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مقدمة
تعتبر الثورة السورية التي انطلقت عام 2011م ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا من
أشد الثورات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط منذ انطالق انتفاضة " الربيع العربي"
في الدول العربية بدأ ً من تونس ومصر وليبيا واليمن وصولً إلى سوريا ،والتي أثرت
على األمن القومي للدول المجاورة.
اختلفت طبيعة النظام السوري عن بقية األنظمة العربية في طريقة تعامله مع المحتجين،
حيث استخدم العنف المفرط في قمع الحتجاجات السلمية للتحول إلى ثورة مسلحة
وصراع عنيف ،وكما هو الحال في معظم الصراعات فأن طول مدة الصراع أدت إلى
تدخل مزيد من األطراف الداخلية والخارجية من دول وتنظيمات ما دون الدولة ،وخلق
أزمة لجوء حملت ماليين السوريين إلى دول العالم وخاصة الدولة المجاورة.
تمكنت قوات المعارضة السورية من السيطرة على المناطق الشمالية من سورية قرب
الحدود التركية ،بالتزامن مع انتشار قوات لتنظيمات مصنفة على قوائم اإلرهاب
التركية ،ثم تدخلت ميليشيات إيرانية لمساندة النظام السوري ،اتبعه تدخل عسكري
روسي في عام 2015م بهدف مساندة النظام السوري الذي أوشك على السقوط ،في
ظل دعم سياسي وعسكري تركي واضح لقوات المعارضة السورية ،كما قامت
الوليات المتحدة بتشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
حملت هذه السنوات تأثير مباشر على دول الجوار وفي مقدمتها تركيا ،ويأتي تأثير
الخطر المهدد لألمن القومي لدول الجوار أحد أهم وأول هذه اآلثار ،ساعد في ذلك
طول الحدود التركية السورية التي تزيد عن 900كم ،فضالً عن الفوضى األمنية في
شمال سوريا وكثرة عدد فصائل المعارضة السورية المسلحة بالتزامن مع وجود
تنظيمات إرهابية ذات توجهات انفصالية قومية معادية لتركيا وأخرى إسالمية
راديكالية تقوم على مبدأ تكفير حكومات جميع الدول وشعوبها.
انخرطت تركيا في الصراع السوري عبر دعمها لقوات المعارضة ثم عبر النخراط
العسكري المباشر عام 2016م بهدف تحرير المنطقة الحدودية بريف حلب الشمالي،
المقابل لوليتي غازي عينتاب ،وفي عام  2018بدأت تركيا عملية عسكرية في منطقة
عفرين السورية بهدف تحريرها من منظمة التحاد الديمقراطي اإلرهابية ،وفي عام
 2019م بدأت عملية نبع السالم للسيطرة على الشريط الحدودي شمال محافظة الرقة
السورية والمقابل لولية أورفا التركية ،وعملية درع الربيع عام 2020م بهدف وقف
التقدم العسكري لقوات النظام وروسيا وإيران في منطقة إدلب ،وإن أهداف تركيا في
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حماية أمنها القومي وتدخلها في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة النظام
ت تالقى مع أهداف السوريين القاطنين في المناطق المحررة لحماية هذه األراضي
ووحدة تماسكها والحد من مظاهر الفوضى فيها لتكون منطقة آمنة لعدد كبير من
السوريين المقيمين والنازحين الذين هجرهم نظام األسد وحلفائه الروس واإليرانيين.

السؤال:
تتميز البيئة الدولية بالفوضوية وغياب وجود سلطة عليا ضابطة للمشهد الدولي بشكل
يمنع الحروب ويحافظ على أمن الدول وسالمتها وبقاءها ،لذلك يتم ترك مهمة الحفاظ
على البقاء للدولة ذاتها ،والتي تستشعر الخطر بشكل دائم ،ومعظم المخاطر التي
تواجهها الدولة تكون ذات مصدر خارجي قادم من خارج الحدود ،وخاصة من الدول
المجاورة المعادية أو التي تنتشر فيها األزمات بشكل ل يمكن ضبطه مما يؤدي إلى
تصدير هذه األزمات خارج الحدود.
شكلت انتفاضة الربيع العربي في سوريا واستخدام العنف في قمع الحتجاجات ،وتدخل
أطراف خارجية من الدول وتنظيمات ما دون الدول خطر مباشرا ً يهدد األمن القومي
لدول الجوار ،وفي مقدمتها تركيا،
فما هو أثر تشكل األزمة السورية على األمن القومي للدولة التركية؟
ويتفرع هذا السؤال إلى األسئلة التالية:
• ما هو مفهوم األمن القومي وأبعاده؟
• كيف شكل وجود تنظيمات إرهابية خطر على األمن القومي التركي؟
• كيف أثرت األزمة السورية على ميزان القوى الدولي في سورية؟

