمل مع عنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
ب-االلتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح ،بما في ذلك وقف استخدام األسلحة الثقيلة
وسحب القوات ,ووقف تحركات قوات الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان.
ت-تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات من جميع المناطق المتضررة.
ح-االتفاق على حرية تكوين المؤسسات ،وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة
قانونيا(حافظ،مركز الجزيرة للدراسات.)2017:
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ثانيا :الدعم المالي واًلقتصادي للنظام السوري
ا
لدى روسيا مصالح اقتصادية واسعة في الشرق األوسط ،وخاصة في سوريا ،وتتمثل في
المجاالت األكثر أهمية في مبيعات المعدات العسكرية والطاقة ،فالشرق األوسط هو ثاني أكبر
سوق لصادرات األسلحة الروسية ،وقد قامت روسيا بدعم سوريا في مواجهة العقوبات األمريكية
والعربية والتركية ،ففي  18آب (أغسطس)  2012قام وفد برئاسة قدري جميل نائب رئيس
الوزراء السوري آنذاك للشئون االقتصادية بزيارة روسيا لبحث مساعدة موسكو لدمشق في تخطي
األزمة االقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها ،وتم االتفاق على أن تقوم موسكو
بتقديم قرض لسوريا ،وكمية من العملة الصعبة ،واالستمرار في تصدير النفط ومشتقاته إلى
سوريا ،وأن تقوم إيران وروسيا والصين بدعم نظام األسد ماليا بما مقداره  500مليون دوالر
شهريا من المعامالت المالية تشمل صادرات النفط وخطوط تأمين مفتوحة ،وأيضا مساعدة
سوريا ضد ما ُسمي بالمؤامرة األجنبية إلغراق الليرة السورية(الشيخ.)253:2013،
ثالثاا:الدعم العسكري للنظام السوري
أرسلت روسيا حاملة الطائرات كوزنتسوف إلى البحر اإلقليمي السوري ،كما رست سفن حربية
روسية في ميناء طرطوس السوري ،وحاملة صواريخ "ياخونت" المضادة للسفن لدعم بطاريات
السواحل السورية ،وفي رغبة التأكيد على هذه الجزئية أعلنت وسائل اإلعالم الرسمية السورية
عن قيام تدريبات بالذخيرة الحية من قبل القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي للسلطة ،حيث
صور فوتوغرافية آلخر األسلحة المجهزة من قبل روسيا في أثناء استخدامها
ا
أظهرت
(بسيوني)75:2016،
استمر الدعم العسكري الروسي للنظام إلى أن جاء عام 2015م وشهد خطوة إضافية في تقديم
الدعم العسكري للنظام السوري ،ففي  22آيلول (سبتمبر) 2015قامت روسيا بتقديم أسلحة
عسكرية نوعية للقوات السورية ،وتم تسليم الجيش السوري خمس طائرات مقاتلة ،وكذلك طائرات
استطالع ومعدات عسكرية ،وفي هذا العام تم موافقة مجلس االتحاد الروسي على منح بوتين
تفويضا بنشر قوات عسكرية في سوريا؛ وذلك ردا على طلب األسد مساعدة عسكرية من
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موسكو ،وهذه القوات العسكرية تتضمن القوات الجوية وليس البرية ،وبعد ساعات من الموافقة
بدأت المقاتالت الروسية في  30ايلول( سبتمبر) 2015في استهداف مواقع عسكرية تابعة
لتنظيم داعش في سوريا ،وتم إصابة مخازن لألسلحة والذخائر وآليات عسكرية تابعة لداعش
وكذلك مراكز قيادته في المناطق الجبلية وتدميرها بالكامل(بشارة.)50:2013،
وفي أذار (مارس) من عام  2016أعلن الرئيس فالديمير بوتين فجأة عن قرار سحب الجزء
األكبر من قواته العسكرية من سوريا ،ورحب مسؤولون غربيون بحذر بهذه الخطوة الروسية
المفاجئة ،وقالوا إنها قد تضغط على الحكومة السورية لالنخراط في التفاوض بشكل جدي ،وقال
بوتين :إن قرار سحب القوات الروسية من سوريا جاء بالتنسيق مع الرئيس السوري بشار األسد،
وأن روسيا ستتابع تنفيذ الهدنة في سوريا ،وايجاد الظروف لمواصلة الحوار السياسي ،وأن
القوات التي ستبقى في سوريا كافية للقيام بالمهام العسكرية لمكافحة داعش والنصرة والجماعات
اإلرهابية األخرى(موقع عربي ،BBCموقع إلكتروني.)2017:
يتضح مما سبق أن الموقف الروسي من األزمة السورية يتلخص بإصرار روسيا على التأييد
الصريح للنظام السوري في تعامله مع األزمة السورية ،وذلك رغم السلوك القمعي الدموي الذي
اتسم به تعامل النظام مع األزمة ،وما لقي هذا السلوك من إدانة عربية وعالمية واسعة على
مستوى األنظمة والشعوب ,حيث عملت روسيا على تعطيل تنفيذ المبادرات العربية واألممية،
التي كانت تهدف إلى حل األزمة السورية ،وتحقيق بعض مطالب المعارضة مع إدانة عنف
النظام تجاه المتظاهرين ،وذلك من خالل استخدامها مع الصين حق النقض (الفيتو) أمام
استصدار ق اررات تدعم تطبيق هذه المبادرات في مجلس األمن الدولي.
المطلب الثاني
الموقف التركي تجاه األزمة السورية
منذ األيام األولى لألزمة السورية كان لتركيا موقفها ،وما كانت تستطيع أن تتجاهل حدثا
بهذا الحجم في دولة جارة لها ومهمة كسوريا ،وقد انتقل الموقف التركي من األزمة السورية مع
الوقت من مستوى آلخر تقدما وتراجعا اعتمادا على عوامل عدة ،أهمها تطورات المشهد السوري
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الداخلي سياسيا وميدانيا ،والموقف الدولي من األزمة السورية وآفاق الحل ,وقوة وضعف الموقف
التركي بسبب المتغيرات الداخلية والخارجية.

يمكن تقسيم المواقف التركية حسب تسلسلها الزمني:
الول :مرحلة التعاون والنفتاح السياسي
وهو موقف نابع من اعتبارات عدة ،أهمها دعم تركيا السابق للتحركات الشعبية في دول عدة
سابقة على سوريا ،ودعمها لعملية التغير لتلك الدول ،والعالقات الجيدة التي ربطتها بسوريا
وبنظام األسد ما قبل عام  ،2011شملت عشرات االتفاقيات االقتصادية وتأسيس مجلس أعلى
للتعاون االستراتيجي عام  ،2009فضال عن التوافق على إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع تركيا
وسوريا واألردن ولبنان عام 2010م لم يكتب لها النجاح (الحاج.)25:2013،
امتدت هذه المرحلة من بداية التظاهرات في أذار ( مارس)  2011وحتى سحب السفير التركي
من دمشق في  25أذار (مارس)  ،2012وقد شملت هذه الفترة اتصاالت هاتفية عدة من
الرئيس أردوغان للرئيس األسد وزيارات عدة لوزير الخارجية آنذاك داود أوغلو ووفد يرأسه رئيس
جهاز االستخبارات حاقان فيدان بناء على قرار مجلس األمة القومي التركي (احمد.)9:2016 ،
كانت و ازرة الخارجية التركية أول من أبدى تعليقا رسميا على تطورات الوضع السوري ،فأصدرت
بيانا في أذار (مارس)  2011شدد على العالقات الراسخة الي تربط تركيا بسوريا .األمر الذي
دفع أنقرة ألن تُولي أهمية قُصوى لرفاه واستقرار سوريا الشقيقة والصديقة ،ولسعادة أمن الشعب
السوري ،وتمثلت أبرز عناصر التعليق على ما يلي:
 تركيا تتابع األحداث والتطورات التي تجري في سوريا عن كثب.
 تؤيد ق اررات الرئيس السوري بشار األسد المرتبطة بضرورة التوصل إلى الفاعلين والمتورطين
في هذه األحداث وتقديمهم إلى العدالة ،واطالق سراح المعتقلين.
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 تركيا تؤيد الخطوات اإلصالحية التي أعلنها األشقاء السوريون ،وهي مستعدة للمساهمة في
أي أمر يطلب منها لتعزيز هذه اإلصالحات (و ازرة الخارجية التركية ،موقع
إلكتروني.)2011،
لكن القلق التركي من عدم التزام األسد بتنفيذ إصالحات حقيقية ،ومن انعكاسات ذلك على
الوضع برمته داخل سوريا وخارجها ،دفعها إلى اإلبقاء على التواصل الدائم مع القيادة السورية،
وحرصا على أال تفوت هذه الفرصة السانحة لتجاوز األزمة السورية (المركز العربي لألبحاث،
.)2011
ثانيا :مرحلة تقييم الوضع
ا
وذلك بعد أن ترسخت لدى أنقرة قناعة بأن الرئيس بشار األسد غير جاد أو غير قادر على
إحداث إصالحات حقيقية تحتوي األزمة  ،وبعد أن فقدت تركيا إمكانات الضغط على النظام إثر
القطيعة الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد سحب السفيرين ،فضال على تقدم فصائل المعارضة
ميدانيا في مواجهة النظام .وقد امتدت هذه المرحلة على مدى ثالث سنوات تقريبا؛ أي حتى
قبيل اتفاق فيينا بين وزير الخارجية االمريكية والروسي كيري والفروف ،واعتبرت تركيا أن نظام
األسد فاقد للشرعية باعتباره نظاما قاتال لشعبه ،ونادى بضرورة سقوطه حقنا للدماء وانقاذا
لمستقبل سوريا (احمد.)2016 ،
لجأت تركيا في هذه المرحلة إلى إعادة تقييم الوضع بعد المحاوالت الحثيثة والدؤوبة التي بذلتها
في المرحلة السابقة النتشال األسد من مأزقه ،عبر دفعه باتجاه إصالحات حقيقية على أرض
الواقع من خالل تأمين الدعم الالزم له من أجل تحقيق ذلك.

لكن بدا واضحا إن تركيا كانت مترددة ومرتبكة بداية األزمة السورية ولم تتخذ مواقف صلبة
وقراءة واضحة  ،وأن األسد يسير في اتجاه معاكس للنصائح التركية ،وأن سياسة القمع والقتل

هي التي تسود اآلن ما يهدد بتفجير داخلي تصيب شظاياه تركيا .لقد تمخضت سياسة إعادة

تقييم الوضع عن خطاب أشد لهجة لتركيا تجاه األسد مع االحتفاظ بمضمون النصائح ,وهي أن
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سوريا تستطيع تجاوز األزمة من خالل بوابة اإلصالحات الجذرية التي تحظى بدعم تركي
(المركز العربي لألبحاث.)10:2011 ،

ولقد أسفرت إعادة تقييم تركيا للوضع عن قراءة جديدة لما يجري في سوريا من زاوية النظر
التركية وهي:
ت بعد إلطالق إصالحات
 Oالوقت عامل حاسم في المسألة ،ومع ذلك لم يتنهي الوق ُ
فور.
حقيقية واستعادة زمام المبادرة بشرط أن يتم البدء بذلك ا
 Oالخطوات اإلصالحية التي تم اإلعالن عنها غير كافية.
 Oالوضع خطير ويزداد خطورة مع مرور الوقت في ظل استخدام القوة وارتفاع عدد القتلى من
المتظاهرين (باكير.)7:2012 ،
ثالثاا :مرحلة التحول والضغط
والتي تجسد فشل أنقرة في إقناع دمشق بأخذ المقترحات المقدمة  ،واختيار أنقرة الوقوف إلى
جانب الشعب السوري ،حيث فتحت أبوابها للمعارضة السورية بفصائلها وأطيافها كافة لعقد
اجتماعات لها في تركيا تحت شعار "لقاء إسطنبول من أجل سوريا" ،طالبت فيه النظام السوري
إجراء إصالحات جذرية في سوريا على وجه السرعة ،والتخلص من نظام الحزب الواحد ،واقامة
التعددية الحزبية بغية ضمان المساواة السياسية ،واإلفراج عن السجناء السياسيين والسماح بحرية
التظاهر وبحرية الصحافة في سوريا ،ومعارضة أي تدخل أجنبي فيها وأي مبادرة من شأنها أن
تؤدي إلى تقسيم البالد(الشيخ.)10:2012،
وازاء منهج القتل الذي تنتهجه السلطة السورية ضد المتظاهرين السوريين ،دعا رئيس الوزراء
التركي رجب طيب أرودغان في تشرين األول (أكتوبر)  ،2011الرئيس السوري بشار األسد
بالتنحي عن السلطة ،وفي خطوة عملية تلك دعوة التنحي ،وانسجاما مع قرار الجامعة العربية
بفرض عقوبات اقتصادية على السلطة السورية إلجبارهم على نشر بعثة مراقبين تابعة لها
لمراقبة الوضع فيها،حيث فرضت تركيا أيضا عقوبات اقتصادية ومالية عليها ،وتعود األسباب
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وراء التحول التدريجي في الموقف التركي بعد ستة سنوات من دعم الحكومة التركية لألزمة
السورية بجميع مكوناتها العسكرية واإلغاثية واإلعالمية يبرز هذا تحول في الموقف ،والذي لن
تغير يجعل الدعم مشروطا او محددا
يكون تحوال جوهريا يغير اتجاه الدعم أو يوقفه لكنه سيكون ا
وفقا للمصلحة التركية اوال والسورية ثانيا .وأما عن أسباب هذا التحول فيمكن حصر األسباب
الرئيسية فيما يلي:
 .1غياب الحلفاء الذين يمكن اًلعتماد عليهم ودعمهم في المعارضة السورية :فالواقع
السياسي والعسكري للمعارضة مشتت ومنقسم على نفسه ،والتحالفات والتوازنات تتغير ،بحيث
أصبح من الصعب على تركيا االعتماد على هذا الوضع المنقسم.
 .2التحالفات الدولية :فتركيا لم تكن الوحيدة التي دعمت المعارضة السورية بل كان إلى
جانبها قطر ،والتي تراجع دورها بتقدم الدور السعودي عبر التدخل العميق في تشكيالت
المعارضة السورية ،إضافة إلى إن سقوط حكم الرئيس محمد مرسي في مصر أدى إلى تخلخل
في صفوف الدول التي تقف إلى جانب تركيا في دعمها ،أضف إلى أن التقارب اإليراني
األمريكي برعاية روسيا وضع تركيا وحيدة في دعمها؛ مما شكل عليها حمال ثقيال
.

(باكير)60:2013،

.3الضغوط الداخلية :فالحرب السياسية التي تخوضها حكومة العدالة والتنمية ضد معارضيها
التقليديين ،كالحزب الجمهوري ،ومعارضيها الجدد كجماعة فتح اهلل كولن جعلت من دعمها
لألزمة السورية حمال ثقيال يمنعها من المناورة السياسية ،ونقطة ضعف يستهدفها معارضوها من
خاللها ،وقد برز ذلك في اتهام الحكومة التركية بتقديم السالح وتسهيل عبور المجاهدين لداعش
برغماتية
عبر الحدود ,وفي ظل كل هذه الظروف والحيثيات لجأت الحكومة التركية إلى مقاربة ا
وأعادت بموجبها حساباتها مع حلفائها ومن تدعمهم .وفي الوضع السوري كانت انقسامات
المعارضة السورية أكبر األسباب الداعية إلى ذلك ،والسياسية التركية فضلت أن تُراعي
مصالحها أوال خصوصا إن كانت األطراف السورية المعارضة صاحبة الشأن ال تراعي مصلحة
في سوريا في انقساماتها (نور الدين.)52:2007 ،
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 .4عدم تجاوب الرئيس السوري :لقد انتقل التقييم التركي الرسمي لموقف الرئيس السوري من
كونه إصالحيا يسعى إلى تنفيذ إصالحات إلى شكوك حول مدى وفائه بالوعود اإلصالحية التي
قطعها أو تنفيذ إصالحات أخرى جدية ،ثم إلى كونه ال يستمع للجانب التركي ،وهو صديق لكنه
فشل في أخذ خطوات محددة بسرعة لتلبية مطالب شعبه (خولي.)165:2014 ،
يتضح مما سبق بأن تركيا من أولى البلدان التي وقفت مع الشعب السوري عند انطالق األزمة

السورية ضد نظام الرئيس بشار األسد ،ورغم العالقات القوية التي جمعت الحكومات التركية مع

النظام السوري إال أن تركيا وقفت مع الشعب السوري ضد نظام الرئيس األسد وحكمه  ،وتخلت

عن أي عالقة كانت تجمعها بنظامه .ومنذ ذلك الوقت ،تقف تركيا حكومة وشعبا مع السوريين،
الذين لجأوا بالماليين وعبروا الحدود إلى تركيا حيث تم استقبالهم بطريقة إنسانية وتم توفير

المخيمات والمساعدات اإلنسانية والغذائية لهم ،كما أن الجهود التركية لم تقتصر على الالجئين

السوريين لديها ،بل شملت السوريين داخل الحدود السورية ،حيث مدت لهم يد العون ودعمتهم
وقدمت لهم الكثير من المساعدات ومما يحتاجون إليه،أما على الجانب السياسي ،فقد بقيت

الحكومة التركية واقفة مع المعارضة السورية ،داعمة لها ،ومحاولة في كل مناسبة التذكير

تجاوزات األسد وبضرورة حل المشكلة السورية ،واقامة منطقة آمنة يسكن فيها السوريون الذين
يفرون من براميل األسد وقصفه المستمر.
المطلب الثالث
الموقف األمريكي من األزمة السورية
منذ اندالع األزمة السورية ،تولت الواليات المتحدة قيادة التحرك السياسي الغربي في

التعاطي مع األزمة السورية ،إال أن ردودها كما في جميع الحراكات العربية تميزت باالرتباك،

خاصة في مراحل االنتفاضة األولى ,وكمثل باقي األطراف؛ مثلت األزمة السورية مفاجأة كبيرة
للواليات المتحدة ،في وقت كانت إدارة الرئيس باراك أوباما منشغلة تماما بموضوع إتمام
االنسحاب األمريكي من العراق ،والخروج من األزمة المالية التي شلت االقتصاد األمريكي

والغربي عموما؛ لذلك عندما اندلعت األزمة السورية لم تُخف واشنطن خشيتها من انعكاس حال
عدم االستقرار في سوريا على وضع قواتها بالعراق؛ لذلك كانت تفضل تحقيق أكبر قدر من

الهدوء ،حتى تتمكن من إنجاز سحب قواتها بهدوء ،األمر الذي يفسر تلكؤها في استغالل األزمة
السورية لتغيير موازين القُوى اإلقليمية(األسطل.)168:2014،
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اتسم الموقف األمريكي تجـاه القضـية السـورية بـالتردد والغمـوض ،ولكنـه لـيس موقفـا جامـدا ،فقبـل
انــدالع األزمــة الســورية كانــت اإلدارة األمريكيــة بصــدد مراجعــة سياســاتها تجــاه الحكومــة الســورية،
وبعد أن كانت اإلدارة األمريكية تتعامل مع سوريا على أنها من الدول الداعمة لإلرهاب في زمـن

الرئيس جورج بوش ،ووصلت العالقة إلى حد القطيعة ،واستدعاء واشنطن سفيرها في دمشق بعد
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام  ،2005ومن ثم يجب تغيير النظـام القـائم بهـا،

كما أنها تهدد المصالح اإلسـرائيلية بـدعمها لحركـة حمـاس وفصـائل المقاومـة ،تغيـر هـذا الموقـف
بفـوز الــديمقراطيين بأغلبيــة المقاعــد فــي الكـونجرس األمريكــي فــي  ،2008وتأكيــدهم أن سياســات

الجمهــوريين تجــاه ســوريا فشــلت فــي تحقيــق المصــالح األمريكيــة؛ لــذلك ترســخت لــديهم قناعــات
بضرورة تغيير االستراتيجية األمريكية تجاه سـوريا ،وهـذا كـان متوافقـا مـع رغبـة الـرئيس األمريكـي

بارك أوباما؛ لذلك بدأت مرحلة جديدة في العالقات األمريكية السورية(عبداهلل.)45:2015،

لم يتعد الموقف األمريكي في عهـد بـاراك أوبامـا الكـالم حـول األزمـة السـورية ،فلـم يطلـب الـرئيس

األمريكي من بشار األسد مغادرة السلطة ،إنما طالبه بوقف العنف رغم الوصف القوي من البيت
األبــيض للفظــائع التــي يرتكبهــا األســد ،وفــي شــهر تمــوز(يوليــو)  2011اتخــذت الواليــات المتحــدة

أكثر الخطوات حدة مع النظام السوري ،وهي فـرض عقوبـات علـى بعـض رمـوز النظـام السـوري،
وهــم :ال ـرئيس بشــار األســد ونائبــه فــاروق الشــرع ،ورئــيس الحكومــة عــادل ســفر ،ووزيــر الداخليــة

محمـد إبـراهيم الشـعار ،ووزيـر الــدفاع علـي حبيـب محمـود ،ومــدير المخـابرات عبـد الفتـاح قدســية،
ومدير األمـن السياسـي محمـد ديـب زيتـون .وتتضـمن العقوبـات تجميـد أي أمـوال خاصـة بهـم فـي
الواليات المتحدة ،وحظر التعامـل التجـاري معهـم داخلهـا ،وسـبقها إجـراءات عـدة اعتمـدها الـرئيس

األمريكي أوباما في  29نيسان( أبريـل) مـن نفـس العـام علـى ( )13مسـؤوال سـوريا ،بيـنهم مـاهر
األسد ،الشقيق األصغر للرئيس السوري ،وعقوبات لم يكن لها تأثير كبير على مجريات األمـور،

وعلى من فرضت عليهم العقوبات؛ فأغلب أمـوالهم موجـودة فـي البنـوك الروسـية الداعمـة لسياسـة

القتل والتهجير التي ينتهجونها (مركز دراسات الشرق األوسط ،موقع إلكتروني.)2016:

فــي  29نيســان ( أبريــل)  ،2011أعلــن ال ـرئيس بــاراك أوبامــا" :أن انتهاكــات الحكومــة الســورية
ـؤخر مـن خـالل
لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك تلك المتصلة بقمع الشـعب السـوري ،والـذي تجلـى م ا
استخدام العنف والتعذيب ،واالعتقال واالحتجاز التعسفي للمتظاهرين المسالمين من قبل الشـرطة

وقوات األمن ،وغيرها من الكيانات التي تشارك في انتهاكات حقوق اإلنسان ،تشـكل تهديـدا غيـر
عـ ــادي واسـ ــتثنائي لألمـ ــن القـ ــومي والسياسـ ــة الخارجيـ ــة واقتصـ ــاد الواليـ ــات المتحدة(لينـ ــذة،المركز

الديمقراطي العربي .)2014:
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نظر لتجاوز النظام للخطوط الحمراء التي وضعتها الواليـات المتحـدة باسـتخدام السـالح الكيمـاوي
ا

ار بتوجيه ضربة عسكرية محدودة للنظام
في مواجهة قرى الغوطة الشرقية ،اتخذ الرئيس أوباما قر ا
بهـدف إضــعافه واتاحــة الفرصــة للمعارضــة فــي مواجهــة الجــيش الســوري بمــا يفــرض واقعـا متوازنـا
بين الطرفين ،ويكبح حالة التفوق العسكري التي حققها النظام السوري(حسين.)2013:

وهناك العديد من العوامل المؤثرة في الموقف األمريكي تجاه األزمة السورية والتي تتمثل في:

 oالــدروس والعبــر مــن غــزو أفغانســتان والع ـراق :حيــث لعبــت الخســائر الجســيمة التــي ُمنيــت بهــا
ـر
دور كبي ا
الواليات المتحدة في أثناء غزوها أفغانستان والعراق ،وتداعيات األزمة الماليـة العالميـة ا
فــي التــأثير علــى القـرار األمريكــي إزاء أي خطــوة مــن شــأنها أن تفســر علــى أنهــا اســتعداد لتــدخل
محتم ــل تج ــاه األزم ــة الس ــورية ،حي ــث يعتق ــد الكثي ــرون م ــن ص ــناع القـ ـرار األمريك ــي أن الت ــدخل

ار خاطئ ـا ،وتنســجم هــذه النتيجــة مــع توجهــات ال ـرئيس
األمريكــي فــي أفغانســتان والع ـراق كــان ق ـر ا

األمريكــي أوبامــا القاضــية بعــدم التــدخل فــي مغــامرات عســكرية خــارج الــبالد ،إضــافة إلــى تقلــيص
النفقات الدفاعية ,وانتهاج سياسة الحوار مع الفاعلين في المجتمع الدولي ،وتسليم جزء كبيـر مـن
األعباء اإلقليمية إلى الدول اإلقليمية الفاعلة والقادرة على تحمل المسؤولية(باكير.)20:2013،

 oخصوص ــية الحال ــة الس ــورية :بموقعه ــا االس ــتراتيجي وارتباطه ــا التحالفي ــة ض ــمن مح ــور نف ــوذ ف ــي
المنطقــة منــاهض للسياســة األمريكيــة ،فلــيس للواليــات المتحــدة طاقــة علــى تحميــل تبعــات معركــة
مفتوحة مع أطراف هذا المحور ،والتي قد يطول أمدها وتتعدد مواقعها ،وتسـعى لتـأخير المعالجـة

السياسية ليس لصعوبة وتعقيد تـدخلها النـاجع والـرادع ،بـل ألن لهـا مصـلحة فـي سياسـة اسـتنزاف
النظـام وحليفــه اإلي ارنــي أطـول مــدة ممكنــة؛ لـذلك يتبــين أن واشــنطن تسـتطيع ربمــا تحمــل مشــاهدة
القمــع والتنكيــل فــي ســوريا مهمــا اشــتدت لكنهــا ال تســطيع تحمــل تبعــات التــدخل النــاجع فــي قـراءة

للمسـألة مـن زاويـة النتـائج ،ومــا يمكـن أن يترتـب عليهـا مـن تــأثير علـى مصـالحها وخسـائر ماديــة
يصعب تعويضها من بلد فقير(البنا.)2012،

 oالتوجهــات السياس ــية واأليديولوجي ــة للمعارض ــة :حي ــث تنظ ــر الوالي ــات المتح ــدة إل ــى واق ــع األزم ــة
السورية ومسارها المسلح؛ لذلك ال ترغب بدعم الجماعات المسلحة المعارضة للنظام السوري بما
يــؤدي إلــى حســم الموقــف لصــالحها ،حيــث تخشــى أن يــؤثر ذلــك علــى البيئــة الداخليــة ،ويكــون لــه
تداعيات سلبية على البيئة اإلقليمية لألزمة خاصة فيما يتعلـق بـأمن إسـرائيل بعـد انتشـار فوضـى

السالح والجماعات المتشددة وغياب سلطة مركزية قويـة ،وقـد تعمقـت تلـك المخـاوف لـدى اإلدارة

األمريكيــة علــى إثــر مقتــل الســفير األمريكــي فــي بنغــازي ،وســيطرة حركــات جهاديــة علــى شــمال
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مــالي؛ ممــا دفــع الواليــات المتحــدة إلدراج جبهــة النص ـرة ضــمن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة فــي 5
كانون األول( ديسمبر)( 2012بشارة.)35:2013،

 oغياب السـيطرة علـى السـالح الكيمـاوي السـوري :منـذ انـدالع األزمـة السـورية أعلنـت واشـنطن
أن أي محاولة من جانب الرئيس السوري بشار األسـد السـتخدام السـالح الكيمـاوي سيعرضـه
ـر ال يجـب االقتـراب
لضربة عسكرية أمريكيـة ،أي اسـتخدام السـالح الكيمـاوي يمثـل خطـا أحم ا

منه (أبو قاسم.)113:2013 ،

 oااللت ـزام األمريكــي بــأمن إس ـرائيل :تســعى الواليــات المتحــدة دائمــا للحفــاظ علــى أمــن إس ـرائيل،
وهذا الوضـع لـم يختلـف فـي ظـل األزمـة السـورية ،فنجـد أن التحركـات األمريكيـة تجـاه األزمـة
السورية كانت لصالح إسرائيل ،بل وتكون باالتفاق مع القيادة اإلسرائلية؛ فنجـد أن التحركـات
األمريكية كانت تسعى للحفاظ على مصالح إسرائيل (عالم.)38:2011 ،

 oتزايد نفوذ الدول الكبرى على رأسهم روسـيا والصـين فـي سـوريا والمنطقـة علـى حسـاب ت ارجـع

الــدور األمريكــي فــي المنطقــة :واجهــت الواليــات المتحــدة تحــديات مــن جانــب روســيا ،والتــي
تستخدم قواتها من أجل الحفاظ على الوضع الراهن؛ أي بقاء نظام األسـد؛ وذلـك بـالنظر لمـا
ســيترتب علــى تغييــر نظــام األســد مــن تــداعيات وتكلفــة سياســية واســتراتيجية كبي ـرة بالنســبة

للمصــالح الروســية ،خاصــة فــي ضــوء اعتمادهــا علــى نظــام بشــار األســد فــي تنفيــذ سياســاتها

الخارجية في الشرق األوسط وحماية مصالحها في اإلقليم ،ووجود عالقات بين روسيا ونظام
األسد في قطاعات الطاقة والتعاون العسكري والتقني في المجاالت الصناعية والتنموية (أبـو

قاسم.)119:2011 ،

يتضــح ممــا ســبق :ب ـأن الواليــات المتحــدة تــرى بــأن النظــام الســوري لــم يعــد لــه مكانــة فــي حــل
األزمــة الســورية ،وتجــد أن الواليــات المتحــدة لهــا مصــلحة حقيقيــة لهــا فــي تغيــر النظــام سـواء فيمــا
يتعلق بعالقاتها مع إيران أو بموقفها من الصراع العربي اإلسرائيلي .ورغم أن الدعوات األمريكية

المتكــررة لتنحــي رأس النظ ــام ،إال أنهــم ل ــيس لــديهم ثقــة كامل ــة فــي المعارض ــة الســورية ،ونتيج ــة
انقســامها وعــدم امتالكهــا هيكليــة عســكرية متماســكة ،كمــا أنهــم غيــر مطمئنــين لمــا ســتؤول إليــه

األوضــاع بســوريا بعــد نظــام األســد خاصــة بعــد ظهــور عناصــر إســالمية متشــددة واظهــار والئهــا
لتنظــيم القاعــدة .و تــدرك أن األزمــة الســورية لهــا تــداعيات عليهــا خاصــة علــى مكانتهــا وعالقاتهــا

داخل النظام اإلقليمي و الدولي ؛ لذا عليها أن تتدارك هذه التداعيات التـي مـن شـأنها أن تُحـدث
شرخا في عالقات الواليات المتحدة ،وهذه التداعيات على النحو التالي:
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 أن يساهم انهيار السلطة المحلية في قيام حـرب أهليـة ذات خلفيـات دينيـة واثنيـة وعرقيـة
تتمدد خارج سوريا.

 تزايد تأثير نفوذ الجماعات المتطرفة على االستقرار في سوريا والنظام اإلقليمي.
المطلب الرابع
الموقف الصيني من األزمة السورية
يبدو أن الموقف الصيني تجاه منطقة الشرق األوسط وما شهدته من موجات الحراك

العربي وتحديدا الحراك السوري ،أخذ يتبلور وفقا لسياق استراتيجية جديدة متسقة مع قدرات بكين
المتنامية ،حيث تجاوز الموقف الصيني من األزمة السورية حدود عدم الرضا عن السياسة

األمريكية في الشرق األوسط ،إلى الموقف المباشر والمعارض لتلك السياسة بشكل علني ،بعدما

استخدمت الصين حق الفيتو لالعتراض على مشروع القرار العربي األوروبي ،الذي يتبنى دعوة
تطور
ا
الجامعة العربية لتنحي الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة .الفيتو الصيني الذي ُعد
نوعيا مهما ليس فقط في أسلوب تعامل الصين مع منطقة الشرق األوسط الغنية بموارد الطاقة

الضرورية للمحافظة على نموها االقتصادي المتسارع ،وانما أيضا في نظرة بكين إلى دورها

الدبلوماسي والسياسي على الساحة العالمية ،وهي التي تُعد من أقل األعضاء الدائمين استخداما
لحق الفيتو( ،استعملته  13مرة خالل  41عاما) لتستخدم هذا الحق أربع مرات إلحباط صدور
ق اررات عن مجلس األمن ،اثنان منها دعيا إلى تنحي الرئيس السوري بشار األسـد ،وثالث طالب
بتطبيق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على النظام السوري ،الـذي ينص على فرض

عقوبات ،والرابع سعى إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية؛ فعارضت الصين
أي تدخل عسكري في سوريا (العلو.)2016 ،

إن األزمــة الســورية تمثــل أهميــة اســتراتيجية للص ـين باعتبــار ســوريا حليــف قــوي إلي ـران الت ـي

تربطه ــا بالص ــين عالق ــات اقتص ــادية ،كم ــا أنه ــا إح ــدى ص ــيغ المواجه ــة الص ــامتة ب ــين الص ــين
والواليات المتحدة ،حيث ترى الصين أن هدف الواليات المتحدة في المنطقة العربية هـو حرمانهـا

من مصادر الطاقة ،والعمل على تحجيم تعاونها االقتصادي مع دول المنطقة ،وهو مـا يتعـارض
م ــع ارتك ــازات السياس ــة الخارجي ــة الص ــينية القائم ــة عل ــى تعمي ــق التع ــاون االقتص ــادي م ــع دول

المنطق ــة؛ ل ــذلك اقتض ــت إع ــادة هيكلي ــة الص ــعود االقتص ــادي والسياس ــي م ــن الس ــلوك الخ ــارجي
الصــيني انتهــاج سياســة تعاونيــة براجماتيــة متحــررة مــن الجمــود األيــديولوجي والتــدخل كقــوة مــؤثرة

لصــالح بعــض القضــايا ضــد أخــرى ،والتخلــي عــن سياســتها التقليديــة للحفــاظ علــى مصــالحها أو
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االلتـ ـ ـ ـزام الص ـ ـ ــارم بالمب ـ ـ ــادئ والحيلول ـ ـ ــة دون االنجـ ـ ـ ـرار إل ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـراعات تن ـ ـ ــال م ـ ـ ــن ص ـ ـ ــعودها

االقتصادي(أيوب.)27:2012،

تداعيات الزمة السورية على الصين:
 خشــية الصــين مــن نجــاح الح اركــات العربيــة وصــعود اإلســالميين فــي المنطقــة العربيــة،
األم ـر الــذي يســهم فــي تــأثير األقليــات المســلمة فــي الــداخل الصــيني خاصــة فــي إقلــيم
شينغيانغ الذي يرغب باالنفصال عن الصين.

 تخوف الصين من انهيار النظام السوري وانتقال األزمة إلى إيران ،األمر الذي يسهم في
تحكــم الواليــات المتحــدة بمنطقــة الشــرق األوســط ،ويشــكل ضــغط علــى إمــدادات الطاقــة

الموجهة للصين عبر مضيق هرمز.

 تخوف الصين من تغير الخارطة السياسية للشرق األوسط من خالل ضرب النظام
السوري بما يعني تفتيت الدولة السورية األمر الذي ينعكس سلبا على إيران (أبو

مصطفى.)138:2015 ،

يتضح مما سبق :أن الموقف الصيني تجاه األزمة السورية  ،أخذ يتبلور وفقا لسياق استراتيجية
جديدة متسقة مع قدرات بكين المتنامية ،حيث تجاوز الموقف الصيني من األزمة السورية حدود
عدم الرضا عن السياسة األمريكية في الشرق األوسط ،إلى الموقف المباشر والمعارض لتلك
السياسة بشكل علني ،بعدما استخدمت الصين حق الفيتو لالعتراض على مشروع القرار العربي
األوروبي ،الذي يتبنى دعوة الجامعة العربية لتنحي الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة.
الفيتو الصيني الذي ُعد تطو ار نوعيا مهما ليس فقط في أسلوب تعامل الصين مع منطقة الشرق

األوسط الغنية بموارد الطاقة الضرورية للمحافظة على نموها االقتصادي المتسارع ،وانما أيضا
في نظرة بكين إلى دورها الدبلوماسي والسياسي علي الساحة العالمية ،وهي التي تُعد من أقل
األعضاء الدائمين استخداما لحق الفيتو( ،استعملته  13مرة خالل  41عاما) لتستخدم هذا
الحق أربع مرات إلحباط صدور ق اررات عن مجلس األمن ،اثنان منها دعيا إلى تنحي الرئيس
السوري (بشار األسـد) ،وثالث طالب بتطبيق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على
النظام السوري ،الـذي ينص على فرض عقوبات ،والرابع سعى إلى إحالة الملف السوري إلى
محكمة الجنايات الدولية.
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المطلب الخامس
الموقف اإليراني من األزمة السورية
تع ــد إيـ ـران ق ــوة إقليمي ــة رئيس ــية ف ــي منطق ــة الش ــرق األوس ــط ،وبفض ــل ق ــدرتها االقتص ــادية
والعســكرية والبش ـرية الكبي ـرة ،إلــى جانــب إرثهــا الحضــاري واإلمب ارطــوري الــذي ال يمكــن إغفالــه،

نجحــت خــالل م ارحــل مختلفــة فــي أن تمــارس إدارة متباينــة فــي صــياغة الترتيبــات اإلقليميــة فــي
المنطقــة ،لكــن ربمــا لــم ُيحــط الموقــف اإلقليمــي اإلي ارنــي فــي وقــت مضــى بــنفس األهميــة والــزخم
الل ـذين حظ ـي بهمــا بعــد نجــاح الثــورة اإلســالمية فــي اإلطاحــة بالشــاه محمــد رضــا بهلــوى(إدريس،
.)19:2011

ال شك أن أهداف إيران في سوريا كبيرة وضخمة ومهمة للغاية ،وكذلك مقاصدها ،بل مصـالحها

ومكاســبها  ،ال ســيما فــي الوقــت ال ـراهن ،إبــان الحــرب الــدائرة واألزمــة المســتمرة والمتواصــلة فــي
سوريا؛ ولكن األخطار الجسيمة ،القائمة والمستجدة ،التي تواجههـا إيـران فـي سـوريا ،حتـى حينـه،

ج ـراء انــدالع األحــداث األمنيــة والسياســية فــي الســنوات االخي ـرة ،ومــا أســفرت عنــه مــن تغي ـرات
وتحـ ـوالت ف ــي المش ــهد السياس ــي والجيوسياس ــي ،الس ــوري والعرب ــي وال ــدولي ،تب ــدو أكب ــر وأض ــخم

وأخطر أيضا ،وكذلك التحديات الكبرى والتهديدات االستراتيجية إليران وألمنها القومي واإلقليمي،
وحضورها ودورها في المنطقة ،وحتى في المجال الدولي .فالخسائر الهائلة إليران ،المفترضـة أو

المحتملــة ،ولــيس المقصــود بهــا التكــاليف أو األثمــان أو التضــحيات التكتيكيــة ،مهمــا كانــت كبيـرة
وثقيلة ،التي تكبدتها وما تزال ،إلنجاز وبلوغ االنتصار االستراتيجي الكبير سـتكون بالتأكيـد أكبـر

بكثير ،وربما ستكون هائلة ومفجعة بالنسبة إلى إيران (ملحم.)2016،

لق ــد أعلن ــت إيـ ـران من ــذ بداي ــة األزم ــة الس ــورية موقفـ ـا مؤي ــدا للنظ ــام الس ــوري ف ــي مواجه ــة األزم ــة

الســورية ،وظهــر ذلــك التأييــد مــن خــالل التبنــي الكامــل للروايــة الرســمية الســورية لألحــداث ,وشــن
حملــة إعالميــة مماثلــة للنمــوذج اإلعالمــي الســوري ,ووصــف األزمــة الســورية الشــعبية بــالمؤامرة
األجنبيــة التــي تســتهدف صــمود ومقاومــة ســورية مــن قبـل الغــرب واسـرائيل ،والنظــر إلــى األحــداث

على أنها فتنة شبيهة بما حدث في إيران عام ( 2009ابو هالل،الشروق.)2016:

رغم الـتأييد القوي والمحكم وسيل البيانات والتصريحات التي تدعم النظام السوري بكل قوة إال أن

ذلك لم يمنع المسئولين اإليرانيين مـن دعـوة النظـام السـوري للحـوار مـع المعارضـة ووقـف القتـال،
ـيس الجمهويــة اإليرانيـةُ آنــذاك أحمــد نجــاد خــالل لقــاء مــع قنــاة المنــار بتــاريخ 24أب
حيـ ُ
ـث قــال رئـ ُ
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(أغســطس) "2011علــى الشــعب الســوري والحكومــة الســورية أن يجلســا مــع بعــض للوصــول إلــى
تفاهم(باكير.)2011،

يتضح مما سبق أن هناك أسباب للتأييد اإليراني للنظام السوري وهي:

 الحلف االستراتيجي والتاريخي مع النظام السوري.

 تعتبــر إيـ ـران م ــا يح ــدث ف ــي س ــوريا بمنزلـ ـة مـ ـؤامرة ،وأن ال ــذين يقوم ــون باالحتجاج ــات ليسـ ـوا
مستضــعفين ،وعليــه بالنســبة إلي ـران ال ينطبــق علــيهم شــرط المســاندة ،وعليــه فمســاندة النظــام

السوري هي الواجبة (الزويري.)5:2014 ،

ـار لمشــروعها
 مخــاوف مــن ســقوط النظــام الســوري ،حيــث يمثــل انهيــار النظــام الســوري انهيـ ا
اإلقليمي بالكامل.

