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 الملخص 

)الربيع العربي(،  3122العربية عامتعد االزمة السورية التي تمخضت عن الثورات 
احدى االزمات الدولية بعد ان تجاوزت بتأثيراتيا سوريا الى المنطقة العربية بل اصبحت 
ازمة ليا ابعادىا االقميمية والدولية بعد تدخل العديد من االطراف والدول في ىذه االزمة 

ا، وبالتالي اصبح سواء بدعم احد اطراف االزمة او بالتدخل المباشر تبعا لمصالحي
لؤلزمة السورية تأثيراتيا عمى العالقات الثنائية بين ىذه الدول سمبا او ايجابا، ىذه الدراسة 

الروسية، اذ تعد الدولتان من اىم  –تتناول االزمة السورية وتأثيراتيا في العالقات التركية 
ختمف عن االخرى الفاعميين الدوليين في االزمة السورية ولكل منيما مواقف وتوجيات ت

تبعا لمجيات التي تدعميا ىاتين الدولتين، كما ان لمدولتين تدخل عسكري مباشر عمى 
 االراضي السورية لدعم احد االطراف او لحماية امنيا ومصالحيا في المنطقة.
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Abstract 

This The Syrian crisis that came out of the Arab revolutions in 

2011 (the Arab Spring) is considered one of the international crises 

when its repercussions exceeded Syria to the Arab region, but rather 

it has become a crisis of regional and international dimensions after 

the intervention of many parties and countries, whether by 

supporting one of the crisis parties or by direct intervention 

depending on their interests. 

Consequently, the Syrian crisis has had its impacts on bilateral 

relations, negatively or positively. The study discusses the Syrian 

crisis and its aftermaths on Turkish-Russian relations, as the two 

countries are among the most important international actors for the 

Syrian crisis, and each of them has different positions and 

orientations depending on the other bodies that are backed by the 

two countries. Moreover, the two countries have a direct military 

intervention on Syrian soil to support one of the parties or to protect 

their security and interests in the region. 

Keywords: Syrian crisis / Turkish-Russian relations / Turkey / 

Russia. 

 

Lect. Afrah Thaer Jassim    

Regional Studies Cente / University of Mosul   

 



                                                                      

 553 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجلة

 
 0216-0211الروسية -السورية وتأثيراتها في العالقات التركية األزمة

 المقدمة
قة من حمقات ثورات الربيع العربي، اال ان ىذه حم 3122شيدت الجميورية السورية عام 

الثورة  اختمفت عن سابقاتيا، اذ تجاوزت كونيا شأنا داخميا سوريا لتصبح ازمة ليا ابعادىا 
االقميمية لما يفرضو موقع سوريا االستراتيجي واىميتيا لمعديد من القوى االقميمية والدولية، فبعد 

وار االقميمي )تركيا وايران( وما لبثت ان اصبحت بعد عام واحد اصبحت االزمة تعني دول الج
ثالثة اعوام ازمة دولية بعد ان تدخمت فييا الدول الكبرى وعمى راسيا روسيا والواليات المتحدة 
االمريكية، واصبحت كل دولة تدعم احد االطراف في داخل سوريا وفق ما تمميو مصالحيا 

 طيا المستقبمية.االستراتيجية في المنطقة اوتحالفاتيا وخط
تقوم فرضية الدراسة عمى ان االزمة السورية كان ليا تأثيرات عديدة عمى قوى اقميمية 
ودولية سوآءا كان ىذا التأثير سمبيا ام ايجابيا، كما ان ليا تأثيرا مباشرا عمى تغير خارطة 

لعالقات التركية اجندات القوى الكبرى وتحالفاتيا، وعميو فقد كان ليذه االزمة تأثير مباشر في ا
 الروسية سمبا وايجابا. –

اما ىدف الدراسة فانيا تقوم عمى بيان االطراف المعنية باألزمة السورية داخميا وخارجيا 
 –ومدى تدخل ىذه االطراف في االزمة السورية وكيف كان ليا تاثيرا عمى العالقات التركية 

قات ميمة مع الجميورية السورية ولكل الروسية كون كال الدولتين ليما مصالح استراتيجية وعال
 منيما اجندتو الخاصة في سوريا.

والجل االحاطة بموضوع الدراسة فقد تم تقسيميا الى مقدمة و مبحثين واستنتاجات، تناول 
المبحث االول موقف تركيا وروسيا من االزمة السورية وقد قسم الى قسمين تناول القسم االول 

ا تناول القسم الثاني موقف روسيا من االزمة السورية، اما المبحث موقف تركيا من االزمة فيم
 الثاني فقد تطرق الى تاثير االزمة السورية في العالقات التركية الروسية.  

 موقف تركيا وروسيا من االزمة السوريةاألول/المبحث 
مظاىرات واحتجاجات كانت مدينة درعا  3122شيدت الجميورية السورية في عام 

السورية مسرحا ليا وما لبثت ان امتدت الى اغمب المدن السورية لتصبح الشرارة االولى لمثورة 
السورية التي سرعان ما تحولت الى ازمة تعدت كونيا شأنا سوريا داخميا لتصبح ازمة اقميمية 
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ائميا وتدخمت الدول االقميمية لدعم ىذا الجانب او ذاك ولتصبح بعد ثالث بعد ان تعددت فص
اعوام من نشوبيا ازمة دولية عمى اثر تدخل الواليات المتحدة االمريكية وحمفائيا الغربيين وتدخل 

 روسيا دبموماسيا ثم عسكريا دعما لمحكومة السورية. 
الفاعمة عمى الساحة السورية كون  كانت كال من تركيا وروسيا من ابرز االطراف الدولية

كال الدولتين ليا مصالح واجندات خاصة في منطقة تتمتع بأىمية استراتيجية جيوسياسية 
كسوريا، فبالنسبة لتركيا تحظى سوريا بأىمية بالغة في سياستيا الخارجية تفرضيا طبيعة الجوار 

تركيا الى العالم العربي خاصة  ، كما ان سوريا تمثل بوابة(2)كم 11:الجغرافي الممتد لمسافة 
بعد ان شيدت العالقات الثنائية بينيما تطورات ميمة سياسيا واقتصاديا وامنيا عمى مدى اكثر 
من عقدين، فضال عن الوجود الكردي في سوريا، وخشية االتراك من تنامي خطر االكراد اذا ما 

يربطون أمن سوريا بأمنيم شيدت المنطقة خمال امنيا، ىذه االمور جعمت الساسة االتراك 
 .(3)الوطني معتبرين ان اي اضطراب عمى الطرف الثاني من الحدود يشكل تيديدا امنيا لتركيا 