المنهجية:
تعتبر تركيا إحدى أهم الدول فاعلية في الملف السوري بسبب طول الحدود السورية
التركية ،واستقبالها لعدد كبير من الالجئين السوريين ،وانخراطها في الصراع السوري
بشكل مباشر فضالً عن تشكل تنظيمات إرهابية معادية لتركيا على طول الحدود ،لذلك
يعتمد البحث على المنهج الوصفي في فهم أثر الثورة السورية على األمن القومي
التركي من خالل استقراء المخاطر األمنية ووصفها ،على اعتبار الدولة التركية وحدة
للتحليل.
التعرف على المخاطر األمنية التي تهدد األمن القومي التركي بشكل مباشر وذات منشأ
خارجي ،بالعتماد على تفسير نظرية الواقعة لألمن القومي وأسباب تشكل الخطر على
األمن القومي للدولة ،واختالل توازن القوى والخطر العسكري المباشر ،وعلى
تفسيرات مدرسة كوبنهاجن النقدية التي قدمها  Barry Buzanوالتي تقدم أبعاد
عسكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية لألمن وتقدم الفرد والمجتمع والدولة
واإلقليم كمستويات تحليل لألمن القومي.
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األهمية:
تسعى تركيا إلى حماية أمنها القومي من خالل إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود
السورية ،تكمن أهمية هذا البحث في فهم المخاطر األمنية التي استدعت التدخل التركي
المباشر في سوريا ،وتقاطع أهداف تركيا في سعيها لحماية أمنها القومي وأهداف
السوريين في المناطق المحررة للحفاظ على وحدة األراضي المحررة والحد من
الفوضى فيها والحفاظ على استقرارها ،والتعرف على شكل التفاهمات والتفاقيات
التركية-الروسية ،والتركية-األمريكية في ظل اندلع الثورة السورية.

الحدود:
للبحث حدود زمانية ممتدة من بدء الثورة السورية عام  2011حتى عام 2022
ويضمن حدود علمية :حيث يقتصر على فهم أثر الثورة السورية على األمن القومي
التركي وفق ما تقدمه النظرية الواقعية من تفسير لمفهوم األمن القومي ،والقائم على
محاولة الدولة للحفاظ على أمنها ووجودها ،ووفق ما تقدمه مدرسة كوبنهاغن النقدية
ورائدها  Barry Buzanحيث يتوسع المفهوم ليشمل الحفاظ على أمن الدولة واألفراد
ومواجه خطر التوجه النفصالي والمتطرف ،دون أن يتطرق البحث ألثر الالجئين
السوريين على األمن القومي التركي رغم أهميته ،والذي يحتاج إلى فهم البيئة األمنية
الداخلية التركية وقياس مستويات تغيير المؤشرات األمنية الداخلية.

أوال :مفهوم األمن القومي
تؤكد النظرية الواقعية أن الدول تتعايش مع نظام دولي فوضوي حيث ل توجد سلطة
مركزية تحميها من بعضها البعض ،ونتيجة لذلك ترى النظرية الواقعية أن انعدام األمن
في الدول هو المشكلة المركزية في العالقات الدولية ،وأنه يجب على الدول العتماد
على نفسها في توفير األمن دون العتماد على أي جهة أخرى.
ويمكن تعريف األمن القومي حسب النظرية الواقعية على أنه "أمن الدولة والتركيز
بشكل خاص على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة وسالمة سكانها" ،ويمكن القول
بأن دولة ما آمنة إذا كانت قادرة على الدفاع ضد أي هجوم معادً أو ردع ومنع الدول
1
األخرى من إجبارها على تعديل سلوكها أو التضحية بالقيم السياسية األساسية لها.
وبحسب النظرية الواقعية فإن غياب السلطة المركزية في النظام الدولي يؤدي إلى
مشكلة أمنية ،حيث إن غياب هذه السلطة يؤدي إلى زيادة التنافس بين الدول حتى إن
لم يكن يوجد رغبة في ذلك ،فتقوم كل دول باتخاذ إجراءات لزيادة أمنها (مثل تصنيع
األسلحة وتشكيل التحالفات) لتبقى أقوى من غيرها من الدول ،مما يؤدي إلى رد فعل
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Stephen M. Walt, John F. Realism and Security, Kennedy School of Government,
Harvard University, p2
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مضاد من الدول األخرى وتقوم بزيادة أمنها عن طريق زيادة أسلحتها وتحالفاتها وهذا
2
ما يسمى "المعضلة األمنية".
معان مختلفة
يُنظر إلى ميزان القوى على أنه قانون علمي ،يقدم  Ernst Haasثمانية
ٍ
لتوازن القوة ،ويصف بشكل أكثر دقة ثمانية معاني مختلفة تغطي استخدامه .التوازن
(التوازن) يشير إلى توزيع السلطة؛ التوازن ،الهيمنة ،الستقرار والسالم ،عدم
الستقرار والحرب ،سياسة القوة العامة (الشاملة) ،القانون العالمي للتاريخ ،كحالة من
التوازن ونظام التوازن كدليل لقرارات صنع السياسة.3
ولميزان القوى ثالث مدلولت رئيسية:
 .1ميزان القوى الموضوعي :ويعني توزع القوة بين عدة دول بشكل متعادل نسبياُ،
بحيث ل تستطيع دولة ما فرض هيمنتها على بقية الدول.
ميزان القوى النمطي :حيث تقوم دولة ما باستخدام ميزان القوى الدولي لتحقيق
.2
4
أحد أهداف السياسة .
قدمت المدارس النقدية في العالقات الدولية تفسيرات وأبعاد جديدة لألمن ،حيث ركزت
مقاربة باري بوزان على قطاعات جديدة لألمن:
القطاع العسكري :يقصد به األمن في مفهومه الصلب والذي يشمل التهديدات
.1
العسكرية التي تمس جميع مكونات الدولة ومؤسساتها وسالمة مواطنيها ويشغل هذا
القطاع بقاء الدولة والفاعل بين قدراتها العسكرية الهجومية والدفاعية وإدراك النوايا
اتجاه بعضها البعض ،وبتالي يخص هذا القطاع المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح
والقدرات الدفاعية للدولة.
القطاع السياسي :يقصد به مدى استقرار أنظمة الحكم ومؤسسات الدولة
.2
وشرعيتها وشرعية أيديولوجيتها.
القطاع القتصادي :على مستوى هذا القطاع تتعد الوحدات المرجعية من
.3
اإلفراد إلى الدول إلى النظام القتصادي العالمي بمختلف معاييره لكن الرتباط األول
هو قدرة الدول على توفير الموارد الطبيعية وقدرتها على تلبية متطلبات سكانها بما
يضمن لهم المستوى المعيشي المقبول الذي يجنبهم الوقوع في الفقر والبطالة ،أما على
المستوى الدولي يرتبط بمدى قدرة الدول على الوصول إلى األسواق العالمية
والتمويالت الضرورية للحصول على مستويات مقبولة من الرفاهية والسلطة في
النظام الدولي.
لقطاع الجتماعي :يعتبر المجتمع كيانا قائما وموضوعا متميزا لألمن واألمن
.4
المجتمعي واحد من اهم قطاعات برنامج البحث في الدراسات األمنية يتمحور األمن
الجتماعي حول الهوية.
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القطاع البيئي :يعنى بالحفاظ على المحيط والمجال اليكولوجي المحلي
.5
والعالمي وحماية البيئة من الممارسات البشرية المتسببة في العديد من ظواهر التدهور
اليكولوجي كالحتباس الحراري ،التلوث والجفاف.5
وقدمت مدرسة كوبنهاجن مستويات جديدة للتحليل وهي:
مستوى الفرد والمجتمع :أصبح امن الدولة غير ممكن دون تحقيق امن الفرد
.1
وتنمية عوامل رفاهيته.6
المستوى اإلقليمي :هو عبارة عن تنظيم مركب من عدد محدود من الدول
.2
7
تجمعهم المصالح المشتركة ،تهدف إلى دعم ركائز وأسس األمن اإلقليمي .
المستوى الدولي :فكرة نظرية األمن الدولي انه أي اعتداء يقع على أي دولة
.3
8
تعد اعتداء على الجماعة الدولية .