 ال يمكن إغفال العامل المـذهبي فـي تأييـد إيـران للنظـام السـوري ،حيـث إن نظـام األسـد قـائم علـى
الطائفة العلوية ،والتي تعتبر إحدى الطوائف الشيعية ،وايران مذهبها الرسمي الشيعي؛ ممـا يعنـي
التقارب المذهبي بين الطرفين ،لذا ال تريد التخلي عن هذا النظام ،والذي قد يأتي بدال منـه نظـام
سني يبتعد عن إيران وربما يناصبها العداء (باكير.)17:2012 ،

تــرى إي ـران بــأن الص ـراع القــائم فــي ســوريا هــو امتــداد للص ـراع القــائم فــي ســوريا ولبنــان وعمــوم
المنطقة،لذلك فإن االعتقاد السائد لدى النظـام اإلي ارنـي بـأن سـقوط النظـام السـوري سـيوجه ضـربة

قوية لمشروعها في المنطقة ،إذ تمحورت السياسة اإليرانية خصوصا في العقد األخير حول فكـرة
التح ــول إل ــى ق ــوة إقليمي ــة كبرى،مس ــتفيذة م ــن التغيـ ـرات االس ــتراتيجية الت ــي طــرأت عل ــى محيطه ــا
اإلقليم ـ ــي بع ـ ــد س ـ ــقوط نظ ـ ــام البع ـ ــث العراقي،ونظ ـ ــام طالب ـ ــان ف ـ ــي أفغانس ـ ــتان،ثم ت ارج ـ ــع النف ـ ــوذ

االمريكي(مدوخ.)58:2015،

ولقد بلغ المشروع اإليراني ذروته مع استكمال سحب القوات األمريكيـة مـع العـراق فـي نهايـة عـام

،2011إذ نشأ وألول مرة تواصل جغرافي بين طهران ودمشق وبيروت عبـر العراق،ممـا أدى إلـى

إنشــاء قــوس نفــوذ اســتراتيجي يشــمل هــذه الدول،ويشــكل حــاج از طبيعيــا بــين تركيــا مــن جهــة وشــبه
الجزي ـ ـ ـرة العربيـ ـ ــة واألردن مـ ـ ــن جهـ ـ ــة أخرى.ونظ ـ ـ ـ ار إلـ ـ ــى حيويـ ـ ــة المصـ ـ ــير السـ ـ ــوري للمصـ ـ ــالح
اإليرانية،ونفوذها اإلقليمي،وضعت إيران ثقلها وراء دعم النظام في دمشق(قبالن.)491:2013،

قد أعربت طهران عن معارضتها أي تدخل خارجي في الشئون السـورية،وتجلى هـذا األمـر أيضـا
فــي الموقــف الــداعم لل ـرئيس الســوري بشــار األســد،الذي اتخــذه حــزب اهلل علــى لســان أمنيــه العــام
حســن نص ـراهلل،ألن خســارة الــدعم الســوري تعنــي قصــم ظهــر المقاومــة اإلســالمية التــي ستصــبح
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محاصرة من البر،بعدما فرضت القوى الغريبة حصا ار بحريا على لبنان عقب العـدوان اإلسـرائيلي
عام ( 2006واكيم.)108:2013،

من جهـة أخـرى جـاء التحـرك اإلي ارنـي للـدفاع عـن مصـالحها االقتصـادية ،حيـث إنـه ومنـذ انـدالع

الح اركـ ــات "تســـببت المواقـ ــف المناهضـ ــة لنظـ ــام ال ـ ـرئيس بشـ ــار األسـ ــد،التي اتخ ــذتها بعـ ــض دول
المنطقــة فــي تبريــر أحــد اقــوي التحالفــات االقتصــادية الناشــئة،الذي تطــور خــالل الفتـرة الممتــدة مــا

بين عامي  2010 -2004بين سوريا وتركيا وقطر(السعيدي.)2015،

منــذ بــدء االحتجاجــات فــي ســوريا"زودت إيـران نظــام األســد بمســاعدات ماليــة كبيرة،باإلضــافة إلــى
كميــات كبي ـرة مــن اإلمــدادات العســكرية ،وربمــا األهــم مــن ذلــك نشــر ق ـوات مــن الحــرس الثــوري

اإلي ارنــي ،فكــان للحــرس الثــوري وفيلــق القــدس التــابع لهــا دور اساســي فــي تــدريب الق ـوات المواليــة

للحكومــة علــى القتــال ضــد المعارضــة .ولقــد جــاء أول تص ـريح رســمي إيراني،متمســا بالحــدة ضــد
االنتفاض ــة الس ــورية ف ــي درع ــا عل ــى لس ــان الس ــفير اإلي ارن ــي ف ــي دمش ــق أحم ــد الموس ــوي،خالل
مؤتمر(الصــحوة اإلســالمية ومواجهــة الفتنــة فــي ســوريا).حيث صــرح بــأن األحــداث التــي تشــهدها

ســوريا تــم االعــداد والتخطــيط لهــا مــن قبــل األعــداد ،لتكــون نســخة مكــررة مــن أحــداث الفتنــة التــي
مــرت بهــا إي ـران خاصــة،تلك الشــعارات التــي رددهــا المتظــاهرون فــي درعــا منهــا)ال حــزب اهلل وال
إيران)،مـا يعنـي أن المصـدر واحــد مـن األعـداء حــين يتلقـى عمـالء الخــارج األوامـر مـن األعــداء

والصهاينة" (الشرق األوسط ،موقع الكتروني.)2011:

إيران عملت على زيادة وجودهـا العسـكري فـي سـوريا بعـد أن أعلنـت أنهـا لـن تسـمح بسـقوط النـام

السوري ،حيث مكن الـدعم اإلي ارنـي العسـكري النظـام مـن تحقيـق إخت ارقـات عسـكرية متعـددة علـى
ع ــدة مناطق،وع ــدة جبه ــات مختلفة،ونتيج ــة لالس ــتعانة بقـ ـوات م ــن ح ــزب اهلل اللبن ــاني ومليش ــيات

عراقيــة مختلفــة،تمكن النظــام مــن أطبــاق الحصــار علــى الغوطــة الش ـرقية فــي ريــف دمشــق،لكن
نجاحه األبرز كان في حمص عندما تمكن من استعادة مدينة القصير االستراتيجية الواقعـة علـى

خـ ـ ــط رئـ ـ ــيس للمعارضـ ـ ــة المسـ ـ ــلحة مـ ـ ــن لبنـ ـ ــان المجاور،مـ ـ ــا بـ ـ ــين نيسـ ـ ــان (أبريـ ـ ــل ) وحزي ـ ـ ـران
(يونيو)(2013ليستر.)8:2014،

يتضح مما سبق أن إيران عملت بكل السبل من أجـل المحافظـة علـى بقـاء النظـام السـوري فـي

مواجهــة جميــع الضــغوطات؛ ألنهــا تخشــى مــن ســقوط نظــام حليــف لهــا يمثــل ركن ـا أساســيا فــي
استراتيجيتها في المنطقة ،لذا فقد وفرت الدعم المادي والسياسي والعسكري واإلعالمي من أجل

اسـتمرار نظـام األســد ،وان الهـدف األساســي للــدور اإلي ارنـي الواســع فــي القضـية الســورية مســتمد
من استراتيجية التمدد اإليراني فـي شـرق المتوسـط ،وصـوال إلـى الخلـيج ،ففـي هـذه الحلقـة تشـكل
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األزمة السورية محاولة إخراج سـوريا مـن سلسـلة سـيطرة إيرانيـة ،تمتـد عبـر العـراق الـذي يحكمـه
نوري المالكي إلى سـوريا التـي يحكمهـا بشـار األسـد إلـى لبنـان ،التـي يفـرض حـزب اهلل سـيطرته

عليها.
المطلب السادس
الموقف الخليجي من األزمة السورية
اتسم دور مجلس التعاون الخليجي في المراحل األولى بالحياد والصمت ،ومع تزايد العنف

ضد المحتجين بدأت دول الخليج باتخاذ خطوات ومواقف تؤيد مطالب المحتجين بتغيير النظام،

فقادت المملكة العربية السعودية الموقف الخليجي ،وطالبت بوقف أعمال العنف والمظاهر
المسلحة ،واجراء إصالحات جادة وضرورية ،واللجوء إلى الحكمة حفاظا على سالمة الشعب،

مع التأكيد الدائم على حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة سوريا ،وتطور الموقف

الخليجي حيال األزمة السورية بقرار دول مجلس التعاون الخليجي طرد سفراء النظام السوري من
أراضيها وسحب جميع سفرائها من دمشق ،وتنديدها بالمجازر الجماعية ضد الشعب ,وكذلك

بسحب مواطنيها المشاركين في بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية .كما عبر عنها
مجلس الوزراء السعودي ،الذي شدد على أن فشل مجلس األمن في استصدار قرار لدعم

المبادرة العربية يجب أال يحول دون اتخاذ إجراءات لحماية األبرياء ،ووقف جميع أعمال
العنف(عبدهلل.)10:2010،

وقد كان للموقف الخليجي إزاء األزمة السورية تأثيره المباشر في المواقف العربية التالية ،التي

جاءت متناغمة مع المطالب الخليجية عموما والسعودية خصوصا ،بتبني مواقف متشددة إزاء
نظام األسد ،وهو ما تجلى في دعوة وزراء الخارجية العرب خالل اجتماعهم بالقاهرة يوم

12شباط( فبراير)  ،2012إلى تشكيل قوة حفظ سالم عربية أممية مشتركة للم ارقبة وحماية
المدنيين السوريين ،وقيامهم أيضا بإنهاء مهمة المراقبين العرب ،ووقف أشكال التعامل

الدبلوماسي كافة مع دمشق ،وتشديد العقوبات االقتصادية المفروضة عليها ،إضافة إلى فتح

قنوات اتصال مع المعارضة السورية ،وتوفير جميع صور الدعم السياسي والمادي لها ،وجاء
اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي قرارها بطرد سفراء دمشق لديها ،وما تاله من مواقف

وخطوات تصعيدية؛ إلدراكها أن هذه األزمة وصلت إلى منزلق خطر ستكون له تداعياته السلبية

على دول المجلس ,وكذلك المنطقة(قيسون.)2017:7،
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لقد اتخذت دول الخليج مواقف أكثر وضوحا حيال النظام الحاكم في سوريا مقارنة بغيرها من
الدول العربية في مرحلة االحتجاج السلمي ،حيث تولت منذ البداية طرح العديد من المخارج

لألزمة السورية ،وشكلت مبادراتها الدينامية األساسية والمحركة لمبادرة الجامعة العربية األولى.

إال أن استمرار رفض الحكومة السورية أدى إلى تطور الموقف الخليجي والمطالبة بتنحي رئيس
النظام السوري لصالح نائبه (المبادرة العربية الثانية) ،ومن ثم رفض الحوار معه ُليفضي إلى
تقديم الدعم السياسي للمعارضة السورية في المجتمع اإلقليمي والدولي ،وبلغ هذا الموقف ذروته
في تلك المرحلة عندما سحبت دول الخليج سفراءها من دمشق ،وطردت نظراءهم السوريين من

أراضيها(بشارة.)542:2013،

أما في المرحلة المسلحة فقد اتبعت كل من قطر والسعودية واإلمارات العربية سياسات تمكين

المعارضة ومدها بالدعم اللوجستي بداية ،ثم دعوة المجتمع الدولي ،ومطالبته بتسليح الجيش
السوري الحر واالعت ارف بمؤسسات المعارضة الرسمية وهيئاتها .في حين التزمت البحرين
والكويت رسميا بموقف الجامعة العربية من األزمة ،واختلفت طرق تعاطيها وتراوحت ما بين
التصعيد تارة والعودة إلى الخطابات الدبلوماسية الناعمة تارة أخرى ،فيما كان التفاعل على

روز في الكويت والبحرين ،وكان
المستوى الشعبي متمثال في البرلمانات والمجتمع المدني أكثر ُب ا

في معظمه متقدما على المواقف الرسمية ،أما سلطنة عمان فلم تتوافق في كثير من مواقفها مع
دول الخليج رافضة فكرة تدويل األزمة السورية ،وتسليح المعارضة ،ونزع الشرعية عن

النظام(مركز عمران للدراسات.)2016 :

ويمكن رد تطور مواقف بعض دول الخليج المناهضة للنظام السوري إلى أسباب عدة:
 تماهي خطاب الحكومة السورية مع الخطاب اإليراني عبر تأكيدها المستمر بأن هذه
التحركات هي نتاج "مؤامرة كونية تقوم بها قوى إرهابية مدفوعة خليجيا لتنفيذ مخططات

وأجندات إسرائيلية إمبريالية تستهدف نهج المقاومة" ،وهذا ُعد دليال على تطور الدور اإليراني
في سوريا من شريك إلى ُمهيمن على حساب الدول اإلقليميةاألخرى.

حاضر في الموقف الخليجي تجاه ما يحدث في سوريا من عنف ممنهج
ا
 كان الملف اإلنساني

على المستويين الشعبي والحكومي الخليجي ،ناهيك عن نتائج هذا الملف التي تشكل تهديدا

حقيقيا للمجال المشرقي.
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 التخوف من حالة عدم االستقرار المتولدة عن استمرار العنف في سوريا ،وامكانية استثماره
من قبل العديد من األطراف اإلقليمية والدولية للتوغل في شؤون المنطقة األمر الذي هيأ

للتدخل في الشأن الخليجي الداخلي ،خصوصا بعد تنامي خطر الجماعات العابرة للحدود
المعادية باألصل ألنظمة الحكم في المنطقة.

 تزايد الشعور الجمعي للثوار بعد انتهاج النظام ألبشع السياسات الطائفية بحقهم ،بضرورة أن
تدرك الدول السنية مسؤولياتها تجاه مكون أساس تربطه واياهم عناصر عقدية عدة ،يمارس
بحقه كل أشكال العنف الطائفي وممارسات إرهاب الدولة ،وعلى رأسهم دول

الخليج(قيسون.)12:2017،
دعم دول الخليج عموما للمعارضة السورية ،عقب فتور العالقات الخليجية
يتضح مما سبق أن ُ
السورية ،عقب تولي بشار األسد السلطة ،وما شهدته فترته من تقوية العالقات السورية اإليرانية،
وما تعنيه من إثارة تحسس الخليج منها ،وما تمثله من تحديات؛ وقد كان موقف السعودية وقطر
أوضح مواقف دول الخليج من األزمة السورية ،مع أن المجلس قد عقد بضعة عشر لقاء،
يناقش األزمة السورية منذ العام 2011؛ فقد تبنت الدولتان تجميد العالقات الدبلوماسية مع
النظام السوري ،كما تبنتا رفع األزمة إلى المحافل الدولية ومجلس األمن.
المطلب السابع
الموقف اإلسرائيلي من األزمة السورية
الموقف االسرائيلي من األزمة السورية الجارية منذ بدء األزمة أبدت إسرائيل اهتماما كبي ار بما
يجري في سوريا ،وبإمكانية نجاحها ،فلسوريا مكانة مركزية في حسابات إسرائيل ،التي خاضت
عدة حروب ضدها ،وهي تحتل جزءا من أراضيها ،ما زالت تطالب باستعادتها .عالوة على
ذلك ،فإن سوريا هي دولة محورية في المشرق العربي وترتبط بعالقات وثيقة مع إيران ،وحزب
اهلل اللبناني ،وبعض التنظيمات الفلسطينية ،وتمتلك القدرة على التأثير في تطور
األحداث،وخاصة في منطقة الهالل الخصيب .وعلى خالف موقف إسرائيل الواضح ،والداعم
لنظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك والمعارض بشدة اإلسقاطه ،كان الموقف اإلسرائيلي
من النظام السوري ومن مسألة إسقاطه مركبا ومعقدا ،وقد التزمت الحكومة اإلسرائيلية طول
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السنة األولي من االحتجاجات السورية جانب الصمت إزاء مصير نظام الرئيس بشار األسد،
وازاء األزمة السورية ،واتبعت سياسة الغموض تجاه هاتين المسألتين ،ولكن بعد مرور عام
على بدء االحتجاجات واتضاح عمقها وشموليتها واستم ارريتها والدعم الدولي الذي أصبحت
تحظى به ،غيرت الحكومة اإلسرائيلية سياستها تجاه النظام السوري والوضع السوري عموما(أبو
نحل.)147:2013،
لقد تأثر الموقف اإلسرائيلي من النظام السوري ومن األزمة السورية المطالبة بإسقاطه بجملة من
المتغيرات والعوامل المختلفة والمتضاربة في بعض األحيان .فهناك من ناحية العوامل التي تدفع
الموقف اإلسرائيلي نحو تفضيل إسقاط النظام السوري ،وثمة في المقابل عوامل تشد في االتجاه
المعاكس .فقد تمسك النظام السوري في السنوات الماضية بموقفه الرافض لشروط السالم
مصر على انسحاب إسرائيل من الجوالن إلى حدود الرابع من
ا
اإلسرائيلية األميركية ،وظل
حزيران ( يونيو)  .1967وأقام النظام السوري تحالفا مع إيران وحزب اهلل وبعض التنظيمات
محور مهما في مناهضة السياسة اإلسرائيلية األميركية في
ا
الفلسطينية ،وأصبح هذا التحالف
المنطقة .وعلى الرغم من دخول النظام السوري في العملية السياسية السلمية منذ مؤتمر مدريد،
ما انفكت إسرائيل تعد النظام السوري عدوا لها(المركز العربي لألبحاث ودراسات
السياسات.)2012،
في شباط ( فبراير)  ،2012بلور المستوى المهني في و ازرة الخارجية اإلسرائيلية توصية بشأن
السياسة التي على إسرائيل اتباعها بخصوص الوضع في سورية .وقد دعت هذه التوصية إلى
تغيير السياسة الرسمية اإلسرائيلية تجاه سورية ،ووضع ٍّ
حد لسياسة الغموض اإلسرائيلية تجاه
تطورات في سوريا ،واتباع سياسة جديدة تنسجم مع مواقف الواليات المتحدة وأوروبا وتدعو إلى
استقالة الرئيس السوري بشار األسد من رئاسة سورية ،وتحججت توصية و ازرة الخارجية
اإلسرائيلية بأن إسرائيل ال تستطيع أن تواصل تبني سياسة غير واضحة تجاه النظام السوري
وتجاه مصيره وتطورات األزمة في سوريا ،في حين تتخذ الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
وجامعة الدول العربية وغالبية الدول في العالم موقفا واضحا من مجريات األزمة في سوريا .وقد
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تبنى وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان توصية الطاقم المهني في و ازرته ،وطرحها على
الحكومة اإلسرائيلية من أجل تبنيها بيد أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو ووزير الدفاع براك
وعددا آخر من الوزراء عارضوا اقتراح ليبرمان ،ودعوا إلى التمسك بالموقف اإلسرائيلي القائم
وعدم تغييره(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2012،
تعتبر اسرائيل ان امكانية سقوط نظام األسد احد حلفاء المقاومة المركزيين ورغم اعترافها العلني
بفضل النظام السوري بالحفاظ على الهدوء في الجوالن اكثر من أربعين عاما اال ان احتمال
تفكك محور ايران حزب اهلل أغراها لتبدي سعادتها باألزمة السورية ولكن ما ان بدأت األزمة
السورية تتحول اكثر الى احزاب وحركات سياسية ثم فصائل مسلحة بحثت اسرائيل عن حليف
لها لتراهن عليه من بينها فلم تجد سوى بعض االفراد الذين ال يمثلون اال انفسهم اما الفصائل
فظهر إلسرائيل انها اكثر كرها لها من النظام الذي حفظ لها االمن اربعين سنة  ،وهنا بدأ مأزق
األزمة السورية حيث سيشكل انتصار المعارضة السورية ونظاما اسالميا سنيا على شاكلة حكم
حماس ومرسي وهو الكابوس االسوأ من بين كوابيسها ،كما يشكل انتصار النظام السوري
وحلفاؤه ايران وحزب اهلل خط ار استراتيجيا ال يقل سوءا فتقرر استمرار القتال الى ما ال نهاية
وحتى انظمة الخليج العربي التي دعمت المارضة في البداية تراجعت عن الدعم واخذت موقفا
معاديا للمعارضة اكثر حتى من موقف ايران ومعسكرها باستثناء قطر وهو ما تعتبره السعودية
واالمارات تهمة يحاربان قطر بسببها اليوم(العواودة،ترك برس.)2017:
يسعى الجانب اإلسرائيلي من خالل موقفه من األزمة السورية إن يظل ضاغطا على المجتمع
الدولي ليس من أجل الحيلولة دون إسقاط النظام السوري ،ألن هذا النظام ساقط ال محالة ،طال

الزمن أم قصـر ،ولكن من أجل إطالة أمد الصراع بينه وبين شعبه ،ألنه كلما طال زمن الصـراع

بينهما حقق إلسرائيل وحلفائها الغربيين معا ،عددا من أهم أهدافها اإلستراتيجية التي يأتي في
مقدمتها)العاصي.)4:2017،

 إضعاف القوة العسكرية السورية بأيد سورية ،أي عن طريق تركها تُحطم بعضها ذاتيا ،دونأن يضطر أحد إلى دفع كلفة تحطيمها ،ال إسرائيل وال الغرب وال غيرهما من أعداء سوريا.
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-

إضعاف االقتصاد السوري إلى درجة تمنع أي نظام مقبل يخلف نظام األسد ،بل نظام

األسد نفسه ،فيما لو تمكن من القضاء على المعارضة واالحتفاظ بالسلطة ،من التفكير
بإعادة بناء القوة العسكرية التي تم تدميرها ذاتيا ،أثناء الثورة.

 يرى اإلسرائيليون أن إطالة أمد الصراع بين النظام السوري والمعارضة ضده ،لن تقتصـرنتائجه السلبية على الجانبين العسكري واالقتصادي فحسب ،بل البد أن تتعداهما إلى

الجانب االجتماعي بالتأكيد.
هذه األهداف االستراتيجية هي التي دفعت إسرائيل ،وما تزال ،إلى الضغط على حلفائها

الغربيين من أجل عدم اإلسراع في إسقاط نظام األسد الذي تراه ساقطا ال ريب ،ولكنها تريد
استثمار ص ارعه ضد الثائرين عليه إلى أقصى درجة ممكنة ،العتقادها أنها تستطيع توظيف
نتائج إطالة أمده ،في نسج الدرع الحقيقية ألمنها ،وخصوصا على الجبهة السورية.

يتضح مما سبق بأن الموقف اإلسرائيلي؛ فقد تطور من الرغبة في اإلبقاء على النظام السوري،
إلى تبني تغييره؛ما يلو ُح للنظام السوري ،ولروسيا بإمكانية خسارتهما ،إذا ما تصديا لإلرادة

تشعر بتعرض أمنها
األمريكية لحماية إسرائيل وصيانة أمنها ،أمام مصالح إسرائيل ،التي
ُ

للخطر ،بمجرد تواجد قوات إيرانية ،وعزمها إنشاء قواعد لها بسوريا ،فوضعت أمريكا واسرائيل:
النظام ومصالح روسيا في كفة ،وايران وتواجدها في روسيا في كفة أخرى؛ فصار أن تخلت
روسيا عن دعم إيران ،وما بدا تغي ار واضحا في التحالفات،وفقا لما يستجد من مصالح أطرافها،
والسيما في استمرار األزمة السورية؛ ولهذا لم تمانع روسيا من ضرب إسرائيل قواعد إيران؛ ألنها
تهدد إسرائيل ،وهو ما ال يرضي روسيا.
تعقي ــب :يتض ــح مم ــا س ــبق إن الق ــوى االقليمي ــة والدولي ــة الم ــؤثرة له ــا مواق ــف متباين ــة م ــن األزم ــة

الســورية ،ومنهــا مــا هــو مؤيــد للنظــام الحــاكم فــي ســوريا بقيــادة بشــار األســد وتـربطهم مصــالح مــع
النظ ــام الس ــوري ذل ــك مث ــل :روس ــيا ،وايـ ـران ،والصين،واسـ ـرائيل ،وم ــنهم م ــن ه ــو مع ــارض مث ــل:

الواليــات المتحــدة وتركيــا ،ودول الخلــيج ،كــون النظــام لــم يقــم بــاإلجراءات المطلوبــة منــه حســب
االتفاقيــات الدوليــة كمــا تقــول الواليــات المتحــدة أو تركيــا ،وبســبب تعــارض مصــالحها مــع مصــالح

ـر فــي دعــم المعارضــة الســورية انطالقــا مــن مصــالحها فــي
دور كبيـ ا
النظــام الســوري ،وتلعــب تركيــا ا

سوريا.
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الفصل الثالث
السياسة الخارجية الروسية والتركية
مقدمة:
تعد المحددات الداخلية والخارجية لكل دولة ذات أهمية كبيرة في تحديد سياسة الدولة
دور مهما إقليميا بالمنطقة خاصة
خاصة السياسة الخارجية الروسية والتركية؛ كون البلدين لهما ا

باألزمة السورية ،حيث هذه المحددات تحدد سياسة كل دولة تجاه األخرى ،فالفواعل اإلقليمين
والدوليين ،يعبرون بشكل مباشر عن عالقات الدول مع بعضها البعض إما بالتدخل في التأثير
المباشر أو في المواقف ،خاصة إذا كانت ذات طبيعة تنافسية ،وهو ما يطبق على سياسة كل

من روسيا وتركيا تجاه األزمة السورية ،في ظل البيئة اإلقليمية والدولية المتسارعة.

من هنا سيتم في إطار هذا الفصل بحث وتحليل المحددات التي تؤثر على شكل ونمط

العالقات الروسية التركية ،وتتنوع هذه المحددات بين محددات داخلية وأخرى خارجية ،وأهداف
وأدوات ومبادئ العالقات الروسية التركية.

المبحث اًلول
السياسة الخارجية الروسية
عند الحديث عن محددات وأهداف السياسة الخارجية لروسيا ،فيمكن القول بأن روسيا تمتلك

مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بدور كبير على الساحة الدولية ،فإذا ما حاولنا
النظر إليهما من زاوية عناصر قوة الدولة ،سنجد أنهما تمتلك موارد هائلة ومقومات كبيرة،

مؤثر كقوى كبرى
ا
ساهمت بشكل جلي في جعل روسيا أحد أبرز أقطاب النظام الدولي ،وفاعال

على الساحة الدولية.

57

المطلب األول
المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الروسية
تتحدد سلوكيات الدول الخارجية بمجموعة من المحددات الداخلية التي تتحكم في مخرجاتها،
وفي هذا اإلطار سنتناول أبرز المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الروسية.
 .1النظام السياسي الروسي:
النظام السياسي في روسيا يحدده الدستور الروسي ،والذي تم اعتماده في التصويت الشعبي عام
 ،1993حيث وضع الدستور على أساس الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية،
وصلت روسيا بنظامها السياسي إلى ما ُيسمي بأنموذج "الديمقراطية" الموجهة بعد الشمولية،
الذي يعتمد على الحكم الفردي أو شبه الفردي ،منذ إعالن الرئيس الروسي األسبق "بوريس
يلتسن "في أوائل التسعينات من القرن الماضي،عندما قصف البرلمان بالدبابات في العام

 ،1993نتيجة أزمة دستورية بين أرسالن حسبوالفروف ورئيس البرلمان السوفيتي والرئيس
دستور جديدا يمنحه صالحيات قصوى في مواجهة السلطة التشريعية،
ا
الروسي يلتسن ،وأقر
وعندما انتشر التزوير في االنتخابات الرئاسية عام  ،1996والتي فاز بها "يلتسين" ،بمساعدة

المال السياسي الملتحم مع السلطة ،وأخي ار عندما قام بتوريث الحكم لخليفته "فالديمير بوتين

"نهاية عام  ،1999كان هدفه بناء دولة تقوم على اقتصاد السوق ،وتنتقل إلى أنموذج
الديمقراطية السياسية الليبرالية الموجود في الغرب ،والنظام الديمقراطي الموجهة يتضمن بعض
الحريات والحقوق ،التي تستخدم في األساس لالستهالك الخارجي أمام الرأي العام

الدولي(شادي.)105:2015:

يعتبر الرئيس مركز الثقل في النظام السياسي ،وهو الذي يحدد الخطوط العريضة واتجاهات
السياسة الداخلية والخارجية في البالد ،حيث إن حزب روسيا الموحدة هو المسيطر على كل

شيء هناك ،وبوتين اعتمد في قيادته لحزب روسيا الموحدة على سياسة الوسط التي تجمع بين
اليمين واليسار ،حيث تعتبر روسيا االتحادية دولة فيدرالية ديمقراطية ذات حكم رئاسي تتكون

من ( )83وحدة إدارية فيدرالية متساوية " ،وهي عبارة عن إحدى وعشرين جمهورية وست دوائر

ذاتية الحكم واقليم واحد وحكم ذاتي ،وسبع ورابعين مقاطعة ،كما توجد مدينتان فيدراليتان وهما
العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرع ،وهنا أيضا ثمانية أقاليم ,وهي وريثة االتحاد السوفياتي

سابقا " (حسين .)48:2013،
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النظام السياسي الروسي

السلطة التشريعية

السلة التنفيذية

السلطة القضائية

.1مجلس الدوما

.1رئيس الدولة

.1المحكمة الدستورية

.2مجلس االتحاد

.2رئيس الحكومة

.2المحكمة العليا

.3الجيش واالستخبارات

.3محكمة النقض العليا

.4و ازرة الخارجية
-1السلطة التشريعية :تعتبر الجمعية الفيدرالية أو االتحادية "برلمان االتحاد الروسي "أعلى
سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة ،ويتكون البرلمان من مجلسين؛ مجلس الفيدرالية ،ومجلس

الدوما .دور البرلمان الروسي هو عملية صنع القوانين المقترحة من جانب الرئيس ،حيث يتمتع
الرئيس بسلطات واسعة تجاه البرلمان وليس لها دور في رسم السياسة الخارجية للدولة ،فقط
صنع القوانين المقترحة من الرئيس ودوره سن القوانين.

-2السلطة التنفيذية :تمثل االتحادية السلطة التنفيذية في روسيا ،وتتكون من رئيس حكومة

االتحادية ونواب ورئيس حكومة االتحادية ،ووز ارء فيدراليين ،ويشمل:

رئيس الدولةُ :ينتخب الرئيس باالقتراع المباشر لفترتين متتاليتين ،كل فترة تستمر لمدة ست
سنوات طبقا لموافقة مجلس االتحاد الروسي بشكل نهائي ،وبأغلبية ساحقة على تعديل دستوري
يقضي بتمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدال من أربع سنوات ،ويعتبر الرئيس هو مركز

الثقل في النظام السياسي الروسي ،وهو محور عملية صنع القرار فيه ،ويتضح ذلك من خالل
السلطات الواسعة النطاق المخولة له بمقتضي دستور ( 1993بسيوني.)10:2016 ،
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يعتبر رئيس الجمهورية ممثال في الداخل والخارج ،حيث يحدد المحاور الكبرى في السياسة

الداخلية والخارجية ،وله صالحيات تشكيل رئاسة مجلس األمن القومي ،وتعيين قادة القوات
المسلحة بدون موافقة البرلمان ،باإلضافة إلى تحديد السياسة الدفاعية للدولة ،بحيث يعتبر القائد

األعلى للقوات المسلحة لرئيس الدولة ،وكذلك الحق في إعالن الحرب ،والدعوة إلجراء انتخابات
أو استفتاء عام (دياب.)116:2014 ،
الحكومة :تتمثل أهم اختصاصاتها في تقديم الميزانية الفيدرالية مجلس الدوما ،والعمل على
تنفيذ السياسة الداخلية المالية واالنتمائية ،وكذلك السياسات الموضوعة في مجاالت الثقافة

والعلوم والتعليم والصحة وغيرها (أبو سمهدانة.)59:2012،ودور الحكومة يتمثل في القيام
بتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية التي يقترحها الرئيس ،ويقتصر دور الحكومة فقط على

مجرد إبداء الرأي والمشورة التي قد يأخذ بها الرئيس وقد ال يأخذ بها؛ فالمهمة هي تنفيذ سياسة

الرئيس.

الجيش الروسي :يعتبر الجيش الروسي الوريث للجيش األحمر السوفيتي ,إال أنه بدأ تأثيره
عندما أبدى الجيش الروسي حالة من السخط والرفض لسياسة الرئيس األسبق بوريس يلتسين،
ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتين ،وسانده عندما كان مرشحا لرئاسة روسيا االتحادية ،وأعطاه

أصواته أمال بأن يجد حال ألزمته من خالل سياسته التي وعد بها (دياب.)116:2014 ،

وزارة الخارجية :تقوم و ازرة الخارجية الروسية بالعمل على تطوير االستراتيجية العامة للسياسة

الخارجية الروسية ،وتقدم المقترحات إلى رئيس الدولة ،وتعمل على تنفيذ السياسة الخارجية
لروسيا وفقا أوليات الخارجية الروسية على إنشاء نظام مستقر للعالقات الدولية القائمة على
مبادئ االحترام والمساواة ،والعمل على التعاون الدولي في المجال االقتصادي وتعزيز االستقرار

االستراتيجي (أبو سمهدانة.)61:2012 ،

يمكن القول إنه مهما كانت الثقة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ،ومهما قل اهتمام رئيس

الحكومة في المسائل الخارجية فإن وزير الخارجية ال يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة
وال رئيس الدولة .ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته ألهم جهاز ذي صلة بالشؤون

الدولية وهو و ازرة الخارجية ،وتعتبر و ازرة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية،
ومن األدوات األساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.
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-3السلطة القضائية :العدالة في روسيا تقيمها المحاكم والسلطة القضائية مستقلة ،وتعمل
بشكل منفصل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية،ويتكون النظام القضائي الروسي من محاكم

صلح (و ازرة التعليم والبحث العلمي لروسيا االتحادية ،موقع
فيدرالية ودستورية وقضاة ُ
إلكتروني.)2016:
دور أساسيا في تحديد طبيعة النشاط الخارجي
ب.المحددات الجغرافية :تلعب العوامل الجغرافية ا
للدولة ,وفي رسم معالم سلوكيات الدول األخرى ،وتعرف هذه العوامل وما تنتجه من انعكاسات
ونتائج في أدبيات العالقات الدولية بالجغرافيا السياسية (حسين.)77:2012 ،

وعلى الرغم من تقلص أهمية الموقع الجغرافي بسبب التطور الحاصل في ميدان األسلحة

ووسائل االتصال والمواصالت المعاصرة ،فإنه ما زال يحتفظ بأهمية نسبية في الوقت الحاضر

وذلك ألن الواقع الجغرافي للدولة يرتب أحيانا مجموعة أنماط سلوكية ثابتة نسبيا؛ وذلك بفعل
التمتع الجغرافي بالثبات النسبي ،والثاني هو دور الواقع الجغرافي في تحديد الواقع االقتصادي
والسكاني للدول ،وانعكاس ذلك على نوعية عالقاتها بالدول األخرى ،وتغطي روسيا االتحادية

واحدا من ثمانية من سطح األرض ،وتمتد عبر شرق أوروبا وشمال آسيا ،حيث يمثل الجزء

األوربي من روسيا ربع مساحة الدولة ،أما الجزء اآلسيوي فيمثل ثالثة أرباع مساحتها ،وتوصف
روسيا باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث المساحة التي تقدر ب ( ) 17075200كم،2

تليها كل من الصين وكندا والواليات المتحدة  ،واذا أخذنا في الحسبان انضمام جزيرة القرم

لروسيا في آذار(مارس)  ،2014وهي شبة جزيرة تقع في البحر األسود ،وتقدر مساحتها
ب( )26081كم 2فستزداد مساحتها لتصل إلى ( ) 17101281كم(2اإلمارة.)15:2005،
ت.المحددات السكانية :يعتبر العامل السكاني حسب العديد من المفكرين من العوامل المؤثرة
على السلوك الخارجي للدولة ،فالتنوع العرقي واللغوي والديني غالبا ما ينتج ُكتال بشرية غير

متجانسة ومتباينة التصورات واألهداف داخليا وخارجيا ،وينتج عن هذا الوضع تشكل جماعات
مصالح وضغوط تحاول التأثير على ق اررات السياسات الخارجية خاصة منها تلك المرتبطة

بالمناطق الجغرافية التي تنحدر منها هذه الجماعات (بوقارة.)80:2013 ،

وصل تعداد السكان في روسيا في آخر إحصائية لعام  2016إلى ( )146.519.759نسمة
وبلغ معدل الكثافة السكانية في روسيا ( )8.4مليون نسمة لكل كيلومتر مربع ،وهذا ما يجعلها

من أكثر البلدان كثافة بالسكان من بين دول العالم ،واألكثر كثافة في دول القارة األوربية ،وهي
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دولة متعددة القوميات .وقد جاء في مقدمة الدستور الروسي لعام " 1993نحن شعب روسيا

متعدد القوميات ينتمون إلى  130جماعة عرقية" ،كما أنها متعددة الديانات بما يفوق ()40

عقيدة دينية ،هذا كله أثار مخاوف الروس من انفراط العقد الروسي ،كما حدث باالتحاد

السوفيتي ،فمنذ انهيار االتحاد السوفيتي والجمهوريات ذات الحكم الذاتي والمقاطعات الروسية
تحاول االستقالل االقتصادي عن السلطة الفيدرالية ،والحصول على استقالل سياسي أكبر

(اإلمارة.)150:2012 ،

ث.محددات الهوية الوطنية :يعتبر دمج الهوية الوطنية بالهوية اإلمبراطورية في الوعي الروسي
الحديث أحد األسباب الرئيسية لفشل بناء األمة الروسية ،بل ويذهب العديد من المراقبين إلى
االفتراض بأن بناء اإلمبراطورية في روسيا أعاق بناء الدولة ،وأن مفهوم األمة واإلمبراطورية

لهما نفس المعنى في الوعي القومي الروسي ،لذلك أصبحت فكرة مناقشة الترابط القائم بين
أمر ضروريا لتحديد مفهوم الهوية الوطنية ،حيث تم
اإلمبراطورية واألمة في األوساط الفكرية ا

طرح خمس خصائص أساسية لألمة الروسية (مدوخ.)53:2015 ،
 وحدة الهوية :وذلك من خالل وصف الشعب الروسي بأنه شعب إمبراطوري.
 الشعب الروسي أمة واحدة :وذلك ألن لهم أصول وثقافة مشتركة ،حيث ينظر لتشابه
الثقافة اإلثنية والتاريخ المشترك كميزة أساسية للهوية الوطنية.

 اللغة :حيث يتحدث الشعب الروسي اللغة الروسية بصرف النظر عن أصولهم اإلثنية.
 العرقية :تشكل العرقية الروسية أساس الهوية المشتركة.
 األمة الروسية مدنية :ينتمي لها كل من يحمل الجنسية الروسية بغض النظر عن إثنيته
أو ثقافية.

وقد تبنت السلطات الروسية بما في ذلك الرؤساء السابقين والحاليين ديمتري وبوتين هذا
التوصيف ،الذي يقدم مفهوم للشعب الروسي ككيان تاريخي أو دولة مدنية ،وقد تم قبول ودعم

هذا التفسير للهوية الروسية الحالية من قبل عدد كبير من المثقفين وصناع القرار (الكسندر،

)233:2010

ج.المحدد اًلقتصادي :لقد ظل االقتصاد الروسي يعاني منذ سقوط االتحاد السوفيتي من الديون
المتفاقمة والفقر والبطالة والعجز في سداد مرتبات الموظفين ،حتى مجيء فالديمير بوتين الذي
وضع برنامج لإلصالح االقتصادي ،وخفض االعتماد على الواردات وبدأ في زيادة إنتاجه
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الزراعي والصناعي ،وتصدير الغاز والطاقة إلى الدول األخرى ،وهذا أدى إلى زيادة دخل
متوسط الفرد الروسي ،باإلضافة إلى زيادة الرفاهية االجتماعية للسكان (محمد.)58:2014 ،

دور مهما في تحديد خيارات السياسة الخارجية للدولة؛ ألن تنفيذها
يلعب المحدد االقتصادي ا
يتطلب توافر الموارد االقتصادية ،كما أن توزيع الموارد في النسق الدولي يضع حدودا على

الموارد المتاحة في السياسية الخارجية (حسين.)185:2012 ،
تمتلك روسيا أكبر موارد الغاز الطبيعي في العالم ،كما أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطيات الفحم
وثامن أكبر احتياطي للنفط ،مع ( )٪32من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم ،ففي عام

 ،2014كانت روسيا أكبر منتج للنفط في العالم ،بل إنها تضم أيضا أكبر مصادر الغاز

ب( )196مليار متر مكعب (العوضي ،مركز بيروت للدراسات.)2016:

كما وحققت روسيا المرتبة األولى عالميا حسب منظمة التجارة الدولية في نسبة النمو في
صادراتها بنسبة ( )%22عام  ،2011كما استمر النمو في وارداتها بنسبة ( )%24خالل نفس
السنة وساعدها ارتفاع أسعار الغاز والبترول من ناحية ،وتسارع معدالت االستثمار الخارجي

من ناحية أخرى ,على تدعيم اقتصادها بشكل كبير (سالمة.)53:2012 ،
كما يوجد لديها معادن أخرى ذات أهمية كبرى مثل :الحديد ،والنيكل ،واأللماس ،والفوسفات،
والفضة ,والرصاص ،والذهب ،واألخشاب .وفي الميدان الزراعي تمتلك ( )220ميلون هكتار
من األراضي الزراعية و( )120ألف نهر (إيرماث.)107:1997 ،
ح.المحددات العسكرية:
لقد ورثت روسيا من االتحاد السوفيتي ترسانته النووية ،ولذلك فهي تحتل المركز الثاني عالميا
من حيث القوة النووية ،وعند وصول بوتين إلى السلطة عمل على رفع المستوى المعنوي ألفراد

القوات المسلحة الروسية من خالل تحسين وضعهم المادي ،إضافة إلى االهتمام بتطوير

القدرات البرية والجوية والبحرية الروسية ،وزيادة عدد الجيش الروسي ،كذلك نجحت روسيا في

استعادة مكانتها كثاني أكبر مصدر للسالح في العالم بعد الواليات المتحدة
األمريكية(مدوخ.)60:2015،

.

لذلك ال تزال إلى اآلن روسيا الغريم الحقيقي والوحيد للواليات المتحدة األمريكية من الناحية

العسكرية ،فهي ليست مالكة للقنبلة النووية فحسب؛ بل ذات قدرة على تدمير العالم عشرات

63

المرات ,كما أنها تملك جميع أصناف األسلحة التقليدية والمتقدمة ،ناهيك عن جيشها المشهود له
بروحه القتالية وبمحافظته على وحدته في أوج األزمة السوفيتية (خير الدين.)473:2009 ،

وتحتل روسيا وفقا لمعطيات عام  2014المرتبة الثانية عالميا على صعيد القوة العسكرية

اإلجمالية ،وتملك روسيا حاليا ( )11ألف أرس نووي من النوعين التكتيكي واالستراتيجي ،مقابل
( )8500رأس للواليات المتحدة  ،ويبلغ عدد الرؤوس النووية االستراتيجية والتكتيكية حول العالم
حوالي ( )20ألف رأس (راشد.)29:2013 ،

دور مهما السياسة الخارجية الروسية ،وهناك محددات عسكرية
لذلك فإن المحدد العسكري يلعب ا
غير مادية ،وهي الجوانب التنظيمية والكفاءة والخبرات المكتسبة في الحروب والمعنويات ،وهي
عوامل أساسية في الجانب العسكري ،فمثال نجد أول رجل فضاء هو روسي ،ونسبة المتعلمين

في روسيا هي ( ،)%90وهي دولة متقدمة في هندسة الصواريخ والمعادن ،ولها نخبة كبيرة جدا
من العلماء والمهندسين في علوم الرياضيات والذرة ،حيث إن الروس هم األفضل في العالم

عددا وكفاءة.

دور مهما في رسم
يتضح مما سبق :أن المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الروسية لعبت ا
سياسة روسيا الجديدة في ظل الرئيس فالديمير بوتن ،حيث إن الوضع في روسيا االتحادية
خالل فترة حكم الرئيس فالديمير بوتين ،تميز بانحصار العديد من المحددات الداخلية لعملية

صنع السياسة الخارجية ،من تراجع لدور األحزاب السياسية وجماعات المصالح والضغط,

وايضا من تقييد للرأي العام في ظل سياسات قمعية ،مع ازدياد تأثير مؤسسة الرئاسة على صنع
السياسة الخارجية الروسية.
المطلب الثاني
المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الروسية
تتأثر السياسة الخارجية ألي دولة بالعوامل الخارجية التي تنتجها البيئة الدولية بمختلف

مكوناتها ،والتي تلعب دور المحدد ألنماط سلوكها ضمن هذه البيئة ،لذا سنقوم بتحليل
المحددات اإلقليمية والدولية التي كان لها الدور البارز والمؤثر في السياسة الخارجية الروسية.

أ-المحددات اإلقليمية :بعد سقوط االتحاد السوفيتي حاولت روسيا الهيمنة على األقاليم
المجاورة ،وعملت على منع أي تدخالت خارجية في هذه المنطقة ،وتعاملت معها على أنها
منطقة أمن استراتيجي بالنسبة لها ،وبدأت بالتعاون مع الهند والصين في مجاالت الشراكة
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االقتصادية والعسكرية ،وبالنسبة ألزمة القرم التي حاولت روسيا ضمها إليها ،حيث أعلن برلمان

القرم استقالل شبه الجزيرة عن أوكرانيا وضمها إلى روسيا ،مما أدى إلى زيادة العقوبات على
روسيا من قبل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي (األمارة.)54:2009 ،
لذا فقد انصرف اإلدراك الروسي إلى اعتبار أي تهديد لهذه الدول أو أي تهديد ينطلق منها
خطير لألمن القومي الروسي ،وعلى هذا األساس تم إنشاء كومنولث
ا
باتجاه روسيا يمثل تهديدا

الدول المستقلة في كانون األول( ديسمبر)  1991وهي اربطة تتكون من  12دولة كانت تنكون
في السابق من جمهوريات االتحاد السوفييتي .وهذه الدول األعضاء هي :أرمينيا ،وأذربيجان،
وجورجيا ،وروسيا البيضاء ،وكازاخستان ،وكيرجستان ،ومولدوفا ،وروسيا ،وطاجكستان،
وتركمانستان ،وأوكرانيا ،وأوزبكستان وعاصمة الرابطة هي مينسك في روسيا البيضاء ،رغبة في

المحافظة على الروابط االستراتيجية الثابتة مع هذه الدول ،واظهار دور روسيا البارز ضمن

الكيان الجديد (اإلمارة.)277:2012 ،

وفي هذا السياق سعت روسيا إلى تعزيز الميل إلى التكامل ،وتدعيم االستقرار وتسوية النزاعات
المحلية ،ثم تدعيم أمن روسيا وبلدان الرابطة (ميشال.)12:1997 ،
يرى الباحث أن تحديد طبيعة السياسة الروسية بشأن المكانة وقدرتها على التأثير المعنوي أو
السياسي في مجريات األمور في سوريا ،ليس فقط انطالقا من عالقاتها الجيدة معها ،وانما

أيضا انطالقا من مكانتها اإلقليمية ومحاولتها إثبات مقدرة جدية للتأثير المقرر والمرجح ،وربما
الحاسم في المواقف والسياسات ،وهذا ينسجم مع ما تحاول روسيا تصديرها أو ترويجها من

مكانة إقليمية ودولية نشطة وفاعلة.
ب-المحددات الدولية:
منذ سقوط االتحاد السوفيتي بدأت الواليات المتحدة األمريكية في االنفراد بالنظام الدولي
والسيطرة علي العالم ،وبدأ حلف الناتو في التوسع واالنتشار في العالم ،وبعد ذلك قامت أمريكا

باحتالل أفغانستان عام ،2001والعراق عام 2003في محاولة للسيطرة على العالم ،وبعد ذلك

حاولت روسيا إنهاء السيطرة األمريكية على العالم ،من خالل إقامة العديد من التحالفات مع
الدول الكبرى في العالم مثل :الصين ،واليابان ،والهند ،وغيرها ،عبر إقامة التكتالت اإلقليمية
والدولية  ،بهدف تغيير النظام الدولي من نظام أحادي القطبية إلى عالم متعدد األقطاب(مركز

الروابط للبحوث والدراسات االستراتيجية ،موقع إلكتروني.)2016:
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تشهد البيئة العالمية تناقضات عديدة بين قواها الفاعلة ،فتلك القوى تتنافس فيما بينها وتتصارع

ألجل تبوء مرتبة أفضل في سلم القطبية الدولية ،ويساعدها في ذلك أن هيكل القوة وطبيعتها
الدولية ذاتها في تحول ،فالوضع الذي تعانيه الواليات المتحدة في االحتفاظ بموقعها الدولي

أصبح حرجا ،من حيث بروز القوى الدولية األخرى إلى مراتب منافسة لها على الصعيد
االقتصادي والتكنولوجي وحتى العسكري ،في المقابل تجاوزت طبيعة القوة الدولية الجديدة القيد

العسكري ،وأصبح بإمكان أي قوة اقتصادية ،تقنية ،ثقافية ،دون استبعاد أهمية القوة العسكرية،
أن تؤثر في مجاالت دولية واسعة ،وهذا قد تمكن موقع كل من ألمانيا واليابان في لعب دور
هما في النظام الدولي ،في حين أن االحتالل في القوة االقتصادية األمريكية صار يعطي
للواليات المتحدة مرتبة دولية غير متساوية مع إمكاناتها العسكرية(عطوان.)48:2008،

لقد عكس السعي األمريكي لتسويق التحرك الروسي في إقليمها المجاور واقع الرغبة الروسية في

العودة إلى الساحة الدولية كدولة عظمى ،حيث لم تثن الجهود الغربية من عزيمة القادة
السياسيين الروس من تطوير عالقاتهم االقتصادية واألمنية مع دول العالم ،حيث كانت بدايات

هذه التحركات بإنشاء منظمة شنغهاوي بمشاركة الصين ،إضافة إلى دول من آسيا الوسطى
والتي جسدت رؤية روسية صينية مشتركة حول عالم متعدد األقطاب ،إضافة إلى توطيد
عالقاتها مع كل من الهند ودول أمريكا الجنوبية بإنشاء تحالفات وتكتالت اقتصادية (عطوان،

.)49:2008

منذ بداية األزمة السورية عام  ، 2011كان واضحا للجميع أن روسيا تحاول بقاء تأثيرها في
سوريا من ثالث زوايا ،األولى ،هي الدفاع عن استمرار النظام السوري بقيادة ( بشار األسد )،
ورغم اإلقرار بضرورة إصالح النظام السياسي السوري ،إال إن روسيا تريد أن يكون الوصول

إلى الحل السياسي في سوريا سلميا وعن طريق المفاوضات ،وقد كان ذلك واضحا في الموقف
 3-2-1وحتى اآلن ،أما الثانية ،فتتمثل في ضرورة المشاركة
الروسي منذ مؤتمر جنيف 

ونموه ،وزيادة خطورته يمكن

الروسية وبفاعلية في ضرب اإلرهاب؛ ألن استم ارره أو تصاعده ،

أن يؤدي إلى امتداد خطر اإلرهاب إلي آسيا الوسطي ،والى الجوار الروسي ،أو إلى الداخل

الروسي ،من خالل تصعيد اإلرهاب مجددا في منطقة الجمهوريات اإلسالمية في القوقاز

ا ،فتتمثل في استهداف تطوير وتوسيع القوة العسكرية الروسية
وخاصة في الشيشان ،وثالث 

وحمص ،وغيرها

وحماه ،

الموجودة في الالذقية وطرطوس ،أو في المناطق المتواصلة مع حلب ،
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من المواقع المهمة للوجود الروسي داخل سوريا( ،محمد  ،)2:2016،حيث يظهر القلق الروسي

من خالل االعتبارات التالية:

اوال :يفسر بعض المراقبين خصوصا الروس منهم أن دعم روسيا لنظام األسد يأتي من شعورها
بالخيانة فيما حدث في ليبيا عام  ،2011حيث بعد ان امتنعت كل من الصين وروسيا على

التصويت في مجلس األمن على قرار فرض حظر جوي على ليبيا ،ولكن في المقابل دعمت
كل من الواليات المتحدة وحلف الناتو المعارضة الليبية؛ مما ساعد في اإلطاحة بنظام القذافي,

ويفسر البعض هذا األمر بعدم رغبة روسيا في تكرار السيناريو الليبي.