اما بالنسبة لروسيا فان لسوريا اىمية بالغة فيي فضال عن كونيا شريكا اقتصاديا ميما 
خاصة في مجال الطاقة والتجارة فان لسوريا وزنا سياسيا واىمية استراتيجية فيي تمثل نقطة 
الوجود الروسي الوحيدة عمى البحر المتوسط بعد ان خسرت روسيا تواجدىا في ليبيا، اذ تممك 

بر قاعدة ليا في البحر المتوسط والوحيدة عمى االراضي السورية في ميناء طرطوس، روسيا اك
وتسعى روسيا من خالل ىذه القاعدة الى استعادة مكانتيا في شرق المتوسط، وعمى الرغم من 

 3119االىمال الذي تعرضت لو القاعدة بعد انييار االتحاد السوفيتي اال ان روسيا عادت منذ 
تتضح اىمية القاعدة من خالل تصريح االميرال الروسي" فيكتور كرافشينكو"عندما لالىتمام بيا و 

قال:" طالما ان البحرية الروسية تنفذ مياميا في خميج عدن والبحر االبيض المتوسط فان ىذه 
  (4)القاعدة بالغة االىمية لنا"

تجاه االزمة بناء عمى ما تقدم فقد كان لكل من تركيا وروسيا سياسة ومواقف مختمفة 
 السورية وفق ما تمميو مصمحة كل منيا وارتباطاتو وتحالفاتو الدولية .
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 أوال: الموقف التركي من االزمة السورية 
مر الموقف التركي من األزمة السورية بمراحل تدريجية ويمكن تقسيميا الى ثالث 

  -:مراحل
مرحمة الدبموماسية والنصح : تبدء ىذه المرحمة منذ بداية اندالع المظاىرات، اذ  - أ

سارعت تركيا الى مخاطبة الرئيس السوري بشار األسد ومحاولة اقناعو باجراء اصالحات 
شاممة تضمن قيام نظام حكم متعدد وديمقراطي، مع استعداد تركيا لتوفير المساندة لتحقيق ىذه 

في ذلك من العالقات الحسنة التي باتت تربطيا بالحكومة السورية مقدمة االصالحات منطمقة 
تجربتيا في مجال االصالحات وكونيا دولة ليا مكانتيا االقميمية فضال عن تجربتيا في مجال 

 (5)الوساطة في حل العديد من القضايا 
يا اقتصرت ىذه المرحمة عمى اصدار الحكومة التركية بيانات رسمية تؤكد حرص ترك

عمى استقرار وضمان سالمة االراضي السورية والشعب السوري وعن أمميا في إجراء اصالحات 
تعيد لسوريا استقرارىا وأمنيا، وقد كانت وزارة الخارجية التركية اول من اصدر بيانا بيذا الشأن 

 ، كما جرت اتصاالت ىاتفية بين رئيس الوزراء التركي انذاك رجب طيب3122اذار  36بتاريخ 
وتمحورت البيانات واالتصاالت حول قمق  3122اردوغان والرئيس السوري بشار االسد في اذار 

تركيا مما يجري في سوريا وامميا في عودة االستقرار الى سوريا والدعوة الى تطبيق اصالحات 
حقيقية، واستكماال لمجيود الدبموماسية ارسمت الحكومة التركية العديد من الوفود السياسية 

لعدالة أحمد داؤود اوغمو الى دمشق حامال معو تجربة حزب ا المنية عمى راسيا وزير خارجيتياوا
 .(6)اإلصالحوالتنمية في مجال 

تجاىمت الحكومة السورية المطالب الدولية بأجراء اصالحات عاجمة، وأمام ىذا التجاىل 
لممطالب التركية وخوف تركيا من انعكاسات االزمة السورية عمى حدودىا، كثفت الحكومة 

وزير الخارجية داؤود اوغمو  3122نيسان  5التركية اتصاالتيا مع النظام السورية، فارسمت في 
تركي حامال معو رسالة الى الرئيس السوري تتضمن نصائح بضرورة االسراع عمى رأس وفد 

أعقب ذلك ارسال  (7)بتبني اصالحات حقيقية وضرورة االنفتاح عمى العامة وعمى المعارضة،
وفد امني برئاسة رئيس جياز المخابرات التركية ىاكان فيدان بناء عمى قرار من مجمس االمن 

، حامال رسالة الى الرئيس السوري تضمنت دعم تركيا 3122 نيسان 39القومي التركي في 
  (8)الكامل لمحكومة السورية لتطبيق اصالحات جذرية.
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 مرحلة تصعيد الخطاب السياسي: - ب
في مقابل  لم تفمح الدبموماسية التركية في حمل النظام السوري لمشروع باصالحات

التصعيد الذي انتيجو النظام السوري في مواجية االحتجاجات، عندىا بدأ الخطاب التركي 
، 3122يتصف بالحدة واالنتقاد العمني لممارسات النظام السوري ضد المتظاىرين منذ حزيران 

ة"، اذ صرح رئيس الوزراء التركي اردوغان قائال:" ان الفضائع التي ترتكب في سوريا غير مقبول
من جية اخرى اوفدت تركيا وزير خارجيتيا داؤود اوغمو الى دمشق برسالة تحمل في طياتيا 
نبرة تيديد " لقد بذلنا جيدا كبيرا ليكون االصالح اولوية بقيادتكم ومن دون دماء وفي اطار 
سممي، ولكن منذ ستة اشير وانتم تتالعبون بنا، لقد وصل صبرنا الى النقطة االخيرة، اذا لم 
تتخموا عن مواجية الناس بالعنف وتنسحبوا من المدن فسنتخمى عن دعمكم .... وانكم ان لم 

 .(9)تقوموا باصالح النظام فان المجتمع الدولي سيقوم بالتدخل كما حصل في ليبيا"
تزامنا مع تغير الموقف التركي، استضافت تركيا مؤتمر المعارضة السوري الثاني في 

الواليات المتحدة االمريكية وجامعة الدول العربية واالتحاد االوربي، بتنسيق مع  3122حزيران 
لدعم المعارضة من جية وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عمى النظام السوري من جية 

 3122تموز  27اخرى، اعقب ذلك استضافت مؤتمر اخر لممعارضة السورية في استانبول في 
من عن الحكومة التي من المفترض ان تقود سوريا بعد باسم " مؤتمر االنقاذ الوطني" والذي اع

آب  32- 31االسد، فضال عن استضافة تركيا الجتماع االخوان المسممين السوريين في 
ضمن   (:)ة عمى اراضييا وتوفر ليم الحماية، اذ تحتضن تركيا قيادات االخوان السوري3122

ة في العديد من الدول لموصول الى سياسة حزب العدالة والتنمية في دعم الحركات االسالمي
 السمطة خاصة في البمدان التي شيدت احداث الربيع العربي.