ثانيا :خطر التنظيمات اإلرهابية
حزب االتحاد الديمقراطي ()PYD
.1
تأسس عام 2003م ،وهو فرع سوري من حزب العمال الكردستاني المتشدّد (.)PKK
وهو واحد من أهم أحزاب المعارضة الكردية في سورية ،إضافة إلى كونه عضوا ً في
هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي ،ومجلس شعب غربي كردستان .يدعو حزب
التحاد الديمقراطي الكردستاني إلى العتراف الدستوري بالحقوق الكردية و"الحكم
الذاتي الديمقراطي" ،ويرفض النماذج الكالسيكية مثل الفيدرالية واإلدارة الذاتية.
في أعقاب اندلع النتفاضة في سورية ،انضم حزب التحاد الديمقراطي إلى الحركة
الوطنية الكردية عام  ،2011لكنه امتنع عن النضمام إلى الجزء األكبر من أحزاب
المعارضة الكردية التي ش ّكلت المجلس الوطني الكردستاني في تشرين األول .2011
سس لهيئة التنسيق الوطنية
ومنذ تموز  ،2011لعب الحزب دورا ً محدودا ً كعضو مؤ ّ
للتغيير الديمقراطي ،وانضم إلى الهيئة المعارضة لحزب العمال الكردستاني المعروفة
باسم مجلس شعب غربي كردستان .ومن أبرز قضاياه:
• العداء الصريح تجاه تركيا بسبب سجنها زعيم الحزب عبد هللا أوجالن،
وإنكارها لحقوق األكراد ،وتأثيرها على المجلس الوطني السوري
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• عالقات الحزب متوتّرة مع الحكومة اإلقليمية الكردية في العراق بزعامة
مسعود البارزاني بسبب تفاوضها مع تركيا على حساب حزب العمال الكردستاني.
يصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية على لوائح الوليات المتحدة والمملكة
المتحدة والتحاد األوروبي ،باإلضافة إلى تركيا ،في حين تصنف أذرعه في دول
10
فقط.
تركيا
في
"إرهابية"
منظمات
الجوار
11
ويوجد ما يقارب  8000مقاتل من األتراك ضمن اتحاد حزب التحاد الديمقراطي .
ومن المحتمل أن يخطط هؤلء لشن عمليات إرهابية داخل األراضي السورية ،كما
يمكن أن يؤثر على المواطنين األتراك في جنوب شرق تركيا بسبب التداخل القومي
بين هذه المنطقة والمنطقة التي يسيطر عليها التنظيم اإلرهابي شمال شرق سورية.
9

 .2ميليشيا "المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون":
وهي عبارة عن مجموعة مسلحة موالية للحكومة السورية تعمل في شمال غرب
سوريا ،ويقود المجموعة معراج أورال ،وهو تركي يحمل الجنسية السوريةُ ،ولد
أورال في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية التركيا ،وكان أورال أحد
األعضاء القياديين في التنظيم المعروف في سوريا باسم جيش تحرير هاتاي وأصبح
12
فيما بعد قائد لميليشيا "المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون".
وقد شهدت مدينة الريحانية عام 2013م تفجيرات راح ضحيتها  53شخصاً ،كان
المخطط لها أحد عناصر ميليشيا "المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون" ،حيث
ألقت الستخبارات التركية القبض على يوسف نازيك المخطط لتفجير الريحانية في
عملة خاصة.
صا ،بأوامر من
واعترف بأنه خطط لتفجيرات الريحانية التي راح ضحيتها  53شخ ً
ضباط في المخابرات السورية .كما اعترف بإدخال متفجرات وسيارتي (ترانزيت)،
استُخدمتا في التفجير.
وقد كشف نازيك عن معلومات مهمة ومفصلة عن معراج أورال ،زعيم ميليشيا
(المقاومة السورية) ،الذي يدعم النظام في معاركه في سورية ،وكان له دور في
تفجيرات الريحانية ،ويناصب تركيا العداء ،وأن نازيك مدرج على "القائمة الزرقاء"