ثانيا :المصالح االقتصادية الروسية في سوريا،حيث ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن
االستثمارات الروسية في البنية التحتية والطاقة والسياحة السورية تقدر بحوالي ( )19.4مليار
دوالر عام  ،2009هذا باإلضافة إلى عقود التسلح المشتركة فيما بينهم تقدر بحوالي ()4
مليارات دوالر وعقود الدفاع الروسية في سوريا ،والتي تبلغ حوالي ( )5.5بليون دوالر معظمها

كان موجه لتحديث القدرات الجوية في سوريا ،والدفاعات الجوية ،وبلغت إجمالي الصادرات من

األسلحة الروسية لسوريا حوالي ( )1مليار دوالر في .2011

ثالثا :تخوف روسيا من انتشار عدوى الثورات العربية إلى المحيط الحيوي لروسيا؛ فمخاوفها
تجاه هذه المنطقة هي مخاوف جيواسترتيجية وأمنية في األساس ،وتأكيدا على ذلك ما جاء

على لسان وزير الخارجية الفروف ،حيث اكد على أن سوريا أهم دول المنطقة بالنسبة لروسيا،

وأن أي زعزعة لالستقرار سينتج عنه عواقب وخيمة تطال بها مناطق بعيدة جدا عن سوريا

نفسها ,فمع حدوث أي زعزعة لألمن واالستقرار داخل سوريا سيؤثر على استقرار مناطق اخرى

ثم سيؤدي لصعوبات بالمنطقة كلها وتهديد حقيقي لألمن اإلقليمي ،ومنه سيؤثر على أنظمة

دول آسيا الوسطى والقوقاز.

محددات العالقات الروسية التركية منذ انتهاء الحرب الباردة وانتهاء اًلتحاد السوفيتي
-1المحدد الجغرافى:
كان االتحاد السوفيتى يشغل النصف الشرقى من اوروبا والثلث الشمالى من اسيا وبذلك كان
يمتد من بحر البلطيق فى الغرب الى المحيط الهادى فى الشرق و فى الجهات الغربية والجنوبية
الغربية كانت تركيا و ايران و افغانستان تشكل دوال مجاورة له ،ولكن باستقالل الجمهوريات التى
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كانت تحت حكم المركز مازالت روسيا االتحادية تمثل مساحتها  17075200كم مربع وهى
بذلك اكبر دول االستمرار من حيث المساحة وعدد السكان .وتضم روسيا االتحادية ثالثة ارباع
ارض االتحاد السوفيتى السابق ونصف سكانه ،وتمتد االراضى الروسية فى اسيا من اقصى
شرق القارة االسيوية الى اقصى غربها مواصلة امتدادها فى اوروبا وهى بهذا االمتداد تمثل ما
يمكن

تسميته

بسقف

القارة

االسيوية،اذ

انها

تحتل

اقصى

الجزء

الشمالى

منها(محمد.)31:2013،
اما الموقع الجغرافى التركى فهى تطل على عدة بحار مثل :البحر األسود  ،والبحر األبيض
المتوسط  ،وبحر إيجة  ،وبحر مرمرة وتقع تركيا في أسيا الصغرى يحدها من الشرق كل من
إيران وأرمينيا  ،ومن الغرب بلغاريا واليونان  ،ومن الشمال جورجيا وشواطئ البحر األسود ،
ومن الجنوب العراق وسوريا وشواطئ البحر األبيض المتوسط .وتبلغ مساحة األراضي التركية
حوالي 578ر 814كلم مربع .تتضح االهمية الجغرافية للدولة التركية حيث تتوسط الدولة
التركية قارات العالم القديم الثالث آسيا وأوروبا وأفريقيا ،وقد منحها هذا الموقع منذ القدم قدرة
على التفاعل الحيوي في المحيط اإلقليمي بحيث تؤثر وتتأثر بالعناصر السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية القائمة على تخومها .تقع في قلب المجال الجغرافي المصطلح على
تسميته “أوراسيا” وهي بذلك تعتبر المنطقة الوسطية المتحكمة في منطقة “قلب العالم األمر
الذي يؤهلها ألن تكون دولة محورية أو حاسمة في المجال الجيوسياسي  .وهي دولة قارية
وبحرية في نفس الوقت وتحدها ثماني دول ما يتيح لها اختيار سياسات أو تحالفات أو إقامة
تجمعات في ظل كون تركيا دولة محورية في مجالها الجغرافي.كما تحدها المياه من ثالث
جهات تسيطر على ممرين مائيين مهمين مما يعطيها القدرة على التحكم(نور
الدين.)25:2012،
قديما ك انت الحدود االكثر تهديدا بصورة محتملة هى تلك الحدود التركية مع بلغاريا واالتحاد
السوفيتى ،فنجد ان االقليم الحدودى االغريقى التركى قد سبب كثي ار من المتاعب للمخططين
االستراتيجين لحلف شمال االطلسى .وترجع اهمية الموقع الجغرافى التركى بسبب المضايق
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التركية التى تتمثل فى البسفور فى الشمال الشرقى ,والدردنيل الواقع فى الجنوب الغربى,
ويتوسطها بحر مرمرة  .حيث ان المضايق التركية كانت لها اهميتها االستراتيجية لالتحاد
السوفيتى فضال عن اهميتها االقتصادية الن الف ومائة ميل من شواطئ البحر االسود تكون
حدود االتحاد السوفيتى من ناحية الجنوب  .كما ط أر بعض التغيرات على المضايق التركية ,و
ذلك حينما تمكن السوفيت و الول مرة فى عام  1774من الوصول اليها بموجب معاهدة كوجك
كنارجى ,وبذلك كسر السوفيت الطوق على الشواطئ الشمالية للبحر االسود الذى كان محتك ار
من قبل تركيا .ولكن حدثت تغيرات فى مسألة المضايق بعد الحرب العالمية االولى
( النعيمي.)44:2011 ،
أدى انهيار االتحاد السوفيتي السابق إلى تراجع النفوذ الروسي عن كثير من مناطق اإلرث
السوفيتي .وتعتبر آسيا الوسطى إحدى أهم المناطق االستراتيجية التي بدأ فيها النفوذ الروسي
في التراجع مباشرة بعد إعالن استقاللها عن االتحاد السوفيتي حيث كانت أول من أعلنت عن
استقاللها بعد سقوط االتحاد السوفيتي .المالحظ أن السياسة الخارجية الروسية تجاه هذه
المنطقة ال تزال رهينة الخلفيات التاريخية ذات االرتباط بالموقع الجيوسياسي للمنطقة ومتطلبات
األم ن القومي الروسي .فتاريخيا تعتبر منطقة آسيا الوسطى منطقة نفوذ روسـي درجت األدبيات
السياسية على وصفها بالحديقة الخلفية لروسيا .هذه السياسة تركزت على مجابهة تلك التحديات
القادمة من الجنوب (حيث الصين والحركات اإلسالمية) بالعودة إلى إعادة بعث الدور الروسي
في المنطقة على جميع المستويات من خالل استراتيجية بمنظورين ،أولهما “أوروبي ـ أطلنطي”
والثاني “أوراسي جديد”( .عوض.)32:2013،
على الرغم من أن تركيا ليست لها صالت جغرافية مباشرة مع آسيا الوسطى ،إال أنها بمثابة
“الوطن األم” لشعوب تلك الدول ،بحكم تراثها التركي لدرجة أن تركيا ال تطلق على تلك المنطقة
مصطلح آسيا الوسطى ،وانما تسميها تركستان تأكيدا لهويتها الثقافية .لقد منحت التطورات
الجيوسياسية أنقرة فرصة إعادة توجيه سياستها نحو المنطقة .هذه السياسة الجديدة حظيت
بموافقة ودعم الواليات المتحدة .فبعد الفراغ الناجم عن تفكك االتحاد السوفيتي ،بدأ التغلغل
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التركي في آسيا الوسطى مستندا على صورة تركيا لدى جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة (أي
النموذج التركي للدولة العلمانية والديمقراطية سياسيا والمتقدمة والمتطورة اقتصاديا والمتفتحة
ثقافيا) .لقد شكل العنصر الثقافي حجر الزاوية في االستراتيجية التركية في عالقاتها مع
مجموعة الدول الصاعدة في آسيا الوسطى(العبيدي.)60:2016،
لكن التطورات التي حدثت في المنطقة مع وجود عوامل عديدة شكلت كوابح أمام السياسة
التركية .ومن أبرز هذه العوامل األوضاع االقتصادية المتدهورة في المنطقة ،باإلضافة إلى
ضعف الرابطة الثقافية من جراء سياسات العهد القيصري والسوفيتي التي تعرضت لها الهوية
الثقافية لشعوب المنطقة .وهو ما أجبر تركيا على اعتماد سياسة جديدة أكثر واقعية تجاه
المنطقة وتجاه إمكانيات الدولة التركية نفسها .هذه الواقعية ركزت على االعتبارات االقتصادية
والطاقة وأصبحت المحور الرئيسي للسياسة التركية تجاه المنطقة ـ والتي لقيت بدورها دعما
أميركيا من أجل بناء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز من آسيا الوسطى إلى ميناء جيهان
التركي عبر خط “باكو جيهان” تفاديا لمروره عبر األراضي الروسية أو اإليرانية فيما يعرف
بحرب األنابيب .ومع ذلك فإن االستراتيجية التركية في آسيا الوسطى والمدعومة من الدول
الغربية والواليات المتحدة األميركية تواجه عقبات عديدة من أهمها :ضعف االقتصاد التركي
وقلة اإلمكانيات المالية التركية في مواجهة المصاعب االقتصادية في دول آسيا الوسطى،
وتضارب المصالح التركية مع الالعبين اإلقليميين في المنطقة ،خاصة إيران وروسيا(احمد،
المركز الديمقراطي العربي.)2016:
-2المحدد التاريخى:
تميزت العالقات التركية الروسية منـذ القـدم بانهـا كانـت تحـت تـاثير قـوي مـن العالقـات مـع كـل
بلـد من البلدان الغربية الرائده-مثل بريطانيا العظمى وألمانيا اذا كان الالعبون الدوليون على
المسـرح قـد تغيـرت مسمياتهم اليوم فإن بواعث الصراع تظل كما هي دون تغيير .وتعد الثروة
والموقع االسـتراتيجي همـا جناحـا القـوة ألي امبراطورية تطمح في التمـدد والهيمنـة ،ففـي القـرن
الخـامس عشـر المـيالدي كانـت المنطقـة (آسـيا الوسـطى والقوقـاز ونهـر الفولكـا) محـال لصـراع
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طويـل بـين القـوى الكبـرى المهيمنـة فـي ذلـك الوقـت ،وهـي االمبراطوريـة العثماني ــة واالمبراطوري ــة
القيصـ ـرية ول ــم ينتص ــف الق ــرن الخ ــامس عش ــر حت ــى أص ــبح العثم ــانيون والقياصـ ـرة يخوضان
ص ارعا دمويا لالنف ـراد والســيطرة علــى المنطقــة واعادة صياغة جغرافيتها و تاريخها كال حسب
مصالحه(العالق.)45:2009،
يتضح مما سبق أن السياسة الخارجية الروسية والتركية يحكمها محددات عدة متباينة أثرت

على طبيعتها وتوجهاتها ،كما ساهمت في تبلورها بوضوح سواء نحو التفاعل السلبي مع القضايا

اإلقليمية والدولية ،أو بالتفاعل اإليجابي والذي طبعها من مرحلة إلى أخرى تجاه العديد من
الدول ومن بينها سوريا ،كما أن للبيئة اإلقليمية والدولية دور كبير في التأثير على طبيعة

العالقة بين روسيا وتركيا ،لما لهما من أهمية كبيرة في المنطقة لموقعها الجغرافي والسياسي
والتاريخي.
المطلب الثالث
أهداف وأدوات ومبادئ السياسة الخارجية الروسية
أواًل :الهداف
يعتبر االقتصاد الروسي أحد القواعد األساسية التي تستند عليها حركة السياسة الخارجية
الروسية ،إذ إن القوة االقتصادية يمكن تحويلها إلى قوة واضحة من الناحية العسكرية والسياسة
فالدولة التي تنجح في بناء قاعدة اقتصادية سليمة إنما تقوم بدعم قوتها في جميع المجاالت،
ويمكن القول بأن روسيا استطاعت خالل سنوات قليلة تحقيق طفرة في القدرات االقتصادية،
فمنذ أواخر الثمانينات وطوال العقد السابق مرت روسيا بمرحلة من التدهور االقتصادي
والسياسي ،وتراجع الدور الروسي دوليا واقليما إلى الحد الذي أفقد روسيا نفوذها في الجوانب
االقتصادية والسياسية والدبلوماسية في مختلف دول العالم (علي.)58:2012،
لقد عانت روسيا من مشاكل قبل أن يتولى بوتين منصبه كرئيس للدولة الروسية ،فقد امتلكت
روسيا القوة العسكرية لكنها افتقرت إلى القاعدة االقتصادية ،حيث كانت رؤية الرئيس يلتسن بأن
العالج المفيد لالقتصاد الروسي هو االنتقال إلى الرأسمالية مرة واحدة أو ما ُيسمى العالج
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بالصدمة لتحقيق النمو االقتصادي ،وبدأ من عام  1992بتحرير التجارة ،وخفض اإلنفاق
الحكومي ،واصالح الضرائب ،وخصخصة مؤسسات الدولة وغيرها لتحقيق األهداف االقتصادية
(األمارة.)31:2012 ،
قدر ملحوظا من اهتمامه لصياغة اتجاه جديد وقوي
من الواضح أن الرئيس بوتين قد كرس ا
للسياسة الخارجية الروسية ،تحاول استعادة المكانة التي كان يتبوأها االتحاد السوفيتي السابق
في مرحلة الحرب الباردة ،مع إحداث بعض التغيرات الجوهرية بحيث تتفق مع الوضع الجديد،
ليمكنها من تحقيق طموحاتها وأهدافها ،ويمكن القول بأن أهم أهداف السياسة الخارجية الروسية
تتمثل في:
رفض قواعد المباراة الصفرية واًللتزام بصيغة توازن المصالح :من خالل اإلصرار علىتخفيض درجة التوتر الدولي ،وتراجع المواجهات العسكرية ،وتعزيز التقسيم الدولي للعمل
والتجارة الدولية في المنطقة ،والمشاركة الواسعة في التجمعات الدولية ،واالنفتاح على دول
المنطقة(باكير.)56:2015،
تأمين الظروف المناسبة للتطوير اًلقتصادي :لقد قامت روسيا على بقايا االقتصاد السوفيتيالمنهار ،والذي جلب لروسيا مكانة اقتصادية ودولية ضعيفة جدا ،لذلك حاولت أن تستعيد
توازنها االقتصادي من جديد ،عن طريق جذب االستثمارات ورؤوس األموال ،وتنشيط تجارة
السالح وزيادة الصادرات الروسية ،واقامة عالقات اقتصادية مع الدول؛ لذلك دمج روسيا في
العديد من النشاطات السياسة الخارجية مثل مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى ،ومنتذى
آسيا،ورابطة

األمم

لجنوب

شرق

آسيا،

ومؤتمرات

القمة

الروسية

مع

االتحاد

األوروبي(شلبي.)258:2009،
إقامة نظام دولي متعدد القطاب :وذلك من خالل التأكيد على استقاللية وتوزان السياسةالخارجية الروسية ،ومراعاتها في الوقت نفسه لمصالح الدول األخرى ،مع الرفض الحازم لعالم
يحكمه قطب واحد ،حيث ذكر الرئيس بوتين :إن التحديات والتهديدات الجديدة للمصالح القومية
لروسيا قد بدأت تظهر على الصعيد العالمي ،فهنالك سعي متزايد نحو تأسيس هيكلية عالمية
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أحادية القطبية تسيطر بموجبها الواليات المتحدة عسكريا واقتصاديا على العالم باستخدام القوة،
وان روسيا ستسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد األقطاب يمكنه أن يعكس فعال التنوع الموجود
في العالم الحديث بمصالحه الكبيرة(أبو سهمدانة.)97:2012،
تقوية القدرات الروسية والحفاظ على المن القومي الروسي ووحدة الراضي الروسية :إنالخوف من النزاعات التي قد تنشأ مع جيرانها بسبب الحدود ،وملكية األرض ،فرض على روسيا
إيجاد الوسائل الالزمة لفرض الردع ،وذلك من خالل تعزيز القدرات القتالية للجيش الروسي من
أجل حماية األمن القومي ،ومنع أي اقتراب من الحدود الروسية أو إقامة قواعد عسكرية في
مباشر لألمن القومي ويستلزم
ا
الدول التي كانت خاضعة للنفوذ السوفيتي ،فذلك يمثل تهديدا
التصدي له بكل الوسائل المتاحة ,ووفقا لذلك االعتبار عمدت روسيا إلى المشاركة في إنشاء
منظمة شنغهاري

2

إلبعاد الوجود العسكري األمريكي في بعض جمهوريات آسيا الوسطي؛ ومما

ساعد على هذا األمر اتفاق الرؤيتين"الروسية الصينية" فيما يتعلق بالوجود العسكري األمريكي
بالقرب من حدودها في آسيا الوسطى(أبو سهمدانة.)95:2012،
تمكين وتطوير القدرات العسكرية :على الرغم من اتسام السياسة الروسية بقدر كبير منالبراغماتية ولجوئها في أكثر األحيان إلى الحوار والتفاوض ،إال أن هذه االستراتيجية ال تغفل
موضوع القدرات العسكرية الروسية ،خاصة وأن هناك ومع انهيار االتحاد السوفيتي حجم
تهديدات كبير موجه نحوها ،سواء داخلية من خالل ظهور تحديات عدة عرقية منها وانفصالية،
وخارجية عن طريق الصراع المتجدد مع الواليات المتحدة وحلفائها في الغرب ،وجيران روسيا

الذين يبحثون مطلبا لهم من روسيا وفتح قضايا حدودية .لذا فإن االستراتيجية الروسية تسعى

لتثبيت هامش جيد من الردع يكون عامال ضامنا لسالمة وأمن البالد ،وهذا الهامش تحافظ عليه
روسيا عن طريق التمكين والتطوير المستمر ،والتطوير والتصنيع المستمر لألسلحة وخاصة
االستراتيجية ،كالصواريخ بعيدة المدى وقوة الردع النووية ،والتطوير المستمر للمنظومات

المتعلقة بالسالح النووي (اإلمارة.)222:2012 ،
2

منظمة شنغهاي للتعاون مؤسسة تأسست عام  1996تحت اسم "خماسي شنغهاي" ،لكن بعد انضمام أعضاء غيرت اسمها عام

 2001إلى اسمها الحالي .ويرشح أن تنضم للمنظمة دول أخرى بينها الهند وباكستان وتركيا)الجزيرة نت،موقع الكتروني.)2017:
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حفظ الهيبة والمكانة الدولية :لقد برزت الدعوة إلى ضرورة حفظ هيبة ومكانة روسيا ،بالذاتبعد انتخابات عام  ،1993عند بروز التيارات القومية الشيوعية ،واحتاللها مكانة متميزة في

البرلمان الروسي ،ومحاولتها الضغط على الحكومة من أجل أن تستعيد روسيا قوتها وهيبتها
وأمجادها التاريخية؛ وضرورة إثبات دورها على الصعيد الدولي ،شأنها شأن الدول الكبرى

األخرى (مدوخ.)30:2015 ،

مكافحة اإلرهاب :إن االعتبار األساسي الذي جعل مكافحة اإلرهاب أحد أهداف السياسيةالخارجية الروسية ينبع بالدرجة األولى من مصالح أمنية روسية ،فشعور روسيا بتنامي موجة
الفوضى على حدودها الجنوبية في القوقاز وآسيا الوسطى ،التي من شأنها أن تقود إلى أعمال

إرهابية ،وقد دفع دعمها للحرب على اإلرهاب إلى امتناع الواليات المتحدة األمريكية والدول

األوروبية الغربية عن انتقاد انتهاكاتها لحقوق اإلنسان في تلك المناطق ,ومنطقة الشيشان،

وأيضا جورجيا التي تأوي مقاتلي الشيشان (أنطوني.)164:2004 ،

تطوير العالقات مع الدول المشاركة في كومنولث وهي الدول المستقلة المكونة من  12دولة،ترغب روسيا في عدم السماح لتدخل الواليات المتحدة في الجمهوريات المستقلة عن االتحاد

السوفيتي(الراوي.)35:2016،

إقرار السالم العالمي :وتجنب النزاعات العسكرية ،والتأكيد على مبدأ التعاون والصداقة معشعوب ودول العالم كافة .وهو متطلب أساسي لتحقيق النمو االقتصادي لروسيا ،والحصول على

أكبر قدر من الصفقات االقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى االقتصاد
الروسي(زهران.)25:1998،

أهداف السياسة الخارجية الروسية في سوريا:
تعتبر المصالح االقتصادية لروسيا في سوريا من أهم األهداف المفسرة للدعم الروسي للنظام
السوري ،والتي يعود تاريخها إلى فترة االتحاد السوفيتي ،وتتركز هذه المصالح في المقام األول
على التبادالت التجارية واالستثمارات الشركات الروسية ،والتعاون في قطاع الطاقة ،وتعتبر

العالقات التجارية بين روسيا وسوريا إلى حد ما متطورة بالرغم من أنها بدأت تنمو بصورة مطردة
منذ سنة  2003فقط ،وتميل بدرجة كبيرة إلى الصادرات الروسية ،التي تتركز بشكل أساسي على

المنتجات النفطية واآلالت ،وفي الفترة األخيرة تطورت العالقات التجارية بين البلدين بصورة
سريعة ،حيث بلغ مستوى التبادل التجاري بينهما في عام  2010إلى ( )2مليار دوالر ،كما
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خفضت روسيا الرسوم الجمركية على المنتجات النسيجية المستوردة من سوريا بنسبة (,)%25

وكانت هذه الخطوة فعالة في زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين(مدوخ.)158:2015،

من ناحية أخرى تصل االستثمارات الروسية في سوريا إلى حوالي ( )20مليار دوالر ،إضافة
إلى وجود العديد من الشركات الروسية التي تعمل على مشاريع كبرى في سوريا ،نذكر منها

شركة " "Stroytranasgazوهي شركة فرعية تابعة لشركة غازبروم الروسية ،وقد بنت هذه

الشركة حوالي ( 319كم) من خط الغاز العربي الذي يطلق عليه خط الرحاب حمص سنة
2008م ومحطة لمعالجة الغاز سنة ( 2009السعدي.)2016:

إن مسألة تحقيق أكبر قدر من المنفعة االقتصادية لروسيا هو أحد األهداف المحورية للسياسة
الخارجية الروسية ،حيث يالحظ في كثير من األحيان التصلب الروسي في أمور اقتصادية

عالمية مثل أسعار النفط والغاز.
حيث يمكن تلخيص أهم اهداف روسيا في سوريا في التالي:
 .1تامين النفود الروسي علي البحر المتوسط في سوريا باعتبارها البلد العربي االخير الحليف
لروسيا في الشرق االوسط.

.2العمل في الفضاء االمريكي المباشر بإقامة قواعد عسكرية علي الحدود مع تركيا وذلك إلقامة
توازن مع النفود االمريكي في اوكرانيا.

.3مواجهة الجماعات المتطرفة في الشرق االوسط لمنعهم من العودة الي روسيا وايضا االقتراب
اكثر من الحدود مع تركيا البلد صاحب النفود والتأثير علي مقاتلي القوقاز واسيا الوسطي.

.4الحفاظ علي حليف روسيا الرئيس بشار االسد في سوريا والحفاظ علي منظومة الجيش
السوري الحليف العربي القديم لالتحاد السوفييتي ومن بعده روسيا.

.5العمل علي تعزيز التحالف مع ايران في سوريا التي تشكل المنفذ البحري لطريق الحرير
الحيوي (لكل من الصين وروسيا وايران) للوصول الي المياه الدافئة علي البحر المتوسط.

 .6حماية مصالح روسيا في سوريا حيث ان لموسكو مصالح استراتيجية وعسكرية كبيرة في
سوريا وخصوصا القاعدة العسكرية التابعة للبحرية الروسية في مدينة طرطوس والموجودة هناك
مند فترة االتحاد السوفييتي.

75

.7الحفاظ علي المصالح االستراتيجية روسيا حيث بعث الرئيس فالديمير بوتن رسالة للعالم كله
مفادها ان روسيا ال تزال قوة يعتد بها علي الساحة الدولية وخصوصا بعد ان تم االطاحة بحلفاء
مثل صدام حسين ومعمر القذافي.
.8رفع الدعم للرئيس بوتين داخليا حيث ان العقوبات االقتصادية المفروضة علي روسيا بعد ضمها
لشبه جزيرة القرم وتدني اسعار النفط دفع الماليين من المواطنين الروس للدخول في الطبقة الفقيرة

والعمليات في سوريا تشغل الناس عن االوضاع الداخلية.

ثانيا :أدوات السياسة الخارجية الروسية :تستند السياسة الخارجية لروسيا على مجموعة من
ا
األدوات في سبيل تحقيق أهداف سياستهم الخارجية ،وتعبئة مجموعة من الموارد والمهارات
المناسبة لتحقيق هذه األدوات ،والى جانب مؤسسات معينة منوط بها تنفيذ سياسة الدولة
باستخدام هذه األدوات ،وتنبع أهمية أدوات السياسة الخارجية من كونها وسيلة لتحقيق أهداف

مؤثر في مسار السياسة الخارجية ،ومحددا لسمات ومعالم تلك السياسة.
ا
الدولة ,وعامال

-1الداة الدبلوماسية :تعتبر الدبلوماسية واحدة من األدوات المستعملة من طرف الدولة في
بارز في تخفيف حدة الصراعات
دور ا
تحقيق أهداف سياستها الخارجية ،حيث تلعب هذه األداة ا

المسلحة أو حل بعض منها.

وظفت روسيا الوسيلة الدبلوماسية في إدارة عالقاتها مع دول منطقة الشرق األوسط ،وذلك في

ظل األحداث المتالحقة التي تشهدها المنطقة ،حيث توالت الزيارات سواء من الجانب الروسي
أو من جانب أحد مسئولي دول المنطقة إلى موسكو ،ويرجع ذلك من أجل ازدياد الثقة لدى
شعوب المنطقة بالدبلوماسية الروسية المتمسكة بقواعد القانون الدولي (لعريبي.)120:2014 ،
نشطت الدبلوماسية الروسية في العديد من قضايا المنطقة ،فعلى مستوى الملف النووي اإليراني،
تعاملت الدبلوماسية الروسية مع األزمة ووضعت حدودا لها اولها؛ عدم تأييد التعامل العسكري

مع األزمة بأي شكل من األشكال ثانيها؛ عدم تأييد فرض عقوبات اقتصادية شاملة ضد إيران،

حيث إنها قد تؤثر على المصالح االقتصادية الروسية معها .وكذلك ،عدم فرض حظر شامل
على البرنامج النووي اإليراني (عبد القادر.)4:2014 ،
ترى موسكو أن الحل الوحيد لحل األزمة في سوريا هو الحوار السوري الوطني ,حيث أعلنت

موسكو ترحيبها بحزمة اإلصالحات التي أعلنها األسد ،ورأت ضرورة منح القيادة السورية الوقت

الكافي لتنفيذ وتطبيق اإلصالحات التي تم اإلعالن عنها ،وقامت بإجراء اتصاالت مع
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المعارضة السورية في محاولة إلقناعها ببدء الحوار مع السلطات السورية ،كما حذرت أنها قد
تغير موقفها تجاه دمشق في حال فشل الرئيس األسد في إقامة حوار مع المعارضة ،حيث دعا

الرئيس الروسي السابق "ديمترى ميدفيديف" فى مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة الثماني

فى  28آيار( مايو)  2011في فرنسا نظيره السوري بشار األسد "إلى االنتقال من األقوال إلى

األفعال نحو عملية اإلصالح" ،وذلك بعدما أبدى الرئيس األسد استعداده إلجراء إصالحات فى

سوريا(الشيخ.)79:2012،

لم تتوقف روسيا عن تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للنظام حتى بعد عسكرة الثورة ،وواصلت
استعمال حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن دفاعا عنه ،حيث استخدمت روسيا باالشتراك

مع الصين "الفيتو" للمرة الثانية في  4شباط(فبراير)  2012ضد تمرير مشروع قرار عربي
حظي بدعم غربي في مجلس األمن يتبنى خطة العمل العربية ،التي أقرها مجلس و ازرة الخارجية

العرب في  22كانون الثاني( يناير) ( 2012وكالة رويترز ،موقع إخباري.)2016:

كذلك استخدمت روسيا والصين الفيتو للمرة الرابعة حتى اآلن في  22آيار( مايو)  2014في
التصويت على قرار تبنته فرنسا في مجلس األمن يدعو إلى "إحالة الوضع في سوريا إلى
المحكمة الجنائية الدولية" .ورغم أن التحركات الدبلوماسية الروسية لمنع التدخالت الخارجية

واسقاط النظام في سوريا ،تركزت في المقام األول على دورها في مجلس األمن باعتبار أن

ق ارراته ذات طبيعة إل ازمية تندرج ضمن بنود الفصل السابع ،إال أن روسيا لم تكتف بهذا فقط،
بل عملت جاهدة على إيقاف واحباط أي قرار صادر عن مؤسسات األمم المتحدة رغم أنها غير

ملزمة (إسالم تايمز،موقع إلكتروني.)2016:
تم عقد مؤتمر جنيف ( )2في كانون الثاني( يناير)  2014برعاية روسيا والواليات المتحدة

واألمم المتحدة لتسوية األزمة السورية ،ولكن بعد ثالث أسابيع من بدء المفاوضات بين

المعارضة والنظام السوري أعلنوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود ،وفيما يتعلق بسبب فشل تلك
المفاوضات يرجع إلى خالفات بين طرفي النزاع ،والتي تتعلق بتشكيل هيئة انتقالية للحكم في

سوريا ،حيث أصر ممثلو االئتالف والمعارضة السورية على البدء في مناقشة هذا األمر ،إال أن
الوفد الرسمي لنظام بشار األسد أرى أن األولوية لمكافحة اإلرهاب ،األمر الذي أدى إلى انتهاء
الجولة األولى بدون تحقيق تقدم يذكر(الشيخ.)98:2015،
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وأيضا تم عقد مؤتمر فينيا( )1في 30تشرين األول(أكتوبر)  2015وتتضمن جميع األطراف
الدولية والمعنية باألزمة وذلك من أجل السعي نحو تسوية شاملة لألزمة السورية  ،وفي تشرين

الثاني ( نوفمبر) ُ 2015عقد مؤتمر فينيا( )2ومن خاللهما تم التوافق على مجموعة من
المبادئ لتسوية األزمة وأبرزها الحفاظ على وحدة سوريا واستقاللها وسالمة أراضيها  ،وتم
االتفاق على وقف إطالق النار بين النظام و والتنظيمات المعارضة ،خالل الستة األشهر
اإلولي من عام  ،2016وضرورة إجراء انتخابات تحت إشراف األمم المتحدة إال أن الخالف

ظل قائما كما هو حول مصير األسد ،حيث تتمسك موسكو بأن مستقبل سوريا يحدده السوريون
فقط من خالل االنتخابات (أبو صالح .)199:2016،
.2األداة العسكرية :األداة العسكرية من أهم األدوات التي تساهم وتؤثر بشكل كبير في صياغة

وتكوين السياسة الخارجية ،فهو من أهم المدخالت المؤثرة في عملية صنع السياسة الخارجية،

بل إن األداة العسكرية هي من أهم أدوات إدارة السياسة الخارجية ألي دولة وان كانت قدرتها

على اإلسهام في تنفيذ السياسة الخارجية من دولة ألخرى وفقا لحجم الدولة وقدراتها التكنولوجية

والعسكرية ,وطابع عالقتها الخارجية ومدى إحساسها بهامش األمن القومي ،وكذلك أهدافها في
مواجهة القوى الدولية األخرى ،فالدول الكبرى ذات القدرات التكنولوجية واإلمكانات التسليحية

العالية تستخدم األداة العسكرية كوسيلة لتنفيذ سياستها الخارجية وتحقيق أهدافها في مواجهة
الدولة األخرى خاصة التي ال ترضخ بالوسائل الدبلوماسية (الناظر.)2011:
حيث إن فارق القوة العسكرية بين دولتين يحدد إلى حد بعيد شكل العالقات السياسية بينهما،
ومن هنا ترتبط األداة العسكرية باألداة الدبلوماسية بشكل وثيق ،ومثال ذلك العالقات بين روسيا

وجورجيا؛ فميزان القوة العسكرية يميل إلى صالح روسيا سواء كانت تكنولوجية أو فنية أو من
ناحية الخبرة والمهارة في ميادين القتال .وتشمل األدوات العسكرية بشكل عام مجموعة من

القدرات المتعلقة باستخدام أو التهديد باستخدام العنف المسلح المنظم ضد الوحدات الدولية

األخرى ،وتشمل إنشاء قوات مسلحة من حيث تسليحها وتدريبها وتوزيعها ،واستعمال القوة

والمساعدة العسكرية ,والغزو المسلح ،وعمليات توزيع القوات المسلحة سواء بالنقل البري أو

البحري أو الجوي ,وتطوير األسلحة ،وتغيير حجم المقدرات العسكرية والمشورة العسكرية ،وعقد
التحالفات العسكرية والهجوم المسلح (باكير.)25:2011 ،
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ظلت روسيا في العهد السوفياتي السابق ألكثر من نصف قرن قوة عسكرية عظمى متكافئة مع

أمريكا ،بل ومتفوقة عليها في األسلحة التقليدية .وورثت عنه أسلحة متنوعة وبخاصة ترسانته
النووية االستراتيجية (الشيخ .)323:2012 ،حيث بلغ ( )%90من القوات البحرية ،و()%58
من القوات البرية ،و( )%79من الصواريخ العابرة للقارات ،و( )%100بالمئة من الغواصات

النووية ،و( )90بالمئة من القاذفات بعيدة المدى ,وأكثر من  12ألف أرس نووي استراتيجي

كبير في السياسة الخارجية
ا
دور
(محمود .)125:2007 ،تلعب القدرات العسكرية الروسية ا
الروسية حيث تمتلك روسيا كما هائال من القدرات العسكرية ،حيث يوضح هذا الشكل ذلك.
القوات البرية

القوات البحرية

القوات الجوية

البيان

العدد

البيان

العدد

البيان

العدد

دبابات

15398

إجمالي الطائرات

3439

إجمالي السفن البحرية

352

المدرعات

31298

المقاتالت اًلعتراضية 769

حاملة الطائرات

1

المدفعية ذاتية الدفع

5972

المقاتالت الهجومية

1305

فرقاطات

4

المدفعية المقطورة

4625

طائرات التدريب

346

كاسحة ألغام

34

النظمة الصاروخية

3797

المروحيات

1120

مدمرات

12

المروحيات الهجومية

462

غواصات

55

حفارات
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لقد وضعت روسيا من بداية حملتها العسكرية في سوريا هدفين أساسيين؛ هو منع التحالف

الذي تقوده واشنطن ومعها تركيا عن إنشاء مناطق حظر جوي في شمال سوريا ،ورغبة الكرملين

” مجلس النواب أو االتحاد الروسي” في دعم النظام السوري ضد المعارضة؛ وذلك من خالل

عقد اتفاقيات بين القوى المعارضة والنظام من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تسمح لموسكو

باالحتفاظ على مصالحها الحيوية في سوريا(بايرام.)2017،

ففي عام  2015أعلن الرئيس فالديمير بوتين عن ق ارره الخاص بالتدخل العسكري في سوريا،

مبرر ذلك بطلب رسمي قُدم من بشار األسد ،وذلك بعد حصوله على الموافقة من قبل مجلس
ا
االتحاد الروسي؛ مع اإلشارة أن القوات الروسية تتضمن القوات الجوية وليست البرية.وبدأت
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المقاتالت الروسية في استهداف المواقع العسكرية التابعة للتنظيم الداعشي في سوريا ،وهذا ما

أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي الفيروف بأن أهداف العمليات الروسية تقوم على مكافحة
اإلرهاب ،وأن تلك العمليات تستهدف جبهة النصرة وتنظيم الدولة ،مع العلم أن روسيا ال تعتبر
الجيش السوري الحر تنظيما إرهابيا ،وفي آذار( مارس)  2016أعلن الرئيس الروسي عن قرار

سحب جزء من قواته العسكرية من سوريا ،وتباينت الدوافع المتعلقة بهذا القرار ،ففريق منهم

ذهب بأن سوريا تسعى للضغط على سوريا من أجل الدخول في التفاوض ،وفريق آخر ذهب
إلى أن تزايد قتلى العسكريين الروس هناك كان سببا في ذلك ،إال أن بوتين وضح قرار سحب
القوات الروسية بأنه جاء بالتنسيق مع النظام السوري ,وان القوات التي ستبقى كافية للقيام
بالمهام العسكرية(محمد.)50:2017،

لذلك يرى الباحث أن امتالك الدولة لقدرات عسكرية يمكنها من حماية استقاللها السياسي

وافساح المجال لمرونة أكبر وخيارات أوسع لسياستها الخارجية تجاه مصادر التهديد الخارجي،
وبينما غياب تلك القدرات يحد من بدائل الحركة الخارجية في مواجهة التهديدات الخارجية
ويحاصرها في البدائل الدبلوماسية دون احتياطي عسكري يستخدم عن فشل البديل الدبلوماسي؛
مما يؤثر بالسلب على قدرة تلك الدولة على حماية استقاللها السياسي ،ومن ثم التقليل من

مكانة الدولة في النظام الدولي.
.3األداة االقتصادية :تعد األداة االقتصادية من أهم أدوات السياسة الخارجية منذ انتهاء الحرب

نظر لتراجع مكانة األداة العسكرية ،وادراك النظام الدولي أن استخدام
الباردة وحتى وقتنا الحالي؛ ا

ضرر
ا
العنف العسكري ليس هو الحل في كثير من األمور ،بل إنه أكثر تكلفة على الدول وأكثر
وان كان أقل فائدة أيضا ،وتعد القوة االقتصادية للدولة ممثلة في إمكانياتها االقتصادية المتاحة

هي أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة في النظام العالمي الحالي ،فالدول تختلف في قوتها

وامكانياتها تبعا الختالف قدراتها االقتصادية ،وتستخدم كل دولة هذه األداة حسب ما تتمتع به

من ميزة اقتصادية وبشكل مختلف نسبيا عن كل دولة ،ويختلف استخدام هذه األداة باإليجاب
والسلب حسب الهدف ،فقد تستخدمها الدولة في شكل عقوبات اقتصادية تفرضها الدولة على

الطرف اآلخر ،مثل العقوبات االقتصادية التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية على عدد

ليس بهين من الدول في سبيل ردع الطرف اآلخر عن القيام بفعل معين ،وحفظ وتحقيق

مصالحها الخاصة(محفوظ.)57:2012،

80

تملك روسيا الكثير من الموارد الطبيعية ،وتعد من أغنى دول العالم ،فهي تمتلك سابع أكبر

احتياطي نفطي في العالم ب( )49مليار برميل ،مايعادل ( )436بالمئة من االحتياطي
العالمي ،ما يجعلها ثاني أكبر ُمنتج ومصدر بعد السعودية ،إذ تنتج(  )7،5مليون برميل يوميا،
وتصدر حوالي ( )3،2مليون برميل يوميا من النفط الخام ،أي ( )%40من إجمالي الصادرات
العالمية ،وحوالي( )70مليون طن من منتجات التكرير سنويا(اإلمارة.)21:2015،
وفي ميدان الزراعة تضم ( )220مليون هكتار من األراضي الزراعية و 120الف نهر(إيرماث

.)107:1997،واألزمة االقتصادية التي مست روسيا في السنوات األخيرة لم تكن لضعف
اإلمكانات والمقومات االقتصادية ،بل بسبب سوء تسيير وادارة الموارد المتاحة وتوظيفها ،وكذلك
بسبب عدم االستقرار السياسي ،ومع تغير القيادة منذ عام  2000وتحقيق االستقرار الداخلي،

ازدهار واضحا .ويظهر ذلك من
ا
استرجع االقتصاد الروسي عافيته ،وشهد انتعاشا وتحسنا بل و
خالل تحقيق إنجازات معتبرة في االقتصاد الكلي ،من ارتفاع الناتج القومي اإلجمالي ،وارتفاع

نسبة نموه الحقيقي ،وارتفاع نصيب الفرد من هذا الناتج ،وانخفاض معدل التضخم ،وانخفاض
نسبة البطالة وارتفاع وتيرة االستثمارات الحكومية (فيصل.)110:2007 ،
يمكن القول بأن اختالف استخدام هذه األدوات خالل فترات حكم الرئيس فالديمير بوتين ،حيث
أصبح االعتماد على هذه األدوات مختلف في الدرجة واألسلوب ،فاعتمد على القوة الصلبة إلى
جانب القوة الناعمة ،بعد أن كان النظام الدولي قد ابتعد عن هذا النوع من القوة ،وذلك بهدف

حماية مصالحها في مناطق نفوذها ،وهذا هو السبب المعلن لتفسير سياسة روسيا الخارجية ،بيد
أن السبب األكبر هو المحاولة الروسية للصعود مرة أخرى على الساحة الدولية ،ومنافسة

الهيمنة األمريكية على العالم.