استمر الخطاب السياسي التركي تجاه االزمة السورية بالتصعيد اذ صرح رئيس الوزراء 
] وىو امر غير مقبول اطالقا وتدخل في  (21)اردوغان ان االزمة السورية " شأنا داخميا تركيا "

الداخمي السوري ميما كانت مبرراتو [، ان دوافع انقرة في ذلك تتمثل في تخوفيا من تفاقم  الشان
االزمة السورية وتحوليا الى حرب اىمية قد تجر المنطقة الى صراعات اثنية وطائفية، ]ورغبة 
تركيا في مسك العصا من الوسط من خالل دعم المعارضة وخاصة االسالمية تمييدا لعالقات 

يا اذا ما تم تغير النظام السوري، ومن جية اخرى تستمر في جيودىا الدبموماسية حسنة مع
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لتبقى عمى خط لمعودة اذا ما حمت االزمة وبقي النظام السوري عمى رأس السمطة[، من جية 
اخرى تخشى تركيا ان تقود الفوضى في سوريا الى انفصال االكراد وىو ما قد يشجع اكراد تركيا 

الى  PKKل او ربما يؤدي الى عودة نشاط حزب العمال الكردستاني التركي عمى طمب االنفصا
  (22).ممارسة نشاطو في سوريا

استمرت تركيا في ارسال الوفود السياسية وكان اخرىا زيارة وزير الخارجية أحمد داؤود 
ساعات حامال رسالة شديدة  8في زيارة لم تستغرق اكثر من  3122الى دمشق في اب  اوغمو

الميجة بضرورة ايقاف العمميات العسكرية ضد المدنيين فورا ودون شروط محذرا من انيا رسالة 
تركيا االخيرة، وقد تطور الموقف بعد ذلك الى المطالبة بتنحي الرئيس السوري  بشار األسد في 

وتجميد ارصدة الحكومة السورية لدى تركيا لمضغط عمى النظام  3122لثاني تشرين ا 33
 (23)ري ولوقف ومنع استيراد االسمحة.السو 

 مرحلة التدخل العسكري : - ج
وحتى  3122تبدأ ىذه المرحمة بالتدخل التركي غير المباشر والتي استمرت من نياية 

لسوري الحر تحديدا، اذ جرى االتفاق واتسمت بمساندة تركيا لممعارضة السورية ولمجيش ا 3126
مع الواليات المتحدة عمى تسميح مجموعات من المعارضة السورية وتدريبيم في تركيا عمى ان 
تتولى وكالة االستخبارات التركية تحديد المعارضين المعتدلين لتدريبيم في قواعد عسكرية قريبة 

المتحدة االمريكية بميمة تقديم السالح السورية، عمى ان تقوم الواليات  –من الحدود التركية 
( عنصر من 5111ومعدات التدريب، وقد شممت المجموعة االولى التي جرى تدريبيا )

( والذراع العسكري ليا YBGالمعارضة، وتجدر االشارة الى ان وحدات حماية الشعب الكردية )
مات ارىابية وانيا الذراع او حزب االتحاد الديمقراطي خارج ىذه االتفاقية اذ ان تركيا تراىا منظ

 PKK.(24)الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني 
 احتالل تنظيم الدولة االسالمية )داعش( الراضي واسعة في العراق وسوريا وخاصة

العمميات العسكرية لمتحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة  المناطق المحاذية لتركيا بدات
وقد جرى عمى اثرىا اتفاق بين تركيا والواليات المتحدة االمريكية عمى  3125االمريكية في آب 

مساعدة ومساندة المعارضة السورية التي يجري تدريبيا عمى االراضي التركية بتقديم االسناد 
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خول االراضي السورية مجددا ومواجية التنظيمات المتطرفة بما في والدعم الجوي ليا لتستطيع د
  (25)ذلك تنظيم الدولة االسالمية )داعش(.

ومن الجدير بالذكر ان تركيا سعت خالل ىذه الفترة لمحصول عمى موافقة الواليات 
السورية لغرض حماية  –المتحدة والتحالف الدولي القامة منطقة آمنة عمى الحدود التركية 

الالجئين من العمميات العسكرية وكان ىدف تركيا من ىذه المنطقة فضال عن كونيا مكان آمن 
لالجئين ىو تأمين حدودىا من التنظيمات المتطرفة وايجاد منطقة عازلة بينيا وبين مناطق 

نشاطو  pkkتواجد وحدات حماية الشعب الكردية خاصة اذا ما عاود حزب العمال الكردستاني
 (26)جو بالرفض من الواليات المتحدة .اال ان ىذا المطمب كان يوا غرب الفرات،

ساىمت التطورات التي شيدتيا االزمة السورية وخاصة عمى الحدود مع تركيا في تغيير 
الموقف التركي العسكري الى التدخل المباشر وقبول تركيا المشاركة الفعمية في عمميات التحالف 

الدولي والسماح لطائرات التحالف باستخدام القواعد الجوية التركية وخاصة قاعدة انجرليك  
من سوريا لالنطالق مقابل الموافقة مبدئيا عمى المنطقة االمنة، وكانت أىم االحداث التي  القريبة

ادت الى تغير الموقف التركي ىو سيطرة قوات حماية الشعب الكردية عمى مدينة عين العرب 
كوباني( بعد تحريرىا من تنظيم الدولة االسالمية )داعش( كذلك سيطرتيا عمى تل ابيض )

ا من العرب والتركمان، من جية اخرى سيطرة تنظيم الدولة االسالمية)داعش( وتيجير سكاني
عمى منطقة اعزاز قرب مدينة حمب وىي المنطقة التي يتم من خالليا عبور قوات المعارضة 
السورية من والى تركيا، كما ان من اسباب التدخل العسكري المباشر لتركيا الخوف من ان 

ناطق الحدودية السورية وبذلك تؤمن اتصال مباشر مع اكراد تركيا يؤدي سيطرة االكراد عمى الم
والعراق وىو مايمكن ان يعيد المطالبة باقامة كيان كردي عمى حدودىا الجنوبية وىو بالنسبة 
لتركيا خط احمر، من جية اخرى فان التدخل العسكري التركي وايجاد موطئ قدم ليا داخل 