 9حزب االتحاد الديمقراطي ال،ردسةةةةتاني ،مر،ز مال،وم ،ير،-ارنيغي للشةةةةرو ا وسةةةةط ،بل الرا ط التالي:
=48528https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa
 10إنفوجرابية ، .رى المنظمةا ال،رديةة بل لواح اإلراةاب التر،يةة ،الخليج أونالين ،2016 ،بل الرا ط
التالي6https://cutt.us/KpwZ :
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 12مةعةراج أورال ،رجةةةل لةةةخ تةةةاريةا طةويةةةل بةي اإلراةةةاب ،زمةةةان الةيةوم ،2013 ،بةلة الةرا ةط الةتةةةالةي:
/http://www.todayszaman.com/new20160304113933https://web.archive.org/web/
-mihrac-ural-a-man-with-a-long-history-of-terrorism.html315474s6

للمطلوبين للحكومة التركية ،إلى جانب معراج أورال ،وآخرين تدعمهم مخابرات
13
النظام ،في تهديد األمن الداخلي التركي ،حسب الحكومة التركية.
 .3تنظيمات داعش:
تشكل تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" (داعش) في أبريل عام
2013م،إل أن النصرة رفضت الندماج على الفور ،يحمل هذا التنظيم فكر متشدد
تكفيري  ،ويعملون بنهج السلفية الجهادية ،وهدفهم األساسي قيام دولة إسالمية في
الشام كما يدعون.14
بلغ عدد المقاتلين األجانب في صفوف التنظيمات اإلسالمية بين  8إلى  13ألف في
عام  ،152014حيث بلغ عدد المقاتلين األتراك في صفوف هذه التنظيمات -2000
 2500مقاتل.16
تسعى هذه التنظيمات إلى زعزعة األمن في الداخل التركي وإظهار العداء لتركيا،
بالرغم من أن تركيا هي طريق الدخول والخروج لهذه التنظيمات إلى الداخل
السوري.17
شهدت تركيا الكثير من العمليات األمنية والستخباراتية في أراضيها أو حتى في
الداخل السوري إللقاء القبض على عناصر وخاليا هذه التنظيمات ،حيث أعلنت وزارة
الداخلية التركية أن فرق الشرطة في بورصة قد ألقت القبض على سليمان الحمود
برفقة شخصين آخرين كانوا يتحضرون لصنع قنبلة حية بهدف إجراء عملية انتحارية
في الولية ،كما أعلنت الوزارة عن إلقائها القبض على شخص آخر في ولية شانلي
أورفا كان ينوي القيام بالعمل نفسه ،وألقت قوات الشرطة القبض على المواطن
السوري ،بشار المزحان ،والملقب بـ "أبي أنس القحطاني" في ولية شانلي أورفا
التركية في أثناء تحضيره لتنفيذ هجوم انتحاري في البالد.
وقد انضم "المزحان" إلى "تنظيم الدولة" في عام  2015حيث تلقى تدريبات خاصة
18
في األسلحة ومجالت مختلفة لفترات طويلة من قبل التنظيم.
وألقت قوات األمن التركية القبض على مشت َبه به ينتمي إلى تنظيم داعش اإلرهابي،

ا سةد من مدينة الاليقية ،جيرون،2018 ،

 13سةامر أحمد ،ا من التر،ي يجلب يوسة نازي .المرت ط مخا را
بل الرا ط التاليKA5https://cutt.us/uQ :
 14انادي ب د الغني بضةةل السةةيد ،دابق :حقيقة التنظيم وا ادا  ،مر،ز دراسةةا الشةةرو ا وسةةط وابريقيا،
الخرطوم -السودان2016 ،
15
HOMEGROWN TERRORISM Causes and Dimensions, COE-DAT WORKSHOP, ANKARA /
TURKEY 03-04- JUNE 2014
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and International Relations, 2016, p22.
 17تر،يا ة لد مرور مقاتلي دابق ،موقع  ،DWبل الرا ط التاليLeNt7https://cutt.us/ :
 18الق ض بل خاليةا خططة لتنفيةي بمليةا انتحةاريةة بي تر،يةا ،تلفزيون سةةةةةوريةا ،2022 ،بل الرا ط التةالي:
zuo5https://cutt.us/b
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ّ
يخطط لهجوم في ميدان تقسيم بإسطنبول ،بعد أن قدم إلى المدينة من غازي عينتاب
كان
19
على الحدود التركية السورية.
واعتقلت الشرطة التركية عددا ً من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" اإلرهابي ،وذلك
في عملية أمنية استهدفت التنظيم ،فجر األربعاء ،بمدينة إسطنبول.20
وقد أفادت وكالة بلومبيرغ في \26مايو\ 2022نقالً عن مسؤولين أتراك ،أن تركيا
احتجزت الزعيم الجديد لتنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” ،أبو الحسن القرشي،
وبحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة ،فإن السلطات التركية تمكنت قبل أيام من
21
اعتقال زعيم تنظيم داعش الجديد ،خالل عملية أمنية في إسطنبول.
 .4سرية أنصار أبو بكر الصديق:
كان أول ظهور لهذه السرية في آب ،2020في محافظة إدلب شمال غربي سورية،
عبر تبنيها لتفجير قرب نقطة تركية في مدينة جسر الشغور غربي إدلب ،لتبدأ بعد ذلك
التركية.
القوات
ضد
عملياتها
ومنذ الظهور األول هاجمت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” 19مرة القوات التركية
في إدلب ،حسب ما وثق مركز “محاربة اإلرهاب والتطرف لألبحاث” التركي
( ،)TERAMالذي قال إن “الجيش التركي في إدلب تعرض إلى  36هجوما ً منذ اتفاق
22
موسكو في  5آذار  ،2020أدت إلى مقتل  12جنديا ً تركيا ،وإصابة  21آخرين.
وقام جهاز الستخبارات التركي باعتقال شابين اثنين من أصول تركية ضمن عملية
أمنية خاصة داخل األراضي السورية ،وتم نقلهم إلى تركيا ،وقد أكدت مصادر عسكرية
وأمنية أن العنصرين التركيين ينتميان إلى سرية أبو بكر األنصاري التي تعمل على
23
استهداف الوجود التركي في شمال غرب سوريا.