ثالثاا :مبادئ السياسة الخارجية الروسية
تعبير عن مصالح دائمة لبديهة من بديهيات السياسة بأنه ال
ا
تعد السياسة الخارجية ألي دولة
توجد صداقة دائمة وال عداوة دائمة ،بل مصالح دائمة ،وكذلك اإلفادة من الظروف المتغيرة،
بعبارة أخرى أن السياسة الخارجية ألي دولة تمزج بين هذين العنصرين؛ عنصر االستمرار
العائد لالستراتيجية العليا لهذه الدولة وطبيعة عالقاتها الدولية مع دول أخرى ,وعنصر طارئ
يعود إلى ظروف استثنائية قد تكون من بينها تغير القيادات الموجهة لهذه السياسة وتباين
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توجهاتها المختلفة استنادا إلى المبادئ التي تتحكم فيها ،فقد أخذ الزعماء الروس المتعاقبون
على رأس السلطة إلى اعتماد مبادئ لصياغة سياسة خارجية روسية تستطيع من خاللها تحقيق
أهدافها ,وضمان أمنها القومي ،ومصالحها الحيوية ،وأبرز تلك المبادئ تتمثل في اآلتي:
 .1مبدأ يلتسن :لقد أعلن أول رئيس لروسيا ما بعد االتحاد السوفيتي بوريس يلتسن صراحة
عن عالقة بالده غير المتكافئة مع الواليات المتحدة عندما أكد على أن روسيا سوف تنتهج

متحرر من األيديولوجية ،وأنها ستبذل كل ما في وسعها للتعاون مع
ا
سلوكا سياسيا خارجيا

الغرب إلعادة بناء بالده ,فثمة رغبة تحدو صناع القرار السياسي في روسيا من أجل إرساء
ودعم عالقات التفاهم مع الواليات المتحدة ،وااللتزام بما تم االتفاق عليه في مجال نزع السالح,

واالنضواء تحت النظام العالمي الجديد (بسيوني.)258:1992 ،

انطالقا من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ،وألن غاية يلتسن كانت تكمن في إنقاد بالده التي كانت

تعاني من أزمات كثيرة لعل من أبرزها التحول السياسي الذي رافق انهيار نظام سياسي
اقتصادي متكامل إلى صالح نظام آخر قيد التكوين ،سعى يلتسن إلى بعث التنمية االقتصادية

واالجتماعية ،واعادة النظر في العالقات الخارجية لروسيا بتعزيز التقارب والتعاون مع الغرب

ونزع السالح ،واالنسحاب من دعم دول العالم الثالث شكلت أهم محاور سياسة يلتسن ،كما أن
حلول البراغماتية محل األيديولوجية التي ظلت تتحكم في نسيج العالقات السياسية الخارجية
السوفياتية لمدة طويلة كان يعني إعادة النظر في شبكة العالقات الدولية التقليدية المبنية على

أساس معاداة الرأسمالية إلى إقامة عالقات سياسية جديدة قوامها المصلحة بمفهومها المادي
الملموس قد تجعل من عدو األمس صديق اليوم ،بمعني أن روسيا االتحادية لم يعد يهمها في

عالقتها مع أي دولة طبيعة نظام الحكم فيها أو معتقداتها األيديولوجية أو توجهاتها السياسية أو
مدى معاداتها للغرب بقدر ما يهمها المكاسب االقتصادية التي يجنيها بلده من وراء تلك

العالقة(علي.)331:2013،

اعتبار من سنة
ا
 .2مبدأ بريماكوف :لقد بدأ يلتسين في تغيير السياسة الخارجية الروسية

 1994وبدأت تتبلور مالمح توجه أوراسي جديد ،وأساس هذا التوجه هو أن روسيا دولة أوربية

آسيوية أوراسية ،لذا فإن عليها أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم ،ففي العالم األوراسي
تقع روسيا ،وتكمن مصالحها ،كما أنه من هذا العالم نفسه تنبع مصادر التهديد األساسية لألمن

القومي الروسي ,ومن ناحية أخرى فإن الغرب لن يخلص روسيا من أزمتها؛ ألنه حريص على
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بقاء روسيا دولة ضعيفة ألطول فترة ممكنة ،والدليل على ذلك أن الغرب لم يقبل إدماج

مؤسسات روسيا في مؤسساته ،وحرص على إهانة روسيا دولية بإظهارها في موقف الدولة
التابعة ،والواقع أن هذا الشعور باإلهانة قد عبر عنه يلتسن ذاته حين قال مخاطبا الغرب؛ أن
اخير فإن روسيا ينبغي أن تعمل على التكامل مع دول
روسيا ال توضع في غرفة االنتظار ،و ا

الخارج القريب والدول المجاورة مثل :تركيا ،وايران ،والصين ،والهند (علي.)333:2013،
ير للخارجية الروسية في كانون
لقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريماكوف وز ا

الثاني(يناير)  1996كمحصلة لفترة من التغير البطيء في السياسة الخارجية نحو التوجه
الثاني ،ذلك أن بريماكوف هو أحد خبراء السياسة الروسية في الشرق األوسط،فضال عن كفاءته
اإلدارية مقارنة بسلفه كوزيرف ،كما أنه تولى رئاسة الوزراء في السياسة الخارجية الروسية،
وتدور مالمح المبدأ حول النقاط التالية(:سليم.)42:2012 ،
أ -إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية ،واقترح إنشاء تحالف أوراسي بين روسيا
والصين والهند كمثلث استراتيجي يوازن القوة االمريكية ،وفي هذا اإلطار أسهمت روسيا في

إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون.
ب -معارضة توسع حلف األطلنطي في دولة الكتلة السوفيتية المنتهية ولكنه وقع مع سكرتير
عام الحلف القانون التأسيسي حول العالقات المتبادلة في أيار( مايو) عام  ،1997والذي

نص على إنهاء حالة العداء بين روسيا والحلف ،وعلى مبادئ وآليات العالقات بينهما،
ولكنه عارض بقوة الغزو األطلنطي ليوغسالفيا سنة .1991

ت -الدفاع عن تقوية دور األمم المتحدة بعدما بدأ دورها يتوارى لحساب حلف األطلنطي.
.3مبدأ بوتين :منذ تولي بوتين الحكم مطلع عام  2000بدأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين
استراتيجية إلعادة البناء الداخلي ،والنهوض بالقدرات الشاملة لروسيا ،واستعادة مكانة روسيا

دوليا واقليميا ،فبعد أن كانت روسيا تعلن إفالسها كدولة خالل األزمة االقتصادية التي واجهتها
في آب-أغسطس عام  1988شهدت روسيا درجات متزايدة من االنتعاش االقتصادي وصل

إلى حد التطور ،حيث حقق االقتصاد الروسي معدل نمو بلغ ( )%7سنويا منذ عام 2003
وفائضا في الميزان التجاري بلغ ( )140مليار دوالر عام  ،2006كما بلغ احتياطي روسيا من

الذهب والعمالت الصعبة( )309مليار دوالر في عام  2007لتقترب بذلك من ثاني أكبر
احتياطي عالمي ،وأصبح الروبل الروسي منذ صيف عام  2006عملة قابلة للتحويل ،كما
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أصبحت روسيا بين بلدان العالم الستة األكثر جاذبية لالستثمارات األجنبية المباشرة خالل عام

( 2006الشيخ.)48:2012،

ار مع
رمز لحلول الوسط  ،وأن يفتح حو ا
على صعيد آخر استطاع بوتين أن يجعل من نفسه ا

ويوجد لغة مشتركة مع الشيوعيين والقوميين دون التخلي عن العالقات
القوى السياسية المختلفةُ ،
الوثيقة مع االتجاه اليميني اللبرالي؛ مما أدى إلى قدر كبير من التفاهم والتوافق بين الرئيس
والبرلمان ودرجة عالية من االستقرار السياسي لم تشهدها روسيا منذ السبعينيات ،ومع حصول

حزب روسيا الموحدة الموالي لبوتين على أغلبية مقاعد الدوما في االنتخابات البرلمانية لعام
مر مؤكدا ،ومن ناحية أخرى استطاع بوتين استعادة هيبة الحكومة
 ،2003أصبح هذا التوافق أ ا

المركزية ,وتشديد قبضتها ،وسلب حكام األقاليم ما اغتصبوه من سطات خالل حكم الرئيس
السابق يلتسن(يوسف .)77:2008،

 .4مبدأ مديديف :لقد حدد الرئيس الروسي ديميتري مديديف السياسة الخارجية الروسية في
خمسة نقاط أساسية يمكن أن تعتبرها مبدأ مديديف ،وهي تتمثل في اآلتي:
أ .تعترف روسيا بأولوية المبادئ األساسية للقانون الدولي التي تحدد العالقات بين الشعوب
المتحضرة ،وستعمد روسيا إلى بناء عالقاتها الخارجية مع الدول األخرى ضمن إطار هذه
المبادئ وهذا المفهوم للقانون الدولي.
ب .يجب أن يكون العالم متعدد االقطاب ،فعالم احادي القطب عالم غير مقبول.
ت.ال تسعى روسيا مواجهة أي بلد آخر ،وال توجد عندها نية لعزل نفسها ،وستعمل على إقامة
عالقات ودية مع أوروبا والواليات المتحدة وأكبر عدد ممكن من البلدان األخرى.
ث .أن حماية أرواح الشعب الروسي وكرامتهم حيثما يكونون تمثل أولوية قصوى لروسيا
االتحادية ،وال تسمح بالنقاش فيها ،وستكون الق اررات السياسية الخارجية قائمة على هذه
الضرورة.
ج .هناك أقاليم لروسيا فيها مصالح ذات امتيازات ،وفي هذه األقاليم بلدان تتقاسم مع روسيا
عالقات تاريخية مميزة ،وهي مؤتلفة كبلدان صديقة وجارات طيبة ،وستولي روسيا اهتماما
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خاصا لعملها وعالقاتها في هذه األقاليم ،وستبني عالقات ودية مع هذه البلدان المجاورة لروسيا
االتحادية (علي.)353:2013 ،
يتضح مما سبق:أن مبدأ يلتسن ينتهج سلوكا سياسيا خارجيا متحر ار من األيديولوجية ،وأنها يبذل
كل ما في وسعه للتعاون مع الغرب إلعادة بناء بالده ،فثمة رغبة تحدو صناع القرار السياسي
في روسيا من أجل إرساء ودعم عالقات التفاهم مع الواليات المتحدة ،أما مبدأ بريماكوف حيث
عمل على إنشاء نظام عالمي يقوم على التعددية القطبية ،واقترح إنشاء تحالف أوراسي بين
روسيا والصين والهند كمثلث استراتيجي يوازن القوة االمريكية ،وفي هذا اإلطار أسهمت روسيا
في إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون،أما مبدأ بوتين

بدأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين

استراتيجية إلعادة البناء الداخلي ،والنهوض بالقدرات الشاملة لروسيا ،واستعادة مكانة روسيا
اقليميا ودوليا ،أما مبدأ مديديف تعترف روسيا بأولوية المبادئ األساسية للقانون الدولي التي
تحدد العالقات بين الشعوب المتحضرة ،وستعمد روسيا إلى بناء عالقاتها الخارجية مع الدول
األخرى ضمن إطار هذه المبادئ وهذا المفهوم للقانون الدولي ،أن حماية أرواح الشعب الروسي
وكرامتهم حيثما يكونون تمثل أولوية قصوى لروسيا االتحادية ،وال تسمح بالنقاش فيها ،وستكون
الق اررات السياسية الخارجية قائمة على هذه الضرورة،حيث يرى الباحث بأن المبدأ السائد األن
في السياسة الخارجية الروسية وهو مبدأ بوتين حيث عمل على استعادة دور روسيا إقليميا
ودوليا .

المبحث الثاني
السياسة الخارجية التركية
عند الحديث عن محددات وأهداف السياسة الخارجية لتركيا ،يمكن القول بأن تركيا تمتلك

مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بدور كبير على الساحة الدولية ،فإذا ما حولنا

النظر إليهم من زاوية عناصر قوة الدولة ،سنجد أنهم يملكون موارد هائلة ومقومات كبيرة،

مؤثر كقوى كبرى
ا
ساهمت بشكل جلي في جعل تركيا أحد أبرز أقطاب النظام الدولي ،وفاعال
على الساحة الدولية.
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المطلب األول
المحددات الداخلية للسياسة الخارجية التركية
السياسة الخارجية لتركيا لها محددات أساسية تكون مرشدا لها في عالقاتها ،وهذه المحددات
منها ما يتعلق بالمحددات الداخلية ،ومنها ما يتعدى الشأن الداخلي ،وهي محددات خارجية

للسياسة الخارجية التركية؛ لذلك سوف يتناول هذا المطلب المحددات الداخلية للسياسة الخارجية
التركية.
.1الموقع الجغرافي :تبلغ مساحة تركيا حوالي( )78056كم ،ويبلغ طول حدودها ()2753كم،2
وتتوفر على سواحل بطول ( )8333كم .كما يتمتع موقعها ببعض المميزات التي لعبت وال تزال

كبير في العالقات الدولية كمضيقي البوسفور والدردنيل التي تربط مياه البحر األسود
دور ا
تلعب ا
بمياه البحر المتوسط عبر بحر مرمرة ،وتفصل طرف أوروبا في جنوبها الشرقي عن طرف آسيا

الغربي .وتركيا قسمان؛ األول :في آسيا الغربية ،ويحده البحر األسود وأرمينيا شماال والمضايق
وبحر مرمرة وبحر إيجة غربا وسوريا(877كم) والبحر التوسط والعراق(330كم) جنوبا ،وايران

(454كم) شرقا ،ويقع القسم الثاني :في أوروبا وتحده من جهة اليابسة أراضي اليونان
وبلغاريا(269كم) ،ومن الغرب بحار إيجة ،ومرمرة واألسود ،فالموقع الجغرافي المتميز لتركيا
جعلها تقوم بدور فاعل أثناء الحرب الباردة ،كما خولها بالقيام بدور فعال في حرب الخليج

الثانية (الكيالني وآخرون.)709:2015 ،

.2الموارد المائية :تعتبر المياه أحد المحددات األساسية للسياسة الخارجية للدول خاصة في
العصر الحالي ،وذلك لما تمتلكه الدولة من قوة عند توفرها على منابع األنهار ،باإلضافة إلى

شاطئها مع البحار والمحيطات ،وتوفرها على مضايق إقليمية ودولية .وكل هذه العناصر توفر

للدولة قوة تجعلها تتبنى سياسة خارجية مميزة وفاعلة.

لقد ساهمت الموارد المائية في توجيه السياسة الخارجية التركية ،وذلك ألن تركيا تعتبر من

أغنى دول العالم بالموارد المائية ،مما جعلها تستخدم هذه الموارد كورقة ضغط على الدول
العربية المجاورة لها ,والتي لديها أنهار مشتركة بهدف إضعاف هذه الدول واذعانها لما يخدم

المصالح التركية ويحقق أهدافها .وهذا ما جعل العالقات التركية مع سوريا والعراق تتميز بالتوتر
منذ أواخر الثمانينات ,وازدادت حدة هذا التوتر عندما لجأت تركيا خالفا لالتفاق المعقود بينها
وبين كل من العراق وسوريا عام  ،1946إلى تنفيذ مشروع جنوب شرق األناضول (السبعاوي

والنعيمي .)49:2000 ،وتعتبر عملية تحكم تركيا في الموارد المائية لنهري دجلة والفرات من
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المحددات األساسية للسياسة الخارجية التركية تجاه كل من سوريا والعراق وال زالت تركيا تصرح

بين الحين واآلخر بأن هذين النهرين هما نهران تركيان .فرئيس الحكومة األسبق للجمهورية

التركية السيد سليمان ديميرل صرح في آيار(مايو) ،1990إن لتركيا السيادة التامة على مواردها

المائية وال يجب أن تخلق السدود التي تشيدها على نهري دجلة والفرات أي مشكلة دولية .ويجب
أن يدرك الجميع أن نهري دجلة والفرات هما نهران تركيان حتى النقطة التي يغادران فيها اإلقليم
التركي (العجيلي.)258:2010 ،

.3النظام السياسي :تمتلك تركيا نظاما ديمقراطيا برلمانيا على الطراز الغربي الذي يقوم على
مبدأ التعددية ،وهو يعبر عن دولة حديثة على غرار النموذج الغربي ،ولكنها لم تستنبت بصورة
مستقرة وراسخة ،لذا فإن العملية السياسية هي األخرى غير مستقرة وتعاني اختالال في تنظيم

السياسة العامة والعالقة بين الدولة والمجتمع ،ولكون السياسة مفتوحة على تدخالت العسكر في
الداخل والقوى الكبرى والمجاورة في الخارج (محفوظ.)144:2008 ،

.4المقدرات اًلقتصادية :تتميز تركيا باقتصاد قوي وذلك منذ منتصف التسعينات ،حيث احتلت
منذ عام2002المرتبة السادسة عشر عالميا ،وبلغ الدخل القومي اإلجمالي  401بليون دوالر،
وساهمت في التجارة العالمية بـ 22مليار دوالر .كما انه يعد أكبر اقتصاد في البلقان والشرق

األوسط (اوغلوا. (48:2011 ،حيث بلغ الناتج القومي عام  750-2008مليار دوالر وارتفع
متوسط معدل النمو االقتصادي الى  ،%6.8وارتفع معدل دخل الفرد في الفترة بين

2008_2002من 3300الى10000دوالر ،واستمر انخفاض معدل التضخم وقابلها زيادة

متسارعة في حجم االستثمارات وبفضل هذه المكانة االقتصادية التي بلغتها انتهجت سياسة

خارجية فعالة ومنفتحة على جميع الدول (ازتوروك.)175:2009 ،

واعتمدت زيادة معدالت النمو في تركيا بعد عام  2002على استثمارات القطاع الخاص ،إذ
تراجعت المراقبة الحكومية للقطاع الخاص بشكل سريع في المواضيع المتعلقة بمصادر رؤوس

األموال واإلنتاج والبيع ،ومن نتائج ذلك :ارتفاع حجم االستثمار بحوالي أربعة أضعاف ونصف،

وارتفاع حجم اإلنتاج ضعفين ،وارتفاع معدل استخدام رؤوس األموال من  %75إلى ،%80

وارتفاع معدالت استثمار القطاع الخاص في الفترة الواقعة بين  2008-2001ما نسبته
 ،%300أما استثمارات القطاع الحكومي فقد بلغت  ،%100وارتفعت نسب االستهالك في
نفس الفترة بنسبة وصلت  %39في القطاع الخاص و %22في القطاع الحكومي ،ووقد بلغ
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مجموع قيمة االستثمارات من الناتج المحلي اإلجمالي ما نسبته حوالي  %25محققة أعلى

مرتبة على مستوى أوروبا)باكير.)50:2015،

أصبحت المنتجات التركية تنافس مثيالتها في بعض البلدان األوروبية ،كما تجاوزات تركيا

المشكالت االقتصادية التي كانت تواجهها في السابق مثل العجز والتضخم ،وازدادت
االستثمارات األجنبية الواردة اليها ،وألول مرة تضيق الفجوة بين معدالت التنمية التركية

ومعدالت التنمية األوروبية (محفوظ.)120:2009 ،
.5المقدرات العسكرية:

تحتل تركيا المرتبة األولي في ترتيب أقوي الجيوش

في الشرق

األوسط ،ويقدر ضخامة القوة العددية للقوات التركية بحوالي  1.203.700جندي منهم 639
ألف من القوات العاملة و 387من االحتياطي و 180ألف من القوات شبه العسكرية "درك
وحرس وطني" (طوالبية،)30:2016 ،بعد أن حسمت تركيا توجهها السياسي نحو الغرب،

عمدت إلى تطوير قدراتها العسكريةالتي تتمتع بها قوات بعض دول الناتو ,ويأتي هذا المسعى

التركي من دوافع عدة تتعلق بانشغاالتها األمنية التي فرضها القرب الجغرافي من االتحاد

السوفيتي سابقا ،ورغبتها في أن تكون في مستوى المسؤولية كحارس للجناح الجنوبي للناتو،
باإلضافة إلى تقوية موقفها اتجاه دول المنطقة ،كما ال يمكن التغاضي عن طموحها في أن
تصبح قوة إقليمية عظمى(بوعلي.)30:2015،

اكتسبت تركيا هذه القوة العسكرية المميزة إثر تحالفها االستراتيجي مع الواليات واسرائيل خاصة
خالل فترة الحرب الباردة ،وما كان لتركيا من دور أساسي في ردع المد الشيوعي إلى الشرق

األوسط .وقد استعملت تركيا جيشها في خدمة سياستها الخارجية خاصة بعد حسم توجهها نحو
الغرب ،فانضمت إلى حلف األطلسي ،والذي أصبحت أحد أهم أركانه (حداد.)16:2014 ،
إن القوة العسكرية هى إحدى المؤشرات األساسية للقوة الكامنة للدولة فى زمن السلم ،وأهم

مظهر يعكس القوة الحقيقية للدولة فى زمن الحرب ،إن القدرة العسكرية لبلد ما ،كمقياس يستطيع
التكيف مع األوضاع المتغيرة ،تتحدد بالق اررات االقتصادية والدبلوماسية والسياسية وما ينتج عن
هذه الق اررات من توجهات وتطبيقات ،وتؤثر المقاييس األمنية للدولة إلى حد كبير على كيفية

استخدام

مصادرها

االقتصادية

السياسية(أوغلو.)48:2011،

ونقلها،وتحديد
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اتجاه

سير

عالقاتها

الدبلوماسية

تقوم تركيا وبشكل دائم بتطوير أدائها على المستوى الدولي ،بداية من العالقات واالتفاقيات

الدبلوماسية والسياسية ،ومرو ار بعالقاتها االقتصادية ،ثم انتهاء بالعالقات العسكرية ،التي شكلت
التطورات األخيرة فيها نقطة تحول في تاريخ الدولة التركية ،وجعلت األنظار تتوجه نحو تركيا
ونحو التاريخ وأمجاد الدولة العثمانية لزعامة العالم االسالمي ،وتتجه تركيا لعقد االتفاقيات

العسكرية ،رغبة منها في أن يكون لها دور قوي ومؤثر على مختلف البدان ،وحتى تتخلص من
أي هيمنة عليها أو قيود تفرض ،ففضال عن تصنيع تركيا ألسلحتها محليا واقتحامها السوق

العالمي ،فإنها تحاول إيجاد بدائل عن روسيا في استيراد األسلحة ،كالصين مثال ،فكما أن

لتركيا عالقات واتفاقيات عديدة في المجال العسكري مع كافة جيرانها ،كالعراق وأذربيجان

وجورجيا ،إضافة لروسيا ،فهي تسعى للتخلص من القيود اإلقليمية التي كانت حاج از بينها وبين
الدول العربية ،فقامت بإبرام العديد من االتفاقيات العسكرية مع دول الخليج ،كالسعودية وقطر
والكويت (المصري،تركيا بوست. )2015:

الجدول التالي يوضح القدرات العسكرية التركية:
القوات البرية

القوات البحرية

القوات الجوية

البيان

العدد

البيان

العدد

البيان

العدد

دبابات

3778

إجمالي الطائرات

1020

إجمالي السفن البحرية

115

المدرعات

7550

المقاتالت اًلعتراضية 223

فرقاطات

16

المدفعية ذاتية الدفع

1013

طائرات شراعية

223

كاسحة الغام

32

مدفعية أرضية

679

طائرات نقل

439

سفن مقاتلة

8

دفاع صاروخي

811

طائرات تدريب

276

سفن دفاعية

50

هليكوبتر

443

هليكوبتر هجومية

59
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يتضح مما سبق بأن الموقع الجغرافي الجوستراتيجي لتركيا لعب دو ار مهما في تبلور سياستها
الخارجية عبر عدة قرون وبتغير األوضاع الدولية.حيث يتمتع موقعها ببعض المميزات التي
لعبت وال تزال تلعب دو ار كبي ار في العالقات الدولية كمضايق البوسفور والدردنيل التي تربط مياه
البحر األسود بمياه البحر المتوسط عبر بحر مرمره ،وتفصل طرف أوروبا في جنوبها الشرقي
عن طرف أسيا الغربي .فالموقع الجغرافي المتميز لتركيا جعلها تقوم بدور فاعل أثناء الحرب
الباردة،كما خولها بالقيام بدور فعال في حرب الخليج الثانية،كما كان لها موقف مهم من الحرب
على العراق .كما ساهمت الموارد المائية في توجيه السياسة الخارجية التركية ،وذالك ألن تركيا
تعتبر من أغنى دول العالم بالموارد المائية ،مما جعلها تستخدم هذه الموارد كورقة ضغط على
الدول العربية المجاورة لها والتي لديها معها أنهار مشتركة بهدف إضعاف هذه الدول واذعانها
لما يخدم المصالح التركية ويحقق أهدافها.
المطلب الثاني
المحددات الخارجية للسياسة الخارجية التركية
دور مهما في رسم السياسة الخارجية
تلعب المحددات الخارجية للسياسة الخارجية التركية ا
التركية في ظل التغيرات في الوضع اإلقليمي ،حيث طورت تركيا سياساتها الخارجية الجديدة
للتقارب مع العالمين العربي واإلسالمي ،وأيضا الدولي على الصعيد السياسي واالقتصادي،
لذلك تكمن المحددات الخارجية في:
.1العمق اًلستراتيجي :اعتبر داود أوغلو أن مكانة تركيا دوليا مرتبطة بشكل مباشر بمكانتها
في محيطها وأدوارها اإلقليمية التي تلعبها ،خاصة في ثالث مناطق جغرافية اعتبرها عمق تركيا
االستراتيجي (أوغلو.)145:2010 ،
.2مفهوم التصور الذاتي :تقوم السياسة الخارجية التركية وفق هذا المفهوم على رسم أبعاد
ومنظور السياسة الخارجية من خالل تحليل االستم اررية الحضارية والتحوالت الدولية ،وبناء
السياسة الخارجية إلى العمق التاريخي والحضاري ،فكل سياسية خارجية يجب أن توضع في
إطارها الهادف والمستند إلى التصور الذاتي (طوالبية.)32:2016،
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.3مركزية الدور اإلقليمي والدولي :يستمد من هذا المفهوم عنصران أساسيان :األول ،مفهوم
الجسر أو صلة الوصل بين الشرق والغرب من الناحية الجغرافية والثقافية والسياسية ،والثاني
يطرح فيه الدور التركي كدور بناء ومحوري في إعادة إنتاج مفاهيم توازن القوى اإلقليمية
والدولية (احمد.)2016 ،
.4التوجه الشرقي :حرص حزب العدالة والتنمية على تطبيق هذا التوجه وتفعيله باتجاه البلدان
العربية ،ودول الجوار التركي ،فبدال من السياسة السابقة القائمة على عدم التدخل أو التدخل
المحدود تحول الدور التركي إلى دور فاعل ومؤثر في مختلف قضايا المنطقة وأزماتها .
.5القوة الناعمة :حتى تكون تركيا دولة مركز في محيطها ،ال يمكن أن يكون إال بالتبادل
التجاري واالقتصادي والتواصل الفكري والثقافي ,ويكون أعمق أثر وأكثر فائدة من القوة الخشنة،
حيث استفادت تركيا حتى بداية الحراكات العربية عام  2010من هذه القوة الناعمة
(بوعلي.)33:2015،
دور أكبر في العالقات الدولية ,وتتم
.6الدبلوماسية النشطة :التي من شأنها أن تعطي تركيا ا
من خالل االنخراط بالمنظمات والمؤسسات الدولية ،والتعاطي مع كل المواضيع ذات البعد
اإلقليمي والدولي المهم .ولذلك تركيا اليوم عضو في مجموعة العشرين ،وعضو مراقب في
االتحاد األفريقي ،ولديها آلية حوار استراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي ،وتشارك بفاعلية في
جامعة الدول العربية ،وأطلقت مبادرات لفتح ( )15سفارة جديدة في إفريقيا وأمريكا
الالتينية(باكير.)2012،
 .7مبدأ الموازنة بين المن والديمقراطية :في ضوء هجمات 11أيلول(سبتمبر)  ،2001كان
االتجاه السائد في العالم يركز على الحد من الحريات والحقوق المدنية لصالح الحفاظ على
األمن في الوقت الذي كانت فيه تركيا تتجه إلى تعزيز الحريات من دون أن يؤدي ذلك إلى
تعارض مع الحفاظ على األمن ،ولذلك فإن قوة تركيا الناعمة ارتفعت في الوقت الذي تعززت
فيه الديمقراطية ونضجت) اإلمارة.)50:2015،
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المطلب الثالث
أهداف وأدوات ومبادئ السياسة الخارجية التركية
يقصد باألهداف السياسية تلك األهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها ،والتي تريد من خاللها
التأثير في مواقف الدول األخرى والعالقات بينهما باستخدام األدوات الدبلوماسية بشكل أساسي،
وتنطلق الرؤية التركية من التأكد على ضرورة االهتمام باآلليات الدبلوماسية لمعالجة مشكالت

المنطقة بدل من اإلبقاء عليها واالستفادة من استمرارها أو تصعيدها ،وتنظيم ذلك التفاعالت
السياسية الخارجية في إطار تحقيق مجموعة من األهداف التي تتمثل في العديد من األهداف:
أواًل :أهداف السياسة الخارجية التركية:
 .1المن القومي :تحقيق األمن القومي هو الهدف الرئيس للسياسة التركية ،وهو تحديد مصادر
التهديد التي تواجه وحدة الدولة واحتوائها ،سواء أكان ذلك في الداخل أم الخارج ،وعلى أعلى

مستوى ,وقد كانت معانيه ومفرداته عسكرية الطابع ،ثم ما لبثت التطورات الحديثة والعولمة أن
وسعت نطاقه من حيث المفردات التي يشملها  ،أو من حيث العمق والرؤية النظرية والمعرفية

ليشمل جوانب ثقافية واجتماعية وقيمية ،فضال عن الجوانب الجغرافية والبيئية واالقتصادية،
ويكاد معناه يغطي جوانب الحياة كلها تقريبا ،وهذا تطور طبيعي لكنه ال يلبث أن يتخذ منحنى

مختلفا في حالة تركيا ودول أخرى شبيهة(العشي.)65:2013 ،

ولألمن القومي مكانة مركزية وأساسية في البعد االستراتيجي سياسيا وعسكريا ،وذلك لكونه
محور السياسة الخارجية ألي دولة ،انطالقا من تفسير مفهوم السياسة الخارجية على سلوك

الدولة في محيطها الخارجي ،اعتمادا على مفهومها ألمنها القومي ،وحرصها على صونه .وهذا
ما دفع كثير من الدراسين إلى التأكيد على أن العالقات الدولية كافة تبنى أساسا على ضرورات

األمن القومي للدول ،إضافة إلى أن استراتيجية أي عمل قومي على مستوى التنمية السياسية أو

االقتصادية أو االجتماعية يفترض أن ُيبنى على مفهوم واضح ونظرية  Betaلألمن القومي
(الحضرمي.)67:2010 ،
وبالنسبة لتركيا ،فإن مفهوم األمن القومي مركب ومتعدد المعاني ،وال يقتصر على القضايا
المباشرة الخاصة بأمن الدولة ،بل يتسع ليشمل القضايا االجتماعية واالقتصادية ،وحتى القضايا

الرمزية والسلوكية والثقافية المختلفة .وقد حدد قانون األمن القومي التركي رقم  2945بتاريخ 9

أيلول(سبتمبر)  ،1983مفهوم األمن القومي "بالدفاع عن وحماية الدولة ضد أي نوع من
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التهديدات الداخلية والخارجية للنظام الدستوري ،والكيان الوطني ،والوحدة ،وكل المصالح

والحقوق التعاقدية والبيئة الدولية على األصعدة السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية،

وهذا ما يجعل مثال مشكلة األزمة السورية في سياق األمن القومي (التلولي.)111:2011 ،
ويرى الدكتور محفوظ أن سياسات األمن القومي التركي تتطلب من السياسة الخارجية العمل
على تحقيق مجموعة من النقاط أهمها:
 بناء سياسات واستراتيجيات أمنية تهدف إلى تكوين إمكانات عسكرية قوية على حماية الوحدة

الجغرافية للدولة ،وتتضمن إقامة تفاعالت سياسية واستراتيجية تمد تركيا بتقنية عسكرية ،وتقدم
لها ضمانات دفاعية في مواجهة المطالب الجغرافية المحتملة لدول الجوار الجغرافي.

 التفاعل مع دول الجوار الجغرافي للحد من طموحات األكراد السياسية واالنقسامية ،وذلك بهدف
احتواء النزعة االستقاللية لدى أكراد تركيا.
 التحالف مع الغرب ،والمشاركة النشطة في سياساته واستراتيجياته األمنية في المنطقة (محفوظ،
.)178:2009

في أواخر تشرين أول (أكتوبر)  2005أقر مجلس األمن القومي التركي ما يسمي وثيقة سياسة

األمن القومي التي تحدد المبادئ األساسية لهذه السياسة ،واألخطار التي تهددها ،وسبل

مواجهتها ،وقد استغرقت دراسة هذه الوثيقة أكثر من سنة بين المؤسسة العسكرية والحكومة.

وكشفت صحيفة جمهورية العلمانية اليسارية ،النص الكامل لهذه الوثيقة التي تضمنت ما هو
الفت ومثير في العديد من فقراتها (نور الدين .)301:2008 ،وفيما يلي ذكر لبعض المواد

التي ذكرت في الوثيقة وهي:
 في األمن الداخلي ورد أن العناصر المهددة لألمن القومي هي :الرجعية اإلسالمية،
واالنفصالية "األكراد" ،والتيارات اليسارية المتطرفة ،وفي إطار كسب القاعدة االجتماعية

يجب أال يسمح للنشاطات التبشيرية االستغاللية بممارسة تأثير في هذا المجال.

 التهديد الخارجي :تحت عنوان المناطق الحساسة تناولت الوثيقة اإلسكندرونة ،فذكرت أنه
رغم دخول سوريا في عالقات جديدة مع تركيا في اآلونة األخيرة ،لم تتخل بالكامل عن

سياستها تجاه اإلسكندريون ،وتلفت الوثيقة هنا إلى النشاط المتكئ على معادلة األرض
والسكان.
 سياسة تركيا الخارجية تقول الوثيقة إنه ال مفر من سياسة متعددة األبعاد.
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 عن االتحاد األوروبي ،تقول الوثيقة إن العضوية الكاملة في االتحاد األوروبي هدف أساسي
لتركيا.

 تناولت الوثيقة مسألة المياه فقالت إنه يجب أن تتابع بدقة تحركات المؤسسات الدولية ،وتلك
التابعة لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي المتصلة بالمياه العابرة للحدود.

 أما بالنسبة للشرق األوسط ،فتقول الوثيقة إنه يجب دعم اإلصالحات في دول المنطقة،
وعلى تركيا أن تفيد بتجاربها هذه الدول.

.2المكانة اإلقليمية :الموقع الجغرافي لتركيا جعل أهم أهداف السياسة الخارجية التركية من
وجهة نظر مهندسي هذه السياسة أن تصبح تركيا دولة أنموذجا ،وأن تصبح لها مكانة إقليمية
ودولية مؤثرة.
وهنا يذكر داود أوغلو أن تركيا وضعت سياستها الخارجية على أساس من القيم ،لتحمل ما

يترتب على أي جهة عالمية فاعلة من مسؤوليات ،وقد وضعت ُنصب أعينها هدفا ،وهو أن تعد
من البلدان الحكيمة في المجتمع الدولي ،حيث إن الحاجة لقيام البلدان الحكيمة بالمهام
األساسية مثل منع الصراعات والوساطة وتسوية النزاعات أو تقديم المساعدة اإلنمائية تتضح

خاصة في أوقات األزمات ،مثل األزمة االقتصادية التي يمر بها العالم اليوم ،أو التحول

السياسي الذي تمر به المنطقة .وتركيا بصفتها بلدا حكيما؛ أي عضوا مسئوال في المجتمع
الدولي تطمح إلى تعزيز قدرتها على رسم مسار التطورات من حولها ،وتقديم مساهمة قيمة في
حل القضايا اإلقليمية والدولية (أوغلو.)5:2011 ،
إن أهم هدف من أهداف السياسة التركية هو اعتبار تركيا دولة أنموذجا للبناء السياسي
والحداثي ،خاصة أنها تقع في منطقة متوسطة ما بين الشرق والغرب ،والمراد بهذا الصدد ان
تكون تركيا إنموذجا على مستويين ،األول للشرق اإلسالمي بدءا من الشرق األوسط إلى البلقان

تأخر في نظمها السياسية ،والثاني للغرب حتى يزيح اللبس مما خلفه
ا
إلى القوقاز التي تشهد
اإلسالم الراديكالي ,وهذا ما تبرزه تصريحات النخبة القيادية في تركيا (فاضل.)2012:

.3التكامل الداخلي :يعد التكامل الداخلي هدفا من أهداف سياسة األمن القومي ،والسياسة
الخارجية التركية تعزز ذلك من خالل زيادة تفاعالتها الخارجية بهدف الحفاظ على وحدة تركيا
من ناحية جغرافية ومن ناحية اجتماعية ،فالتخوف من أي انقسامات في التكوينات االجتماعية
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يشكل تخوف لدى صانعي السياسة الخارجية التركية ،خاصة في ظل مشكلة األزمة السورية
ومشكلة األكراد ومطلبهم في االنفصال (التلولي.)113:2011 ،

هذا األمر يتعلق بسياسات الداخل ،والقدرة على مواجهة ما يفترض أنه مصادر تهديد داخلية،

سواء ما ارتبط منها بالتكوين االجتماعي ،أو التكوين الدولي ،أو العالقة بين المجتمع والدولة،
أو سياسات الهوية ،وهذه مفردات تتطلب سياسات كبرى ،وهو ما يحدث بالنسبة إلى معظم

الدول ،التي تتفاوت في أدائها ،ومن ثم النتائج المحصلة لديها (محفوظ.)78:2012 ،
.4تأمين الموارد واإلمكانات:

لقد اهتمت تركيا اهتماما مركزيا بالوضع االقتصادي على مدار الخمس سنوات األولى من
تولي حزب العدالة والتنمية في عام  ،2002فثمة إحساس بالتغير الذي يشهده العالم ،باالتجاه

صوب الواقعية العملية ،واالقتصاد هو قلب هذه الواقعية ،ولعل االهتمام باالقتصاد كان منطقيا،

ألن تركيا قد مرت بأزمة اقتصادية هائلة في عام  ،2000ووصلت ذروتها في شباط(فبراير)
 ،2001وكان أبرز مالمحها انخفاض الناتج القومي اإلجمالي بنسبة ( )%9.4خالل عام
 ،2001وهو ما كان أسوا أداء لالقتصاد التركي منذ عام ( 1945غزالي.)79:2007 ،

ويشير رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك إلى أن االقتصاد اآلن هو الموجه

للسياسة ،بعد أن كانت العالقات االقتصادية تخضع لالعتبارات السياسية (معوض،
.)12:2009

شهدت تركيا إصالحات غير مسبوقة على مستوى الدولة والمجتمع منذ تولي حزب العدالة
والتنمية الحكم في تركيا عام  2002وحتى اآلن ،وقد وصف المراقبون المستقلون اإلصالحات

بالثورة الصامتة .وقد ساهمت اإلصالحات في زيادة الحضور التركي ونشاطه في العديد من

القضايا المحورية في بيئتها اإلقليمية ،وشملت اإلصالحات مجاالت مختلفة ،فكان االقتصاد

بمنزلة معدالت االستثمار ،وفي تحقيق االستثمار كان ال ُبد لها من االستفادة من جذب رؤوس
األموال الخارجية بشكل مباشر (خولي.)13:2011 ،
.5الهداف العسكرية:
تعمل كل دولة على الحفاظ على أمن وتكامل اإلقليم الخاص بالدول أو حلفائها والمتعاونين
معها ،وتحاول أن تملك القدرات العسكرية التي تمكنها من مواجهة التهديدات ،أو إعاقة جهود
أعداء الدولة ،وترتبط قوة الدولة بالدور الذي تلعبه بمحيطها اإلقليمي والعالمي ،وترتكز عقيدة
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تركيا األمنية على إقامة تفاعالت وتحالفات سياسية واستراتيجية تضمن لها موقفا أفضل تجاه

مصادر التهديد الداخلية والخارجية (التلولي.)118:2011 ،

ل قد ركزت الدراسات العثمانية على مقولة األساس العسكري للدولة العثمانية منذ تشكلها القبلي

وحتى انهيارها عام  ،1918وقد ورثت الجمهورية وضعا أساسيا للعسكر في التكوين االجتماعي

وفي صنع السياسة العامة ،كما ورثت مؤسسة عسكرية لديها إحساس قوى بالذات والهوية

والدور ،ولكنها ورثت مع كل هذا هواجس ومخاوف أمنية ثقيلة ،ولذا قامت المؤسسة العسكرية

بعدد من االنقالبات العسكرية والمدنية أو السلمية كإجراء أمني للحفاظ على الدولة وسالمة

مبادئ أتاتورك المقدسة (محفوظ.)64:2012 ،
حددت المؤسسة العسكرية التركية لنفسها مجموعة من أهداف تتمثل باالستجابة الفعالة ضد
التحديات األمنية واألزمات واألوضاع المتغيرة على الصعيد العالمي ،وضمان أمن تركيا ضد

المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية ،وتقع على عاتق المؤسسة العسكرية مجموعة من

المهام ،وأبرزها :الردع ،وتحليل مجال ونطاق األمن ،وادارة األزمات ،وعمليات االنتشار
المحدودة للقوات المسلحة ،فضال عن عمليات الحرب التقليدية (الجزيرة نت ،موقع

إلكتروني.)2016:

ثانيا :أدوات السياسة الخارجية التركية
ا
يتطلب تحقيق أدوات السياسة الخارجية التركية مجموعة من األدوات ،وتعبئة مجموعة من
الموارد والمهارات المناسبة لتحقيق تلك األدوات ،وتكمن أهمية أدوات السياسة الخارجية التركية

مؤثر ومحددا لمسار ومعالم السياسة الخارجية .فإننا سنبحث في األدوات التي
ا
كونها عامال
استخدمتها السياسة الخارجية التركية لتحقيق أهدافها ،والتي تتمثل في:
أ-التوجه المتكامل للسياسة الخارجية :تعتقد تركيا أنها بحاجة إلى وضع سياسة تقوم على
دمج قضايا السياسة الخارجية في إطار واحد لصياغة السياسات ،وال يمكن لتركيا أن تدير

ظهرها لبعض المناطق أو تفديها مثلما فعلت في الماضي ،فهي تملك هويات إقليمية متعددة،

ومن ثم لها القدرة على اتباع سياسة خارجية إلدراج قضايا متعددة في نفس اإلطار ،من مسار

السالم في الشرق األوسط إلى االستقرار في القوقاز ،مع منح األولوية للقضايا الملحة دون أن
تتجاهل االنشغاالت السياسة الخارجية األخرى .كما تسعى تركيا وراء سياسة متكاملة تجمع كل

مجاالت السياسة الخارجية وقضاياها في صورة واحدة لصياغة السياسة ،ويرفض داود أوغلو
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فكرة أن تركيا تحولت من محور الغرب إلى الشرق األوسطي ،مؤكدا أنها تحتل مقعدا غير دائم
في مجلس األمة ،وعضوا نشطا في مجموعة العشرين ،كما أنها تحتفظ بكامل التزاماتها بمسار

العشوية في االتحاد األوروبي (الحمد وآخرون)21:2012 ،
ب-اعتماد السياسة الخارجية على الدبلوماسية المتوازنة والوقائية :يذكر داود أوغلوا أن تركيا
نفذت على مستوى الدبلوماسية الرسمية بالفعل عملية إعادة هيكلة كبرى للهيكل التنظيمي في

و ازرة الخارجية ،وكذلك حسنت نوعية موظفيها من برامج تعليمية جديدة ،وفي الوقت نفسه
وسعت تمثيلها الدبلوماسي في الخارج ،ففي عام  2011و 2012افتتحت  30سفارة جديدة في

أنحاء العالم شملت ( )22في أفريقيا و( )5في أمريكا الالتينية ،و( )3في شرق آسيا ،كما كانت
لتركيا مشاركة فعالة في مجاالت جديدة ،مثل صنع السالم والوساطة (أوغلو.)6:2012،
كبير لألداة الدبلوماسية التي من خاللها تسعى
ا
لذا فالسياسة الخارجية التركية تعطي اهتماما
لعالج المشكالت بينها وبين اآلخرين ،أو بين اآلخرين بعضهم البعض  ،والمبادرة لحل أي

إشكالية قد تط أر في العالقات معها ،وقد أكد أردوغان على أهمية السعي إلى التغيير وأهمية

المبادرة ومبدأ السبق بخطوة واحدة؛ ،أي عدم انتظار تحرك الخصوم والبدء بتقديم مبادرات
وخطوات تدلل على االستعداد للتفاوض والحل السلمي ،ويتفق هذا النهج المبادر مع تصور

مغاير لدالالت المبادرة ،باعتبارها تعكس قوة الطرف المبادر ال ضعفه،
ا
أوغلو ،الذي يقدم طرحا
واتباع دبلوماسية توتر بشكل دائم معه ،كما أن الطرف الذي يستطيع المبادرة في العالقات

المتوترة ،يظهر واثقا من نفسه ومن قدرته (التلولي.)122:2011 ،
شهدت عواصم المناطق المجاورة لتركيا زيارة أكبر عدد من السياسيين األتراك  ،وقد هدفت
الدبلوماسية المبادرة هذه إلى بلوغ حالة انعدام المشاكل مع جيران تركيا ،ثم انطلقت إلى المرحلة

التالية التي سماها داود أوغلو في أول مؤتمر صحفي له كوزير للخارجية الحد األقصى

للتعاون ،حيث تحتضن تركيا قمما رئيسة للمنظمات الدولية من مندوبي المياه والبلدان األقل
نموا إلى المجتمع الكاريبي  ،3كما تستضيف أيضا المحادثات المباشرة بين أطراف النزاعات في

الشرق األوسط إلى سهول أوراسيا ،ومن األمثلة على ذلك المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل

وسوريا والمحادثات المباشرة بين أفغانستان وباكستان (الحمد وآخرون.)22:2012،
3

تأسست يوم  4نيسان (يوليو)  1973بتوقيع معاهدة تشاجواراماس بين رؤساء وزراء الدول األربع (بربادوس ،جويانا ،جامايكا،