 (27)في سوريا .ع التواجد االيراني الداعم لمنظام الحدود السورية يمثل نقطة توازن م

تدخل عسكري تركي مباشر فيما عرف بعممية درع الفرات في )اب  3127شيد عام 
والتي اطمقتيا تركيا لمساندة فصائل المعارضة السورية لطرد تنظيم الدولة االسالمية  (3127

دد من اليجمات عمى مدينة من مدينة جرابمس شمال سوريا بعد ان نفذ التنظيم ع )داعش(
اتسعت العممية بعدىا لتشمل االكراد وقوات سوريا الديمقراطية ) قسد(التي تشكل  كيميس التركية،
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وحدات حماية الشعب الكردية نواتيا االساسية، وقد سخرت تركيا ليذه العممية قواتيا الجوية 
شيدت  3129، وفي عام (28)فضال عن المدفعية والدبابات ومشاركة القوات الخاصة التركية 

كانون االول  31سوريا تدخال تركيا عسكريا اخر عبر عممية غصن الزيتون التي انطمقت في 
مال الكردستاني من مدينة الى جانب الجيش السوري الحر لطرد عناصر حزب الع 3129

 (29)عفرين .
 ثانيا : الموقف الروسي من االزمة السورية :

الزمة السورية منذ بدايتيا حتى يومنا ىذا بمساندة النظام اتسم الموقف الروسي من ا
السوري اذ ترتبط مع سوريا بعالقات استراتيجية وثيقة ترجع الى عيد االتحاد السوفييتي، وسوريا 
تمثل نقطة االرتكاز الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط وعمى تخوم حمف الناتو خاصة بعد ان 

ليبيا( بعد سيطرة حمف الناتو عمييا، فضال عمى ان  خسرت وجودىا في غرب المتوسط )
 السياسة الروسية تخشى تفرد الواليات المتحدة في ىذه المنطقة الحيوية .

 ويمكن تقسيم الموقف الروسي الى مرحمتين :
مرحمة الدبموماسية : اذ ساندت روسيا النظام السوري في المحافل الدولية ويتجمى موقفيا  - أ

ىذا من خالل رفض موسكو اصدار اي بيان او ادانة لممارسات النظام السوري عمى 
الرغم من استقباليا اكثر من مرة لممعارضة السورية في موسكو ويتضح ذلك من تصريح 

قائال:" نحن ضد اتخاذ  3123شباط  38لصحيفة روسية في  لمرئيس الروسيفالديمير بوتن
القرارات التي اتخذىا مجمس االمن الدولي والتي من الممكن تأويميا كأذن لمتدخل العسكري 
في سوريا " بل عممت الدبموماسية الروسية عمى المقاء مع ىيئات وشخصيات في 

تنحي بشاراالسد والدخول في  المعارضة السورية بيدف اقناعيا بالتنازل عن مطالبيا في
من جية اخرى نجحت روسيا في حماية  (:2)حوار مع النظام السوري دون شروطمسبقة.

النظام السوري في المحافل الدولية من خالل استخداميا حق النقض) الفيتو( في مجمس 
االمن الدولي لحماية النظام السوري من اي قرار دولي بتنظيم حممة عسكرية لحماية 

دنيين عمى غرار ما حدث في نزاعات داخمية سابقة كالبوسنة وكوسوفو وليبيا بل الم
عارضت موسكو اتخاذ اي قرار دولي بفرض عقوبات اقتصادية ممزمة ضد النظام 
السوري، وتماشيًا مع دعم النظام السوري قامت روسيا بعدد من المناورات قبالة السواحل 
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البحرية اثناء زيارة بعض البوارج البحرية بما  السورية في قاعدة طرطوس وعرض لقواتيا
 (31).3123طرطوس في كانون الثاني  فييا حاممة الطائرات )االميرال كوزناشوف(لمرافئ

 متصدية الي 3126حتى  3122استمرت مساندة روسيا لمنظام السوري طيمة الفترة من 
قرار دولي يمس النظام السوري وربما يفضي الى تغييرات عمى الساحة السورية تيدد الوجود 
الروسي فييا، فعندما طرحت الجامعة العربية مبادرة لحل االزمة السورية عبر مجمس االمن كي 
تصبح ممزمة لمنظام السوري تقدمت كل من الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا بمشروع 
قرار يدعو لحل االزمة السورية من خالل انياء اعمال العنف ونقل السمطة الى نائب الرئيس 

رفض  3123شباط  6تمييدا الجراء انتخابات ديمقراطية تعددية، لكن ىذا المشروع المقترح في 
بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض، بحجة ان القرار لم يشير الى عدم التدخل الدولي 

لم تمتزم سوريا بو، كما انيا رفضت تنحي االسد، ومن جية اخرى ساندت روسيا بعثة  في حال
المراقبين التابعة لمجامعة العربية وبعثة السالم التي ارسميا كوفي عنان كمبعوث مشترك لالمم 

( الصادر عن مجمس األمن 3153كما ايدت روسيا القرار ) ( 32)المتحدة وجامعة الدول العربية .
والذي تضمن نشر مراقبين دوليين في سوريا لؤلشراف عمى وقف  3123نيسان  25في  الدولي

والقاضي بتخويل االمين  3123نيسان  41( في 3154أطالق النار، كذلك وافقت عمى القرار )
أشير لمراقبة وقف  4عسكري غير مسمح الى سوريا ولمدة  411العام لؤلمم المتحدة بأرسال 

 (33)اطالق النار.

 ة التدخل العسكري المباشر : مرحل - ب
انخرطت روسيا بالتدخل العسكري المباشر في سوريا بعد تردي اوضاع  3126منذ ايمول 

النظام السوري وخروج االمر من يده وعجز قواتو العسكرية عن مجابية فصائل المعارضة اذ 
% من االراضي السورية، وقد حرصت موسكو خالل ىذه 31سوى عمى  اصبح النظام اليسيطر

الفترة عمى التوفيق بين الحل العسكري والدبموماسي من خالل مؤتمرات جنيف ومؤتمرات استانة 
 (34)ران لمخروج بحل لالزمة السورية .بين روسيا وتركيا واي