ثالثا :اختالل ميزان القوى
.1

التدخل الروسي

منذ بداية الحتجاجات في سوريا عام ٢٠١١م قامت قوات النظام بقمع المتظاهرين
الذين خرجوا ضد النظام السوري فسعت الدول العربية إلصدار قرار من مجلس األمن
يدين السلطات السورية لستخدامها العنف في قمع المتظاهرين وكان دور روسيا
 19ا من التر،ي يعتقل بنصةةةةرا من دابق اإلراا ي خ ّ
طط لهجوم بي إسةةةةطن ول TRT ،بر ي ،2020 ،بل
الرا ط التاليhttps://cutt.us/KbOkN :
 20الشةرطة التر،ية تعتقل بدداا من المشةت خ انتماحهم لةةةةةة "دابق" اإلراا ي إسةطن ول ،إسةطن ول/ا ناضةول،
 ،2020بل الرا ط التاليhttps://cutt.us/KbOkN :
 21ةاسةةةةةل النجةار ،ابتقةال زبيم تنظيم دابق الجةديةد بي تر،يةا من او  ،وطن ،2022 ،بل الرا ط التةالي:
Cc0https://cutt.us/hs
 22ما اوية “السةرية التي نفي  19اجوما ا ضةد القوا التر،ية بي إدلب  ،موقع السةورية ،2021 ،بل الرا ط
التاليhttps://cutt.us/m1ZVH:
 23باحز الدغيم ،عد بملية خاصةة ال قضة تر،يا بل "سةرية أنصةار أ ي ،ر الصةدي " بي إدلب  ،تلفزيون
سوريا ،2022 ،بل الرا ط التاليBlJE1https://cutt.us/ :
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المؤيدة والداعمة للنظام السوري هو أفشال صدور هذه القرارات ضد نظام األسد ،وقد
أعلن الرئيس الروسي السابق ميدفيديف في أواخر عام ٢٠١١م عن رفض روسيا أي
عقوبات تصدر من مجلس األمن على النظام السوري ،وبما أن قرار مجلس األمن
بالتدخل أو استخدام القوة لن يكون مشروعا ً إذا تم رفض الدول التي تمتلك مقعدا ً دائما ً
في مجلس األمن ولديها حق النقض "الفيتو" 24،كان هذا بداية التدخل السياسي في
سوريا منذ عام 2011م ،وبعد فشل الجهود الدبلوماسية في حل األزمة السورية ،وجدت
روسيا أن النظام السوري غير قادر على البقاء فترة أطول بمفرده وسيطرة قوات
المعارضة وداعش على أجزاء إقليمية واسعة ،ورغبة روسيا في توسيع نفوذها وإبراز
مكانتها على المستوى اإلقليمي والدولي ،أدت إلى التدخل الروسي العسكري في سوريا
ودعم النظام السوري الذي أصبح تدريجيا ً احتالل روسي على سوريا ،والدافع المباشر
للتدخل هو طلب رسمي من بشار األسد لتدخل القوات الروسية في الحرب السورية
فإن النظام قد تعرض لنتكاسات منذ مطلع العام ٢٠١٥م استدعت تغيير الستراتيجية
الروسية ،حيث بدأ التصعيد العسكري الروسي منذ بداية ربيع عام ٢٠١٥م بإرسال
جنود إلى سوريا وإرسال شحنات أسلحة متطورة إلى نظام األسد ،مع تزايد انتشار
القواعد العسكرية الروسية في سوريا ومن أبرزها:
• قاعدة مطار حميميم الجوية:
تقع جنوبي شرقي مدينة الالذقية في الشمال السوري ،وقد أقيمت بنا ًء لتفاق رسمي
مع الحكومة السورية في آب من العام  ،2015وفي نهاية العام  2017تردد أن روسيا
قررت تحويل هذه القاعدة إلى مركز أساس في مكان تواجدها العسكري الدائم في
ّ
صات صواريخ الدفاع الجوي «س  »400المضادة
سوريا ،عل ًما أنها نشرت فيها من ّ
للطائرات والصواريخ وطائرات «سوخوي  »24و« 34س» و«سو ،»35و«توبوليف
تي يو  214أر» ،باإلضافة إلى طائرات الهليكوبتر المساندة «مل مي  »8و«مل مي
 ،»24وطائرات الستطالع والتأمين والقيادة الجوية والطائرات المسيّرة.
• قاعدة طرطوس البحرية:
تقع في مرفأ طرطوس ،وتبعد عن مطار حميميم نحو  50كلم .وهي قاعدة إمداد وتموين
سس
للسفن الروسية العسكرية في البحر المتوسط ،كذلك تحوي وسائل اتصال وتج ّ
ومراقبة في منطقة شرقي البحر المتوسط ،والشرق األوسط ،وتعتبر قاعدة النتشار