وترينيداد وتوباجو) لتعزيز العالقات ودمج سوق مشتركة في منطقة البحر الكاريبي .أصبح يضم اآلن  15عضوا كامال ،و  5أعضاء
منتسبين و  7مراقبين ،أغلبيتهم ينتمون إلى الكومنولث البريطاني (موسوعة المعلومات،موقع الكتروني.)2017:
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إن تطوير العالقات وال سيما االقتصادية منها بين تركيا وسوريا ،أدي إلى تحقيق نفوذ القوة
الكامنة لألناضول إلى ساحات الجنوب التي تعتبر امتدادا طبيعيا .كذلك تنشط الدبلوماسية

التركية في طرح المبادرات لمعالجة القضايا اإلقليمية ،وقد أكد أحمد داود أوغلو هذا المعنى

بوضوح فور توليه و ازرة الخارجية التركية في آيار( مايو)  2009في حفل التسليم ،حيث تعهد

بأن تكون تركيا إحدى أهم القوى اإلقليمية ،وأنها ستكون دولة فعل وعمل وليس دولة رد فعل،
بل دولة تستشار في كل القضايا المنطقة والعالم (أوغلو.)37:2011 ،

فمنذ مطلع عام 1999بدأت تركيا تطبع عالقاتها بسوريا وتطورها مع باقي الدول العربية في
مختلف المجاالت ،ولكنها ركزت عالقاتها مع سوريا أكثر من غيرها ،بسبب المشكالت العالقة

بينهما مثل :الحدود والمياه وحزب العمال الكردستاني التركي ،وهذا ما دفع بمؤسسة الدراسات

السياسية والدفاعية  SISANالمرتبطة بشكل غير رسمي بو ازرة الخارجية التركية ،والتي تضم
نخبة من سفراء تركيا المتقاعدين إلى إعداد دراسة حول سوريا بعنوان " إثارة العداء" ،وقامت

صحيفة ميلليات التركية بنشرها ،وأكدت فيها ":أن النظام الداخلي لحزب البعث الحاكم في
سوريا يجعل األراضي التركية حتى جبال طوروس جزءا من العالم العربي ،كما تقوم سوريا
بتأييد الحركات المناهضة لتركيا كافة ،وفي المقابل إن اهتمام تركيا بسوريا ومشكلة المياه

القائمة بينهما وموضوع حزب العمال الكردستاني التركي ،وعدم توطيد العالقات االقتصادية

معها كانت من األسباب الرئيسية الستحكام العداء بين البلدين(التلولي.)123:2011،

إن واقع سياسة مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار لم ُيثن تركيا عن اتخاذ هذا الموقف
الشجاع ،بل أصبح خارطة طريق لسياسة الخارجية في المنطقة .عندما أعلنت عن البدء بتنفيذ

سياسة تصفير المشاكل ،لم يكن الغاية فقط تطوير المصالح االقتصادية واألمنية لتركيا ولم يكن

التفكر في اتباع أجندة السياسة الواقعية التي تفتقر إلى القيم ،بل على العكس كان الهدف منها
هو إزالة العقبات دون النظر إلى مصادرها ،والتي كانت تعوق اندماج تركيا مع جيرانها .حيث

كان الهدف األساسي هو السعي من أجل توفير واستمرار التواصل بين جميع المجتمعات
والشعوب وعلى رأسها تركيا وشعوب المنطقة برمتها ضمن ما يسمي بـ '' الحد األقصى من

التعاون "(و ازرة الخارجية التركية ،موقع إلكتروني.)2017:

إال أن عالقات تركيا مع دول الجوار تعقدت بشكل ملحوظ بعد أن دعمت أنقرة المعارضة

السورية المسلحة ،وباتت في الواقع طرفا ،في الصراع المسلح في سوريا ،حتى كادت تزج
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بقواتها في األراضي السورية لتقرر نتيجة الصراع ضد نظام بشار األسد .ولكن ما الذي منع

أنقرة من الشروع بتنفيذ سيناريو التدخل العسكري ،ثمة رأي يقول إن تركيا السائرة في
فلك استراتيجية القوى الخارجية الرامية إلى تغيير النظام في سوريا إنما هي مضطرة إلى تنفيذ
الق اررات التي تتخذها واشنطن .في حين أن الواليات المتحدة ليس من مصلحتها حتى

استخدام القوات المسلحة التركية في هذا النزاع .وهناك رأي آخر يؤكد أن أنقرة تسعى إلى اآلن

التعامل مع الشأن السوري بصورة مستقلة تماما .إال أن النخبة العسكرية التركية ال ترغب من
حيث المبدأ في اإلنجرار إلى عمليات حربية خارج حدود البالد (الحاج.)75:2012 ،

ويقصد بتصفير المشكالت تحسين العالقات مع سوريا وبلغاريا وروسيا والعراق وايران ،وتشكيل
آليات للحوار االستراتيجي مع تلك الدول على أعلى المستويات ،حيث إن حقبة الماضي تحمل
أعباء كبيرة بالنسبة لتركيا ،ومنها األزمة القبرصية ،والدخول في االتحاد األوروبي ،ودول آسيا

الوسطي ،ومنطقة الشرق األوسط (إدريس.)50:2009 ،
ت-الداء الشامل في السياسة الخارجية :أدركت تركيا أهمية دور المنظمات اإلقليمية في
تعزيز االستقرار والتعاون في محيطها اإلقليمي ،ورغم كونها في األساس عضوا في المؤسسات

نظر ألهمية األوضاع
الغربية إال أن تركيزها كان منصبا على تفعيل منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ا

في العالم اإلسالمي ،وال سيما بعد غزو العراق وأفغانستان .وتجلى إيالء تركيا أهمية لمنظمة
التعاون اإلسالمي في سعيها النتخاب تركي ألمانتها العامة .كذلك شاركت تركيا في مجموعة
من المنظمات الدولية اإلقليمية (نور الدين.)141:2010 ،

ث-الداة اًلقتصادية :برز الدور التركي صاعدا بقوة الصعيد االقتصادي ،وعلى الرغم من أن
المحور األساسي لالقتصاد التركي بقي هو االتحاد األوروبي ،حيث بلغ ( )%52تقريبا من
حجم تجارتها الخارجية ،وروسيا شريكها التجاري األول على صعيد الدول ،فإن حجم التجارة بين

تركيا والدول العربي تنامى بشكل قوي في عهد حزب العدالة والتنمية أكثر من ثالث مرات،

وبرز في ذلك حجم االستثمارات العربية في تركيا على صعيد االتصاالت ،والمواصالت،
والطاقة ،والعقارات وقطاع البناء ،ووقعت تركيا اتفاقية تعاون ثنائي مع معظم الدول العربية بما

فيها سوريا ،وكذلك مع منظمات إقليمية عربية مثل مذكرة التعاون الني وقعتها مع مجلس
كبير في حجم
ا
التعاون الخليجي عام  .2008وقد شهدت الميزان التجاري التركي ازديادا
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الصادرات والواردات مع العالم في نهاية عام  2008تجاوز ( )300مليار دوالر ،بعدما مرت

تركيا بأسوأ أزمة اقتصادية في عام ( 2001نور الدين.)142:2011 ،

فنظرية التكامل الوظيفي في اهتمامها نحو تحقيق التكامل االقتصادي ،أو االجتماعي أو زيادة

درجة التعاون بين الدول لتخطي اإلقليمية ،تلك المنطقة الجغرافية المحددة نحو العالمية،

كمصطلح الوظيفة الجديدة الذي يحصل من خالل التكامل الوظيفي ،يقود إلى التعامل السياسي
مع الدول ولو بمستوياتها الدنيا ،خصوصا أن التكامل االقتصادي واالجتماعي يرتبط بشكل
مباشر بالسياسة والسياسة الخارجية (حسين.)166:2003 ،

أكد أردوغان في إطار اإلصالحات االقتصادية ،عن نية بالده مضاعفة حجم التبادل

االقتصادي مع الدول العربية واإلسالمية ،األمر الذي زاد االقتصاد التركي عشرة أضعاف ما

كان عليه في السابق ،فقد عمل على عقد اتفاقيات مع دول عربية عدة لتعزيز الشراكة ،وتحقيق
التقارب والنمو االقتصادي ،فهناك ستة اتفاقيات تجارة حرة بين تركيا ودول عربية عدة من

ضمنها سوريا (الفقيه ،رؤية تركية ،موقع إلكتروني.)2015:

ج-سياسة متساوية البعاد ومحتوية للجميع :بمعنى الوقوف على مسلمة متساوية من جميع
األط ارف ،حيث ترى تركيا أنه ينبغي عليها ضم جميع الالعبين الفاعلين ذوي العالقة في
ائتالف واسع لحل المشاكل وصياغة المبادرات ،وبهذا تواصل تركيا دبلوماسيتها بعناية واعتدال،
ويحافظ صانعو السياسة األتراك على مسافة متساوية من جميع الالعبين ،ويتجنبون االشتراك
في أي تحالفات أو تكتالت إقليمية ،وتستجيب سياسة تركيا الشاملة ،وهذه السياسة المتساوية

األبعاد المحتوية للجميع تطمئن الالعبين اإلقليميين ،وتأكد لهم طبيعة الدور البناء للسياسة
التركية(أراس.)2012،
ح-التواجد الدائم في الميدان "الحضور على الرض" :تعتقد تركيا أنه ال ُبد أن تظل موجودة
وحاضرة دائما على الساحة اإلقليمية والدولية ،وال سيما في أوقات األزمات ،فمثلما يقول أوغلو
البد لتركيا أن تكون في الميدان سواء كان في ذلك االتحاد األوروبي أو الشرق األوسط أو
ُ
القوقاز ،وبمنظورها ورؤيتها التركية (نور الدين.)139:2008 ،
وقد نفذت هذه اآللية في حاالت عدة كان آخرها األزمة السورية ،واألزمة الروسية الجورجية،
وأزمات قطاع غزة وخصوصا عام  ،2012حيث زار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان
جورجيا وأذربيجان وروسيا قبل أي زعيم آخر في المنطقة وفي أوروبا ،وعرضت تركيا أرضية
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لالستقرار ،وأدارت بحذر أزمة محتملة بين الناتو وروسيا في البحر األسود ،كما زار رئيس

الوزراء التركي أردوغان أربعة بلدان عربية في أعقاب هجوم إسرائيل على قطاع غزة عام
 2008مباشرة ،وقاد فريق تركي برئاسة داود أوغلو وزير الخارجية ،دبلوماسية مكوكية بين

دمشق والقاهرة خالل األزمة (العشي.)75:2014 ،

يرى الباحث أن الحكومة التركية أدركت أنه ال يمكنها االستمرار في سياسة المواجهة في جميع

الملفات الساخنة التي تحيط بالمنطقة ،ما جعلها تبحث عن" تكتيكات "جديدة في العالقات

الخارجية ،بهدف تخفيف الضغوط ،وازالة المخاطر ،لقد كان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان
كورتولموش واضحا جدا في حديثه عن ضرورة إجراء تغيرات في السياسة الخارجية على أربعة
محاور :وهي سوريا ،روسيا ،إسرائيل ،االتحاد األوروبي ،وال شك أن هذه المحاور تتداخل فيها
األحداث ،وتتشابك فيها المصالح إلى أبعد حد ،إال أنه ال يمكن لدولة لها مشروعها ،وخطتها

االستراتيجية أن تقوم بتحوالت جذرية يمكن وصفها بانقالب في السياسة الخارجية بناء على

ضغوطات ،هي تعلم سلفا أنها لم تكن بمعزل عنها من قبل.

يتضح مما سبق أن تركيا استخدمت في سياستها الجديدة بعد وصول حزب العدالة والتنمية

الحكم في تركيا في على ادوات ومبادئ جديدة و متنوعة لتحقيق االهداف التي تسعى لها تركيا
خاصة في العالقات الخارجية والعمل على عودة تركيا بتكون من اهم الفاعليين في الشرق

األوسط واالقليم ،وما حققته تركيا من إنجازات بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا

خاصة في ظل التغيرات اإلقليمية المتغيرة بعد ما ُيسمى الحراكات العربية .
ثالثاا :مبادئ السياسة الخارجية التركية

لقد أخذت السياسة الخارجية التركية في السنوات األخيرة مبادئ عدة بعين االعتبار ،تشمل

الدبلوماسية المتناغمة ،والسياسة الخارجية المتعددة ،وقد تم صياغة األسس الجديدة للسياسة
الخارجية التركية ،حسب مهندس السياسة الخارجية التركية أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء

التركي السابق حول المتغيرات التي ساهمت في إحداث تأثير بشكل مباشر في صياغة سياسة

إقليمية تركية جديدة ،في التعامل مع الجوار الجغرافي والبيئة الدولية من خالل المبادئ

التالية(:القطوري.)20:2012 ،
.1الدبلوماسية المتناغمة :ويعتمد هذا المبدأ على تبلور حالة من التوافق واالنسجام بين
االستراتيجية الكبرى للدولة واالستتراتيجيات الصغيرة للشركات واألفراد والمؤسسات ومؤسسات
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المجتمع المدني ،بحيث يتوافق سلوك الالعبين من غير الدول ،سواء شركات تركية أو جمعيات

رجال األعمال ،مع سلوك الدولة التركية وسياستها الخارجية .إن تركيا المنفتحة على إفريقيا
والعرب من خالل الحصول على عضوية مراقب باالتحاد اإلفريقي والجامعة العربية ،وتشكيل
المنتدى التركي العربي ،وعضويتها الكاملة في العديد من المنظمات الدولية ،استضافتها
للمؤتمرات والقمم الدولية مثل قمة الناتو ومنظمة التعاون اإلسالمي ،يصاحب هذا االنفتاح

تفاعل موازي لمؤسسات المجتمع المدني التركية واتحادات المستثمرين ،وجمعيات رجال األعمال
التركية مع الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية بشكل متناغم مع توجهات الدولة وسياستها

الخارجية (أوغلو.)615:2010 ،
.2التوازن السليم بين الحرية والمن :وهدفه األمن القومي ومواجهة مخاطر اإلرهاب مع عدم
ثغر نموذجيا
تقليص الحريات ،مقارنة باالستبداد في األنظمة المحيطة بتركيا ،والذي تعتبر ا

لتعزيز موقعها الحضاري من حولها (هنية.)48:2015 ،

ويذكر محمد نور الدين أنه في الوقت الذي كان فيه الالعبون الدوليون ،وعلى رأسهم الواليات

المتحدة ،يغلبون االعتبارات األمنية على ما عداها بعد  11أيلول( سبتمبر)  2001كانت تركيا
البلد الوحيد الذي نجح في التقدم على صعيد اإلصالح السياسي من دون التفريط بالمتطلبات

األمنية (نور الدين.)50:2012 ،

 .3دبلوماسية الهوية :أي رسم خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة ألداء دور مركزي ،وأن
تكون دولة قادرة على إنتاج األفكار والحلول في محافل الشرق ومنتدياته ،رافعة هويتها الشرقية
دون امتعاض ،ودولة قادرة على مناقشة مستقبل أوروبا داخل محافل أوروبا ومنتدياتها من خالل

نظرتها األوروبية ،وهذه الرؤية ليست موجهة للدبلوماسيين والسياسيين وحدهم بل للمثقفين أيضا،
أمر مستحيال دون إعادة تهيئة المثقف
إذ إن الوصول إلى نتائج إيجابية في هذه الرؤية ُيعد ا
وتطويره في أنموذج جديد (العشي.)58:2013 ،
يمكن اعتبار تركيا منافسا إقليميا أساسيا ،إن لم يكن عدوا إليران ،ربما منذ أن كان البلدان
قوتين عالميتين عظميين تتبوآن قمة النظام الدولى فى مرحلة ما قبل ظهور اإلسالم ،ومنذ تلك
السنوات فعل التاريخ أفعاله وأدواره ،وتقاتل البلدان وتصالحا ،تباعدا وتقاربا ،لكن بقت جذور
التنافس كامنة ولو فى العقل الباطن أو الذاكرة التاريخية فى أوج مراحل التقارب والتحالف حتى

وان كانت محدودة.
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.4مبدأ اتباع سياسة خارجية متعددة البعاد ومتعددة المسالك:
يعتبر داود أوغلو أن هذا المبدأ يرتكز إلى حقيقة أن العالقات مع الالعبين الدوليين ليست
بديلة عن بعضها البعض ,بل هي متكاملة فيما بينهما ،وهو مبدأ يضع عالقات تركيا

االستراتيجية مع الواليات المتحدة في إطار ارتباطها بحلف الناتو وتحت مفهوم العالقات

الثنائية ,وكما يضع جهود تركيا باالنضمام إلى االتحاد األوروبي وسياستها مع روسيا وأوراسيا
على ذات الوتيرة من التزامن باعتبارها عالقات تجري في إطار متكامل ،وليست متضادة أو

بديلة عن بعضها البعض كما يؤكد داود أوغلو أن السياسة متعددة األبعاد التي تنتجها تركيا منذ

سنوات لم تتضارب أو تتناقض مع بعضها البعض لذلك أضحت سياسات مؤسسية
وراسخة(العشي)61:2013،
ويرى صيدم أن االتساق في السياسة الخارجية التركية وعدم تعارض توجهاتها تجاه الدول

والمنظمات الدولية ،فتركيا تعمل على تدعيم عالقاتها االستراتيجية بالواليات المتحدة في إطار
حلف الناتو وفي إطار عالقاتها الثنائية ،وكذلك تدعم عالقاتها مع روسيا واالتحاد األوروبي،
وفي الوقت الذي نجدها تدافع عن بعض قضايا العرب وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني

وتنتقد ممارسات إسرائيل اإلجرامية ،نجدها أيضا تقيم عالقات استيراتيجية في مجاالت عسكرية
واقتصادية مع إسرائيل ،دون أن يحدث ذلك تعارضا أو عدم اتساق في سياستها

الخارجية(صيدم.)150:2012،

وتعني أن عالقات تركيا مع الالعبين الدوليين المهمين هي عالقة تكاملية وليست تنافسية.
وتظهر هذه السياسة تركيا شريكا استراتيجيا مع الواليات المتحدة من خالل العالقات الثنائية

من خالل (الناتو)

4

 ،وهي تسعى إلى االنضمام إلى االتحاد األوروبي والى عالقات حسن

جوار مع روسيا ،وعالقات تكاملية مع منطقة أوراسيا ،ولذلك فالعالقة الجيدة على سبيل المثال

مع روسيا ليست بديال عن العالقة مع أوروبا ،ومثلها أنموذج الشراكة االستراتيجية مع الواليات
المتحدة ليس عالقة موجهة ضد روسيا) باكير.)2012،
دور مهما في
يتضح مما سبق بأن المحددات الداخلية والخارجية لكل من روسيا وتركيا تلعب ا
رسم السياسة الخارجية لكل دولة ،وأيضا لعب الموقع الجيوسياسي دو ار بار از،حيث تتحدد
4حلف عسكري وقعته سنة  1949ستة عشر دولة شملت  :أيسلندا والنرويج والدانمارك واسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا وبلجيكا
واألراضي المنخفضة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ولكسمبورغ والواليات المتحدة وكندا وكان الحلف يهدف إلى الدفاع المشترك
والتعايش السلمي مع كافة األمم (المعاني ،موقع الكتروني.)2017:
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األهمية االستراتيجية لروسيا وتركيا في اغلب جوانبها بالموقع الجغرافي المتميز الذي تشغلة كل

من تركيا وروسيا بما ينطوي عليه من مضامين سياسية واقتصادية وعسكرية،كما شهدت

السياسية الخارجية لروسيا وتركيا تغيرات جوهرية بوصول اردغان وبوتين للحكم على الصعيد

الداخلي والخارجي ،وتبين ذلك من خالل الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس بوتين تجاه
السياسة الخارجية الروسية غيرت من السياسة الخارجية الروسية إلى األفضل ،وكذلك السياسة

الجديدة للرئيس اردوغان ،حيث عمل على تطوير السياسة الخارجية  ،وسعى تركيا أن تلعب

مميز في الفترة القادمة في ظل التطور االقتصادي والعسكري بتركيا.
ا
دوار إقليميا
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الفصل الرابع
تداعيات الزمة السورية على العالقات الروسية التركية
المبحث الول :تاريخ العالقات الروسية التركية قبل عام .2011
المبحث الثاني :العالقات الروسية التركية بعد اندًلع الزمة السورية.
المبحث الثالث :تداعيات الزمة السورية على العالقات الروسية التركية.
المبحث الرابع :قضايا التقارب الروسي التركي
المطلب األول :دوافع التقارب الروسي التركي.
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الفصل الرابع
تداعيات الزمة السورية على العالقات الروسية التركية
المقدمة:
ليس من مبالغة القول إن طبيعة العالقات التركية الروسية يغلب عليها الطابع المميز لمسار

العالقات الدولية ،ذلك المسار الذي يتراوح ما بين التقارب والتباعد على مدار التاريخ ،وان
رجحت كفة أحدهما على اآلخر لتصبح الطابع الغالب في مسار عالقات البلدين ،فتارة تكون
الطبيعة التقاربية هي السمة الغالبة لعالقات البلدين ،وتارة أخرى تكون الطبيعة الصراعية هي

السمة المميزة لهما ،في حين تظل السمتان على مستوى متقارب وهو ما ينطبق على مسار

العالقات التركية الروسية ،فإذا كان صحيحا أن الطرفين يحرصان على تنمية عالقاتهما

والحفاظ على مستوى معين من التقارب حماية لمصالحهما المتبادلة ،إال أنه من الصحيح أيضا
أن التاريخ شهد لحظات فارقة في مسار عالقاتهما وان لم تدم طويال.

وفي ضوء ما سبق ،يأتي هذه الفصل لدراسة تداعيات األزمة السورية على العالقات ما بين
روسيا وتركيا ،في ضوء الخبرة السابقة والتحوالت والتغيرات الحادثة على المستوى الدولي بصفة
عامة وعلى المستوى اإلقليمي على وجه التحديد.
لذلك سوف يتناول هذا الفصل أربعة مباحث :المبحث الول :يتناول تاريخ العالقات الروسية
التركية قبل عام  .2011ويتناول المبحث الثاني :تداعيات األزمة السورية على العالقات
الروسية التركية بعد عام  ،2011ويتناول المبحث الثالث :تداعيات األزمة السورية على
العالقات الروسية التركية.
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المبحث الول
التطور التاريخي للعالقات الروسية التركية
تمتلك العالقات الروسية التركية سجال حافال ،منذ أن خاضت الدولة العثمانية واإلمبراطورية
الروسية قرابة  17حربا بين عامي  1568و ،1917فقد عرفت العالقات الروسية التركية خالل
القرون األربعة الماضية حروبا ونزاعات وتوترات كبيرة .وقد نشأ عداء كبير بين تركيا العثمانية
وروسيا القيصرية بسبب الصراع على النفوذ ،صراع عمقه تجاورهما الجغرافي ،معطوفا على
التاريخ والثقافة والسياسة.إن روسيا التي كانت ترى في نفسها "روما الثالثة" وكان يراودها حلم
استعادة أمجاد الماضي البيزنطي لم تكن لتنسى أن العثمانيين هم من انتزعوا القسطنطينية
عاصمة اإلمب ارطورية البيزنطية األرثوذكسية "روما الثانية" في عام 1453؛ لذلك كان عداؤهم
لتركيا العثمانية تحركه أطماع إمبراطورية ،وتغذيه نوازع دينية إلى أن ورثت كل من روسيا
االتحادية والجمهورية التركية العالقات التاريخية بخالفاتها وتقارباتها ،فمع نهاية الحرب العالمية
الثانية شهدت عالقة تركيا بروسيا نوعا من االستقرار مع قيام نظام جديد في روسيا عقب الثورة
البلشفية في عام  1917ونهاية الخالفة العثمانية وقيام الجمهورية التركية في عام 1923
بزعامة مصطفى كمال أتاتورك ،ومع وصول كل من بوتين لزعامة روسيا وأردوغان لزعامة
تركيا على الرغم من حالة التوتر بينهم نتيجة لألزمة السورية إال أن األمور سرعان ما تعود إلى
االستقرار بينهما.
أواًل :التطور التاريخي للعالقات الروسية التركية ما بين عامي2000-1991
بعد انهيار دولة االتحاد السوفيتي في نهاية عام  1991وما نتج عنه من انهيار المعسكر
االشتراكي ،واستقالل جمهوريات عنها ,حلت روسيا االتحادية محلها في جغرافية محدودة ،ونظام
سياسي يقوم على التعددية الحزبية ،وفكر سياسي متباين على الفكر الذي هيمن على الحياة

السياسية في االتحاد السوفيتي لمدة أربعة وسبعين عاما ولم يستطع أن يحقق االنصهار واندماج
القوميات في إطار الفكر االممي؛ لتؤكد هي األخرى على المفاهيم التي سادت في عهد روسيا

106

القيصرية في تعاملها مع دول الجوار الجغرافي ومنها تركيا  ،األمر الذي أدى إلى بقاء أدوات

الصراع السابقة (النعيمي.)8:2011،

اتسمت العالقات الروسية التركية ،وتحديدا في المدة الواقعة بين عامي 2000 - 1991

بمزيج من التوتر ،وعدم الثقة والتعاون في مجاالت مختلفة بينهما ،كانت تركيا في مقدمة الدول
التي اعترفت بروسيا االتحادية كوارث لالتحاد السوفيتي ،ألن االعتراف صدر يوم تفكك هذا

االتحاد في 24كانون األول (ديسمبر) 1991كخطوة ضرورية لبدء عالقاتهما الرسمية ،وبعد
زيارات رسمية متبادلة على مستوى وزيري خارجية الدولتين ،وقع رئيس الوزراء التركي آنذاك

سليمان ديميرتل مع الرئيس الروسي األسبق بوريس يلتسن في موسكو ،بتاريخ25أيار(مايو)

 1992معاهدة مبادئ العالقات بين جمهورية تركيا واالتحاد الروسي ،حيث اعتبرت المعاهدة

األساس لمرحلة جديدة من العالقات الروسية التركية ،والمبادئ التي تشكل أساسا لها بين

الدولتين ،وشددت المعاهدة خصوصا على الجوانب الندية في العالقات ،مثل :احترام السيادة
والسالمة اإلقليمية ،والمساواة في الحقوق والمصالح المتبادلة ،واالمتناع عن استخدام القوة ،أو

التهديد باستخدامها كوسيلة لحل المشكالت(خولي.)10:2010،
في عام  1993فرضت تركيا قيودا على حرية المالحة في البحر األسود ،من خالل تبنيها
أحكام ا جديدة تتعلق بمرور السفن التجارية والسفن التي تنقل النفط الخام والسفن ذات الحركة

الثقيلة ,وطبقت هذه القيود في 1تموز(يوليو) ،1994واحتجب روسيا على تلك األحكام التي
رأت أنها تتناقض مع اتفاقية مونترو ،ورفعت شكوى رسمية ضد تركيا في لجنة البحرية األمنية

في منظمة البحرية الدولية التي عقدت جلساتها بلندن في ما بين11و 20أيار( مايو)1998

ونتيجة الدعم الدولي المساند لتركيا لم تحقق روسيا ما تبتغيه من احتجاجها ،كما وضعت اللجنة
نظاما جديدا للمضائق التركية ،دخل حيز التنفيذ في  6تشرين الثاني(نوفمبر)، 1998مع األخذ
باالعتبار مصالح روسيا والدول الساحلية المطلة على البحر األسود(خولى)12:2014،

توتر ملحوظا بين عامي -1999
لقد شهدت العالقات السياسية بين تركيا وروسيا االتحادية ا
 1995بسبب عدد من المسائل أهمها الحرب في الشيشان ،وقتال تركيا ضد عناصر حزب
العمال الكردستاني المحظور ،وكمحصلة لذلك أضحت مسألة ما يوصف باإلرهاب على رأس
جدول األعمال في االجتماعات الرسمية بين المسؤولين األتراك والروس خالل هذه السنوات .فقد

كانت روسيا االتحادية تعطي دعما سياسيا ،وتوفر مالذا آمنا لعناصر هذا الحزب ،وتستضيف
مؤتمراته واجتماعات قادته ،فيما كانت تركيا تقدم دعما للمسلحين الشيشانيين في قتالهم ضد
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الروس ،ولهذا كانت هناك اتهامات متبادلة بين الدولتين حول انتهاك كل دولة لسيادة الدولة

األخرى وسالمة أراضيها اإلقليمية(الشيخ.)2016،

لذا نجد أن االجتماعات الرسمية بين مسؤولي البلدين في النصف الثاني من عقد التسعينيات

تناولت التأكيد على احترام البلدين لسالمة األراضي اإلقليمية لكل منهما ،وهو ما كان يعني عدم
تدخل تركيا في الشؤون الداخلية الروسية وبالعكس ،عبر تجنيب كل منهما تقديم دعم

للمجموعات المسلحة في الدولة األخرى ،وفي هذا السياق جاءت زيارات وزيرة الخارجية التركية
آنذاك تانسو تشيللر إلى موسكو عام  1996للتأكيد على هذه المسألة ،ففي زيارة تشيللر

لموسكو في كانون األول (ديسمبر) عام  1996ولقائها برئيس الوزراء الروسي فيكتور
تشيرنوميردن ووزير الخارجية الروسي يفغيني بريماكوف ،أعلنت بأن ُكال من تركيا وروسيا

تحترمان سالمة األراضي اإلقليمية للدولة األخرى ،ومع ذلك بقيت كلمات وزيرة الخارجية التركية

تعبر عن رغبات حسنة لكنها لم تستطيع منع الروس من توجيه اتهامات لتركيا بإرسال أسلحة

إلى

الشيشان،

وبالمقابل

اتهمت

تشيللر

الروس

ببيع

األسلحة

إلى

القبارصة

اليونانيين(باكير)68:2012،
على الرغم من رغبة الطرفين في تحسين عالقاتهما ،فإن تركيا وروسيا لم يتفقا على وسائل
تحقيق هذه الرغبة .وفيما أعلن رئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردن عام  1998بأن

التحسن في العالقات االقتصادية سيلعب دو ار حيويا في تعزيز العالقات السياسية نحو األفضل،
أعلن رئيس الوزراء التركي آنذاك مسعود يلماز في حزيران-يونيو بأن العالقات السياسية يجب

أن تتحسن إلى مستوى جيد ،لكي تتطور العالقات االقتصادية إلى مستوى أفضل ولكن ثبت بأن
وجهة نظر فيكتور تشيرنوميردن كانت صحيحة ،إذ بدأت العالقات التركية الروسية تنتعش

اقتصادي ا حتى في األوقات التي شهدت مشكالت سياسية بين البلدين ،وكان للعالقات
االقتصادية الجيدة فعال تأثيراتها اإليجابية في المجاالت السياسية (محفوظ.)70:2012،

تطور نوعيا مع تولي فالديمير بويتن رئاسة البالد
ا
شهدت العالقات السياسية بين تركيا وروسيا
في كانون الثاني(يناير) عام  ،2000الذي انتهج سياسة مرنة تجاه تركيا هدفت إلى تخفيف
التوتر وتجاوز الخالفات وتعزيز العالقات السياسية بين الدولتين عبر تبادل الزيارات الرسمية،

فضال عن تكثيف التعاون بينهما في المجاالت كافة وفي هذا السياق ،التقى وزير الخارجية
الروسي إيغور إيفانوف بنظيره التركي إسماعيل جيم خالل انعقاد الجلسة الخامسة والخمسين

لألمانة العامة لألمم المتحدة في نيويورك في  18أيلول (سبتمبر) عام  ،2000وتحدث الوزيران
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خالل لقائهما عن العالقات الثنائية بين البلدين ،فضال عن المسائل اإلقليمية والدولية التي
أعطت لها أهمية من قبل الجانبين(النعيمي.)40:2012،

بالرغم من التحوالت الجذرية التي شهدتها الدولتان في القرن العشرين ،بانتهاء حكم القياصرة في

روسيا بعد قيام الثورية البلشفية عام  1917وقيام االتحاد السوفييتي ،وانتهاء اإلمبراطورية
العثمانية بعد قيام مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخالفة عام  1924واعالن قيام الجمهورية
التركية ،لم ينخفض حجم التوتر بين البلدين على مدار السنوات ،خاصة بعد انضمام تركيا إلى

حلف الناتو عام  ،1952األمر الذي لعب دو ار مهما في سنوات الحرب الباردة ضد حلف
وارسو بقيادة االتحاد السوفييتي ،وريث اإلمبراطورية الروسي)اليافوي،دنيا الوطن.)2015:
لقد شهدت البيئة الجيوسياسية التركية إبان الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي
بقيادة االتحاد السوفيتي وغربي تحت زعامة الواليات المتحدة األمريكية ،تبدالت ملحوظة في

عالقات تركيا الخارجية .ففي هذه الفترة وعند احتدام الصراع بين المعسكرين ،سعت آنذاك

الواليات المتحدة إلى إنشاء تحالفات لإلطاحة باالتحاد السوفيتي و محاصرته من كل جانب،
وقد وافق هذا مطالبة االتحاد السوفيتي تركيا بمقاطعتي ” قارس و أردهان "والتهديد باحتاللهما،

وذلك على الرغم من أن اتفاقية“ أنقرة ”التي عقدت بين تركيا و روسيا عقب الحرب العالمية
األولى نصت على أنهما مقاطعتان تركيتان ،وطبعا كان هذا بموجب مشروع مارشال.نتيجة
للمساعدات االقتصادية و المعونات العسكرية التي تدفقت لتركيا باستمرار ،أصبح حينئذ الجو

مهيأ النضمامها إلى حلف شمال األطلسي ، NITOو بالتالي وجدت تركيا نفسها في خط
الدفاع األول ضد االتحاد السوفيتي في المنطقة(لعريضي.)50:2017،
كانت تركيا ترى أن دول الجوار الجغرافي تهدد أمنها ،لدى انخرطت في التحالفات الغربية وبهذا

سارت السياسة الخارجية التركية متبعة سياسة االحتواء ،التي وجهت بالدرجة األولى تجاه
االتحاد السوفيتي في منطقة الشرق األوسط و آسيا الوسطى و القوقاز .لكن بعد تفكك االتحاد

السوفيتي ،فسح الطريق أمام تركيا للعب دور القوة اإلقليمية في منطقة حوض البحر األسود و
القوقاز ،حيث وقعت سنة  1992مع مجموعة من دول البحر األسود ( روسيا،أوكرانيا،
أذربيجان ،مولدافيا ،أرمينيا ،جورجيا) ،ومع مجموعة دول البلقان ( اليونان ،رومانيا ،بلغاريا،

ألبانيا) معاهدة للتعاون االقتصادي تقتضي بموجبها تشكيل كتلة اقتصادية تضم  11دولة
أوروبية وآسيوية ،حيث عقد المؤتمر على الرغم من وجود صراعات ما بين هذه الدول(نور

الدين.)37:1997،
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يتضح مما سبق أن العالقات بين البلدين مرت بمراحل توتر ومراحل تحسن في

العالقات،وتأثرت العالقات السابقة بين تركيا واالتحاد السوفيتي بالصراع العام في دائرة الحرب
الباردة بين القطبين األمريكي والسوفيتي كون تركيا عضوا هاما في الناتو  ،وهذا يرجع إلى

التنافس المباشر بين الدولتين في مناطق استراتيجية ،وفي قضايا مهمة بالنسبة للدولتين منها

قضية الشيشان وحزب العمال الكردستاني ,إال أن العالقات الثنائية بين البلدين بدأت بالتحسن
تدريجيا مع تسلم الرئيس بوتين السلطة مطلع عام  ، 2000وانتهج الطرفين سياسة خارجية
مرنة إزاء بعضها البعض استهدفت تقليل عوامل التوتر بين البلدين ،وتعزيز أواصر التعاون في

المجاالت كافة.
ثانيا :التطور التاريخي للعالقات الروسية التركية ما بين عامي 2010-2001
ا
كان ألحداث  11أيلول(سبتمبر) عام  2001في الواليات المتحدة تأثير كبير في تعزيز

التعاون السياسي واألمني واالقتصادي بين تركيا وروسيا ،فبعد شهرين من أحداث 11أيلول

(سبتمبر)  ،وتحديدا في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) عام  ،2001التقي وزي ار خارجية
الدولتين في نيويورك ،ووقعا مذكرة تفاهم سميت بخطة عمل أوراسيا ،وكانت هذه الوثيقة ذات

أهمية كبيرة في تعميق حواراتهما وتعزيز عالقاتهما السياسية وتنسيق جهودها الدبلوماسية تجاه

عدد من المسائل اإلقليمية والدولية في منطقة أوراسيا خصوصا .ودعت المذكرة إلى زيادة

الحوار بين البلدين ليس في مجاالت التجارة والثقافة فحسب ،وانما تكثيف المشاورات السياسية

أيضا (مدوخ.)60:2015،

وصف المراقبين وصول حزب العدالة والتنمية ،المنبثق من حزب الفضيلة ذي المرجعية

اإلسالمية إلى السلطة في تركيا عبر االنتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني
(نوفمبر)  2002بأنه حدث تاريخي؛ ألن ذلك الحزب تمكن من تأليف حكومة بمفردة ،من دون

الحاجة إلى ائتالف حكومي .ووضع أحمد داود أوغلو المستشار السياسي لرئيس الوزراء رجب

طيب أردوغان ،الذي أصبح في أيار( مايو) عام  2002وزير خارجية تركيا ،وضع أسس
السياسة الخارجية التركية الجديدة وهي :مبدأ التوازان السليم بين الحرية واألمن ،مبدأ تصفير

المشكالت مع دول الجوار ،مبدأ السياسة الخارجية المتعددة األبعاد ،ومبدأ الدبلوماسية
المتناغمة ،ومبدأ أسلوب دبلوماسي جديد (خولي.)28-27: 2014،
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ولتأكيد تصريحات عبد اهلل غول الرئيس التركي انذاك قام رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان،
الذي أصبح فيما بعد رئيس الوزراء بزيارة روسيا في كانون األول( ديسمبر) ،2002وأكد ضرورة

وقوف تركيا مع روسيا في محاربة اإلرهاب ،أعرب الرئيس الروسي بوتين من جانبه عن رضاه

عن مستوى العالقات التركية الروسية ،حيث اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون االقتصادي بين
دولتيهما ،ولكن من جانب آخر نظر صانع القرار الروسي إلى تركيا على أنها فاعل أكثر
استقاللية في السياسة الخارجية ،على خالف ما كانت عليه في أثناء الحرب الباردة ،حين كانت

توصف بأنها حليفة الواليات المتحدة  ،وانعكس التقارب الدبلوماسي بين الدولتين على عالقاتهما
االقتصادية ,فعلى مستوى التبادل التجاري بينهما ،ارتفع من  5.310مليارات دوالر عام
2002م إلى  10.086مليارات دوالر في عام  ،2004وعلى مستوى قطاع الطاقة زاد اعتماد

تركيا على الغاز الطبيعي الروسي في تلك المدة من 17.624مليار دوالر إلى 22.174مليار

دوالر(خولي.)30:2014،

في كانون األول(ديسمبر)  2004قام الرئيس الروسي بوتين بزيارة رسمية إلى تركيا ،وهو يعد
أول رئيس روسي يزور البالد بعد  32عاما ،ورافقه في هذه الزيارة وزير الدفاع الروسي "سيرغي
الفروف" ،ورؤساء شركات روسية كبرى متخصصة في الغاز والنفط ،وأجرى الرئيس بوتين
مفاوضات مع الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر ،ورئيس الوزراء آنذاك أردوغان ،تناولت سبل
تطوير العالقات بين البلدين ،حيث توجت هذه الزيارة بالتوقيع على اإلعالن المشترك لتعميق

الصداقة والشراكة المتعددة األبعاد ،وتضمن التالي:

 اإلعالن المشترك لتطوير الصداقة والتعاون متعدد المستويات. -الحماية المتبادلة للحقوق والملكية الفكرية.

 الحماية المتبادلة للمعلومات السرية والمواد المرسلة ضمن إطار التعاون التقني العسكري. -منع وقوع الحوادث البحرية خارج المياه اإلقليمية.

 مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال الغاز بين شركة كازبروم الروسية وبوتاشالتركية.

 مذكرة تفاهم حول التعاون بين األكاديمية الدبلوماسية في و ازرة الخارجية الروسية ومركزاالستراتيجية في و ازرة الخارجية التركية (باكير.)2015،
في إطار حرص الدولتين على تعزيز عالقاتهما الثنائية ،وتكثيف تعاونهما في المجاالت كافة،

حصلت زيارات رسمية متبادلة أخرى خالل عامي  .2007- 2006ففي حزيران(يونيو) 2006
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قام الرئيس التركي أحمد سيزر بزيارة رسمية لموسكو ،وتبعتها زيارة رئيس المجلس الوطني

التركي الكبير بولند أجاويد إلى موسكو من العام نفسه ،الذي عزز العالقات بين الدولتين
،والتعاون الثنائي على المستوي البرلماني ،وخالل الفترة نفسها ،حدثت زيارات متبادلة وعديدة
لوزراء الخارجية للبلدين (نوفوستي الروسية ،وكالة أنباء.)2015:

ففي نفس العام  2006أشارت التقارير بأن الرئيس التركي وصل إلى موسكو برفقة وزير التجارة

التركي كورشاد توزمان ووزير الطاقة حلمي غولر ،فضال عن عدد كبير من رجال األعمال

األتراك المرافقين ،وانضم وزير الخارجية التركي علي باباجان إلى الوفد في موسكو ،حيث
استغرقت زيارة الرئيس التركي لروسيا والوفد المرافق له أربعة أيام ،وتضمنت على جدول األعمال

النقاط التالية:

 التفاهم حول التعاون التركي الروسي في أمن البحر األسود والمضائق والممرات البحرية
التركية.

 التفاهم حول التعاون التركي الروسي في مجاالت الغاز والنفط.
 التفاهم حول التعاون التركي الروسي في مجاالت العمل السياسي اإلقليمي وتحديدا في
ملفات القوقاز وآسيا الوسطي والبلقان.

حيث أكد الرئيسان على األهمية االستراتيجية لتعاونهما في منطقة البحر األسود وتنسيق
جهودهما على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،بما يخدم مصالح الحفاظ على السالم واالستقرار

في المنطقة والعالم (المجلة اإللكترونية السورية.)2009 ،

وللمضي قدما في تطوير العالقات الروسية التركية ،قام رئيس الوزراء التركي أردوغان بزيارة

روسيا في كانون الثاني (يناير)  2010مصطحبا معه وزير الخارجية داود أوغلو ,ووزير الطاقة
تانر يلدز ،والتقى نظيره الروسي بوتين ،وتركزت المباحثات بينهما على مستويين:
 oتطوير التعاون االقتصادي ،وخاصة في مجالي الطاقة والتبادل التجاري الثنائي.
 oمناقشة القضايا السياسية ذات االهتمام المشترك.