لكرممن الرئيس تجدر االشارة الى ان التدخل العسكري الروسي جاء بعد ان فوض ا
الروسي فالديمير بوتين استخدام القوات المسمحة الروسية خارج الحدود، وفي اليوم نفسو كانت 
الطائرات الروسية تحمل المعدات العسكرية متخذة من قاعدة حميميم الجوية في الالذقية قاعدة 
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طائرة  32ليا،  وقد تم نشر قوات مختمفة من صنوف الجيش الروسي في سوريا قدرت ب )
مروحة مي  26(، فضال 41( مع طائرات سوخوي)35طائرة سوخوي) 23(  و36سوخوي)

 (35).( في طرطوس(S.300( ونشر منظومة صواريخ 35)

استيدفت عمميات القوات الروسية مناطق تواجد المعارضة السورية لقطع خطوط 
از الذي تمر عبره امداداتيا الخارجية في شمال سوريا عبر اغالق ما يسمى)) كوريدور(( اعز 

اغمب امدادات المعارضة في حمب وقد استطاعت روسيا تحقيق ىذا اليدف كما وفرت روسيا 
الغطاء الجوي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية) قسد( لمسيطرة عمى مدينة عفرين، كما ساىمت 

ف درعا في السيطرة عمى المناطق الجنوبية المحاذية لمحدود االردنية ومناطق ريف حمب وري
وريف الالذقية وىي مناطق كانت تسيطر عمييا فصائل المعارضة السورية المعتدلة في محاولة 
من روسيا الضعاف ىذه الفصائل واجبارىا عمى قبول طروحاتيا في الحل السياسي، وايجاد 

 (36)معارضة ترضي النظام السوري وحميفتو روسيا.
االكبر من قواتيا  من سوريا بعد ان سحب الجزء  3127اذار  25اعمنت روسيا في 

% من  71اعمن بوتين ان ىذه القوات حققت مبتغاىا ) اذ اصبح النظام السوري يسيطر عمى 
 (37)ري لمنظام السوري .جندي و استمرار الدعم الجوي والبح 5411سوريا ( مع االبقاء عمى 

 الروسية –انعكاسات االزمة السورية في العالقات التركية / المبحث الثاني
حممت االزمة السورية العديد من القضايا الخالفية بين تركيا وروسيا كان بعضيا عامل 
توتر لمعالقات الثنائية بين البمدين وتشمل ىذه النقاط المسائل التي اختمفت حياليا وجيات نظر 
البمدين ومنيا مسالة بقاء النظام السوري والمعارضة، والفصائل الكردية والدور االمريكي في 

صراع، وكما مر معنا فان روسيا تدعم بقاء النظام السوري في حين ترى تركيا ضرورة اسقاطو ال
واقامة نظام ديمقراطي بديل عنو، من جية اخرى تدعم تركيا بعض فصائل المعارضة في حين 
ترى روسيا كافة فصائل المعارضة السورية المسمحة جماعات ارىابية، اما بالنسبة لالكراد فقد 

سيا حزب االتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وفتحت لو مكتب سياسي في موسكو دعمت رو 
وقدمت الدعم العسكري لو مستخدمة االمر كورقة ضغط ضد تركيا في حاالت توتر العالقات 
وورقة لمتفاوض والمساومة عند استئناف العالقات الثنائية، من جانبيا ترى تركيا ذلك خطر ييدد 

 .(38)امنيا 
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بمراحل من  3127السورية منذ بداية االزمة السورية وحتى عام  –مرت العالقات التركية 
التوتر فرضتيا اختالف وجيات النظر والمصالح تجاه االزمة اتضحت اولى خيوطيا عندما 

، 3124اجبرت السمطات التركية طائرة روسية قادمة من موسكو باتجاه دمشق في تشرين االول 
شخصا روسيا وكانت تركيا  46كيا الغراض التفتيش وكان عمى متن الطائرة عمى اليبوط في تر 

سبب ىذا التصرف التركي توترا في  تخشى ان يكون عمى متن الطائرة معدات عسكرية،
العالقات الثنائية بين البمدين وكاد ان يؤدي الى الغاء زيارة الرئيس الروسي لتركيا بعد ان حذرت 

 .(39)وائيا انقرة موسكو من اختراق اج
حمقة اخرى من حمقات التوتر بين البمدين اذ اسقطت الدفاعات الجوية  3126شيد العام 

(( الروسية شمال سوريا عمى الحدود التركية، إذ ادعت تركيا ان 35التركية طائرة ))سوخوي 
ر" الطائرة خرقت اجوائيا، االمر الذي اعتبره الرئيس الروسي فالديمير بوتين " طعنو في الظي

وىو الحادث االول من نوعو منذ انشاء حمف شمال االطمسي )الناتو( الذي تقوم فيو دولة تابعة 
لمحمف باسقاط طائرة روسية، اال ان موسكو تعتقد ان تركيا تعمدت اسقاط الطائرة لتحقيق جممة 
من االىداف، ابرزىا ان ىذه الحادثة تمثل ضربة معنوية لسالح الجوي الروسي الذي يتمتع 
بسمعة جيدة، كما ان ىذا السالح ىو رمز التدخل الروسي في سوريا، كذلك فان تركيا ارادت 
باسقاط الطائرة استنزاف الجيود العسكرية الروسية في سوريا عبر جرىا الى مواجية خارج 
الحدود السورية، ووضع حمف الناتو امام احتمالية المواجية المباشرة مع روسيا او الرضوخ 

 .(:3)يار المنطقة االمنة التي تريد تركيا انشأىا لتكوين حاجز فاصل بين الطرفينوالقبول بخ
اما روسيا التي ادركت اىداف تركيا فمم تقف مكتوفة االيدي امام ىذه التطورات بل 
اتخذت جممة من االجراءات الفشال الخطط التركية او احتوائيا، كان اوليا القيام بعممية مشتركة 

قاذ احد الطيارين الذي نجى من الموت واعادتو الى القاعدة الجوية في سوريا روسية سورية الن
وثانييا ضرب امال تركيا وسعييا القامة منطقة عازلة او منطقة امنة وذلك بان تقوم روسيا 

(( و   S300باقامة ىذه المنطقة العازلة وذلك بعد قرار موسكو بنشر منظومات صواريخ ))
((S400عمى االراضي ا )) لسورية فضال عن تسيير طائرات مقاتمة لمواكبة العمميات البرية

( الى ساحة العمميات العسكرية في سوريا في اشارة الى رفع وتيرة T980وادخال دبابات )
في ىذه الحالة  (41)العمميات ضد فصائل المعارضة السورية والتنظيمات االرىابية االصولية،
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ليا والقوات الكردية التي تدعميا روسيا عمى تماس مباشر  اصبحت روسيا وقوات النظام الموالية
 مع تركيا وىو عكس ما كانت تخطط لو تركيا.