العسكري الروسي في منطقة الساحل السوري بريًا وبحريًا وجويًا.
• مطار حماه العسكري:
يقع قرب مدينة حماه شمالي سوريا ،ويشكل قاعدة عمليات ومهمات حربية.
• قاعدة تدمر:
تقع في ريف حمص الشرقي ،وهي قيد البناء ،وتعتبر رابع أكبر قاعدة روسية في
سوريا ،حيث تضم قوات هندسية وقوات خاصة ويوجد ضمنها نقاط انطالق
للمروحيات العسكرية ،باإلضافة إلى مفارز ونقاط عسكرية تابعة لها حول تدمر.
 24ن ورخو زاية ،العالقا العس،رية الروسية اإليرانية بي ظل ا زمة السورية خالل الفترر  ،2017-2011رسالة ماجستير مقدمة
إل ،لية العلوم السياسية ،جامعة زين باشور ،2017 ،ص 53
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• قاعدة مطار الضبعة:
يوجد هذا المطار في ريف حمص وسط سوريا ،موقعه مهم واستراتيجي وتجري عملية
توسيعه ،وتجهيزه.
• قاعدة مطار المزة العسكري:
تقع في دمشق ،ويستخدم هذا المطار لتأمين خدمات لوجستية ،باإلضافة إلى القيام
بمهمات عسكرية جوية في منطقة ريف دمشق.
• قاعدة مطار كويرس:
تقع في ريف حلب ،وتعتبر اآلن ثالث أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا ،حيث
تضم قوات برية قوامها كتيبة قوات خاصة وكتيبة مشاة وثالث كتائب دفاع جوي من
ثالث طرازات مختلفة إلى جانب محطات رادار متطورة لكشف األهداف الجوية على
مسافات كبيرة جدًا ،كما يمكن اعتبار مطار كويرس مهب ً
طا احتياطيًا للطائرات الروسية
العائدة من شرقي سوريا.
• قاعدة جبل زين العابدين:
تقع في ريف حماه ،وتحتوي على قوات الحرب اإللكترونية ،وقاعدة لراجمات
الصواريخ من طراز «سميرتش» و«أوراغان ّ »27
تغطي عمق  90كلم.
• قاعدة بلدة خربة رأس الوعر:
تقع في ريف دمشق – بئر القصب ،وهي ثاني قاعدة عسكرية روسية في دمشق بعد
مطار المزة.
• قاعدة مطار الشعيرات:
25
تقع في ريف حمص ،ومهمتها تعزيز تواجدها في وسط سوريا.
وفي خضم المعارك بين قوات المعارضة السورية ونظام األسد المدعوم من الروس
قامت قوات الدفاع الجوي التركية بإطالق النار على طائرة روسية من طراز سوخوي
مما أدى إلى سقوطها بالقرب من الحدود السورية التركية ،وكان ذلك بعد دخول القوات
ا لعسكرية الروسية سوريا بشهرين ،ونتج عنه زيادة تعقد العالقات الروسية التركية
تجاه األزمة السورية ،مما جعل تركيا تضطر لعقد اتفاق أو تفاهم قبل البدء بأي عملية
عسكرية في الداخل السوري
باإلضافة إلى ما حصل قبل تنفيذ عملية "غصن الزيتون" ،حيث كان من الصعب تنفيذ
العملية المذكورة بدون تفاهم تركي-روسي .وكان قيام روسيا ،قبل ساعات من تقدم
القوات التركية عبر الحدود مع سوريا ،بسحب شرطتها العسكرية المتواجدة في
عفرين ،وسماح الروس ،الذين يتحكمون في األجواء السورية ،لتركيا باستخدام سالحها
مؤشرا واض ًحا على هذا التفاهم .26أظهر مسار العملية واألحداث
الجوي في العملية،
ً
التي سبقتها أحتاج تركيا لهذا التفاهم ،بحيث أظهر عدم قدرة تركيا على التحرك بأريحية
 25أحمد بلو ،القوابد العس،رية بي سوريا ،2018 ،بل الرا ط التاليsC3https://cutt.us/Ew :
 26مةةا عةةد بفرين :الم،ةةاسةةةةةةب والت عةةا  ،مر،ز الجزيرر للةةدراسةةةةةةا  ،2018 ،بل الرا ط التةةالي:
606https://studies.aljazeera.net/ar/article/
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مطلقة في مواجهة التنظيمات اإلرهابية بسبب وجود روسيا كقوى كبرى في سورية،
وقدرتها على تعديل ميزان القوى بشكل ل يخدم األمن القومي التركي.