وفي نفس العام  2010زار الرئيس الروسي ميدفيديف تركيا والتقي الرئيس التركي غول ورئيس
الوزراء أردوغان ،وأسفرت الزيارة عن إنشاء مجلس للتعاون االستراتيجي على مستوى قيادة

الدولتين ،يقوم برسم استراتيجية تطوير العالقات بينهما ،وتنسيق تطبيق المشاريع الكبرى في
مجال التعاون السياسي والتجاري واالقتصادي والثقافي (خولي.)14:2014 ،
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تطور نوعيا مع تولي فالديمير بوتين
ا
يتضح مما سبق أن العالقات بين تركيا وروسيا شهدت

رئاسة البالد في كانون الثاني(يناير)  ،2000الذي انتهج سياسة مرنة تجاه تركيا هدفت إلى
تخفيف التوتر وتجاوز الخالفات وتعزيز العالقات السياسية بين الدولتين عبر تبادل الزيارات

الرسمية ،فضال عن تكثيف التعاون بينهما في المجاالت كافة .ومع وصول حزب العدالة
والتنمية المنبثق من حزب الفضيلة ذي المرجعية اإلسالمية إلى السلطة في تركيا عبر
االنتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الثاني( نوفمبر)  ،2002ومع تولي رئيس الوزراء

التركي أوردغان شهدت العالقات بين البلدين تحسنا وتم توقيع عشرات االتفاقيات االقتصادية

بين البلدين ,فضال عن تنسيق مواقفهما السياسية تجاه عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

المبحث الثاني
تداعيات الزمة السورية على روسيا وتركيا بعدعام 2011
ال زالت تداعيات األزمة السورية تلقي بظاللها على العالقات الروسية التركية نتيجة الختالف
الدور التي تقوم به كل من روسيا وتركيا ،حيث تقوم روسيا بدعم النظام وتركيا بدعم المعارضة
السورية؛ لذلك ال ُبد من دراسة هذه التداعيات على البلدين ،وهي على النحو التالي:
أواًل :تداعيات الزمة السورية على روسيا
لقد كانت وال زالت سوريا بالنسبة لروسيا الخط األحمر الذي ال يمكن ألي أحد تجاوزه ،فقد
ار أي دولة يمكن أن تستبيح األراضي السورية بأنها لن تقف أمامها مكتوفة
هددت روسيا مر ا
األيدي ،ولذا باتت األزمة السورية تمثل قضية أساسية للنظام الروسي ,ألسباب عدة:
 تخوف روسيا من تزايد قدرة الواليات المتحدة على اتباع سياسة است ارتيجية لمحاصرتها في
أوروبا الشرقية وغرب آسيا وبحر قزوين ،من خالل التطويق التدريجي ،وضرب قواعد
االرتكاز في مجالها الحيوي من خالل توسيع حلف الناتو واالتحاد األوروبي الحتواء روسيا
ومحاصرتها استراتيجيا ،في ظل نشر نظم الدفاع الصاروخي في منطقة القوقاز وتركيا عام
 ،2011األمر الذي يهدد أمنها النووي والقومي ،كما ويهدد حليفتهما إيران (عواد،
.)55:2010
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 خشية روسيا أن يسهم إضعاف المحور السوري اإليراني الذي يشكل جزءا أساسيا في
استراتيجية روسيا لمواجهة المشروع األمريكي ،والدور التركي الصاعد في الشرق األوسط
وما يترتب عليه من تعرض روسيا لعزلة دبلوماسية على غرار العزلة المفروضة عربيا
ودوليا على النظام السوري ،وخسارة نفوذها تدريجيا في الساحة الدولية (ابو مصطفى،
.)130:2015
 خشية روسيا أن يسهم سقوط النظام السوري في تهديد المصالح االستراتيجية الروسية في
الشرق األوسط بعد فقدان قواعدها العسكرية على موانئ البحر المتوسط ،مما يؤثر سلبا
على هيبتها ونفوذها الدوليين خاصة على ضوء العالقات السلبية مع المعارضة
(الشيخ.)196:2013،
 رهبة روسيا من انتقال "تداعيات الحراكات العربية" إلى تخوم روسيا في منطقة وسط آسيا
والقوقاز ،وهذا ما عبر عنه الرئيس الروسي دميتري ميد فيديف قائال" :إن سلسلة األحداث
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط سيكون لها تأثير مباشر على الوضع في روسيا" (أبو
القاسم.)2011،
يتضح مما سبق التداعيات الخطيرة التي تسعى روسيا إلى تجنبها نتيجة األزمة السورية،
حيث تعتبر سوريا حليفا استراتيجيا لها ،وأيضا فيها أكبر قاعدة عسكرية لها في الشرق
األوسط في ميناء طرطوس ،لذلك تعمل روسيا على الحافظ على ذلك.
ثانيا :تداعيات الزمة السورية على تركيا
ا
إثر موقف الحكومة التركية الداعم للمعارضة والجيش الحر ،وفتح الحدود أمامهم ،والسماح
بعقد اجتماعاتهم ،مما حذا بالنظام السوري استخدام األكراد كورقة ضغط ضد الحكومة التركية
من خالل سحب الجيش السوري من المدن السورية على الحدود ،وترك أمر حماية تلك المناطق
لعناصر حزب االتحاد الديمق ارطي الكردي السوري الذي يعد حليفا لحزب العمل الكردستاني
التركي المعارض والذي يمثل هاجسا أمنيا لتركيا منذ عقود ،وهذا يعني أن تركيا ستبقى في

114

مواجهة األكراد السوريين بعد أن أصبحت المنطقة الحدودية مالذا لحزب العمل الكردستاني
وبذلك يتبين دخول مسألة أكراد سوريا في منظومة حسابات األمن االستراتيجي لتركيا الذي
سيؤثر بال شك في أمنها الداخلي ،ووحدتها القومية وسالمة أراضيها ونرى أن تصاعد نشاط
األكراد قد بدأ فعيليا من بداية أيلول (سبتمبر)  2012جنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية
كردية ،حيث أخذوا يحتجون على وجود عشرات اآلالف من الالجئين في مناطقهم؛ لذلك قامت
الحكومة التركية بنقل الالجئين السوريين من المحافظات الجنوبية الشرقية إلى معسكرات بنيت
خصيصا لهم في الشمال(أبو مصطفى)83:2015،
 توتر العالقات التركية اإليرانية ،حيث وضعت األزمة السورية كال من البلدين في مفترق
طرق كاشفة عن تناقض األجندات للطرفين بعد محاولة تركيا إخراج سوريا من المحور
اإليراني ,وتقليص المد الشيعي سواء في لبنان أو العراق أو الخليج ,وكذلك بسبب قيام تركيا
بنشر الرادارات الخاصة بالدروع الصاروخية األمريكية األطلسية ببلدة كوراجيك بوالية مالطية
على الحدود مع إيران دون موافقة البرلمان التركي ،وكذلك تحويل أراضيها إلى قاعدة وممر
للتنظيمات المتشددة كجبهة النصرة التي أدرجتها واشنطن ضمن التنظيمات اإلرهابية،
وتقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي إلى الجيش السوري الحر مما انعكس سلبا على األمن
القومي الداخلي إليران ،وأسهم في تفاقم أزمة الثقة بين البلدين(دلي.)8:2012،
 أظهرت األزمة السورية طبيعة االنقسامات العرقية والطائفية في تركيا ،حيث رأي حزب
السالمة والديمقراطية الكردي :أن حكومة حزب العدالة والتنمية تكيل بمكيالين باعتبارها
تقف ضد قمع االحتجاجات السورية بالقوة  ،بينما تقمع هي ذاتها المظاهرات الكردية (خليل
.)2010،
 لم تنحصر تداعيات األزمة السورية في تركيا على اآلثار التجارية للتفجيرات فحسب ،بل
امتدت تلك التداعيات لتمس إحدى أهم العالقات االقتصادية وعمليات التجارة البينية التي
ازدهار ونشاطا واسعا بعد انهيار
ا
ربطت تركيا وروسيا منذ عصور بعيدة ،وكانت قد شهدت
االتحاد السوفيتي واستقالل التجارة الروسية ،وبروز تركيا كإحدى أكبر االقتصادات بالمنطقة
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التي أعطتها روسيا اهتماما بالغا في تجارتها الخارجية ،غير أن ذلك االزدهار في التبادل
التجاري بين البلدين تأثر سلبا بعد قيام تركيا بإسقاط الطائرة الحربية الروسية على الحدود
التركية السورية ،وهي طائرة كان وجودها في تلك المنطقة سببه التدخل العسكري الروسي
في سوريا (أشقر ،مجلة الوطن.)2016،
 وفي السياق االقتصادي وجدت تركيا نفسها ملتزمة بفاتورة باهظة التكاليف ،في إقامة وتهيئة
مساحات واسعة من المخيمات الستقبال واعادة تأهيل مئات اآلالف من الالجئين السوريين
الفارين من الصراع في سوريا ،كما كلفها النزوح نفسه الكثير من المواجهات بين جيرانها
من دول االتحاد األوروبي حول ما يجب أن تقوم به تركيا من جهود للحد من تدفق
الالجئين نحو أوروبا ،رغم أن هذه المواجهة شهدت الكثير من المد والجزر وما بينهما من
اتفاقات وعروض مالية مغرية من أوروبا تجاه تركيا على أمل أن تضع األخيرة الحواجز
أمام السوريين اآلملين في الوصول إلى غرب أوروبا عبر تركيا ودول البلقان
ايضا(محفوظ.)24:2011،
 على المستوى السياسي ،وتحديدا الجانب المتعلق بالجغرافيا السياسية فقد أصبحت تركيا
أمام تحد سياسي جديد يعتبر األبرز في نتاجات وتداعيات األزمة السورية ،وهو ما أعلنته
إحدى الجماعات الكردية السورية عن إقامة نظام فيدرالي قد يقود إلى دولة كردية مستقلة
في المناطق التي تسيطر عليها األكراد في منطقة (روج أفا) شمال سوريا ،حيث يستهدف
النظام الفدرالي الكردي المعلن عنه ضم ثالث مقاطعات يقطنها األكراد السوريين ،وهي عين
العرب (كوباني) في الريف الشمالي لحلب ،و(عفرين) في الريف الغربي لحلب ،و(الجزيرة)
بالحسكة في سوريا(باكير.)56:2012،
 لقد استطاعت تركيا من خالل تعميق مشاركتها مع دول الجوار ،ال سيما مع دول منطقة
الشرق األوسط ،إعادة تحديد بيئة أمنها الجغرافي على مدار العقد الماضي ولم تكن
الحراكات العربية تحديا أمام النظم االستبدادية في المنطقة فقط ،لكنه أيضا مثل تحديا
للسياسة الخارجية التركية (أونيس.)45:2012 ،
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يتضح مما سبق أن تداعيات األزمة السورية على تركيا أظهرت طبيعة التوتر بين تركيا والنظام
السوري ,حيث يعتبر النظام أن تركيا هي الداعم للمعارضة؛ كونها تحتضن المعارضة وتفتح لها
األبواب في عقد المؤتمرات وغيرها من األنشطة ،وأظهرت األزمة الجهود التي تقوم بها تركيا في
استقبال الالجئين السوريين ،والتكاليف التي تقوم تركيا بتوفير احتياجات هؤالء الالجئين.

المبحث الثالث
تداعيات الزمة السورية على العالقات الروسية التركية
المقدمة:
تتميز العالقات الروسية التركية بأنها شديدة التعقيد ،فهي من الناحية السياسية تبدو في

حالة حرب باردة دائمة تخبو حينا وتظهر إلى السطح في أحيان أخرى ،ولكنها من الناحية
نظر للمشاريع االقتصادية الضخمة في مجاالت
االقتصادية تبدو أمام شراكة حيوية مفتوحة؛ ا

الطاقة والتجارة واالقتصاد ودور الجغرافيا السياسية في تطوير العالقات االقتصادية بين
الجانبين ،وال سيما مع تحويل المشاريع الثنائية إلى مشاريع إقليمية ودولية تحظى بمزيد من

األهمية االستراتيجية في العالقات الدولية.



اتسمت العالقة بين الدولتين تاريخيا بحالة عامة من العدائية أو الالسلم بتعبير أدق ،حيث
شهدت العالقة منذ القرن السادس عشر قرابة  17حربا لحين قيام الثورة البلشفية في روسيا عام

 ،1917والتي كان من نتائجها المباشرة انسحاب روسيا من الحرب بعد أن كانت قد كبدت

القوات العثمانية خسائر كبيرة ،واحتلت الكثير من أراضي الدولة العثمانية لتتراجع عنها الحقا.

ولم يكن مشروع ترومان مارشال عام  1947سوى لمواجهة المد الشيوعي ،عبر تقديم الواليات

المتحدة لمساعدات مالية كبيرة لكل من تركيا واليونان اللتان كانتا تعانيان اقتصاديا لمنع وصول
الشيوعية للحكم فيهما ,وانضمام تركيا الحقا لحلف الناتو عام  ،1952ثم تموضعها ضمن
المعسكر المعادي لالتحاد السوفييتي(ديلى.)15:2013،

تحسنت العالقات مع بداية القرن الحادي والعشرين بوصول بوتين للرئاسة في روسيا ،ووصول
حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا ،مدفوعة بمصالح اقتصادية بالدرجة األولى طبقا لعوامل
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القرب الجغرافي واالحتياجات المتبادلة ،ورغبة كل من الدولتين بمرحلة جديدة من العالقات،

أطلقتها تركيا ضمن إستراتيجيتها في تصفير المشاكل مع دول الجوار ،وهي استراتيجية أحمد
داود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق ،حيث جاءت األزمة السورية عام  2011وما حملته
من تداعيات في السياسة الدولية ،حاملة معها بذور الخالف من جديد ،تمثلت في اختالف

الموقفين من األزمة السورية ،فتركيا التي كانت تربطها عالقات وثيقة بالنظام السوري قبيل

األزمة ،وقفت ضد النظام السوري وممارساته التي اعتبرتها موجهة ضد الشعب السوري ،بل
ودعمت الحقا المعارضة السورية المسلحة ،في حين وقفت روسيا لجانب نظام األسد منذ بداية
األحداث ،ولم تتورع في الدفاع عن النظام سياسيا من خالل التصريحات الدبلوماسية شبه
اليومية ،ومنع صدور أي قرار يدين النظام السوري من مجلس األمن الدولي عبر استخدام حق

النقض (الفيتو)  ،وصوال لبدء القاذفات الروسية قصفها لمواقع المعارضة السورية في أيلول

(سبتمبر)  ،2015معلنة بدء التدخل العسكري المباشر بعد أن كان مقتصار على توريدات

األسلحة ،مما ساهم في منع سقوط النظام ،الذي كان محتما بحسب التقارير الغربية آنذاك
(وليد.)4:2017،

منذ أن تسلم فالديمير بوتين سدة الرئاسة في روسيا مطلع القرن الحالي ،وحزب العدالة والتنمية
في تركيا عام  ،2002تطورت العالقات االقتصادية بين البلدين ،وتم توقيع سلسلة ضخمة من
االتفاقيات االقتصادية والتجارية في إطار التركيز على التعاون االقتصادي والتجاري وبناء

شراكة متعددة الجوانب بدال من الصراع .وبفضل هذا االنفتاح تقول التقارير :إن حجم التبادل
التجاري بين البلدين في نهاية عام  2011بلغ ( )35مليار دوالر ،وسط توقعات بأن يبلغ مائة

مليار دوالر في األعوام الخمسة التي تلته بعد توقيع البلدين سلسلة اتفاقيات اقتصادية جديدة
خالل الزيارة التي قام بها بوتين إلى تركيا مطلع شهر تسرين الثاني( نوفمبر)  ،2013وأصبحت
روسيا أكبر شريك تجاري لتركيا ،حيث بلغ عدد الشركات الروسية العاملة في تركيا ()2000

شركة باستثمارات قاربت ثمانية مليارات دوالر ،فيما تعمل قرابة ( )1600شركة تركية في روسيا
معظمها في مجال البناء (محفوظ.)21:2015،

ولكن ،بالرغم من تطور التعاون والتنسيق بين البلدين ،شهدت العالقات بين البلدين حالة من

التوتر أثر اندالع األزمة السورية ،بسبب األحداث التي حصلت بين البلدين ،وتمثلت في التالي:
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أواًل :تأثير عملية إسقاط الطائرة الروسية على العالقات الروسية التركية
تعتبر أزمة إسقاط الطائرة الحربية الروسية من قبل طائرة حربية تركية يوم  24تشرين الثاني

خطير في سياق األزمة السورية فقد ألقى الحادث بظالله على العالقات
ا
(نوفمبر) 2015منعطفا
الروسية التركية بشكل خاص ،والعالقات الروسية مع دول حلف الناتو بشكل عام .فمنذ اللحظة

األولى رأت روسيا أن حادث إسقاط الطائرة السوخوي ،24بمنزلة تعدي كبير على الكرامة
والكبرياء الروسي ،وهو ما يفسر حجم التهديدات والغضب الروسي والذي جاء قويا جدا من

المستويات كافة .ففي بيان صدر عن و ازرة الخارجية الروسية ،أكد أن هذا الحادث يعتبر انتهاكا

سافر للمذكرة الروسية األمريكية المشتركة حول ضمان سالمة طلعات الطائرات العسكرية في
ا

سوريا ،والتي أخذت الواليات المتحدة فيه على عاتقها المسؤولية عن التزام جميع دول التحالف

الدولي بالقواعد المنصوص عليها في هذه الوثيقة وفي معرض تعقيبه على الحادث ،أكد الرئيس

الروسي بوتين أن ما حدث هو ضربة في الظهر من قبل دولة يفترض أنها حليفة لروسيا
وتشارك في الحرب على اإلرهاب وقال" :إن أعوان اإلرهابيين وجهوا ضربة لروسيا" في إشارة

لتركيا ،وحذر بوتين من "عواقب وخيمة" لهذا الحادث(محمود،المركز الوطني لألبحاث
واستطالع الرأي.)2015:

ففي البعد السياسي أيضا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلغاء زيارته إلى تركيا
والتي كان من المزمع أن يقوم بها وزير الخارجية ،وذلك على خلفية إسقاط مقاتلة روسية في

األجواء السورية من قبل سالح الجو التركي ،ونقل موقع روسيا اليوم عن الفروف قوله
للصحفيين في مدينة سوتشي الروسية بعد المحادثات بين الرئيس الروسي بوتين والملك األردني

عبد اهلل الثاني" :إن الخارجية الروسية توصى المواطنين الروس بعدم التوجه إلى تركيا باعتبار

أن مستوى الخطر اإلرهابي فيها متنام ولم يعد يقل عن الخطر اإلرهابي في مصر وتابع
الفروف" :علينا أن نشدد اليوم على تنامى المخاطر اإلرهابية في أراضي تركيا" ،وأعاد وزير

الخارجية الروسي إلى األذهان أن الرئيس الروسي بوتين قدم خالل لقائه مع الملك األردني عبد
اهلل الثاني تقييمه إلسقاط الطائرة الحربية الروسية في سورية ،وأكد أنه من المستحيل أال تطول
عواقب هذه المأساة العالقات الروسية التركية(كوهين،ترك برس.)2016،

ضرر بسبب األزمة ،وأهم نقاط
ا
ففي الجانب االقتصادي للعالقة بين البلدين كان هو األكثر

العالقات االقتصادية المعرضة لالنهيار بين الدولتين الجارتين بسبب الصراع الساخن في الشرق
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األوسط وعلى رأسه الصراع في سوريا يتمثل في خمس نقاط أساسية ،وهي :الغاز ،والمشروعات

المشتركة في هذا المجال ،والتبادل التجاري ،ومحطة الطاقة النووية التركية ،والسياحة الروسية
إلى تركيا ،واالستثمارات المتبادلة .فبالرغم من تأكيدات موسكو على لسان وزير خارجيتها أن

التوتر مع أنقرة لن يتحول إلى حرب عسكرية ،إال أن القيادة الروسية دقت طبول المعركة

االقتصادية ،حيث وقع الرئيس الروسي بوتين مرسوما رئاسيا بفرض عقوبات اقتصادية على
تركيا بينها :حظر استيراد بعض السلع من تركيا ،ووقف الرحالت السياحية التجارية بين

البلدين ،فضال عن وضع قيود على نشاط الشركات التركية في روسيا واألتراك الذين يعملون
لصالح شركات روسية ،كما قررت موسكو إلغاء العمل بنظام الدخول بدون تأشيرات سفر بينها
اعتبار من 1كانون الثاني( يناير) ( 2016الجزيرة مباشر ،موقع إلكتروني.)2015:
ا
وبين تركيا

هذه اإلجراءات شكلت ضربة اقتصادية قوية لتركيا ،فمن بين نحو ( )38مليون سائح زاروا
تركيا عام  2014كان هناك قرابة  5ماليين روسي ،وبلغ إنفاقهم قرابة  5مليارات دوالر ،تعادل

نحو ( )%15من اإليرادات السياحية التركية ،أما على صعيد التجارة فإن روسيا هي ثاني أهم

شريك تجارى لتركيا ،إذ بلغت قيمة الصادرات التركية لروسيا نحو  7مليارات دوالر عام
 ،2013بما جعل السوق الروسية في المرتبة الرابعة بين أهم مستوردي السلع التركية بعد ألمانيا
والعراق وبريطانيا ،وفى جانب الواردات ،تأتى روسيا في مقدمة الدول المصدرة للسلع لتركيا،

حيث بلغت واردات تركيا منها بما قيمته  25.1مليار دوالر عام.2013ومشكلة تركيا في
عالقاتها التجارية تكمن في أن صادراتها لروسيا من الفواكه والخضر والسلع الصناعية يمكن

لألخيرة أن تتحول عنها إلى االستيراد من بلدان أخرى ،مثل الصين والهند وبلدان الشرق
األقصى ومصر ،في حين أن وارداتها من روسيا المتركزة في النفط والغاز يصعب التحول

عنها ،خاصة وأن القرب الجغرافي يجعل تكلفة نقلها والتأمين عليها محدودة وهى ميزة كبيرة
لتركيا (النجار،موقع األهرام.)2011:
أما في البعد العسكري واالستراتيجي ،فقد توترت العالقات بين تركيا وروسيا ،وكانت تركيا قد

أوضحت بأن ما حصل كان حسب قواعد االشتباك ،وأنها قامت بتحذير الطيار ونشرت صور

االختراقات التي قامت بها الطائرة الروسية ،بينما ترى موسكو أن طائرتها لم تخرج عن مجال
الطيران السوري ،وأن إسقاط الطائرة تم فوق األراضي السورية .ويظهر البعد العسكري هنا وكأنه

جدال يدور بين الطرفين لمن معه الحق ،ففي المرات السابقة كانت موسكو تحمل مسؤولية
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اختراق األجواء على الطيار وتقول إنه خطأ شخصي ،بينما نراها وهي تتخذ موقفا أكثر صالبة
وندية ،أما البعد االستراتيجي لألزمة ،فقد كانت العالقة التركية الروسية مهددة باالنهيار ،ولم
يكن مستبعدا أن يمتد األمر إلى توترات في العالقة بين روسيا والناتو ،ولكن التطو ارت الالحقة

أظهرت بأن كل من تركيا وأوروبا ال ترغبان بأن تنحدر األزمة إلى هذا المستوى ،فالدبلوماسية
التركية تسعى لتدعم أحقيتها من الناتو واألمم المتحدة ،فهذه األزمة متعلقة بشكل وثيق
باالستراتيجية الروسية على المستوى اإلقليمي والعالمي(كوهن،تركيا برس.)2017:

لقد تباينت ردود الفعل الدولية إزاء إسقاط تركيا للطائرة الروسية التي اخترقت أجواءها ،ما بين

مؤيد لما قامت به تركيا وما بين معارض ،وبين من دعا تركيا وروسيا لضبط النفس ،واعادة

العالقات إلى سابق عهدها .وأبرزت هذه األزمة تركيا على الصعيد الدولي ،بأنها دولة كبرى،
لها نفوذها السياسي واالقتصادي بين الشرق والغرب ،وسياسيا ال تستطيع دول حلف "الناتو"

التخلي عن تركيا في ظل هذه األزمة ،وهي واحدة من أعضاء هذا الحلف (محمود،المركز
الوطني لألبحاث واستطالع الرأى.)2015:

ثانيا :تأثير عملية مقتل السفير الروسي على العالقات الروسية التركية
ال شك أن عملية مقتل السفير الروسي في أنقرة في  19كانون األول(ديسمبر)  2016قد أربك
العالقات التركية الروسية ،وخاصة أن القاتل تركي دخل ببطاقة أمن مزورة واستطاع تجاوز كل

التدابير األمنية ،وان هذه العملية بمنزلة طعنة للتقارب الذي حصل بين موسكو وأنقرة ،خاصة
وأن اجتماعا بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران كان من المقرر عقده في اليوم التالي
للحادث(عنان.)25:2016،
ولكن ،حادثة مقتل السفير الروسي لدى تركيا حادث يختلف عن حادثة إسقاط الطائرة الروسية،

فمن قتل السفير الروسي شرطي تركي يعمل في قسم مكافحة الشغب ،ونفذ العملية بشكل
انفرادي وقد قتلته الشرطة التركية عقب الحادثة ،في حين أدانت السلطات التركية العملية

ووصفتها باإلرهابية ،ووعدت بالتحقيق في الحادث بالتعاون مع الجانب الروسي ،ومن ثم تعامل
الروس مع الحادثة على أنها عمل فردي ال عالقة للدولة التركية به ،فضال عن أنهم ال يريدون
توتير العالقات مع تركيا(فؤاد ،الخليج أون الين.) 2016 :
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وبناء على ما سبق ،يمكن القول :بأن عملية مقتل السفير الروسي انتهت دون تدهور

العالقات بين البلدين ،حيث جرى تغليب المصالح المشتركة بينهما.

ثالثاا :تأثير محاولة اًلنقالب الفاشل عام  2016بأتركيا علي العالقات الروسية التركية
أعلنت تركيا سياسة انفتاحية جديدة قبل محاولة االنقالب في تموز( يوليو)  ،2016وبدأت
في إعادة العالقات المتوترة مع دول مؤثرة إقليميا ودوليا إلى سياقها الطبيعي ،ورغم تراجع
السياسة الخارجية التركية بعد محاولة االنقالب الفاشلة ،وتقلص دورها اإلقليمي بسبب تركيزها
على عالج أزمتها الداخلية ،إال أن السياسة الخارجية لتركيا أظهرت خالل األشهر الثالثة
الالحقة اندفاعا أكبر إقليميا ودوليا من مرحلة ما قبل المحاولة االنقالبية ،ليعود الرئيس التركي
أردوغان أكثر قوة(العاني ،)2016،وتنتقل تركيا إلى دور أكثر فاعلية وتأثير ،حيث اتخذت
مواقف أكثر حزما ،خاصة تجاه أوروبا والواليات المتحدة  ،وقد دفعت مواقف الدول بعد محاولة
االنقالب بين مسارع لإلدانة ومتريث ،دفعت بتركيا إلى مراجعة حساباتها تجاه تلك الدول ،وأولها
الواليات المتحدة التي من المفترض أن تكون أولى الدول المسارعة لإلدانة كونها حليف لتركيا،
إال أن تخاذل اإلدارة األمريكية في إصدار موقفها ،إضافة إلى رفضها تسليم المعارض التركي
فتح اهلل غولن المتهم األول وراء محاولة االنقالب ،ساهم في توتر عالقتها مع الواليات المتحدة
(باكير،مركز الجزيرة للدراسات.)2016:
قد سارعت روسيا بعد محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا بإدانته ،كأول دولة غربية تدين
دور مهما في تسريع خطوات المصالحة الروسية التركية .ففي زيارة
االنقالب ،وكان لموقفها هذا ا
للرئيس التركي لروسيا تم توقيع اتفاق يقضي بإعادة العالقات االقتصادية ،وتشكيل لجنة ثنائية
لدراسة التعاون في سوريا (مركز الدراسات االستراتيجية والدبلوماسية.)2016:
وقد توقع المحللون أن من شأن التقارب التركي الروسي رغم كل التناقضات القائمة منذ بداية
األزمة السورية ،توفير فرص إيجاد حل لألزمة ،خاصة إثر قبول تركيا بفكرة الحل سلمي بوجود
األسد ،ومع تقارب وجهات نظر كل من أنقرة وطهران المعارضة لقيام كيان كردي في شمال
سوريا ،وهو ما أعرب عنه وزير الخارجية التركي يلدريم في تصريح له عن اقتراب التوصل إلى
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حل لألزمة السورية ،وأن شكل الحل يشمل ثالث خطوات هي :حماية الحدود ،وعدم السماح
بإقامة دولة يسيطر عليها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،وعودة الالجئين المقيمين في دول
الجوار بعد تحقيق الهدف النهائي(،BBC Arabicموقع إلكتروني.)2016:
بعد محاولة االنقالب الفاشلة ،تعززت لدى أنقرة صحة رؤيتها لألحداث بعدما اتضحت المواقف
الدولية والداخلية خالل ليلة االنقالب وبعدها ،وهنا يمكن القول :بأن تغيير تركيا لسياستها بشكل
عام ،وتجاه سوريا خصوصا لم يحدث بعد االنقالب الفاشل وانما قبله ،وهناك من يرى بأن تركيا
لم تغير سياستها ضد نظام األسد بعد االنقالب الفاشل ،ألنه ببساطة لم يط أر أي تغيير على
المعادلة األساسية حتى تغير موقفها المبدئي؛ فاألسد ال يزال من وجهة نظر تركيا يقتل
الشعب ،ويصعب على تركيا تغيير موقفها في ظل الوضع الراهن أو االستدارة ضد قوى
كثير في هذه القوى خالل السنوات السابقة ،وستكون
ا
المعارضة السورية ،فهي استثمرت
االستدارة سلبية جدا على الطرفين(مجلة رؤية تركية.)2016:
بعد محاولة االنقالب الفاشل التقي الرئيسان التركي والروسي لتخفيف التوتر الذي دام أشهر
عدة .فبداية أعلن الرئيس التركي أردوغان في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية قائال" :بدون
مشاركة روسيا من المستحيل إيجاد حل للقضية السورية" ،مردفا أنه فقط وبالتعاون مع روسيا
نستطيع وضع حل سياسي لألزمة السورية ،وأضاف" :أنا على ثقة من أن المحادثات مع
صديقي فالديمير بوتين ستفتح صفحة جديدة في عالقاتنا الثنائية ،وأعتقد أنه أمام بلدينا الكثير
لنعمله سويا" .وذكر أردوغان أن العالقات الروسية التركية دخلت في مرحلة إيجابية جديدة
ُحددت لها أهداف كبيرة  ،وتابع" :أؤمن أن العالقات الروسية التركية ستدخل مرحلة مختلفة،
وأن اتصالكم بنا عقب المحاولة االنقالبية الفاشلة في  15تموز(يوليو)  ،2016أسعد

شعبنا"(العناني.)50:2016،
وفي المقابل أشار بوتين إلى أن عالقات البلدين كانت ال مثيل لها قبل األزمة (إسقاط المقاتلة)،
وشهدت انخفاضا بعدها ،مضيفا إن قدوم الرئيس أردوغان إلى روسيا رغم الوضع الصعب الذي
مؤشر على رغبة الجانبين في تطبيع العالقات .ولفت
ا
تشهده السياسة الداخلية في تركيا ،يعد
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بوتين أنه كان أحد القادة السباقين في االتصال بأردوغان بعد المحاولة االنقالبية الفاشلة
منتصف تموز (يوليو)  ،2016وأن الموقف الروسي يتمثل بمعارضة أي محاولة مخالفة
للدستور ،معربا عن أمله في أن يتجاوز الشعب التركي بإدارة أردوغان تلك المشكلة
(الحاج،مركز الجزيرة للدراسات.)2016:
في ظل التقارب الروسي التركي أطلقت روسيا بالتعاون مع تركيا مع مطلع عام  2017أول
مف اوضات للحل في سوريا ،شملت المعارضة والنظام والدول المؤثرة في الصراع ،بما فيها
إيران ،وكان ذلك الحدث قد جاء في سياق التقارب المدبر بين روسيا وتركيا حيال األزمة
ومؤخر في تشرين ثاني(نوفمبر)  ،2017عقد مؤتمر نوعي آخر في منتجع سوتشي
ا
السورية .
في روسيا ،ضم إيران وتركيا وروسيا لبحث استكمال مسار الحل السياسي في سوريا ،وهو
اجتماع لم يكن ممكنا قبل سنوات ،تحديدا في بدايات األزمة السورية لكن كما يبدو ،ال مواقف
ثابتة في السياسة ،إنما يحدث أن تقلب التغيرات على األرض اللعبة بالكامل ) تركيابوست،موقع
إلكتروني.)2016:
تخلت تركيا عن السياسة الدفاعية بعد  2011بعد سنوات من اعتماد "صفر مشاكل" والتي يعد
عرابها أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة السابق .أما اآلن فالسياسة الهجومية هي محرك
السياسة التركية الخارجية ،إذ لم تعد تركيا تنتظر مشاكل المنطقة من حولها وتشاهدها بدون
تدخل ،فعلى لسان أردوغان في معرض تعليقه على التحديات اإلقليمية التي تواجه تركيا بالخطر
"اعتبار من اآلن لن ننتظر المشاكل لتدق أبوابنا ولن
ا
داخليا وخارجيا قال في  19أكتوبر 2016
نصبر على المخاطر والتهديدات حتى تصل إلينا إنما سنسير باتجاه المشاكل بأنفسنا،لن ننتظر
التنظيمات اإلرهابية لتهاجمنا إنما سنهاجم المناطق التي تختبئ فيها تلك التنظيمات وسندمر
قواعدهم فوق رؤوسهم وسنجتث جذور كافة األطراف الداعمة لها" .حيث رأت تركيا أن الهجوم
هو أفضل وسيلة للدفاع عن نفسها وأن تسهم في صياغة الخرائط الجديدة بدال أن تكون جزءا
منها ،وخصوصا بعد محاولة االنقالب التي حصلت في منتصف يوليو  .2016وقد أقر
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مؤخر القيام بعمليات عسكرية خارج الحدود وتحديدا في سورية والعراق لسنة
ا
البرلمان التركي
إضافية(سليمان،المركز العربي للبحوث والدراسات.)2017:
رابعا :مؤتمر اًلستانة والبيان المشترك والعالقات الروسية التركية
ظلت األزمة السورية متأرجحة بين العواصم الدولية واإلقليمية ،انعكاسا لما يجري على األرض،
وكان من مخرجات ما بعد حلب أن يحدث نوعا من التقارب اإلقليمي والدولي ،لعقد مؤتمر
تحضره األطراف السورية يبحث في حيثيات األزمة ابتداء من ترسيخ الهدنة ومرو ار بوقف
إطالق النار وصوال للحل السياسي المنشود .حيث لم يتصور أحد قبل انعقاد المؤتمر أن
العاصمة الكازاخستانية المعروفة باسم "األستانة" والتي كان اسمها سابقا "آلما أتا" ستكون محطة
لحوار بين السوريين أوال وهم الذين رفضوا الجلوس إلى جانب بعضهم البعض على طاولة
مفاوضات لتسوية سلمية للنزاع المندلع منذ  15آذار (مارس) عام  2011والذي اتخذ طابعا
عسكريا وعنفيا بعد بضعة أسابيع ،واستمر منذ ذلك اليوم ولحد اآلن.
جمعت محطة األستانة للحوار إضافة إلى السوريين (الحكومة والمعارضة المسلحة) ثالث
جهات دولية ،هم الروس واألتراك واإليرانيون ،وهم قوى فاعلة في الملف السوري ،وكان يمكن
ضم السعودية وقطر ،وبالطبع الواليات المتحدة إلى حوار األستانة ،لكي تكتمل أطراف الحوار
األساسية ،لكن ذلك لم يحدث ألسباب تعود إلى حساسيات الجهات المشاركة وأدوارها في
الصراع ،فدول الخليج التي دعمت الجماعات المسلحة وقوى المعارضة ومولتها ،لم يكن في
أجندتها واردا أن يتم الحوار ،لذلك اعتبرت أن األمر ال يعنيها ،وشككت في أن يصل الحوار
إلى نتيجة ملموسة ،خصوصا وأنها كانت قد رفعت أعلى الشعارات رنينا ،بانحيازها ضد
الحكومة السورية ،مراهنة على المعارضة والقوى المسلحة ،إضافة إلى ذلك أن الذين برزوا في
هذا الحوار هم المعارضون المسلحون على األرض ،وليس الجماعات السياسية
"الخارجية(ابوشعبان،الحور المتمدن.)2017:
اتفق ممثلو كل من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وروسيا االتحادية ،وجمهورية تركيا ،بناء
على البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثالث ،الصادر من موسكو ،في  20كانون األول

125

(ديسمبر)  ،2016والقرار الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،رقم  ،2336على ما
يلي( :العربية،موقع الكتروني.)2017:

 -1االلتزام بسيادة واستقالل ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية (أي إبعاد فكرة
التقسيم التي يتم التلويح بها) من جانب القوى الخارجية وبعض الجماعات المسلحة
والمعارضة أحياناً.
 -2إن سوريا دولة متع ّددة األعراق واألديان وغير طائفية وديمقراطية (وهذه أطروحات
جديدة كانت المعارضة تدعو إليها ،ووافقت عليها الحكومة السورية).
 -3تأكيد محاربة "داعش" وجبهة "فتح الشام" ،باعتبارهما تنظيمين إرهابيين وهو اشتراط
للحكومة السورية مدعوما ً من إيران وروسيا ،وتفريقهما عن بقية المنظمات المسلّحة ،أي
إجراء فرز بين الجماعات والقوى المناهضة للحكومة السورية ،وهو بقدر ما يأتي لصالح
الحكومة السورية ،فإنه يتطابق مع طموح الشعب السوري والقوى اإلقليمية والدولية في
التخلص من اإلرهاب ،فضالً عن انسجامه مع طموح بعض المعارضات المسلّحة التي تريد
تمييز نفسها عن الجماعات اإلرهابية والتكفيرية.
-4التأكيد على قرار مجلس األمن  ،2336الذي صدر في  31كانون األول (ديسمبر)
 ،2016حيث كان وزراء خارجية كل من تركيا وإيران وروسيا قد أصدروا بيانا ً مشتركا ً
في موسكو في  20كانون األول (ديسمبر) 2016أ ّكدوا فيه على "إطالق محادثات بين
حكومة الجمهورية العربية السورية ومجموعات المعارضة المسلّحة في األستانة".
 -5تأكيد األطراف المشاركة على الحل السياسي ،باعتباره الحل الوحيد من خالل عملية
سياسية مبنية على تطبيق قرار مجلس األمن  2254بالكامل ،واستبعاد الحل العسكري على
نحو صريح وواضح.
 -6تثبيت وتقوية نظام وقف إطالق النار من خالل ترتيبات متفق عليها ،وبدعم من قرار
مجلس األمن  2336لعام  ،2016بما يساهم في تقليص العنف والحد من االنتهاكات وبناء
الثقة وتأمين وصول سريع وسلس ودون معوّ قات للمساعدات اإلنسانية تماشيا ً مع قرار
مجلس األمن  2165لعام  2014وتأمين الحماية وحريّة التن ّقل للمدنيين في سوريا
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خامس ا :مؤتمر جنيف4
بدأت يوم  23شباط (فبراير)  2017جولة جديدة من مفاوضات جنيف  4المخصصة إلنهاء
الصراع المستدام في سوريا ،وسط اختالف في الرؤى وتعدد في األجندات بين الدول الراعية

للنزاع ووفود المعارضة الحاملة لتطلعات وآمال السوريين المترقبين لبصيص نور جديد ُينجيهم
من

دوامة

الموت

المستدامة

على

مدار

ست

سنوات.

يتضح بإن موسكو ومن خالل بدء الجلسة االفتتاحية لجنيف  4أنها تمتلك الدور األساسي في
إدارة مسار التفاوض من خلف جدران القاعة المستديرة ،ظهر ذلك من أداء مبعوث األمم

المتحدة ستيفان ديمستو ار المكلف بشكل أساسي بتطبيق بنود جنيف  1المقرر في  2012والذي
نص بشكل صريح على انتقال كامل الصالحيات للحكم في سوريا ومشاركة ديمقراطية لكل

فئات الشعب في تطبيق الديمقراطية وتعزيز مشاركة دور المرأة ونهاية حكم نظام األسد ،لكن

تفاجاة المعارضة أنه تحول بشكل علني لناطق باسم حكومة النظام أو موسكو عبر إرسال تهديد
إلى وفد المعارضة األساسي بتدمير ما تبقى من سوريا بعد حلب إذا ما تم إفشال
المفاوضات(دابقي،ن بوست.)2017:
وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة الدكتور نصر الحريري أدرك خطورة المعركة السياسية
المعدة له مسبقا وقبل بالجلوس مع أذرع موسكو والقاهرة في بداية الجلسة االفتتاحية بعد
حصوله على ضمانات من قبل ديمستو ار أن الجلسات القادمة ستناقش مسألة االنتقال
السياسي،حيث من الواضح بالمدى القريب أن غاية جنيف  4بالمنظور األممي هو أن توقع
المعارضة على صك استسالم مبني على تراجعات الفصائل العسكرية بعدما مالت الكفة لصالح
النظام ،وثانيا القبول بالدستور الروسي وبقاء األسد في ُسدة الحكم بعد إجراء انتخابات رئاسية
برعاية أممية وغير ذلك يبقى الخيار الوحيد استمرار الحرب السورية والتحضيرات لجنيف 5

و(6الحياة،موقع الكتروني.)2017:
الالفت في األمر أن الغايات المراد تحقيقها من قبل روسيا وايران لم تُواجه من قبل اإلدارة
األمريكية الجديدة بل على العكس ما زالت موسكو صاحبة القرار ،مما يفسر األمر إما أن تكون
إدارة ترامب غير جاهزة بعد لتوضيح رؤيتها بشأن الصيغة النهائية للملف السوري ،أو أن ترامب
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راض كل الرضى عن أداء تلك الدول الفاعلة لتحقيق غاية مشتركة بينهم تقود إلى تقسيم سوريا
لدويالت تخضع لوصاية حلفاء النظام وهذا ما أكد عليه ترامب من لغز تطبيق المناطق اآلمنة.
تركيا من جانبها لم تلق ظاللها على ما يجري في جنيف ،فهي حصلت على ما تريد قبل البدء
يضمن
في تطبيق التقسيم ،فهي اليوم حررت مدينة الباب واستحوذت على المنطقة اآلمنة بشكل
ُ
لها وضع نهاية للحلم الكردي في الشمال وهو ما يتم تعزيزه من جانبها باالستعداد لمعركة الرقة

ودير الزور تحت غطاء التحالف الدولي.
سادساَ:التدخل التركي في منطقة اًلكراد
شنت تركيا في  20كانون الثاني( يناير)  2017عملية عسكرية في شمال سوريا أطلق عليها
"غصن الزيتون" ،تمثل الحلقة الثالثة في سياسات التدخل العسكري في سوريا وذلك بعد عملية

"درع الفرات" ،والتدخل العسكري في شمال إدلب .عملية "درع الفرات" جاءت بالتوافق مع
واشنطن ،بينما التدخل العسكري التركي في إدلب تحقق بالتنسيق مع موسكو ،التحرك التركي

في مدينة عفرين يأتي بدوره في إطار محاولة أنقرة الحفاظ على مصالحها ،وتوسيع نطاق

نفوذها في مواجهة واشنطن وموسكو معا ،كونها عملية ال تستهدف التنظيمات الجهادية ،وانما
تهدف إلى إحكام القبضة التركية على المدينة ذات الغالبية الكردية عبر شن حرب ضد قوات

حزب "االتحاد الوطني الكردستاني" ،الذي ال يصنف وفق القوانين األمريكية أو الروسية ضمن

التنظيمات اإلرهابية(خليل،مجلة العرب الدولية.)2017:

تعتبر أنقرة الوحدات الكردية ذراعا عسكرية سورية لـ “حزب االتحاد الديمقراطي” الكردي التابع لـ

"حزب العمال الكردستاني" ) (PKKالمدرج كمنظمة إرهابية لديها ،وكثي ار ما أعلن مسؤولوها عن
عزمها شن عملية عسكرية للسيطرة على عفرين من الوحدات التي استولت عليها منتصف

 2011ثم وسعت رقعة سيطرتها على  12بلدة شمال حلب وقت فك الجيش العربي السوري

الحصار عن بلدتي نبل والزهراء في تشرين األول ما قبل الماضي .وتخشى حكومة “العدالة

والتنمية” من إقامة إدارة ذاتية كردية تضم أقاليم الجزيرة وعفرين وعين العرب على حدودها

الجنوبية ،ولذلك تدخلت عسكريا “درع الفرات” في آب  2016وسيطرت على مساحة  3آالف
متر مربع ممتدة بين جرابلس والراعي على شريطها الحدودي وصوال إلى مدينة الباب ( 77كيلو

متر شمال شق حلب) ،وذلك لفصل الكانتونات الثالثة .وتسعى راهنا لضم قسم كبير من ارياف
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ادلب إلى سيطرة ميليشاتها ومنها “درع الفرات” لوقف تمدد “حماية الشعب” نحو ادلب والقضاء
على الحلم الكردي وال يكف مسؤولوها عن التهديد باالستيالء على عفرين ،ومثال ذلك تصريح

وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو (الوطن،موقع الكتروني.)2017:

على المستوى العملياتي ،من الواضح أن عملية "غصن الزيتون" تستهدف تحقيق التواصل

الجغرافي بين المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا ،حيث مدن أعزاز والباب وجرابلس وشمال أدلب،
وذلك عبر ضم حلقة وصل مهمة تتمثل في إحدى الكنتونات الثالثة في الهيكل المستقل الذي

شكله األكراد منذ عام  ،2012عبر الجمع بين المناطق التي سعى األكراد فيها إلرساء الحكم

الذاتى فيما أطلق عليه روجافا والتي تشمل عفرين والجزيرة وكوباني.وعلى مستوى التوقيت ،فإن
التحرك التركي استهدف استباق مقررات مؤتمرات جنيف وأستانا ،وما قد يتضمناه من مشروعات
سياسية بشأن حل األزمة السورية على نحو قد يضمن وضع دستور فيدرالي لمناطق تمركز

األكراد ،سيما بعد التصريحات األمريكية األخيرة بشأن التخطيط لتمركز عسكري دائم في سوريا،
والعمل على تعزيز التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية(خليل ،مجلة العرب الدولية.)2017:

فيما يتعلق بالمواقف الدولية من العملية التركية ،فعلى الرغم من حرص الواليات المتحدة

األمريكية على أال تتصاعد مظاهر التوتر في العالقات مع تركيا بسبب التدخل التركي في
مدينة عفرين ،غير أن خيارات واشنطن واضحة في هذا السياق ،وتتعلق بتوثيق الشراكة مع

المليشيات الكردية ،ولعل ذلك أهم ما أوضحه إعالن وزير الخارجية ريكس تيلرسون بشأن

استراتيجية واشنطن في سوريا ،والتي تشمل تشكيل قوة حدودية قوامها  30ألفا تتألف بشكل
أساسي من مقاتلي وحدات حماية الشعب .يمكن مالحظة أن روسيا ،التي تبسط سيطرتها على
المجال الجوي لمنطقة عفرين ،قد أذعنت للرغبة التركية في شن تلك العملية العسكرية .فقد

اضطلعت روسيا بسحب قواتها من المناطق المحتمل تضررها كما سحبت أيضا مستشاريها
العسكريين الذي يتعاونون مع قوات وحدات حماية الشعب الكردية(خليل ،مركز األهرام للدراسات

السياسية واالستراتيجية .)2017:

يرى الباحث بان المعركة في عفرين معقدة وكل طرف لديه حساباته المتداخلة ويراهن على
أنماط تحالفه وحاجة األطراف األخرى إلى تبنيه مقاربات تستجيب لمصالحه .بيد أن سياق
التصعيد التركي ال ينفصل عن تصاعد أدوار تيارات اليمين القومي على الساحة التركية وتنامي

القلق من السياسات األمريكية في اإلقليم ،وهو ما يشكل هواجس تدفع تركيا إلى تبني مقاربات
تنبني على توظيف األدوات الخشنة ،وذلك في سياق تحاول روسيا توظيفه ،ليساهم من ناحية
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في إبعاد تركيا عن حلفائها التقليدين في الغرب ،ومن ناحية أخرى تستهدف منه تعزيز مواقع

النظام السوري في مواجهة حلفاء واشنطن من األكراد.