كان لحادثة الطائرة اثر سمبا عمى العالقات الثنائية، اذ توقفت المحادثات بين زعيمي 
مى البمدين، وفرضت روسيا التي تعد سوقا رئيسية لمسمع والخدمات التركية عقوبات اقتصادية ع

تركيا واعادة العمل بالتأشير عند دخول االتراك بعد ان كانت قد الغيت وىدد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي الفروف بغمق الحدود مع تركيا معتبرا ان ىذه الخطوة سوف تسيم في حل 

راء شاحنات النفط المسروق متيما تركيا بتشجيع االرىاب من خالل ش مشكمة االرىاب في سوريا
"ان تركيا متوترة بعد قصف الطائرات الروسية لقوافل النفط المسروق في سوريا"، وقد  :اذ قال

بقيت االثار السمبية إلسقاط الطائرة تخيم عمى العالقات بين البمدين قرابة عام ونصف، لتعود 
الجيود بعدىا الرجاع العالقات الى مسارىا االيجابي وذلك بعد ان قدم الرئيس التركي رجب 

من خالل اتصال ىاتفي مع نظيره  3127وغان اعتذارا عن الحادث في حزيران طيب ارد
الذي استغل عالقتو  )*(الروسي فالديمير بوتن، بواسطة الكاتب الروسي )) الكسندر دوجين((

الحسنة مع زعيمي البمدين لتشكيل قناة اتصال ساعدة الدولتين عمى انياء حالة العداء والتوتر 
 (42)المتصاعد بينيما 

ادركت تركيا اىمية عالقتيا مع روسيا خاصة مع تجاىل حميفتيا الواليات المتحدة طمبيا ]
في اقامة المنطقة العازلة واستمرار الدعم االمريكي لمفصائل الكردية وىو ما سبب امتعاض 
االتراك من حمفائيم التقميديين[، لذا فقد بذلت تركيا مساعي حثيثة من خالل رئيس وزرائيا بن 

إلصالح العالقات مع روسيا، وقد كان لمحاولة االنقالب الفاشمة التي شيدتيا تركيا  يمدريم عمي
، اثرىا في ترميم ما احدثو اسقاط الطائرة، اذ كانت روسيا من اوائل الدول 3127تموز  26في 

التي اعمنت رفضيا لالنقالب ودعميا لمحكومة المنتخبة وتشير بعض المصادر الى ان 
كانت قد نبيت تركيا من انقالب محتمل، يقابل ذلك مواقف غير متوقعة  االستخبارات الروسية

من الواليات المتحدة واعضاء الناتو تجاه االنقالب والتي وصفتيا تركيا بانيا مخيبة لآلمال، بل 
ان تركيا تتيم الواليات المتحدة والناتو بانيم كانوا عمى عمم باالنقالب ان لم يكونو مشاركين فيو 

تيم االول في لو، خاصة وان الواليات المتحدة ترفض تسميم ))فتح هللا غولن (( الم او داعمين
 (43)االنقالب الى تركيا
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اسفرت الجيود الدبموماسية التركي عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغانمنظيره الروسي 
ين لبحث برفقة عدد من القادة االمنيين والعسكري 3127اب  :بوتين في سان بطرسبورغ في 

سبل التعاون في الممف السوري، وقد تم خالل الزيارة االتفاق عمى انشاء غرفة عمميات مشتركة 
لمتنسيق فيما يخص الشأن السوري واالتفاق عمى تفعيل دور المجمس المشترك لمنع قوات سوريا 

كيا في التركية، واعتراف روسيا بحق تر  –الديمقراطية )قسد( من التقدم عمى الحدود السورية 
الدفاع عن حدودىا ضد اي تيديد وتم خالل ىذه الزيارة بحث سبل التعاون االستخباراتي وتبادل 
المعمومات، كما قدمت تركيا مقترح لدمج المعارضة في شمال سوريا في تشكيل واحد والبدء 

روسي مقابل حصول –بمباحثات سياسية بين المعارضة والنظام السوري تحت اشراف تركي 
عمى ضمانات روسية بعدم دعم الفصائل الكردية واالتفاق عمى فتح مسار جديد تركيا 

 (44)لحل االزمة السورية (**)لممفاوضات يوازي مؤتمر جنيف 
ما كادت العالقات التركية الروسية تشيد نوعا من االنفراج بعد زيارة الرئيس التركي 

ط شرطة تركي بمياجمة السفير لموسكو حتى كادت ان تعود الى التأزم عمى خمفية قيام ضاب
اثناء القاء االخير كممة في معرض فني اقامتو السفارة الروسية  3127الروسي في كانون االول 

في تركيا )) روسيا في عيون االتراك(( فارداه قتيال، لكن الطرفان ابديا حنكة سياسية عالية 
االزمة السورية وعكس عدم رغبة ورغبة حقيقية لتطوير العالقات الثنائية ومتابعة الجيود لحل 

الطرفين في خسارة المكاسب التي تحققت وسوف تتحقق فيما اذا تطورت ىذه العالقات، اذ قال 
المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي معمقا عمى الحادث " ربما كان ىذه محاولة لموقيعة بين 

واكثر فاعمية ضد اولئك الذين روسيا وتركيا... لكن البمدين مستمرين في التعاون وبشكل وثيق، 
نفذو ىذا االستفزاز" وفي المقابل اعرب الرئيس التركي عن اسفو بخصوص الحادث وفتح تحقيق 

 .(45)لمعرفة مجريات الحادثة ودوافعيا 
تركية  –التركي بشان االزمة السورية الى عقد مباحثات روسية  –ترجم االتفاق الروسي 

يمية معنية ومتداخمة في الشأن السوري وداعمة لنظام االسد بحضور ايران ] بصفتيا دولة اقم
وتمتمك زخما عمى االرض[ في العاصمة موسكو في وقت كانت روسيا قد تعرضت النتقادات 
واسعة عمى اثر توفيرىا الغطاء الجوي المكثف لمساندة قوات النظام السوري في السيطرة عمى 

المدنيين وتسبب بكارثة انسانية جعمت مصالح  مدينة حمب والذي ادى الي سقوط عدد كبير من
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روسيا وعالقتيا مع كثير من الدول ميددة، اما تركيا فرأت في مباحثات موسكو فرصة مناسبة 
لمعب دور اقميمي انساني فحاولت اقناع الروس بخروج المحاصرين من المدنيين والمعارضة من 