.2

التدخل األمريكي:

مع بداية اندلع الحتجاجات لم تدخل القوات األمريكية إلى سوريا ،لكن بحلول تشرين
األول عام 2015م نشرت الوليات المتحدة األمريكية أول دفعة من جنود القوات
الخاصة المريكية بواقع "خمسين جنديا ًمن القوات الخاصة في سوريا في دور
استشاري غير قتالي ،كأول تواجد عسكري أمريكي على األرض منذ بدء الحرب
السورية ،استمرت الوليات المتحدة بتعزيز تواجدها العسكري على األراضي السورية
بشكل متواصل لقتال تنظيم الدولة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ليبلغ تعدادهم
نحو  500جندي في نهاية العام  2016لمهام متعددة بعد استقدام " 200جندي كقوات
اضافية بينها مدربون من القوات الخاصة ومستشارون وفرق تفكيك المتفجرات
ومقاتلون في القوات الخاصة.
وركزت الستراتيجية العسكرية المريكية حتى مع الزيادات المتواصلة في أعداد
جنودها من القوات الخاصة والمدربين والمستشارين على تقديم الدعم اللوجستي للقوات
الحليفة سواء الكردية أو قوات المعارضة المسلحة بإمدادات عسكرية أو معلومات
استخباراتية وقصف مدفعي أو اسناد جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده
الوليات المتحدة؛
وعلى الرغم من العتراضات التركية على تسليح القوى الكردية إلّ أن الوليات
المتحدة واصلت تقديم "ذخيرة وأسلحة خفيفة ورشاشات ثقيلة وبنادق آلية وجرافات
وآليات عسكرية" للقوات الكردية بشكل عام على أن "تعمل الوليات المتحدة على
27
استعادة هذه األسلحة في وقت لحق بعد هزيمة التنظيم المتشدد.
وقد ارتفع التواجد العسكري األمريكي في سوريا مع نهاية عام  ،2015حيث تم إنشاء
عدة قواعد عسكرية أمريكية على األراضي السوري ،أهمها:
• مطار رميالن:
وهو من بين أهم مواقع تواجد القوات المريكية؛ وتمتاز منطقة قاعدة رميالن بوجود
ابار نفطية تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ،وأقامت الوليات المتحدة هذه
القاعدة في تشرين الثاني  2016بعد إجراءات بناء منشآت جديدة وتوسعة مدارج
الهبوط.
• قاعدة عين العرب (كوباني):
تقع هذه القاعدة إلى الجنوب من مدينة عين العرب (كوباني) بالقرب من قرية خراب
عشق على نحو  33كيلومترا ً إلى الجنوب من الحدود التركية؛ وهي منطقة خاضعة
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية سبق أن اعترضت تركيا على انشاء القاعدة في هذه
 27راحد الحامد ،التواجد العسة،ري ا مري،ي بي سةوريا غاياتخ واباقخ المسةتق لية ،معهد العالم للدراسةا ،2017 ،
بل الرا ط التالي6https://cutt.us/PRDI :
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المنطقة ما دفع الوليات المتحدة "لنقلها إلى قرية سبت ذات الغالبية العربية ،وتعد هذه
القاعدة األكبر من بين قواعد تواجد القوات المريكية لتقديم الدعم لقوات التحالف
الدولي والفصائل الحليفة ،ونقلت صحف غربية معلومات استقتها من تحليل لصور
ملتقطة عبر األقمار الصناعية تظهر وحدات سكنية تتسع لمئات الجنود وأسطول من
المركبات مختلفة األنواع واألحجام إضافة إلى منشآت خاصة بطائرات النقل العسكري
والدفاع عن القاعدة ،مثل الجدران السمنتية وأبراج المراقبة.
• قاعدة المبروكة:
وهو معسكر صغير في قرية المبروكة تتواجد فيه قوات أمريكية صغيرة الحجم غرب
مدينة القامشلي في محافظة الحسكة ضمن مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب
الكردية
• مطار روباريا:
ويقع هذا المطار قرب مدينة المالكية شمال شرقي الحسكة بالقرب من الحدود مع كل
من العراق وتركيا؛ وهو في األصل مطار صغير مخصص للطائرات الزراعية
الصغيرة قبل أن تحوله الوليات المتحدة إلى مطار لهبوط الطائرات المروحية بإشراف
جنود أمريكيين لتقديم الخدمات اللوجستية للقوات الكردية ودعم قوات التحالف الدولي
األخرى التي تقاتل تنظيم الدولة.
• تل بيدر:
وتقع هذه القاعدة على مسافة  30كيلومترا ً شمال غربي الحسكة على مقربة من الحدود
التركية وتتوفر فيه مهابط للطائرات المروحية ومعسكرا ً لتدريب القوات غير القتالية
مثل الشرطة والدفاع المدني وغيرها لتلبية حاجات القوات الكردية إلدارة مناطق
سيطرتها.
• تل أبيض:
ينتشر في هذه القاعدة عدد كبير من الجنود األمريكيين تشير بعض التقارير إلى أكثر
من  200جندي ينتشرون في المدينة كما يتم رفع العلم األمريكي على بعض المباني
الحكومية داخل مركز المدينة ،وتتواجد قوات أمريكية إلى جانب قوات من دول
التحالف الدولي والمعارضة المسلحة في قاعدة التنف السورية على المثلث الحدودي
السوري العراقي األردني؛ وتفرض الوليات المتحدة إقامة منطقة "عدم اشتباك" ل
تسمح بموجبها ألي قوات تابعة لتحالف قوات النظام بالقتراب منها أو الدخول إليها.
كما تتواجد قوات أمريكية في معسكرات عدة في محافظة الرقة لدعم العمليات القتالية
لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت تقاتل لستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة؛
وتستخدم القوات األمريكية مدفعية من مختلف األنواع وراجمات الصواريخ ومعدات
قتالية ثقيلة أخرى ومختلف أنواع المركبات المخصصة لألغراض الستخباراتية
28
ومركبات مدرعة لتسيير دوريات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية.