سابعا :تنظيم الدولة "داعش" والعالقات الروسية التركية
تتبع تركيا سياسة متعددة األبعاد في مكافحة تنظيم "داعش"  ،الذي بدأ بتشكيل خطر على

تركيا اعتبا ار من استيالئه على مدينة الموصل العراقية واختطافه  49موظفا كانوا يعملون في

القنصلية التركية بالمدينة ،وخالل السنوات الالحقة ،أخذ تهديد التنظيم ينتقل من الخارج إلى

مركز ثانيا له بعد سوريا والعراق.رغم
ا
الداخل التركي ،ال سيما أن التنظيم يرغب في جعل تركيا

أن معظم المخاطر األمنية التي يشكلها التنظيم على تركيا ناجمة عن القرب الجغرافي ،إال أن

ذلك ليس العامل الوحيد في ذلك التهديد ،فإلى جانب العامل الجغرافي يرى التنظيم أن تركيا
تقف حجرة عثرة أمام دخول المقاتلين األجانب إلى األراضي السورية ،إضافة إلى ذلك فإن
المقاتلين األجانب الموجودين داخل األراضي السورية ،يعتبرون تركيا المنفذ الوحيد للعودة من

خاللها إلى بلدانهم ،لذا فإن لداعش استراتيجية ذات بعدين عسكري وسياسي ،تجاه

تركيا(العربية،موقع الكتروني.)2016:

يبدو إن تركيا وأثر تعرضها لضغوط دولية ووسط اتهامات تالحقها بالتساهل مع الجهاديين،
قررت تعزيز دورها في الحرب ضد داعش بعدما ادركت الخطر الذي يشكله على امنها .حيث

عملت االجهزة االمنية على اعتقل عشرات المقاتلين من تنظيم داعش والمتعاطفين معه ،في
واحدة من اهم عمليات المداهمة منذ سيطرة التنظيم المتطرف على مناطق واسعة في سوريا

والعراق .وواجهت تركيا اتهامات بانها تقف متفرجة امام تقدم تنظيم الدولة االسالمية حتى انها

تتواطأ س ار معه ،وهو امر طالما نفته انقرة .ويرى محللون ان السلطات التركية ادركت بشكل

واضح التهديد الذي يمثله التنظيم عليها.وفي الوقت ذاته لن تصل انقرة الى مسعاها لمنع االكراد
 ،من انشاء منطقة حكم ذاتي هناك اال اذا دعمت التحالف العسكري الذي تقوده الواليات

المتحدة ضد الجهاديين(باكير.)25:2015،

أما الموقف الروسي من داعش حيث كان على لسان وزير الخارجية الروسى “سيرجي الفروف”
امام االمم المتحدة ان االهداف من التدخل العسكرى الروسي فى سوريا تشبه أهداف التحالف

الدولى من التدخل الدولى فى سوريا حيث تهدف روسيا فى المقام االول لمكافحة ارهاب تنظيم

داعش و القضاء عليه  ،و تستهدف روسيا باألساس مستودعات األسلحة الخاصة بداعش،
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و برر “الفروف” االمر بان روسيا ترفض محاربة االرهاب من خالل تحالف غير شرعي النه
يتصرف دون ق اررات من مجلس األمن(محمود.)66:2016،

لقد تزامن مع توجيه روسيا ضربات عسكرية الى داعش فى سوريا و تكوين تحالف بينها و بين
الجانب اإليرانى و العراقي و السوري مع تكوين تحالف جولى بقيادة الواليات المتحدة  ،و ما

يبدو على ساحة األحداث لنا هو ان التحالف الروسي فى تعارض تام مع توجهات التحالف

االمريكي بالرغم من ان كالهما يحمل شعار الحرب على االرهاب  ،و ما ينطوي عليه االمر
هو فى الواقع خلق بيئة افضل لتنامى االرهاب و ليس مكافحته  ،حيث ان قوي كبري بحجم
دول التحالف و بحجم روسيا و ايران عندما تضع نفسها فى مواجهة تنظيم ارهابى فان ذلك

يعطي انطباع للجميع بقوة خارقة لهذا التنظيم  ،باالضافة الى كون التنظيم استغل بالفعل فشل

الدول الكبرى فى القضاء عليه ليروج لنفسه و لمدى قوته و سيطرته على االمور فى سوريا و

كذلك فى العراق  ،و قد اكد ذلك “تونى بلير” رئيس الوزراء البريطانى و كذلك “بيرنى ساندرز”
السيناتور و المرشح المحتمل لالنتخابات الرئاسية االمريكية ،اال ان هذا ال يعنى باى حال من

االحوال مسئولية القوى الكبرى التامة فى ظهور االرهاب و الفكر المتطرف بل ان الكل قد اجمع

على وجود عوامل داخلية اصيلة كانت السبب فى ذلك و ساعدتها العوامل الخارجية(عبد

المجيد.)55:2016،

يرى الباحث بان تنظيم داعش ال يهدد سوريا والعراق فحسب بل يهدد المنطقة ككل  ،و خاصة
روسيا بوصفها دولة هامة و كبري و شريك اقليمي فعال فى المنطقة  ،خاصة بعد اعالن

التنظيم استهدافه لروسيا ،و يزداد االمر سوءا بسبب هجرة اعداد كبيرة من التنظيم لالستقرار فى

االراضي االفغانية المجاورة نسبيا لروسيا المهددة بال شك المنها القومي  ،حيث كانت سوريا
هي الدولة التى نشا فيها هذا التنظيم و انتشر بدوره الى البالد المجاورة،حيث تتخذ تركيا تدابير

صارمة تجاه أهداف داعش في المناطق المتاخمة لحدودها مع سوريا ،حيث تعتبر تركيا واحدة
من أهم الدول التي تعمل على مكافحة التنظيمات اإلرهابية على الصعيدين المحلي واإلقليمي.

والى جانب ذلك ،ال بد من قيام جميع الالعبين الدوليين بالوفاء بالتزاماتهم وتطبيق إستراتيجية
شاملة على المديين القريب والمتوسط ،للتمكن من مكافحة اإلرهاب بشكل فعال وتحقيق نتائج
ملموسة ،كما ال بد من التأكيد على حتمية زيادة التعاون االستراتيجي واالستخباري بين البلدان

األوروبية وتركيا ،وزيادة التعاون بين تركيا والتحالف الدولي وتنفيذهما غارات مشتركة ،وبذلك
فقط ستكون مكافحة تنظيم داعش داخل وخارج تركيا مثمرة بشكل تام.
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يتضح مما سبق :أن خطوات التقارب التركي الروسي تدور في المقام األول حول المصالح

المشتركة المباشرة وفي مقدمتها االقتصادية ،حيث يتضح أن التوتر الذي حصل بين البلدين
عبر العقود سرعان ما يعود للتنسيق والتعاون بين البلدين؛ كون البلدين بحاجة للتعاون بينهم في

ظل الهيمنة األمريكية على المنطقة ،وهذا الحاصل اآلن بعد عقد مؤتمر جمع بين الرئيس
التركي والروسي في عام 2017م وان تأثير مقتل السفير الروسي في انقرة واسقاط الطائرة
الروسية في تركيا أدي الى زيادة التوتر بين الطرفين لكن تركيا استخدمت الدبلومسية في اخراج

تركيا من هذا المأزق الكبير وعودة العالقات بين البلدين خاصة بعد االنقالب الفاشل في تركيا

عام  2016ضد الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية،وبخصوص مؤتمر االستانة وجنيف
الذي جمع االطراف من روسيا وتركيا وايران ،من أجل العمل على انهاء األزمة السورية حيث
التعاون بين روسيا وتركيا من اجل انهاء هذا الملف المعقد الذي كان سبب في زيادة التوتر
بين البلدين في فترة من الفترات.

المبحث الرابع
قضايا التقارب الروسي التركي
المقدمة:
تطور ملموسا؛ فعلى الرغم من إرث
ا
تشهد العالقات الروسية التركية في الفترة الحالية
النزاع والمواجهة والتنافس بينهما خاصة في ظل األزمة السورية ،شكلت الظروف االقتصادية
والمتغيرات السياسية التي شهدتها الدولتان في بداية القرن الحالي فرصة إلعادة النظر في
طبيعة عالقاتهما السابقة ،فبوصفهما دولتين كبيرتين متجاورتين ،وتتبنيان إستراتيجية جديدة
الستعادة الدور الفاعل على الساحة الدولية واحياء المكانة التاريخية فقد تطلب صعودهما
وبخاصة االقتصادي ،ضرورة تعزيز التعاون بينهما بسبب وفرة المصالح المتبادلة وتنوعها،
وبفعل تسارع انفتاح عالقات الدولتين تجاه بعضهما بالبعض.
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المطلب االول
دوافع التقارب الروسي التركي
تتسارع الخطوات في الفترة األخيرة للتقارب بين روسيا وتركيا ،فبعد حديث الرئيس الروسي
بوتين في اليونان نهاية أيار(مايو)  2016عن رغبته في تحسين العالقات بين البلدين ،شرط أن
تأتي الخطوة األولى من تركيا ،ردت هذه بتصريحات إيجابية من نائب رئيس الوزراء نعمان
الدين قورتولموش ،ومن الرئيس أردوغان نفسه ،ثم استمرت سيرورة التهدئة والتقارب برسالتي
تهنئة من أردوغان ،ورئيس وزرائه بنيالى يلدريم بالعيد القومي الروسي ،رحب بهما الكرملين
ولكن اعتبرهما غير كافية لتحسين العالقات انتظار الخطوة العملية األولى من
أنقرة(عزام.)2016،
إن الكيانات السياسية الكبرى ال تتقارب أو تتباعد على قاعدة االنعطافات الحادة ،بل على أسس
متدرجة وراسخة ،تبدأ بالتعاون وصوال إلى التكامل ،فالتحالف الوثيق .وفي هذا السياق ،ال يتردد
الرئيسان أردوغان وبوتين ،في االنطالق من الجغرافيا السياسية فبوتين يدرك أن أي زعيم روسي
يجب أن يوفر مناطق عازلة لروسيا في أوروبا الشرقية والقوقاز ،وأردوغان يدرك أن بالده يجب
أن تصبح قوة مهمة في الشرق األوسط ،من أجل كسب النفوذ في أوروبا ،وكالهما يشعر بمزيد
من عدم االرتياح من الغرب الذي يقارب كال منهما بحذر ،وينأى بنفسه عنهما .ويبدو أن
الطرفين يدركان بدقة أهمية ترميم العالقات ،ومدى استفادتهما من البراغماتية المتبادلة التي
يحتاجان إليها .إنها سياسات المصالح التي تجمع األعداء وتفرق الحلفاء (مركز حرمون
للدراسات ،موقع إلكتروني.)2017:
فالتقارب التركي الروسي أثار حفيظة إيران وقلقها ،وفي إشارة واضحة لهذا القلق في طهران،
قال الناطق باسم و ازرة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إن إيران هي التي اقترحت عقد االجتماع
الثالثي لبحث التطورات السياسية في سوريا ،في إشارة واضحة إلى التنسيق الروسي التركي في
شأن حلب ،في حين حذرت صحيفة "سياسة روز" األصولية من استبعاد إيران من أي اتفاقات
قد تحدث بين الروس واألتراك .وكانت شرطة مكافحة الشغب اإليرانية قد طوقت السفارة التركية
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التي تقع وسط العاصمة طهران تحسبا لتظاهرة دعت إليها أوساط متشددة للتنديد بالدور التركي
المؤيد للحركات اإلرهابية علی حد وصفها .من جهتها نفت تركيا  ،إبرام أي صفقة سرية مع
روسيا حول مستقبل سورية ،قبيل اجتماع وزاري مهم يشمل إيران ،على رغم تحسن التعاون
الذي أفضى إلى اتفاق حول عمليات إجالء من حلب ).القطب ،مركز الشرق العربي.)2016:
أواًل :دوافع تقارب روسيا من تركيا :تعتمد روسيا في جهودها النهضوية خاصة في االقتصاد
للتعامل مع الشركاء المستقلين األقوياء ذوي االقتصاديات الضخمة مثل :ألمانيا وفرنسا
والصين .ومع امتالك تركيا إمكانات استراتيجية ضخمة وتقدمها في المجال االقتصادي عالميا،
جعل روسيا تغير نظرتها التاريخية القديمة أي إلى مجرد ارتباطها بالغرب ،بل أصبحت تركيا
شريكا تجارىا وجيوستراتيجيا خاصة لكونها دولة مجاورة ولذلك هناك دوافع تحرك روسيا اتجاه
هذا التقارب مع تركيا منها:
.1مواجهة المخاطر اًلقتصادية:
مر االقتصاد الروسي بفترة صعبة بفعل العقوبات الغربية الصارمة بعد أزمة أوكرانيا ،وقد فاقم
انخفاض أسعار النفط مشاكلها االقتصادية بوصفها أكبر المنتجين في العالم ،وتعتمد مواردها
على أسعاره المرتفعة بشكل أساسي ،وفي ظل هذه الظروف تتطلع روسيا إلى تركيا كشريك
اقتصادي قد يساهم في إعادة التوازن لالقتصاد الروسي في ما بعد العقوبات األوروبية ،ويبدو
أن زيارة بوتين إلى تركيا جاءت بوصفها إحدى الخطوات المهمة لمواجهة أزمات روسيا
المتالحقة التي أثقلت كاهلها المالي (قدورة.)6:2015 ،
وبسبب العقوبات التي يفرضها األمريكيون والغرب عليها بسبب األزمة في أوكرانيا ستكبدها
خسائر تبلغ نحو  40مليار دوالر ،حيث أعلن وزير المالية الروسي إننا نخسر نحو  40مليار
دوالر سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية ،كما تخسر من  90إلى  100مليار دوالر أخرى
بسبب تدني أسعار النفط بحوالي )( (30%إرم ،موقع إلكتروني )2014:كما تراجعت
احتياطيات النقد األجنبي في روسيا نحو ( )100مليار دوالر بنهاية تشرين األول (أكتوبر)
 2014لتصل إلى ( )428.6مليار دوالر ،مقابل ( )524.3مليار دوالر في نفس الشهر من
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العام  ،2014بسبب تدخل البنك المركزي بمليارات الدوالرات لدعم الروبل (جريدة الشروق
القطرية ،موقع إلكتروني.)2015:
يتضح بأن هذه األزمات تدفع روسيا إلى التركيز بشكل أكبر على التعاون الذي سيحقق نتائج
مثمرة للبلدين في مجال رئيسي وهو االقتصاد ،وهو المجال الذي تزداد فيه العالقات قوة بين
البلدين .تتطلع روسيا إلى تركيا كشريك اقتصادي قد يساهم في إعادة التوازن لالقتصاد

الروسي.

.2محاولة استقطاب تركيا وتحييدها:ركزت روسيا عبر اإلغراءات االقتصادية على استقطاب
تركيا وتحييدها على السياسات الغربية المتعلقة بروسيا مثل العقوبات أو أي سياسة احتواء
جديدة بوصف تركيا حليفا تقليديا للغرب ،لذا سعى بوتين إلى التأكيد على ذلك عبر إشادته
باستقاللية تركيا عن الغرب وتوقيعها اتفاقيات استراتيجية مع روسيا فقد قال" :نثمن اتخاذ تركيا
الق اررات المتعلقة بعالقاتها مع روسيا ،بما فيها التعاون العسكري بشكل مستقل" (قدورة،
.)7:2015
سعى الرئيس بوتين في ذلك بالتركيز على اإلغراءات االقتصادية ،وأعلن استقالل تركيا عن
الغرب  ،وتوقيعها اتفاقيات استراتيجية مع روسيا ،كما تسعى روسيا لخلق تباينات بين تركيا
وأوروبا ،وكذلك الدوافع الجيوبولتيكية  ،وربط المصالح التركية في مجاالت إستراتيجية كالفضاء
والطاقة النووية واالقتصاد والسياحة بروابط وثيقة يجعل تركيا تعتمد بشكل كبير اقتصاديا
واستراتيجيا على روسيا  ،مما يجعلها غير قادرة عن التخلي عن روسيا  ،كما عامل تأثير
روسي داخل السياسة التركية وكذلك تسعى روسيا من خالل تعاظم المصالح مع تركيا ،للتأثير
على السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية في القضايا التي تتعلق بروسيا ونفوذها ،
خاصة في ظل تأثير الغرب على تركيا باعتبارها عضو في حلف الناتو(مصري.)60:2016،
لقد نجح هذا النهج الروسي حتى مع ألمانيا نسبيا ،فقد عملت روسيا طوال العقدين الماضيين
على فتح السوق الروسية أمام الشركات األلمانية ،حتى غدا تأثير العقوبات في روسيا ينعكس
مؤثر في سياسة ألمانيا نحو روسيا ،والتي
ا
على ألمانيا .كما أصبحت الشركات األلمانية عامال
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تميل إلى التهدئة والبحث عن حل لألزمة األوكرانية ،وتفادي الصدام ،وعدم تصعيد العقوبات
(أحمد،المركز الديمقراطي العربي.)2016:
.3التأثير في سياسات تركيا اإلقليمية :قد يؤدي تعاظم مصالح روسيا مع تركيا أيضا إلى
التأثير في السياسة الخارجية التركية في المنطقة العربية في القضايا التي تتعلق بروسيا
ونفوذها،فمثلما تؤثر الروابط الغربية في سياسة تركيا الشرق أوسطية ،بوصفها ذراعا للناتو وقوة
مركزية تعمل وتنسق مع الواليات المتحدة في هذه المنطقة ,أن الترابط االستراتيجي الذي تنسجه
روسيا مع تركيا عبر اختراق البنية المعرفية والتقنية واالقتصادية والطاقة  ،وجعلها معتمدة إلى
درجة كبيرة على هذه العالقات قد تؤثر بالضرورة في سياساتها الخارجية ،مثلما أثرت هذه
العالقات فعليا في موقف تركيا من أزمة أوكرانيا (أوغلو.)633:2012 ،
ثانيا :دوافع تقارب تركيا مع روسيا
ا
سعت تركيا من تطوير شراكتها الحالية مع روسيا إلى تحقيق أهداف استراتيجية على الصعد
الدولية واإلقليمية والمحلية ،منها:
كثير من أصوات األتراك في
.1المكانة االقتصادية العالمية :قد حاز حزب الحرية والعدالة على ا
االنتخابات المتتالية على أساس التنمية االقتصادية ،وتحقيق أهداف استراتيجيته المتعلقة بعام
 2023والطامحة إلى وصول تركيا للمرتبة العاشرة عالميا ،بحيث يصبح حجم اقتصادها
تريليوني دوالر ،وصادراتها ( )500مليار دوالر ،ودخل الفرد فيها ( )25ألف دوالر
(الفقيه.)2016،
وتعد روسيا هي الخيار األمثل لتحقيق هذه التنمية االقتصادية والوصول لهذا الهدف ،حيث
يزداد حجم التبادل السلعي بين البلدين من سنة إلى أخرى .وقد بلغ الحجم عام  ،2014قيمة
 11مليار دوالر .أما في عام  2008فبلغ قيمة قياسية قدرها ( )33.8مليار دوالر .ويسعى
البلدان إلى تطوير حجم التبادل التجاري بينهما ليصل مستواه في األعوام القادمة إلى مائة مليار
دوالر بدال من  40مليار ،وبناء مصارف روسية في أنقرة ،وتطوير خطوط النفط والغاز اآلتية
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من روسيا نحو أوروبا عن طريق تركيا ،والتي تعتمد على البترول والغاز الروسيين بالدرجة
األولى ،فالشركات التركية التي تعمل في روسيا تصل إلى أكثر من ( )140ألف شركة ،ويصل
حجم زوار تركيا من السواح الروس إلى أكثر من ( )5ماليين سائح سنويا .ويذكر أن الشراكة
االقتصادية بين البلدين تعززت خالل زيارة بوتين األخيرة لتركيا ،إذ اصطحب وفدا ضخما من
رجال األعمال ،ووقع الجانبان  11اتفاقية تعاون مشترك في مختلف المجاالت االقتصادية
والسياحية والثقافية ،واتفاقيات في القطاع المصرفي والصناعي والزراعي ،وصوال إلى مشروع
إنشاء محطة للطاقة النووية كما سبقت اإلشارة(طلعت.)2016،
محليا:
.2تكريس قوة حزب العدالة والتنمية
ا
يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من  2002أن تساهم المشروعات االقتصادية
الكبرى مع روسيا في تحقيق طموحاته على الصعيد السياسة الداخلية ،حيث يعمل الحزب
وحكومته على تحقيق نمو اقتصادي وظفرة سريعة وملموسة يشعر بها المواطن التركي من
التطور خاصة بعد االنقالب العسكري الفاشل ضد الحزب الحاكم عام  2016من جماعة فتح
اهلل غولن ،لذلك تسعى الحكومة لعقد عقود صناعية وزراعية وتجارية كبيرة مع روسيا وغيرها
من الدول(باكير.)25:2015،
.3تعزيز الهمية الغربية لتركيا :تساهم العالقات االستراتيجية التركية مع روسيا في تحقيق
هدفين على صعيد سياستها الغربية :تقوية وضع تركيا التفاوضي مع االتحاد األوروبي في ظل
حرمانها من عضويته ،لذلك تسعى الى زيادة قوتها االقتصادية حتى يزداد االحتياج لها ,وكذلك
توسع من شراكتها مع روسيا كبديل متاح لالتحاد األوروبي .على عكس المتوقع لم تتبع تركيا
سياسة العقوبات التي تبنتها الدول الغربية ضد روسيا بعد األزمة األوكرانية ،بل اتجهت إلى
توسيع العالقات معها ,وقد استفادت تركيا وحظيت بحصة كبيرة من األسواق الروسية ومن
ناحية أخرى زادت الحاجة األمنية الغربية لتركيا وأهمية التعاون العسكري معها (قدورة،
.)11:2015
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.4تصحيح الخلل في التوازن اإلقليمي :تتمثل في مقدرة القيادة السياسية على التعامل مع
النظام العالمي الجديد  ،فمنذ انتهاء الحرب الباردة وبعد احتالل العراق عام  2003وما حصل
من تغير فيه السيما إضعاف قدرته العسكرية والسياسية واالقتصادية فقد شكل هذا الحدث واقعا
متغير رئيسا في جيو سياسية المنطقة ،األمر الذي أتاح للقوى اإلقليمية الساعية إلى تحقيق دور
ا
إقليمي معترف به ،وما يرتبط من تأثير هذه المساعي اإلقليمية يأتي في سياق االنقسام والصراع
بين مختلف القوي اإلقليمية للسيطرة على المنطقة غير المستقرة والمعقدة بسبب التدخالت
اإلقليمية والدولية(الرحاحلة)79:2014،
سعت تركيا إلى تحقيق مصالح تركيا الوطنية ،ولهذا سعت لتحسين عالقاتها مع الدول الغربية
وحاوالت االنضمام إلى االتحاد األـوروبي عام  ،2005إال إنها لم تنجح في ذلك ،وتسعى تركيا
من خالل عالقاتها مع الغرب إلى تقليل دور إي ارن في المنطقة ،لذلك يسود التوتر العالقات بين
البلدين بسبب انتقاد إيران لسياسة تركيا الخارجية (الشرقاوي)12:2012 ،
سعت تركيا للعمل من أجل الرؤية واألهداف التي طمحت لها تركيا ،دفعتها لالنخراط في كل
قضايا الشرق األوسط ،مما كان له األثر البالغ في الولوج في العمق االستراتيجي لها في تلك
البلدان ،فمن التجارب الكثيرة التي خاضتها تركيا سواء على األصعدة السياسية أو االقتصادية
دور فيما ُعرف في "الحراكات
أو الثقافية وغيرها من المستويات ،كان لتركيا الالعب االقليمي ا

العربية" وان كان ذا قوة مختلفة حسب طبيعة كل بلد من تلك البلدان التي اجتاحتها تلك
الحراكات ،وذلك انطالقا من المصالح التي كانت تربطها مع هذه الدولة أو تلك ,ولذا كان من

اختبار
ا
الطبيعي أن يختلف التدخل التركي حسب ذلك التوجه ،ولهذا فإن تلك الثورات شكلت
وتحديا لمنطلقات ومبادئ السياسة الخارجية التركية بعد اعتالء حزب العدالة والتنمية سدة الحكم
في تركيا ومنذ عام  2002وما رافق ذلك من تغييرات في المنطقة لربما ساهمت في نجاح
التجربة التركية في هذه المنطقة الحيوية في العالم ،ولصالح أهدافها وسياساتها وانتقالها من
حالة انتظار الرد إلى المباشرة بالفعل بسبب الكثافة االستثمارية لتلك المناطق من قبل القائمين
تعبير عن
ا
على شؤون السياسة الخارجية التركية ،ولهذا كانت السياسة الخارجية التركية

138

محاوالت التوفيق بين االنتماء اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط من جهة ،ومن جهة أخرى
العالقات مع الغرب وال سيما مع الواليات المتحدة بشكل خاص(الحيدري.)156:2011،
تمثلت معادلة السياسة الخارجية التركية الجديدة بمرتكزات يتبناها حزب العدالة والتنمية تقوم
على مقومات القوة التركية المتمثلة في الموقع االستراتيجي بين الشرق والغرب واإلرث
الحضاري ،والقوة العسكرية واالقتصاد المتنامي ،مع العمل على فتح القنوات الدبلوماسية
والسياسية بمختلف الجهات ،واقامة عالقات إيجابية مع من كانوا يعتبرون خصوم األمس إن
هذه المعادلة لم تكن مجرد قراءة سياسية أو عسكرية لتوازنات القوة بل كانت دخوال في عمق
المجال الحيوي لتركيا على الصعيد الجغرافي والحضاري والتاريخي ,فضال عن الحسابات
السياسية واالقتصادية(ملكاوي.)79:2013،
سعت تركيا لتصبح المركز اإلقليمي لنقل الغاز الطبيعي والنفط من الدول النفطية األساسية في
الشرق إلى أوروبا .حيث تزود روسيا تركيا بأكثر من ) (70%الغاز المستورد إلى تركيا ،وقد
بنت روسيا خط أنابيب خاص من أجل صادراتها من الغاز إلى تركيا ،تحت البحر األسود ،فيما
بعد تم توقيع اتفاقيات مشتركة في مجال الطاقة أيضا ،وبناء على هذه االتفاقات تتحول تركيا
إلى بلد عبور رئيسي للغاز الروسي إلى أوروبا .ويقوم البلدان بمشروع مد السيل التركي للغاز
الطبيعي بأربعة خطوط ،أحدها بحجم ستة عشر مليار متر مربع ،سيمتد من روسيا إلى تركيا
مباشرة عبر البحر األسود ،ما سيوفر في أسعار الغاز الروسي المورد إلى تركيا ،والخطوط
األخرى بحجم خمسين مليار متر من تركيا إلى اليونان لتوصيل الغاز الروسي ألوروبا ,والذي
ستستفيد تركيا منه أيضا إلى لعب دور الموزع وتوفير فرص العمل وجذب األموال إليها .كما
وقعت روسيا وتركيا خالل زيارة الرئيس مدفيديف ،كذلك على مذكرة للتعاون في مجال ضمان
النقل اآلمن للنفط في منطقة البحر األسود(نيوف.)2014،
أسباب التقارب :ألسباب عدة سياسية اقتصادية واستراتيجية تريد أنقرة تحسين العالقات مع
موسكو ،واعادتها لمستواها الطبيعي ،عندما كانت الخطوط السياسية مفتوحة على أعلى
المستويات ،وكان حجم التبادل التجاري السنوي أكثر من ثالثين مليار دوالر ،ثلثيها تقريبا
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لصالح موسكو من عوائد بيع الغاز الطبيعي ألنقرة ،لذلك كانت هذه األسباب التالية سبب
التقارب:
 .1تريد أنقرة تحسين العالقات مع موسكو لتتفاهم معها مباشرة فيما يخص سوريا ،وملفات
إقليمية أخرى .وتركيا تعتقد أن عودة العالقات إلى طبيعتها واستئناف التبادل االقتصادي
سيخفف حتما حدة العداء ،ويلطف من مواقف موسكو الثأرية ،تحديدا فيما يتعلق بالكيان الكردي
شمال سوريا الذي ال ولن تقبل به أنقرة بأي حال من األحوال ،كما لن تقبل أيضا بفكرة تعويم
النظام أو االلتفاف على بيان جنيف نصا وروحا ،مع االنفتاح طبعا على جدول زمني أو عملية
سياسية مرنة (عزام ،العالقات الدولية.)2016:
 .2تشعر أنقرة أن حلف الناتو خذلها وتركها وحيدة في مواجهة روسيا في حادثة إسقاط الطائرة،
وبدا لسان الحال الغربي األمريكي تحديدا أن أنقرة أخطأت بإسقاط الطائرة ،وما كان يجب أن
تصل األمور إلى هذا الحد ،ثم طالب الحلف بعد ذلك بحل المشكلة وديا ،وتحسين العالقة،
وعدم توتيرها مع روسيا في القضية السورية تحديدا (باكير.)56:2015 ،
 .3تسعى أنقرة الستعادة السواح الروس البالغ عددهم نحو خمسة ماليين بمعزل عن السعي
الستقطاب العرب واإليرانيين أيضا ،واالقتناع أن السياحة الروسية مهمة وضخمة اقتصاديا،
واستراتيجيا.

أيضا

لجهة

تمتين

العالقات

وتقويتها

وتخفيف

حدة

العداء

بين

الجانبين(الشبوط.)325:2016،
 .4أن تركيا لديها الكثير لتكسبه من جراء تحسين عالقتها مع روسيا ،إذا وضعنا في االعتبار
تأثر السياحة التركية عقب العقوبات االقتصادية التي فرضتها عليها روسيا في 24تشرين الثاني
(نوفمبر) 2015على إثر إسقاط الطائرة الروسية .أدت التهديدات األمنية العديدة في تركيا إلى
تدهور قطاع السياحة المهم في الشهور األخيرة ،مما دفع الحكومة التركية ألخذ خطوات لتأمين
الصحة المالية لقطاع السياحة التركية وللعاملين بالسياحة والشركات السياحية .قبل االنقالب
الفاشل في  15تموز (يوليو)( 2016مركزالحريري للدراسات.)2016:
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.5تعرف موسكو أن حلف الناتو بصدد تشديد الضغوط عليها ومحاصرتها ،ومنعها من التمدد
غربا ،خاصة بعد ق ارره بنشر قوات في جمهوريات البلطيق بالتزامن مع تشغيل مشروع الدرع
الصاروخي شرق أوروبا في رومانيا وبولندا .وتبدو على يقين من استمرار الحصار والعقوبات
االقتصادية ضدها في الملف األوكراني ،وهي أي روسيا تعرف أن تركيا تتمتع بموقع
جيوسياسي مهم ،وتتمنع أو ال تريد االنخراط الجدي في السياسة الغربية ضدها ،وتأخذ مسافة
واضحة منها تحديدا فيما يخص العقوبات االقتصادية(احمد.)2016،
 .6العقوبات االقتصادية الروسية ضد تركيا أثر سلبا على االقتصاد الروسي في مجاالت
مختلفة ،حيث ارتفعت نسبة التضخم ،وارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة ،وباتت صناعة
السيارات الروسية على عتبة االنهيار تستورد مواد أولية وقطع غيار من السوق التركية ,كما
تأثر سوق المقاوالت واإلنشاءات استعدادا لكأس العالم عام  ،2018الذي تراهن عليه روسيا
لتبييض صفحتها ،وتلميع صورتها ،وتشعر بضرورة عودة الشركات كما البضائع التركية
إليها(محفوظ.)80:2015 ،
 .7تريد روسيا االطمئنان إلى حصتها من الغاز في السوق التركية ،خاصة مع تحسن العالقات
بين أنقرة وطهران ،والتطبيع المنتظر مع تل أبيب ،ووجود احتمال جدي الستيراد الغاز
اإلسرائيلي ،وحتى مد خط أنابيب لتصديره أي الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا عبر األراضي التركية
واالحتفاظ بفرص تنفيذ ما يعرف بخط أو مشروع السيل التركي الذي ينقل الغاز الروسي إلى
وسط وشرق أوروبا ،عبر األراضي التركية لضمان حصة مهمة ومعتبرة في السوق األوروبية،
كما لمنافسة مشروع تناب ينقل الغاز األذري تركيا ،وأوروبا ،أو أي مشروع محتمل مماثل بين
أنقرة وتل أبيب(عزام،العالقات الدولية.)2016:
أسباب التحول في السياسة التركية:
تعرف تركيا جغرافيا بأنها “مركز العالم” ،فموقعها هو النقطة األقرب التي تلتقي عندها القارات
الثالث التي تمثل العالم القديم جميعا إلى ما قبل اكتشاف األمريكتين .فمن حيث الجغرافيا ،تقع
تركيا عند التقاء البحار الثالثة األهم في العالم :البحر المتوسط وبحر إيجه والبحر األسود،
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وعاصمتها تسيطر على المضيق الوحيد للبحر األسود الذي ينفذ به إلى المياه الدافئة .ولطالما
كان البحر المتوسط ساحة الصراع الحضاري األهم في العالم ،كذلك فإن الذي يسيطر على
بحر إيجه الحافل بالجزر واألرخبيالت يتحكم في الطريق بين الشمال والجنوب.
ال يمكن إحصاء المشاكل التي تواجهها أنقرة داخليا ،إقليميا ،ودوليا ،وهي ال تنحصر في
الموضوع القطري الذي تعتبره رسالة سياسية لها من واشنطن ،قبل اتهامها من وزير الخارجية
اإلماراتي بالتدخل في الشوؤن الخليجية واإلشارة إلى دعمها اإلرهاب .وكانت سعودية قد عبرت
عن عدم رضاها عن خطوة تركيا إرسال جنود أتراك الى القاعدة التركية في الدوحة فاعتقلت
اثنين من المراسلين من الشبكة التركية «تي ار تي» العالمية المملوكة للدولة التركية ،أثناء
تغطيتهما زيارة وزير الخارجية جافوز اوغلو الى السعودية  ،لكن تم إطالق سراحهما الحقا،
وتؤشر هذه الخطوة الى رفض السعودية الوساطة واعتبارها تدخال في شؤون البيت الخليجي.
اتضحت الصورة أكثر عندما قدمت الئحة شروط الى قطر من أجل تنفيذها تتضمن بنودا تعني
في طياتها فك عرى العالقة السياسية وااليديولوجية والعسكرية بين قطر وتركيا(رزق ،موقع
البناء.)2017:
على الرغم من السياسات اإلصالحية قانونينا وسياسيا واقتصاديا التي تبناها رئيس الوزراء
التركي السابق والرئيس الحالي ،رجب طيب أردوغان ،غير أن ثمة توجها تصاعد بمرور الوقت
للسيطرة على مختلف مؤسسات الدولة ،وقد استفاد الحزب في ذلك من ضعف أحزاب
المعارضة ،والسيطرة على قطاعات واسعة من وسائل اإلعالم عبر إستراتيجية "الثواب والعقاب"،
ومن خالل التحكم في المجموعات المنظمة لرجال األعمال بواسطة اتباع اإلستراتيجية ذاتها من
"التضييق والمنح".والتقدم االقتصادي الذي شهدته تركيا خالل سنوات حكم حزب العدالة
والتنمية ،غير أن ثمة مشكالت باتت ترتبط بتراجع معدالت النمو ،وتصاعد معدالت التضخم،
وتراجع قيمة العملة التركية ،بسبب االضطرابات السياسية ،هذا باإلضافة إلى تنامي معدالت
الفساد في تركيا ،وظهور مساحات واسعة للنقاش في المجال العام حول موضوعات من قبيل
سيارة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وطائرته الخاصة وتكلفة القصر الجديد غير
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المرخص والمسمى بـ"القصر األبيض" والتي بلغت عدد غرفه نحو  1150غرفة(خليل،المركز
العربي للبحوث والدراسات.)2015:
شهد ت تركيا صراعا عنيفا استمر قرابة العام ونصف العام في الفترة ما بين يونيو  2011حتى
ديسمبر  .2013فبعدما باءت مفاوضات "أوسلو" بالفشل ،ووصلت إلى طريق مسدود تلك
المفاوضات التي جرت بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني ،عندما
أوعز رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان لرئيس
المخابرات التركي هاكان فيدان بالتفاوض مع عبد اللـه أوجالن ،زعيم حزب العمال الكردستاني
ومفوضين عن الحزب ،رغبة في رأب الصدع لمواجهة األزمة السياسية الداخلية بما جعل األزمة
الكردية تدخل دوامة جديدة من العنف ،وبدأت تتشكل معضلة سياسية في البالد .وارتفعت حدة
التوتر السياسي بسبب االشتباكات العنيفة واالعتقاالت الجماعية ،األمر الذي أفضى إلى أن
تسود حالة عامة سيئة ،في ظل غضب عارم أوشك على االنفجار ،خصوص ـا فيما بين قاطني
محافظة ديار بكر أو ما يجاورها من المحافظات األخرى ذات األغلبية الكردية في المنطقة في
األشهر األخيرة(باكير.)25:2013،
انعكست األزمة السورية ورمت بظاللها على الحياة التركية الداخلية بسبب ترابط الملفات في
الدول المجاورة وقدرة النظام السوري من استخدامها وتحريكها بوجه الدول المجاورة والتي كان
يهدد بها وأنه سوف يشعل المنطقة بكاملها بحال تعرض نظام دمشق للخطر .تركيا تشعر
بخطر األزمة السورية أكثر من أي وقت مضى.
مما ال شك فيه أن مقتل السفير الروسي بتركيا سبب تخوفا في تركيا وروسيا على حد سواء.
ولكن اغتياله لم يؤد إلى نشوب أزمة جديدة في العالقات الثنائية بين البلدين كما كان يخشى
البعض بل بالعكس ،استخدم الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين الخطاب ذاته ،فقد وصفا
عملية القتل بأنها "استفزاز" يستهدف تقويض العالقات بين البلدين ،وأكدا أن هذا المسعى لن
ينجح أبدا في نيل مبتغاه( .باكير.)2015،
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عاد التوتر مع الغرب بعد محاولة االنقالب العسكري الفاشلة في تركيا ،وق اررات الحكومة التركية
الالحقة بتبني سياسات مناهضة للغرب والواليات المتحدة ،لتعزيز المصالح السياسية التركية في
 15تموز(يوليو) ،2016حاول فصيل من القوات المسلحة التركية إسقاط حزب العدالة والتنمية
الحاكم واعالن األحكام العرفية ،فشل االنقالب ،وأحد تداعياته أن حزب العدالة والتنمية وجزء
كبير من المجتمع التركي يلقون باللوم على الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،لعدم إظهار
التضامن الكافي مع تركيا .فقد ادعت الحكومة التركية بأن االنقالب كان بتخطيط من فتح اهلل
جولن ،وهو إمام تركي يعيش في منفى اختياري في والية بنسلفانيا األمريكية ،وتطالب تركيا
الواليات المتحدة بتسليمه ،حثت الواليات المتحدة الحكومة التركية على تقديم األدلة التي تربط
جولن بمخطط االنقالب ،وذلك تمشيا مع قانون السابقة القضائية ،وشروط معاهدة تسليم
المجرمين الثنائية مع تركيا حتى تاريخه لم يتم تسليم جولن(مركز الحريري للدراسات.)2016:
إن محاولة االنقالب الفاشلة منتصف تموز( يوليو) 2016هزت االقتصاد التركي  ،مما أدى
إلى تدهور قيمة الليرة ،وتباطأ قدوم السائحين وأفقرت الفنادق والسواحل ،ويتوقع أن تبلغ الخسارة
في هذا القطاع نحو( )8مليار دوالر أمريكي ،مهددة النمو االقتصادي المتحقق قبل سنوات،
وفي حال تدهور الوضع أكثر فإن االنعكاسات يمكن أن تصبح أخطر وتهدد االستقرار المالي
لتركيا ،وسجلت تركيا نموا بلغ (  )% 4في سنة  ،2015وارتفع مستوى عيش األتراك بشكل
متواصل منذ بداية األلفية الثالثة مع تولي أردوغان السلطة سنة  ،2002ويبلغ الدين العام لتركيا
ثلث إجمالي ناتجها المحلي ،ووجهت محاولة االنقالب الفاشلة لإلطاحة بحكومة أردوغان في
تركيا ضربة قاسية لالقتصاد ،على الرغم من فشل المحاولة (الشبوط.)30:2016،
يتضح بان أنقرة ترغب في صياغة إستراتيجية مشتركة مناهضة لألكراد في العراق وسوريا من
جهتها ،بدأت طهران فجأة في إصدار تصريحات تهاجم فيها وحدات حماية الشعب ،كما لم

تفعل من قبل .وانتقدت كل من أنقرة وطهران استفتاء استقالل أكراد العراق والذي تم إجراؤه،

محذرة من أن تثير حرية أكراد العراق موجة انفصالية مزعزعة لالستقرار تضرب الشرق األوسط
بأكمله ،وهو نهج ال يثير الدهشة (مركز الجزيرة للدراسات.)2016:
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يتضح مما سبق بأن تركيا تعرضت للعديد من االزمات الداخلية والخاريجة خاصة قبل

االنقالب الفاشل ضد نظام الرئيس اردوغان،حيث تواجه تركيا تضخيم في عملتها التي تراجعت
أمام الدوالر األمريكي كما أنها تواجه أزمة الغاز في بحر إيجه الذين عقد بين قبرص واليونان

واسرائيل دون التعاون والتنسيق مع تركيا،ومخاوف تركيا من أقامة فدرالية كردية في المنطقة
لتشجيع أكراد تركيا على نفس المطلب،وتأثير األزمة السورية على تركيا حيث عملت تركيا
بتدخل المباشر في سوريا من خالل عملية درع الفرات وعلمية غصن الزيتون لمواجهة االكراد
في سوريا لحماية تركيا من التهديد المنها القومي.
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الفصل الخامس
استشراف مستقبل العالقات الروسية التركية تجاه الزمة السورية
اواًل :مستقبل العالقات الروسية التركية
ثانيا :مستقبل الزمة السورية
ا
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الفصل الخامس
استشراف مستقبل العالقات التركية الروسية تجاه الزمة السورية
تتفهم كل من روسيا وتركيا مصالح بعضهما البعض في سورية ،فكلتا الدولتين قد تدخلت

عسكريا في األراضي السورية مدفوعتان بمصالحهما الخاصة ،حيث يستمر تواجدهم عسكريا
داخل األراضي السورية ،رغم وجود التعارض في بعض المصالح ،وال غنى لهما عن بعضهما

البعض في استمرار التنسيق باعتبار روسيا الحليف األول للنظام السوري ،وقادرة على التأثير

عليه ،مقابل قوة التأثير الكبيرة لتركيا على قوى المعارضة السورية ،وقدرتها على فرض أجندة

معينة عليها ،لذلك سيتناول هذا الفصل مستقبل العالقات الروسية التركية ومستقبل األزمة
السورية.