يو مخرجا الزمتيا ووعدت بالضغط عمى المدينة عبر فتح ممر انساني، فوافقت روسيا ووجدت ف
النظام السوري وحميفو ايران لتنفيذ وقف اطالق النار وعدم استيداف المدنيين اثناء اجالئيم من 

 –تركية  –اماكن االقتتال كما اسفرت المباحثات عن تحديد موعد لبدء محادثات ثالثية )روسية 
 (46) 3128نون الثاني ايرانية ( في العاصمة الكازاخستانية أستانة في كا

تقف جممة من االسباب وراء اتفاق تركيا وروسيا عمى استمرار المباحثات اليجاد حل 
كانت تشعر بخطر االنجرار وراء  لالزمة السورية وفق مصمحة كل منيا فبالنسبة لروسيا فانيا

االستدراج االمريكي في سوريا وان الخيار العسكري وحده لن يجد نفعا في سوريا، وتدرك روسيا 
اىمية عامل الوقت اذ ان الواليات المتحدة في تمك الفترة كانت منشغمة بنقل السمطة الى االدارة 

ورا امريكيا يغطي عمى حضورىا بل تريد الجديدة بعد انتخاب دونالد ترامب، فروسيا ال تريد حض
ان تبقى ىي صاحبة الكممة العميا في الشأن السوري، فضال عن ان انتصارىا في اعادة حمب 
الى النظام وىي من خالل المباحثات الثالثية تبقى عمى التوازن بين النفوذ االيراني والتركي في 

االخرين باتفاقية دولية، اما تركيا  سوريا وان تمسك العصى من الوسط من خالل ربط الطرفين
فانيا مضطرة الى التقرب من موسكو لمحفاظ عمى ما تبقى ليا من مكاسب في سوريا خاصة 
بعد ان توترت عالقتيا بالواليات المتحدة االمريكية عمى اثر دعم االخير لالكراد وموقفيا من 

تنتيي في سوريا فان بالدىم لن تنعم االنقالب الفاشل في تركيا، وادراك االتراك ان الحرب ان لم 
عقب التفجيرات التي  3128باالمان وىا ما اكده الرئيس التركي اردوغان في كانون الثاني 

طالت مدينة ازمير التركية اذ قال " نعمم ان كل قنبمة واي حركة في تركيا ليا عالقة بما يجر 
الخواننا ىناك، ليعيشو حياة كريمة  في سوريا والعراق، ونحن نعمم انو ان لم يتحقق االستقرار

ومستقرة فمن نستطيع ان نعيشيا ىنا " وىو ما يفسر سعي انقرة لتامين حدودىا وضرب الفصائل 
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الكردية ومحاولة منع حصوليا عمى الدعم الدولي سواء منروسيا او الواليات المتحدة 
عائق يقف امام تحسين  ويبدو ان لروسيا ىدف اخر يقف وراء محاولة تخطي اي (47)االمريكية

عالقتيا مع تركيا وىو محاولة جر تركيا الى التخمي عن تحالفاتيا القديمة وسحبيا لمتحالف مع 
روسي وايران لتكوين حمف جديد خاصة بعد التوترات التي طالت العالقات التركية االمريكية 

 . ]الوالتي شكمت فرصة لروسيا لتقديم تسييالت عديدة لتركيا وفي اكثر من مج
في العاصمة  33/2/3128عقد اول مؤتمر في سمسمة مؤتمرات استانة الثالثية في 

أستانة وقد بحث المؤتمر آلية وقف اطالق النار وقدمت روسيا مشروع دستور  الكازخستانية
وضعو خبراء روس، وتمخض المؤتمر عن وضع الية ثالثية لمراقبة االلتزام بوقف اطالق النار 

وتم االعالن عن وثيقتين روسيتين تمثالن بروتوكوال  3128شباط  3في  واستكمل المؤتمر
التفاقية وقف اطالق النار ويحدد شروطيا مع توفير ممرات امنو انسانية وقد اصبحت مؤتمرات 

تسع جوالت، اتخذت من  3129وايار  33/2/3128استانة الثالثية شبو دورية وعقد بين 
 –بتخفيف حدة المواجيات وتقريب وجيات النظر التركية  خالليا قرارات ساىمت بشكل او بأخر

الروسية في العديد من المسائل الخالفية المتعمقة بالشأن السوري، اذ تعيدت روسيا بوقف 
الغارات الجوية والضغط عمى النظام السوري لوقف القصف وبالتالي تعيد ممثل النظام السوري 

تابعة ممف المساعدات وتبادل االسرى والمعتقمين، بمحاسبة مخترقي اليدنة وتم تشكيل لجان لم
االتفاق عمى اقامة مناطق لتخفيف التوتر  5/6/3128وشيد مؤتمر استانة الرابع المنعقد في 

وتم تعيين حدود ىذه المناطق في مؤتمر استانة السادس  )واالقتتال ) مناطق خفض التصعيد 
جزاء في محافظة درعا والقنيطرة وتمتد وىي ) المنطقة االولى : ا 3128/:/25المنعقد في 

حتى مرتفعات الجوالن، المنطقة الثانية : الغوطة الشرقية لدمشق، المنطقة الثالثة : اجزاء من 
 (48)ابعة : محافظة ادلب شمال سوريا (محافظة حمص، المنطقة الر 
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سوتشي وضمن مسار المؤتمرات التشاورية التي شاركت فييا تركيا وروسيا عقد مؤتمر 
الذي دعت اليو روسيا لدعم الحوار الوطني السوري بين النظام والمعارضة والذي عقد في 

في منتجع سوتشي عمى البحر االسود اال ان المؤتمر قاطعتو الواليات المتحدة  41/2/3129
االمريكية وفرنسا وبريطانيا كما قاطعتو المعارضة السورية بسبب عدم التزام االطراف الدولية 

لوعود التي قطعتيا لوقف قصف المدنيين، وخمص المؤتمر الى االتفاق عمى انشأ لجنة با
 الدستور السوري تتكون من وفد لمنظام السوري ووفد واسع التمثيل لممعارضة ميامتيا الصالح

صياغة اصالحات دستورية برعاية االمم المتحدة واكد البيان الختامي لممؤتمر التزام الدول 
نية والتزاميا بسيادة دولة سوريا واستقالليا وسالمة وحدة اراضييا  ولم يتضمن بالوحدة الوط

 (49)البيان اي اشارة الى وضع النظام السوري.
الروسية عن التوصل لترتيبات جديدة كان  –اثمرت ىذه التفاىمات الدبموماسية التركية 