 28راحد الحامد ،التواجد العس،ري ا مري،ي بي سوريا غاياتخ واباقخ المستق لية ،المرجع السا
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كما لم يكن لتركيا إقامة عملية عسكرية على المناطق العسكرية التي تسيطر عليها
قوات حزب التحاد الديمقراطي بدون التفاهم والتفاق مع أمريكا ،فقبل البدء بتنفيذ
عملية "نبع السالم" تفاهم الجانبان التركي واألمريكي بخصوص هذه العملية في مناطق
شمال شرق سوريا المسيطر عليها من قبل قوات حزب التحاد الديمقراطي المدعوم
من الوليات المتحدة األمريكية ،وذلك ما قلص تحركات تركيا لمكافحة ومحاربة
التنظيمات اإلرهابية في المنطقة.
وجاء التفاق في  13مادة تتعلق بعملية نبع السالم واألوضاع في مناطق شرق الفرات
وعموم األراضي السورية ،وكذلك العالقات األمريكية-التركية ،إذ شدَّدَت عدة موادَّ
على عالقة التحالف والشراكة بين الجانبين اللذين تجمعهما عضوية حلف الناتو،
ويمكن القول إن خلف هذا التفاق الذي حرصت عليه واشنطن أسبابا ً رئيسة ثالثة،
تخلّيها الكامل عنها.
أولها الحرص األمريكي الواضح على مصير مليشيا  YPGوعدم ِّ
أما الثاني فهو العملية التركية التي فرضت معادلت جديدة في شرق الفرات بما أكسب
أنقرة ن ِّدّيَّة أكبر في المفاوضات مع واشنطن .والثالث عدم رغبة الوليات المتحدة في
مكاسب خالصة وتمدُّد كبير لروسيا من خالل دخول النظام السوري عدة مناطق ،فضالً
تقرب عناصر  YPGأكثر فأكثر من موسكو وتبعدها عن
عن التفاهمات التي يمكن أن ِّ ّ
واشنطن.
وقد حقق هذا التفاق لتركيا المكاسب التالية:
أولً ،يضمن لها الجزء األكبر من المرحلة األولى من العملية التي كانت أعلنت عنها،
فضالً عن تف ُّهم أمريكي صريح لحساسياتها األمنية في الشمال السوري.
ثانياً ،إقرار أمريكي مكتوب بالمنطقة اآلمنة التي تنادي بها وتسعى إلنشائها وأنها
ستكون "تحت إدارة القوات المسلحة التركية في المقام األول" مع تعاون الطرفين في
تنفيذها.
ثالثاً ،تج ُّنبها عقوبات أمريكية إضافية ،فضالً عن تع ُّهد أمريكي بإلغاء العقوبات التي
فرضتها مؤ َّخرا ً بعد وقف العملية.
رابعاً ،تخفيف الضغوط الدولية التي تعرضت لها أنقرة منذ بداية العملية.
خامساً ،تراجع احتمالت استنزاف القوات التركية في العملية إلى حدّ كبير.
سادساً ،عدم اإلخالل الكامل بالتوازن بين روسيا والوليات المتحدة في الملف
السوري ،وهو ما كان سيت ّم في حالة النسحاب األمريكي الكامل ،وبما سيفيد روسيا
التي كانت ستنفرد بالملف السوري وتزيد إمكانات ضغطها على أنقرة فيه.29
لعب التفاق التركي األمريكي قبل عملية نبع السالم دورا ً في تأكيد فرضية تقليص
مروحية خيارات تركيا في سورية في ظل التواجد العسكري األمريكي في منطقة شمال
شرق سورية ،واستخدام قواتها العسكرية وأدواتها الدبلوماسية في حماية التنظيمات
 29قراءر بي التفةةاامةةا التر،يةةة-ا مري،يةةة حول "ن ع السةةةةةالم"TRT ،بر ي ،2019 ،بل الرا ط التةةالي:
FQF0https://cutt.us/z
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اإلرهابية التي تشكل خطرا ُ على األمن القومي التركي ،وهو ما يعزز فرضية أن
التدخل العسكري األمريكي في سورية أدى إلى تراجع مساحة عمل وخيارات تركية
في سورية ،وذلك بسبب اختالل ميزان القوى الدولي في سورية بسبب التواجد
األمريكي في شمال شرق سورية وقرب الحدود التركية.

خاتمة:
أسهمت الثورة السورية في إحداث تغييرات على األمن القومي التركي ،تجلت هذه
التغييرات في تشكل تنظيمات إرهابية معادية قرب الحدود التركية ،أبرزها حزب
التحاد الديمقراطي ،الذي يتعبر الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني ،والذي
يسعى لقتطاع الجزء الجنوبي الشرقي من األراضي التركية بهدف إنشاء وطن قومي
لألكراد ،كما برز أيضا ً تنظيم المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون والذي قام
بعدد من العمليات اإلرهابية داخل األراضي التركية مسببا ً موت العديد من المواطنين
األتراك.
ويحاول هذا التنظيم السيطرة على ولية هاتاي التركية ،وألحاقها بسورية ،وظهرت
خالل الثورة السورية عدد من التنظيمات الجهادية التي ل تخفي عدائها لتركيا ،حيث
استخدم الكثير من مقاتلها تركيا طريق دخول نحو سورية ،كما قامت بتجنيد العديد من
المواطنين األتراك في صفوفها ،وقد شكلت عودة هؤلء المقاتلين مخاطر أمنية على
البيئة الداخلية التركية ،حيث نفذوا العديد من التفجيرات ضد المواطنين األتراك.
نستنتج أن للمناطق السورية المالصقة للحدود التركية أهمية كبيرة للحفاظ على األمن
القومي التركي مما استدعى إلى تدخل تركي مباشر لحماية هذه المناطق بجانب قوات
المعارضة السورية ،جاء هذا التدخل للحفاظ على األمن القومي التركي ووحدة
المناطق المحررة والحفاظ على أمنها واستقرارها لجعلها منطقة آمنة.
لعب التدخل الدولي األمريكي والروسي في سوريا دور في تقويض قدرة تركيا
وتضييق مساحة تدخلها على األراضي السورية ،حيث قامت بعدد من التفاقيات
والتفاهمات مع كل من الوليات المتحدة األمريكية وروسيا قبل شن عمليات عسكرية
في الداخل السوري ضد التنظيمات اإلرهابية.
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