أواًل :مستقبل العالقات الروسية التركية
ترتكز السياسة الخارجية للدول على رؤية استراتيجية مؤسسة لدور الدولة في محيطها
الجغرافي ،وتعيين نسق حركتها الدولية واإلقليمية ،وبما يضمن لها تحقيق أكبر قدر ممكن من
مصالحها الوطنية ،وعند تطبيق هذه القاعدة النظرية على تركيا ودورها في تطبيق فكرة العمق
االستراتيجي ،والتي تذهب إلى االبتعاد النسبي عن المحاور ،واالقتراب المحسوب من قضايا

الجوار ،وتنويع التحالفات اإلقليمية والدولية ،بما يمكنها من استخدام أمثل لعمقها االستراتيجي،

دون التخلص من تحالفها مع الواليات المتحدة ،الذي جعلها ضمن رابحي الحرب الباردة ،ولكنها
تتوخى االقتراب المحسوب من األقطاب الدولية األخرى ،ومنها روسيا؛ لكي تستطيع أن تطور
دورها اإلقليمي (اللباد.)627:2016 ،

وجدت روسيا في تركيا دولة قوية ،وباألخص بقيادة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان ،وهي
بحاجة إلى صداقة دولة قوية في أوروبا ومستقلة عن المواقف األوروبية ،وال تنصاع ألوامر

أوروبا المعادية لروسيا .وقد كان االنتصار على محاولة االنقالب في  15تموز( يوليو) 2016
مؤشر حقيقيا على قوة الدولة التركية والحزب الحاكم والرئيس وتالحمه مع الشعب التركي ،وبما
ا

أن روسيا بحاجة إلى تركيا القوية ،التي تملك قرارها السياسي والعسكري ،ولو كان بدرجة أقل

من الطموحات الروسية ،بسبب ارتباطات أنقرة السياسية والعسكرية مع الغرب ،فإن روسيا
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مطالبة بأن تقوي عالقاتها بتركيا القوية أيضا ،فالسياسة الروسية ال تسعى لكسب تبعية تركيا

إليها؛ ألنها تعلم أن تركيا نفسها ال تسعى وال تقبل التبعية ألحد ،ولذلك فإن مستقبل العالقات

التركية الروسية واعد ومتزايد في النمو والقوة ،ولكنه يواجه صعوبات ينبغي لكال الدولتين
الروسية والتركية تفهمها جيدا(غول،القدس العربي.)2017:

ويرى الباحث أن مستقبل العالقات بين روسيا وتركيا مرهون بمعطيات الحاضر ،فمصالح تركيا
باتت تتمثل في التفاهم مع روسيا ،والعمل معا على حل سياسي في سوريا يحفظ مصالحها
ومصالح روسيا أيضا ،حيث إن مستقبل العالقة بين البلدين يقوم على استمرار التعاون بينهما،
وعلى التوصل لحل سياسي نتيجة المفاوضات بين النظام والمعارضة وبرعاية روسيا وتركيا
والدول األخرى ،بما يحقق توازن مصالح الطرفين ،ويدفع العالقات والتعاون بين البلدين؛ ولذا
فإن مستقبل العالقات بين البلدين يتوقف إلى حد كبير على مخرجات حل األزمة السورية،
خصوص ا في ظل تزايد مساحة التوافق بين البلدين فيما يتعلق بالملف السوري ،مقابل تزايد حدة
التناقضات بين تركيا والواليات المتحدة وسياساتها تجاه األزمة السورية ،ودعمها وتسليحها
لألكراد السوريين ،الذين تعتبرهم تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني ،وتخوفها من دعم
الواليات المتحدة إلقامة كيان كردي مستقل على الحدود التركية ،األمر الذي تعتبره تهديدا ألمنها
القومي ،إلى جانب الموقف األمريكي واألوروبي الملتبس من محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا،
ورفض الواليات المتحدة تسليم المعارض فتح اهلل غولن ،الذي تُحمله أنقرة المسئولية عن محاولة
االنقالب.
ثانيا :مستقبل الزمة السورية
ا
نظر لحالة التشابك والتقاطع بين
ا
إن األزمة السورية تبدو مفتوحة على جميع االحتماالت؛
مدخالتها ومخرجاتها ،حيث إن األزمة السورية بدأت داخليا ثم أخذت أبعادا إقليمية ودولية؛
لذلك لن تقتصر مخرجات األزمة على الداخل إنما سوف يتغير معها المشهد اإلقليمي ,فالبعض
يرى أن النظام لم تعد له شرعية أخالقية أو سياسية داخل سوريا ،خصوصا بعد أن فقد القدرة
على إدارة شؤون الدولة والسيطرة على الحدود واألمن ،كما أنه لم يعد شريكا دبلوماسيا مع
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معظم األطراف اإلقليمية والدولية التي كان يرتبط معها بعالقات دبلوماسية وسياسية قبيل
األزمة(أبو مصطفى.)186:2015،
إن الدعم الروسي السياسي والعسكري للنظام السوري جعله الطرف األقوى ميدانيا في معادلة
الصراع الداخلي ،وأن هذا الدعم سيتواصل إلى حين التوصل لحل سياسي لألزمة ،يكون النظام
دور رئيسيا
السوري أحد أركانها الرئيسية .وفي كال الحالتين ،من المرجح أن تلعب تركيا وروسيا ا
في تحديد مستقبل األزمة السورية ،خصوصا في حال استمرار التفاهم والعمل معا على إيجاد
حل سياسي متوازن في سوريا يحفظ مصالح البلدين.
لذا يرى الباحث بأن هناك ثالثة سيناريوهات محتملة لألزمة السورية وهي كالتالي:
.1سيناريو الالحسم"اًلستمرار" :إن الحديث عن نصر كامل ألحد الطرفين المتصارعين مسألة
غير ممكنة في المستقبل القريب ،فثنائية الكر والفر بين جنود النظام السوري وحلفاءه ومقاتلي

المعارضة المسلحة هو العنوان األبرز ،من خالل دخول النظام لبعض المناطق وتراجعه من

مناطق أخرى ,والعكس بالنسبة للمعارضة المسلحة،هذا الوضع سيزيد من ضبابية الرؤية في
الفترة المقبلة ،ومن تعقيد المشهد العسكري والسياسي (بوزيدي.)153:2014،

حيث إن استمرار مفاوضات جنيف لفترة طويلة قد تزيد عن مدة عام  ،ودورانها في فلك القضايا
اإلجرائية دون إحراز أي تقدم ملموس بشأن القضايا الجوهرية ،خاصة فيما يتعلق بمصير

الرئيس السوري وشكل وطبيعة المرحلة االنتقالية ،كذلك استمرار الهدنة مع بعض الخروقات من
الجانبين ،لكن مع الحفاظ عليها في ظل معاناة وانهاك أطرافها من الحرب ،واتفاق األطراف
الخارجية على اإلبقاء عليها ومراقبتها(أحمد.)2016،

إن استمرار تشدد مواقف روسيا وأمريكا تجاه األزمة السورية سيؤدي حسب هذا السيناريو إلى

غرق سوريا في حرب طويلة ،بحيث ال ينجح أي طرف من األطراف في تحقيق نقطة تحطيم

التعادل ،وعندما يحتمل أن يبقى الوضع الراهن كما هو عليه ،بحيث تستمر األزمة بين النظام
والمعارضة ،ويحتفظ كل منهما بمناطق المسيطر عليها.
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يرى الباحث أن استمرار األمر على ما هو عليه ،وبقاء األسد في الحكم ،يعتمد إلى حد كبير

على بقاء الدعم الروسي واإليراني لنظامه ،في ظل تمسك المعارضة بموقفها الرافض للحل
السلمي وفي ظل بقاء األسد في سدة الحكم ،مقابل عجزها عن حسم المعركة مع النظام في
الميدان عسكريا .ومرهون أيضا باستمرار التوازن الدقيق لموقف الدول الكبرى من األزمة،
وخصوصا الواليات المتحدة  ،وتداعيات هذا السيناريو أنه يعني استمرار األزمة على حالها دون
حسم سياسي أو عسكري ،وعلى هذا استمرار معاناة الشعب السوري.

.2الحل السلمي لألزمة :يقدم هذا السيناريو افتراض توصل أطراف النزاع لحل األزمة السورية،
من خالل المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة بمختلف ألوانها ،حيث في ظل االزمة
السورية انعقد في حزيران (يونيو) عام  2012لقاء جنيف بين الدول الخمس الدائمة العضوية
في مجلس األمن للبحث عن صيغة مخرج من األزمة ،وقد كان واضحا من سياق النقاش أن
المجتمعين ينتظمون في تيارين متعاكسين ،حيث سعى تيار(أميركا وفرنسا وبريطانيا) إلى إقناع
التيار الثاني (روسيا والصين) ،للعمل بخطة تلتف على الفشل الغربي في سوريا ،وتؤدي إلى
تحقيق الهدف االستراتيجي للعدوان عليها وعلى مراحل تنتهي بإعطاء أميركا ما تريد من معاقبة
النظام الذي قال لها ال ،وتسبب مع حلفائه بأفشال سعيها إلى إعادة صياغة المنطقة من منظور
مصالحها .وابتدعت في هذا اللقاء صيغة "المرحلة االنتقالية" و"الحكومة االنتقالية" حيث
تضمنها إعالن جنيف  30حزيران (ينوينو)  ، 2012وسارعت هيالري كلنتون إلعالن انتصارها
وتقديم تفسيرها للعبارة على أساس أنها تضمن االنتقال من نظام يرأسه الرئيس بشار األسد إلى
نظام ال يكون فيه للرئيس دور أو وجود ،ولكن الروس الذين يعلمون جيدا إن مثل هذا التفسير
ال يمكن أن يقبل لدى سوريا؛ ألنه يشكل انتهاكا لسيادتها وقرارها المستقل ،ويعيدها إلى مرحلة
االنتداب أو االستعمار ،سارع على لسان سيرغي الفروف إلى نفي هذا التأويل والتفسير ورفض
القبول مجددا بما تريده الواليات المتحدةا ،ورفض السقوط في الخديعة(حطيطـ ،مجلة كنعان
الفصلية.)2015:
حيث تأتي مفاوضات "جنيف  "4التي انطلقت في  23شباط (فبراير)  ،2017لتبعث على

األمل في إمكانية اقتراب الحل السياسي لألزمة السورية ،ألنه للمرة األولى خالل ثالث سنوات
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يجتمع وفدا الحكومة والمعارضة في سوريا في مفاوضات مباشرة "وجها لوجه" ،كما تأتي هذه

الجولة الجديدة من المفاوضات على خلفية نتائج مفاوضات "أستانة  "2التي تنحو إلى تغليب
الحل السياسي على العسكري ،ولعل أبرز ذلك استمرار وقف إطالق النار المعلن عنه منذ 30

مستمر
ا
كانون األول (ديسمبر)  ،2016كأحد أهم محاور مؤتمر "أستانة  ،"2والذي ال يزال
مقارنة باتفاقات وقف إطالق نار أخرى لم تصمد إال أياما معدودة ،وذلك رغم هشاشته بسبب ما
يتخلله من اختراقات(البوابة.)2017،

يرى الباحث أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للخروج من األزمة السورية
عبر المفاوضات التي جرت في "أستانة" ،في جولتها الرابعة مؤخرا ،سعيا للعمل على وقف
إطالق النار كخطوة أولى ،وما سبقها من مفاوضات جنيف ( ،1و ،5 ،4 ،3 ،2ومفاوضات
موسكو ،ومساعي مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا دي ميستوار إلى مباحثات جنيف (،)8

بحضور أطراف من النظام والمعارضة في ظل تجاوزات إقليمية ودولية ،للبحث عن حل سياسي

والتحضير للمرحلة االنتقالية لما بعد األسد ،إال أن المؤكد أن تلك الجهود لم ولن تفلح في التقدم
خطوة واحدة باتجاه الحل السياسي في ظل حالة االستقطاب الذي يتعارض مع مصالح الالعبين

الكبار سواء في الداخل أو الخارج السوري.
.3سيناريو التقسيم:
الكالم عن تقسيم سوريا ليس جديدا ،فمنذ عقود تُطرح مجموعة من األفكار السياسية حول
مستقبل سوريا والمنطقة ،ويتحدث المتشائمون األكثر تطرفا عن التقسيم كمخرج للنظام فيما لو
ُحشر في زاوية ،لكن ضغط العوامل الداخلية والخارجية كانت تمنع تكريس هذه الفكرة وخاصة
مع إص ارر السوريين على بقاء بلدهم كيانا موحدا ،وألن أي فكرة للتقسيم لن تفيد إال مصالح

أعداء سوريا من جهة ولن تُلبي مصالح إال فئات محلية محدودة.

ولكن أكثر السيناريوهات وضوحا ،اآلن ،هو اتجاه هذا البلد نحو مخاطر التقسيم ،حيث تبدو
مخططاته واقعية بالنسبة إلى جهات وأطراف عديدة داخل البنى السياسية الحاكمة في الغرب،
الذي يحتوي على اجتهادات متفاوتة بهذا الشأن ،تراوح بين الدعوة للتقسيم والدعوة للتفكيك ،طبقا

لمصالح هذا الطرف أو ذاك .والمقصود بالتفكيك هنا هو إضعاف الحكومة بإعطاء صالحيات
متزايدة للمناطق الداعية إلى االنفصال ،وتشجيع هذه الدعاوى ،مع العمل على ترسيخ
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االضطرابات ،كما حصل في دول أخرى ،مثل العراق والسودان والصومال .ولعل أخطر ما

ُيطرح في هذا المجال التقسيم الطائفي الذي قد يرى فيه بعض األطراف المتصارعة خطة بديلة،
بعد أن أحس بحتمية خسارته لحكم سوريا مجتمعة (سالم ،الخليج العربي.)2017:
ويتهم البعض النظام الحاكم بالميل إلى هذا السيناريو ،زاعمين أن تنازله لألكراد والسماح لهم
باالنفصال ،وحكم أراضيهم بأنفسهم ،يأتي ضمن خطة مدعومة غربيا وأمريكيا عبر تقسيم سوريا
إلى دولة األكراد في الشمال ،ودولة للعلويين في الساحل ،ودولة للدروز في السويداء ،ودولة

للسنة في باقي المحافظات السورية .وسيناريو التقسيم في سوريا ،سواء كان على أساس طائفي

أو عرقي أو سياسي ،يقضي بتقسيم سوريا إلى أربعة أقسام (أبو سعدة.)2017:12 ،6،

أ .قسم تابع للنظام :ويمتد من درعا جنوبا إلى دمشق العاصمة إلى ساحل البحر األبيض
المتوسط.
ب .قسم تابع للمعارضة :وتسيطر عليه فصائل الجيش الحر وجبهة النصرة ،ويشمل ريف حلب
وادلب وأجزاء من حلب ،وصوال إلى الحدود التركية.

ج .قسم تابع لتنظيم «داعش» :في الرقة وأجزاء من ريف حلب ،وصوال للحدود العراقية.
د .قسم تابع لألكراد في شمال شرق سوريا.
يرى الباحث بأن الخاسر األكبر في حال تحقق هذا السيناريو هو الشعب السوري ،وأن النظام

والمعارضة خاسرون من استمرار األزمة بكل تشابكاتها الداخلية والخارجية ،وهذا ما يجب أن
يدركه المفاوضون السوريون؛ ألن ذلك سيساهم في تفكك الدولة أكثر ،ويزيد من هجرة الالجئين
السورين ،وانتشار األسلحة.
ويرجح الباحث أنه في ظل االعتبارات والتصورات المفترضة ،وفق سيناريو التقسيم وما يمكن

أن يترتب عليها ،يجب أن تكون فكرة التقسيم مرفوضة على المستوى اإلقليمي؛ ألن تقسيم سوريا
بهذا السيناريو سيفجر المنطقة ،فتركيا ال تحتمل وجود إقليمين كرديين مستقلين أحدهما في

العراق ،واآلخر في سوريا ،هذا في حال إن لم يتصال ،ولبنان ال يحتمل وجود دولة طائفية أو

كيان طائفي على حدوده الشمالية والشرقية ،والعراق ال يحتمل كيانا كرديا سوريا يكون امتدادا
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إلقليم كردستان العراق ،كما أن األردن ال يحتمل قيام دويالت متعددة على حدوده ،وكذلك
الوضع بالنسبة إليران ،ولذلك من المتوقع أن تقف هذه الدول ضد خيار التقسيم.

ومع ذلك ،يرجح الباحث سيناريو التقسيم ،العتبارات عدة ،أولها صعوبة التوصل إلى تسوية
سلمية لألزمة في ظل استمرار النظام والمعارضة في التمسك بمطالبهما ،وثانيها انكشاف

الوضع السوري بفعل الصراع الدائر على األرض السورية بين مصالح دول كبرى دولية
واقليمية ،بما يبرر القول بأن الحرب األهلية السورية تخاض بالوكالة لحساب مصالح هذه القوى

الكبرى ،لذا فإن هذه القوى لن تتردد في دعم خيار التقسيم في حال توافقت على أنه الخيار
الذي

يحقق
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مصالحها.

النتائج والتوصيات
خاتمة الدراسة ونتائجها والتوصيات
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النتائج والتوصيات
أواًل:خاتمة الدراسة ونتائجها
تناولت الدراسة تداعيات األزمة السورية على العالقات الروسية التركية خالل الفترة
( ،)2017-2011حيث ركزت الدراسة على تطور العالقات بين البلدين ،وقد تم إجراء هذه
الدراسة في حالة من التوتر بين البلدين نتيجة مواقف كل دولة من األزمة السورية ،حيث
اتسمت هذه المرحلة بالعداء الذي ظهر مع بداية األزمة السورية ،حيث قطع كال البلدين
عالقاتهما ببعضهما البعض في هذه الفترة ،حتى وصلت العالقات في أحيان إلى إمكانية إعالن
الحرب ومن ثم الوصول لحالة من الهدوء في الفترة األخيرة.
قامت الدراسة بعرض واضح ألسباب وخلفيات األزمة السورية والمواقف اإلقليمية و الدولية ومن
األزمة السورية ،وتم مناقشة السياسة الخارجية لكل من روسيا وتركيا عبر العديد من المحددات
منها الداخلية والخارجية ،ومدى تأثير هذه المحددات بالدولتين ،حيث لكل دولة محددات داخلية
تفرض على كل نظام تحديد العالقة مع الطرف اآلخر.
ال يمكن أن تقوم الدراسة بالبحث عن العالقات بين الدولتين كروسيا وتركيا وتداعيات األزمة
السورية عليهم دون التطلع لمستقبل العالقات بينهما ،حيث إن مستقبل العالقات بين روسيا
وتركيا مرهون بمعطيات الحاضر ،فمصالح تركيا باتت تتمثل في التفاهم مع روسيا ،والعمل معا
على حل سياسي في سوريا يحفظ مصالحها ومصالح روسيا أيضا ،حيث إن مستقبل العالقة
بين البلدين يقوم على استمرار التعاون بينهما ،وعلى التوصل لحل سياسي نتيجة المفاوضات
بين النظام والمعارضة وبرعاية روسيا وتركيا والدول األخرى.
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استنتاجات الدراسة:
من خالل الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ،منها:
 .1تكتسب العالقات الروسية التركية أهمية كبيرة للبلدين ،وأن ُكال منهما لديه اإلمكانات
والموقع االستراتيجي ،ويتجاوز حضورهما اإلقليمي الحدود السياسية لكليهما ،باعتبارهما
بلدين فاعليين في العالقات الدولية الراهنة.
 .2أن تأثير األحداث في سوريا على العالقة بين البلدين سيستمر في المدى المنظور ،وأن
التعاون بين البلدين سيتواصل من أجل التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية ،بما يحقق

توازن المصالح لكال البلدين.

 .3أن العامل االقتصادي من أهم محددات العالقة بين الدولتين ،فروسيا الشريك الثاني تجاريا
لتركيا بعد ألمانيا ،باإلضافة إلى أن تركيا خامس أكبر شريك تجاري لروسيا بنسبة ))4.5%

من إجمالي التجارة الخارجية ،ويزور تركيا سنويا أكثر من  4مليون سائح روسي ،من هذه
المنطلق يمكن أن تكون سورية حلقة جديدة في سلسلة التعاون االقتصادي عبر التعاون

مستقبال في إعادة اإلعمار.

 .4تتفهم كل من روسيا وتركيا مصالح بعضهما البعض في سوريا ،فكال الدولتين قد تدخلت
عسكريا في األراضي السورية مدفوعتان بمصالحهما الخاصة.
 .5تدرك أنقرة جيدا حجم الدور الروسي ،لذا ستسعى لعدم التصادم مع الروس مرة أخرى كما
جرى سابقا ُبعيد إسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا على حدودها الجنوبية ،والتي أدت
إ لى تدهور عالقات البلدين بشكل كبير ،لكن الدبلوماسية التركية أخرجت تركيا من المأزق
بأقل الخسائر ودفعت العالقات نحو التعاون مجددا.

.6تعدد األطراف اإلقليمية والدولية المشاركة في حل األزمة السورية أسهم في تعقد األزمة

السورية.

.7فشل المعارضة في توحيد وتنظيم جهودها وايجاد برنامج وحدوي مشترك ،وتعددها وتشتت
قواها ،وحصولها على الدعم الخارجي أدى إلى تعقد األزمة ،واطالة أمدها لصالح القوى
واألطراف الداعمة للمعارضة السورية.
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 .8تباين وجهات النظر بين موسكو وأنقرة بشأن ملفات كبيرة ،لم يمنع البلدين خالل السنوات
األخيرة من اختيار التنسيق والتعاون بشأن قضايا استراتيجية حيوية ،وتنسيق مواقف مشتركة

كانا في حاجة إليها ،مكنتهما من إحداث التوازن المطلوب في المشهد الدولي ،سواء لجهة الحد

من نزعة الناتو التوسعية وهيمنة قوى غربية على المشهد الدولي.

.9سعي السياسة الخارجية الروسية إلى تلمس طريقها نحو الوصول إلى مكانتها التي تصبو
إليها في النظام الدولي ،ومن أجل ذلك تحاول موسكو جاهدة تحقيق العديد من األهداف التي
تمثل خطوة مهمة في سبيل اعتالء روسيا مكانة عظيمة في النظام الدولي.

نظر ألن طرفي األزمة ما زال كل منهما ال
.10أن األزمة السورية أصبحت أكثر عمقا وتعقيدا؛ ا

يستطيع بمفرده أن يحسم األزمة لصالحة ،في ظل الدعم الذي يتلقاه الطرفان من دول إقليمية

ودولية ،بعضها متواجد بقواته على األرض السورية.
.11تطرقت الدراسة لثالثة سيناريوهات محتملة لمستقبل األزمة السورية ،األول :يتمثل في
استمرار الوضع الراهن ،والثاني :التوصل لحل سلمي لألزمة ،والثالث :تقسيم سوريا إلى ثالثة
كيانات ،ورأى الباحث أن الخيار الثاني الحل السياسي هو الخيار األمثل للشعب السوري ،ولكنه
رجح الخيار الثالث.
ثانيا :توصيات الدراسة:
ا
في ضوء ما سبق فقد ارتأى الباحث بأهمية الخروج ببعص التوصيات منها:
 .1أهمية التوصل إلى اتفاق استراتيجي روسي تركي ،ينطلق من المصالح المشتركة للبلدين في
مواجهة المشروع األمريكي للهيمنة على المنطقة.

 .2تركيز جهود البلدين من أجل التوصل إلى حل سلمي لألزمة السورية ،والتصدي لمخططات
تقسيم سوريا ،لما لذلك من أثر سلبي على المنطقة ،وعلى المصالح الروسية والتركية.
 .3تفعيل دور البلدين داخل المؤسسات اإلقليمية و الدولية من أجل التصدي للهيمنة األمريكية،
وصوال إلى نظام عالمي تعددي ،يقوم على احترام القانون الدولي.
 .4صياغة استراتيجية روسية تركية للتعامل مع المتغيرات وفق تصورات المصلحة ،وذلك عبر
تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينهم.
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 .5االبتعاد عن الحلول العسكرية وما يترتب عليها من أزمات كبيرة في حل األزمة السورية ،فقد
أثبتت فشلها سابقا ولم تساهم حتى اآلن في حل األزمة السورية.

 .6إجراء المزيد من الدراسات حول األزمة السورية وتأثيرها على دول الجوار ومستقبل المنطقة.
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قائمة المراجع
أواًل :القرآن الكريم
ثانيا :الكتب العربية
ا
 .1أبرماث،فريتز(.)1997روسيا في التقييم اًلستراتيجي ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي.
 .2إتيان،محجوبيان،وآخرون(.)2010الحوار العربي التركي بين الماضي والحاضر،ط،1
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ،مركز دراسات الوحدة العربية.

 .3أراس،بولنت(.)2012التحول التركي تجاه المنطقة العربية،ط،1مركز دراسات الشرق
األوسط،عمان.
 .4أراس،بولنت(.)2012السياسة الخارجية التركية ،نظرة من الداخل ،مركز دراسات
الشرق األوسط.عمان.
 .5آزاد،أحمد علي ،وآخرون(.)2013خلفيات الثورة:دراسات سورية،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات،بيروت.
 .6اإلمارة ،لمى( .)2009اًلستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على
المنطقة العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.

 .7األمارة ،لمى( .)2012المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا اًلتحادية وتأثيرها على
سياستها تجاه منطقة الخليج العربي خالل الفترة ،2003-1999ط ،1مركز اإلمارات

للدراسات والبحوث االستراتيجية ،اإلمارات.
 .8إيان ،أنطوي ،وآخرون(.)2004النظام الطلس أوروبي والمن العالمي،مؤتمر التسليح
ونزع السالح ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 .9باروت ،محمد( .)2013العقد الخير في تاريخ سوريا جدلية الجمود واإلصالح ،ط،1
المركز العربي ودراسة السياسات ،بيروت ،لبنان.
 .10باكير ،حسن( .)2012الثورات المجهضة،.سوريا واليمن ،لبنان ،بيروت.
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 .11باكير ،علي ،وآخرون( .)2009تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج .الدار
العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان.
 .12بدوي ،محمد( .)1971مدخل إلى عالم العالقات الدولية،الدار المصرية للطباعة
والنشر ،بيروت ،لبنان.
 .13بسلى ،سين( .)2011رجب طيب أردوغان قصة زعيم ،ترجمة طارق عبد الجليل ،الدار
العربية للعلوم ،بيروت.
 .14البسيوني ،صالح( .)1992انهيار اًلتحاد السوفيتي وتأثيره على الوطن العربي ،مركز
الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 .15اللباد،مصطفى(.)2010تركيا والعرب،شروط التعاون المستمر في تركيا بين تحديات
الخارج ورهانات الخارج،ط،1مركز الجزيرة للدراسات،الدوحة،قطر.
 .16بشارة ،عزمي( .)2012في الثورة والقابلية للثورة ،ط ،1الدوحة ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسيات.
 .17بشارة ،عزمي( .)2013سوريا درب اآلًلم نحو الحرية محاولة في التاريخ
الراهن.ط.1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،لبنان.

 .18جمال ،واكيم( .)2013صراع القوي الكبرى سوريا :البعاد الجيوسياسية لأل زمة
 ،2011ط ،1شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان.

 .19الحاج ،علي( .)2012سياسات دول اًلتحاد الوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب
الباردة ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت ،لبنان.

 .20حسن ،حيدر( .)2013سياسة الوًليات المتحدة المريكية ومستقبل النظام الدولي.
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع .عمان ،األردن.
 .21حسين ،بوقارة( .)2013السياسة الخارجية :دراسة في عناصر التشخيص واًلتجاهات
النظرية للتحليل .دار هومة .الجزائر

 .22حسين ،على ( .)2010نظرية العالقات الدولية ،مجد للدراسات النشر والتوزيع ،بيروت،
لبنان.
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 .23حسين،بوقارة(.)2012دراسة في عناصر التحقيق واًلتجاهات النظرية للتحليل،دار
هوية،الجزائر.
 .24حيدري ،نبيل( .)1981تركيا دراسة في السياسة الخارجية منذ عام .1945دار صب ار
للطباعة والنشر ،دمشق ،سوريا.
 .25الخضرمي،عمر(.)2010العالقات العربية التركية تاريخها واقعها ونظرة في مستقبلها،
ط،1دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان.
 .26خولى،معمر(.)2011اإلصالح الداخلي في تركيا ،المركز العربي لألبحاث ،الدوحة.
 .27خولي ،معمر( .)2010تأثير اًلنتفاضات الشعبية في سوريا على العالقات التركية
الروسية .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر.

 .28خولي،معمر(.)2014العالقات التركية الروسية من إرث الماضي إلى آفاق
المستقبل،ط ،1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،لبنان.
 .29خولي ،معمر( .)2012األزمة السورية في عامها الخامس ،أسباب االستمرار
واالحتماالت المستقبلية ،المركز العربي لألبحاث والدراسات ،بيروت ،لبنان.

 .30خير الدين ،شمامة( .)2009العالقات اًلستراتيجية بين قوى المستقبل في القرن ،21

دار قرطبة للنشر والتوزيع ،الجزائر.
 .31ديلى ،خورشيد( .)1999تركيا وقضايا السياسة الخارجية ،مشورات اتحاد الكتاب
العرب ،دمشق ،سوريا.
 .32الرمضاني،مازن(.)1998السلوك السياسي الخارجي ،كلية العالقات الدولية،ط،1بغداد.
 .33زهران ،جمال( .)1998أمن الخليج :محددات وأنماط تأثير العامل الدولي ،مجلة قضايا
خليجية ،المركز العربي للدراسات االستراتيجة ،العدد .1
 .34سليم ،محمد( .)2012الدوار التركية الجديدة في الوطن العربي :البديل والنموذج
اًلستراتيجي ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت.

 .35سليم،محمد(.)1998تحليل السياسة الخارجية ،ط،2مكتبة النهضة،القاهرة.
 .36شادي،هاني(.)2015التحول الديمقراطي في روسيا من يلتسن إلى بوتين :التجربة
والدروس في ضوء الربيع العربي ،دار العين للنشر،القاهرة.
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 .37الشيخ ،نورهان( .)1998صناعة القرار في روسيا العالقات الروسية ،ط ،1مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 .38الشيخ ،نورهان( .)2013موقف اًلتحاد السوفيتي وروسيا من الوحدة العربية منذ
الحرب العالمية الولي حتى اليوم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.

 .39طشطوش ،هايل( .)2010مقدمة في العالقات الدولية ،دار الكندي للنشر والتوزيع،
إربد ،األردن.
 .40العبيدي،محمد( .)2012سياسة تركيا الخارجية تجاه منطقة القوقاز ،مركز الدراسات
اإلقليمية ،جامعة الموصل.
 .41العساف ،صالح( .)2003المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،مكتبة العبيكان،
الرياض ،السعودية.
 .42علي ،زاد محمد( .)2013خلفيات الثورة دراسات سورية ،المركز العربي لألبحاث
دراسة السياسات ،بيروت ،لبنان.
 .43عبد القادر،محمد(.)2012تحوًلت السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة
والتنمية.في كتاب العرب وتركيا:تحديات الحاضر ورهانات المستقبل.ط.1المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات.الدوحة.
 .44العنابي ،خليل( .)2010الوًليات المتحدة .مصالح استراتيجية متبادلة في :تركيا بين
تحديات الداخل ورهانات الخارج.ط.1الدار العربية للعلوم ،القاهرة.

 .45العناني،خليل(.)2010دراسة :مع الوًليات المتحدة المريكية ،مصالح استراتيجية
متبادلة ،مركز الجزيرة للدراسات،ط.1بروت.

 .46غانم ،إبراهيم( .)2010جدلية اًلستيعاب واًلستبعاد في العالقات التركية الوروبية،
ط ،1مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،قطر.
 .47غزالي،عبد الحليم(.)2007اإلسالميون الجدد والعلمانية الصولية في تركيا :ظال ل
الثورة الصامته،ط.1مكتبة الشروق الدولية،القاهرة.

 .48غنيم،أحمد.)2011(.المفهوم المكون للثورات العربية:الواقع والتحديات.ط،1القدس.
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 .49فخر الدين،يوسف.)2014(.سوريا ثورة مستمرة:استراتيجية سلطة اًلستيراد في
مواجهة الثورة السورية،ط،1مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية.

 .50قبالن ،مروان ( .)2014الحوار السياسي في سوريا :جهود للوصول إلى السالم
المفقود ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة.

 .51القطوري،الصفصافي(.)2012جزب العدالة والتنمية والتجربة التركية المعاصر،ط،1
سفير للنشر ،القاهرة.
 .52كوش ،عمر( .)2011أح ازب ومكونات المعارضة السورية ،مركز القدس للدراسات
السياسية،عمان.
 .53الكيالني،عبد

الوهاب،وآخرون(.)1985

موسوعة

السياسة،المؤسسة

العربية

للدراسات،دار الهدى للنشر،بيروت.
العلمي:تعريفة:خطواته:مناهجة:المفاهيم

 .54اللحلح،أحمد،وآخرون(.)2002البحث

اإلحصائية،الدار الجامعية،اإلسكندرية.

 .55محفوظ ،عقيل( .)2009سورية وتركيا :الواقع الراهن واحتماًلت المستقبل ،ط ،2مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 .56محفوظ،عقيل (.)2008جدليات المجتمع والدولة في تركيا-المؤسسة

والسياسة العامة ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،أبو ظبي.

العسكرية

 .57محفوظ،عقيل(.)2012السياسة الخارجية التركية اًلستمرارية-التغير ،ط،1المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الدوحة.
 .58محمد ،السيد ( .)1998تحليل السياسة الخارجية ،ط ،1مكتبة النهضة المصرية،
القاهرة ،مصر.
 .59معوض ،جالل ( .)2009صناعة القرار في تركيا والعالقات العربية-التركية.ط.1مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 .60ملكاوي ،عصام( .)2013تركيا والخيارات اًلستراتيجية المتاحة ،بحث مقدم في الملتقى
العلمي ،الرؤى المستقبلية العربية والشركات الدولية المنعقد بمدينة الخرطوم.
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 .61النعيمي ،أحمد( .)1998تركيا والوطن العربي .أكاديمية الدراسات العليا والبحوث
اًلقتصادية ،دار الشط لألعمال الفنية واإلخراج الصحفي ،طرابلس ،لبنان.

 .62النعيمي ،أحمد( .)2011النظام السياسة في تركيا ،ط ،1دار زهران للنشر والتوزيع،
عمان.
 .63نور الدين ،محمد( .)2008تركيا الصيغة والدور ،ط ،1رياض الريس للكتب والنشر.
بيروت ،لبنان.
 .64نور الدين ،محمود( .)2000تركيا الجمهورية الحائرة مقاربات في الدين والسياسة
والعالقات الخارجية.ط.1مركز الدراسات واالستراتيجية والبحوث والتوثيق .بيروت ،لبنان.

 .65وليد،عبدالحي(.)2012محددات السياستين الروسية والصينية تجاه الزمة السورية،
مركز الجزيرة للدراسات.
ثالثاا :الرسائل العلمية
 .1أبو سمهدانة،عبداهلل( .)2012اًلستراتيجية الروسية تجاه الشرق الوسط:2008-2000
دراسة حالة القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم

اإلدارية ،جامعة األزهر :غزة.

 .2أبو شاويش،كمال(.)2013ثورة  25يناير في مصر،أسبابها وتداعياتها انعكاساتها

المتوقعة على القضية الفلسطينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير دراسات

الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.
 .3أبوشريعة،معين(.)2017التدخل اإليراني في الزمة السورية وآثره على نفوذها في

المنطقة العربية ،2017-2011رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج دراسات الشرق

األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.

 .4أبوصالح ،سالم( .)2016السياسة الروسية والمريكية تجاه الزمة السورية وآثارها

دكتوره غير منشورة ،كلية االقتصاد
ا
(وضح)على النظام الدولي والمن اإلقليمي ،رسالة
والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة:مصر.
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 .5أبومصطفى،سهام(.)2015الزمة السورية في ظل التوازنات اإلقليمية والدولية-2011
،2013رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم

اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.
 .6األسطل،عبد الكريم(.)2014السياسة الخارجية للقوي اإلقليمية تجاه الثورة السورية،تركيا
وايران دراسة مقارنة ،2014-2011رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير

دبلوماسية والعالقات الدولية،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا:غزة
 .7بوعلي،صوفيا(.)2015الدور القليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة،رسالة
ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة العربي:الجزائر.
 .8بوزيدي،عبد الرازق(.)2015التنافس المريكي الروسي في منطقة الشرق الوسط"دراسة

حالة الزمة السورية،2014-2010رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة
محمد خضير،بسكرة،الجزائر.

 .9التلولي ،محمد ( .)2011السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا ،2008-2002رسالة
ماجستير غير منشورة ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة األزهر :غزة.
.10

حداد،شفيعة(.)2003توجهات السياسة الخارجية التركية بعد الحرب الباردة،رسالة

ماجستير غير منشورة،كلية الحقوق ،قسم العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر

باتنه:الجزائر.
.11

حسين،أحمد( .)2013دور القيادة السياسية فى إعادة بناء الدولة :دراسة حالة

روسيا فى عهد بوتين.رسالة ماجستير،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة
القاهرة:القاهرة.مصر.
 .12الرحاحله،أحمد(.)2014السياسة الخارجية الروسية،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الشرق األوسط:مصر.
نموذجا) في
 .13صيدم ،فادي( .)2012المعارضة السياسية في تركيا (اإلسالميون
ا
فترة.2007-1996:رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير دراسات الشرق
األوسط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.
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 .14طوالبية،وفاء(.)2016الدور القليمي التركي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة-2010
،2015رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة العربي:

الجزائر.
 .15العربي،خذيجة(.)2014السياسية الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الوسط بعد
أحداث ،2011رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد
خيضربسكرة:الجزائر.
 .16العشي ،ياسر ( .)2014السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية في ظل حزب
العدالة والتنمية من 2002م وحتى  ،2013رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج
ماجستير دبلوماسية والعالقات الدولية ،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا :غزة
 .17عوض،نرمين( .)2013اًلستمرار والتغيير فى السياسة الخارجية الروسية تجاه دول
اسيا الوسطى والقوقاز ،2010-1991رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة،القاهرة.
 .18القدرة ،محمود( .)2013تطور العالقات السياسية التركية السورية في ضوء المتغيرات

اإلقليمية والدولية ،2012-2007:رسالة ماجستير ،برنامج دراسات الشرق األوسط ،كلية

اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.
.19

كساب،أكرم(.)2014البعاد اإلقليمية والدولية للعالقات السورية الروسية-2000

 ،2012رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير دراسات الشرق األوسط ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر :غزة.
.20

محمد ،أحمد( .)2016السياسة الروسية والمريكية تجاه ال زمة السورية وأثرها على

النظام الدولي والمن اإلقليمى ،رسالة دكتوراه ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة
القاهرة:القاهرة.
.21

محمد،منى(.)2013السياسة الخارجية الروسية تجاه ايران خالل الفترة-2000

،2011رسالة ماجستير غير منشورة،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة:
القاهرة.
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.22

مدوخ،نجاة (.)2015السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الوسط في ظل

التحوًلت الراهنة دراسة حالة سوريا  ،2014-2010رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم
العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد خيضر :بغداد.
.23

مريم،ملكاوي(.)2015السياسة الخارجية الروسية إتجاه الزمة السورية-2011

،2014رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجياللي
بونعامة:الجزائر.
.24

هنية،خالد(.)2015السياسة الخارجية التركية تجاه المملكة العربية السعودية خالل

الفترة  ،2015-2002رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج ماجستير دبلوماسية
والعالقات الدولية،أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا:غزة
ابعا :الدوريات والمجالت والصحف
را
 .1أبو القاسم ،محمود ( .)2011محددات الموقف الروسي من اًلنتفاضة السورية ،ملف
األهرام االستراتيجي ،العدد ،202القاهرة.
 .2أبو سعدة،محمد(.)2017الخطر القادم سيناريوهات تقسيم سوريا ،المعهد المصري
للدراسات،اسطنبول.
 .3أبوالقاسم،محمود(.)2013الثورة السورية :التعقيدات الداخلية والتوازنات،دراسات
استراتيجية،العدد،236القاهرة.
 .4أبونحل،أسامة(.)2013الحراك العربي المعاصر دراسة سياسية سوسيولوجية،مركز
باحث للدراسات الفلسطينية واإلستراتيجية  ،بيروت.
 .5أحمد،نازلي( .)1974الصراع التركي اليوناني في الجزيرة القبرصية ،مجلة السياسة
الدولية،العدد .38القاهرة.
 .6إدريس،محمد(.)2009تركيا وتحديات نظرية العمق اإلستراتيجي،المركز العربي
للمعلومات وجريدة السفير،بيروت.
 .7إدريس،محمد(.)2011اتجاهات معاكسة ،مواقف الفاعليين اإلقليميين عند الغرب تجاه
الثورات العربية ،السياسية الدولية،العدد .486
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 .8إدريس،محمد(.)2012من دمشق وأنقرة إلى القاهرة وطهران .شبكة تفاعالت إقليمية،
العدد.42786
 .9ازتوروك،إبراهيم( .)2009التحوًلت اًلقتصادية التركية بين  ،2008_2002مركز
الجزيرة للدراسات،قطر.
 .10أسامة،عبد القادر(.)2013مقاربة الثورات العربية والمصالح الجنبية:نموذج"سوريا
والبحرين "بحث مقدم لنيل شهادة الجدارة في علم االجتماع،الجامعة البنانية،لبنان.

 .11انيس،ضياء(.)2012تركيا والربيع العربي،معضلة الخالق والمصالح في السياسة
الخارجية التركية ،مجلة رؤية تركية،العدد،3انقرة.

 .12أوغلو،أحمد( .)2012مبادئ السياسة الخارجية التركية وموقفها السياسي اإلقليمي.
مركز البحوث االستراتيجية.العدد.3أنقرة.
 .13أوغلو،أحمد(.)2012معالم السياسة الخارجية التركية في منطقة متغيرة وفي
العالم،مجلة تركية.العدد.1

 .14أيوب،خليل(.)2012موقف اًلتحاد الوروبي من الثورات العربية ،الحوار المتدين،العدد
.3564
 .15باكير،على(.)2012بؤرة جهادية جديدة :دور التنظيمات المسلحة في أزمة
سوريا.السياسة الدولية.العدد .190القاهرة.

 .16باكير،علي( .)2011محددات الموقف التركي من ال زمة السورية البعاد اآلنية،
واًلنعكاسات المستقبلية .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسة،الدوحة ،قطر.

 .17باكير،علي(.)2015الثورة السورية فب المعادلة اإليرانية والتركية

المأزق الحالي

والسيناريوهات المتوقعة .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الدولية.

 .18بشارة ،عزمي( .)2013سورية درب اآلًلم نحو الحرية :محاولة في التاريخ الراهن،
المركز العربي لألبحاث والدراسات السياسية.
 .19البنا،أكرم(.)2012الموقف المريكي من الثورة السورية،جريدة الشرق األوسط،العدد
.12206
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 .20الحاج ،علي(.)2012مقابلة مع قناة العربية.
 .21حسين،مصطفي(.)2012الدور اإلقليمي التركي تجاه الخليج العربي-2002
.2008مجلة السياسة الدولية،العدد.20القاهرة.
 .22الحمد،جواد(.)2012عودة المشرق-التفاعالت اًلستراتيجية في دائرة المشرق العربي.
السياسة الدولية ،العدد،189القاهرة.
 .23الحوراني،أحمد( .)2014الثورة السورية أسبابها وآفاقها ومعوقاتها وسبل ،صحيفة
المختصر.
 .24دللى،خورشيد(.)2012الزمة السورية وآفاق التصعيد التركي،مجلة الوحدة اإلسالمية،
العدد.121
 .25دلي،خورشيد(.)2013هل تفجر الزمة العالقات التركية الروسية.لبنان.مجلة الوحدة
اإلسالمية،العدد.134
 .26دياب،أحمد(.)2012جهود بوتين .السياسة الدولية ،العدد،188القاهرة.
 .27دياب،أحمد(.)2014

محددات الدور الروسي في

وسط آسيا .مجلة السياسة الدولية .مؤسسة

األهرام .العدد ،195القاهرة.
 .28رابحة،سيف،أبوالقاسم،حمدى( .)2013الثورة السورية :التعقيدات الداخلية والتوازنات
الدولية ،دراسات استراتيجية ،العدد ،236القاهرة.

 .29راشد،باسم(.)2013المصالح المتقاربة :دور عالمي جديد لروسيا في الربيع
العربي،مكتبة اإلسكندرية وحدة الدراسات المستقبلية ،مصر.
 .66راشد،باسم(.)2013المصالح المتقاربة :دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي.،
مكتبة اإلسكندرية وحدة الدراسات المستقبلية ،مصر.
 .30راشد،باسم(.)2013المصالح المتقاربة دور عالمي جديد لروسيا في الربيع
العربي.مجلة أوراق ،وحدة الدراسات المستقبلية،مكتبة اإلسكندرية،مصر.

 .31راشد،باسم(.)2013دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي،وحدة الدراسات
المستقلة،العدد.11
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 .32الراوي،عبد العزيز(.)2016توجهات السياسة الخارجية الروسية في مرحلة ما بعد
الحرب الباردة،مجلة دراسات دولية ،العدد،35مصر.

 .33الزويري،محجوب(.)2014إيران واتفاق جنيف تجديد للشرعية أم استجابة للتحدي
،مجلة السياسات العربية،العدد.6
 .34الزيات،محمد(.)2014سيطرة المتطرفين:خريطة جماعات المعارضة المسلحة فى
سوريا،المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية،العدد،30القاهرة.

 .35زيادة،رضوان(.)2006التحول الديمقراطي في سوريا نموذجا ،رياض الريس للكتب
والنشر.
 .36السبعاوي،عوني،النعيمي،مصطفى( .)2000العالقات الخليجية التركية :معطيات الواقع
وآفاق المستقبل.مجلة دراسات استراتيجية،العدد.2000

 .37السعيدي،سعيد( .)2016تداعيات اًلزمة الروسية – الجورجية علي العالقات الروسية
اًلمريكية،مجلة الدراسات الدولية،العدد،42بغداد.
 .38سالمة،معتز(.)1998الجيش والسياسة في تركيا ،مجلة السياسة الدولية ،العدد
،131القاهرة.
 .39سالمة،معتز(.)2012سيناريوهات

متقاطعة:مستقبل

سوريا

بعد

الزمة،السياسة

الدولية،العدد ،190القاهرة.
 .40الشبوط،غسان( .)2016أسباب التقارب التركي الروسي بعد اًلنقالب العسكري
اًلخير،السياسة والعالقات الدولية،العدد،5275بيروت.

 .41الشرقاوي،باكينام(.)2012اًلنطالقة اإلقليمية التركية لماذا وأين ،مجلة شؤون
األوسط،العدد.99
 .42شلبي،السيد( .)2009بوتين وسياسة روسيا الخارجية،السياسة الدولية ،مركز
الدراسات السياسية واإلسراتيجية،العدد،175القاهرة.
 .43الشيخ،نورهان( .)2011مواقف روسيا والصين وايران من تطورات الزمة السورية،
رؤية استشرافية ،أوراق الشرق األوسط ،العدد ،58القاهرة.
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