يا مقابل اداء تركي متميز منيا الدعم الضمني الروسي لعممية درع الفرات التي قامت بيا ترك
في االتفاق بشان سيطرة النظام السوري عمى حمب، من جية اخرى اسيمت سياسة وموثر 

االدارة االمريكية الجديدة بدفع ىذا التفاىم اذ استمرت االدارة الجديدة باالعتماد عمى قوات سوريا 
ق عممية غصن الزيتون الديمقراطية )قسد( ودعميا، كما ىيأت ىذه التفاىمات الظروف الطال

 (:4)التركية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني من المناطق الحدودية 
اما عسكريا وامنيا فقد كان لالزمة السورية تاثيرا ايجابيا عمى الطرفين وصف عمى انو االكثر 

ة الصناعات الدفاعية مفاجئة لممجتمع الدولي، اذ اعمن سيرغي جامازوف المدير العام لشرك
" انيم يبحثون مع تركيا تصنيع طائرات حربية  3128الروسية ) روستيك( في مطمع حزيران 

من الجيل الخامس بشكل مشترك" واشار اال أن " لدى انقرة البنية التحتية الالزمة لممشروع" وىذا 
في تصنيع منظومات المشروع المشترك لصناعة الطائرات سبقو اتفاق الدولتين  عمى االشتراك 

(( و S300دفاع جوية روسية في تركيا وعمى راسيا منظومة الدفاع الجوي الروسي ))
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((S400 وتجدر االشارة الى ان تركيا كانت قد طمبت في وقت سابق ليذه االتفاقيات من ))
(( بعد سحب الناتو لدفاعو الجوي من الحدود S400روسيا تزويدىا بمنظومة الدفاع الجوي ))

ركية، وىدفت تركيا من شراء منظومة دفاع روسيا الى استخدام ىذا االمر كورقة ضغط عمى الت
 .(51)الواليات المتحدة االمريكية لسحب دعميا لوحدات حماية الشعب 

اال ان اىمية ىذه االتفاقيات الدفاعية ليست في كونيا تعزيزا لمتعاون العسكري واالمني 
قتصاد ايضا، فتركيا تسعى الى دخول سوق التجارة بل كونيا تدخل في مجال تطوير اال

العسكرية واختيارىا لمصناعات الروسية العسكرية المتطورة يعني ان تركيا تعمل لتوسيع مجال 
ان تكون قوة  وىو ايضا رسالة الى الناتو بان تركيا بامكانيا( 52).خبرتيا التصنيعية عالميا

عسكرية قادرة عمى تأسيس صناعات عسكرية دفاعية بعيدة عن الحاجة لمناتو وانيا التزال تشكل 
 منطقة استراتيجية ميمة . 

اما اقتصاديا فعمى الرغم من الخالفات بين البمدين في عدد من القضايا اال ان البمدان 
صادية المشتركة، اذ وقعت موسكو وانقرة اثرا ابعاد الخالفات السياسية بينيما عن المصالح االقت

العديد من االتفاقيات والمشاريع الضخمة بعد توقفيا اثر اسقاط الطائرة الروسية اذ تم عقد 
مميار دوالر  23اتفاقيات ضخمة من بينيا عقد بناء خط انابيب الغاز )) السيل التركي(( بتكمفة 

ين الطرفين من خالل تزويد روسيا الغاز كما تم االتفاق عمى تحسين العالقات االقتصادية ب
ويتطمع البمدين الى مواصمة مشروع انشاء محطة ))  3136لتركيا عمى المدى البعيد الى عام 

حصمت شركة اتوم ستروي  3128اك كويوا النووية(( وىي اول محطة نووية في تركيا وفي عام 
عمى ان يتم  3134لى في عام اكسبورت  الروسية عمى ترخيص ببناء الوحدات التشغيمية االو 

وتبع ليذه االتفاقيات تتحويل تركيا الى بمد مستورد رئيس لمغاز  3137استكمال بنائيا في عام 
الروسي وممرا لنقمو الى اوربا،  ويذكر ان تركيا تعمل عمى احياء مكانتيا كقوة حاضرة سياسيا 

 (53)العديد من المناطق . واقتصاديا في
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 االستنتاجات:
كان لالزمة السورية تأثيرات كبيرة عمى دول اقميمية ودولية كون سوريا تمتمكموقع  -1

استراتيجي ميما في شرق المتوسط وحمقة وصل بين اسيا واوربا وتبعا ليذه االىمية وحرص 
كل دولة عمى ان يكون ليا موطئ قدم في سوريا لحماية مصالحيا ولتكون ىي صاحبة الكممة 

 العميا في المنطقة.
منذ بداية االزمة تدخمت كل من تركيا وروسيا في االزمة كونيما ترتبطان مع سوريا  -0

باتفاقيات ثنائية، وان اي خرق او تدىور امني داخل سوريا او عمى حدودىا ييدد امن ومصالح 
الدولتين، فكان ىذا التدخل وفق ما تمميو مصالحيما في المنطقة بصورة عامة وفي سوريا 

 بصورة خاصة.
ان كال الدولتين )تركيا وروسيا( تدرجت مواقفيما من الثورة من الدبموماسية والتدخل غير  -3

المباشر الى التدخل العسكري المباشر، مع االختالف في الجية التي تدعميا كل دولة، ففي حين 
 دعمت تركيا المعارضة كانت روسيا تدعم النظام السوري .

باالزمة السورية نتيجة تصادم مصالح الدولتين في سوريا، تأثرت العالقات التركية الروسية -4
فشاب عالقاتيما شيء من التدىور وانعكست االزمة السورية سمبيا عمى ىذه العالقات وكادت 
 تطيح بيا لوال وجود تدخل سياسي من الدولتين وجيود كبيرة لتالفي اي تدىور في ىذه العالقات.

يا والبقاء عمى عالقات حسنة معيا ومردود ىذه العالقات تدرك تركيا اىمية التحالف مع روس -5
عمى االزمة السورية وعمى عزل االكراد ومنعيم من اقامة كيان عمى الحدود الجنوبية لتركيا، كما 

 انو يشكل ورقة ضغط ضد الواليات المتحدة االمريكية التي تدعم فصائل المعارضة الكردية.
جانبيا وجرىا الى تحالف استراتيجي امني معيا من شانو  تدرك روسيا اىمية كسب تركيا الى -6

 ان يضعف الوجود االمريكي في سوريا والغربي في المنطقة 
تسعى روسيا الى جر تركيا الى عالميا ونبذ تحالفاتيا القديمة تحقيقا لنظرية االوراسية  –8

 الروسية الجديدة .
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