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❧

االبعاد االقتصادیة للصراع الروسي التوركي على سوریا❧

المحتوى❧
ان الصراع الدائر الیوم على االراضي السوریة اخذت منحى آخر من الحروب ❧

االخرى في الشرق االوسط وخاصة بعد احداث الربیع العربي.

في ھذا العرض نستعرض اھم العوامل االقتصادیة وراء شدة الصراع على سوریا ❧
وخاصة الصراع الروسي التركي وما آل الیھا الصراع حتى الیوم التي یمكن القول ان 

العوامل االخرى غیر االقتصادیة اصبحت شبھ جانبیة مقارنة باالجانب االقتصادي، 
من ھنا اھم االھداف وراء ھذا العرض یكمن فیما یلي:

1-عرض العوامل االقتصادیة للصراع على سوریا❧

2- التركیز على صراع انابیب الغاز بین روسیا وتركیا❧

3-االستنتاجات ❧

❧ 



❧

بحسب الوثیقة اإلستراتیجیة ألمن الطاقة في االتحاد األوروبي، فإّن 
أكثر من نصف الطاقة الُمستھلكة في دول القارة األوروبیة یتم 

استیراده من الخارج. فاالتحاد یستورد 90% من النفط الخام من 
الخارج، في حین یشتري 66% من الغاز الطبیعي الُمستھلك داخلیاً 

من مصادر خارجیة.
لحسن حظ االتحاد األوروبي، لم تندلع األزمة في أوكرانیا قبل عدة 

سنوات. ففي عام 2006، عبرت 80 في المئة من مبیعات الغاز 
الطبیعي الروسي إلى االتحاد األوروبي عن طریق أوكرانیا. ثم تم 

تخفیض ھذه النسبة الى 50 في المئة في عام 2013 (أي بعد 
عامین من تشغیل خط أنابیب "نورد ستریم" الذي یربط فیبورغ 

(روسیا) مع ساسنیتز (ألمانیا) عبر بحر البلطیق).
https://arabi21.comالمصدر



❧

المركز الدول المنتجة الدول المصدرة الدول المستوردة 
للغاز

1 الوالیات المتحدة روسیا الیابان
2 روسیا قطر ألمانیا
3 قطر النروج إیطالیا
4 إیران كندا كوریا
5 كندا الجزائر الصین
6 الصین تركمنستان تركیا
7 النروج ھولندا فرنسا
8 ھولندا اندونسیا المملكة المتحدة
9 السعودیة أسترالیا الوالیات المتحدة

10 الجزائر نیجیریا إسبانیا
 https://www.dailyfx.com

المصدر

https://www.dailyfx.com/


❧
پرۆژەی نابۆکۆ ٢٠٠٢-❧

٢٠٠٨



❧ مشاكل قانونیھ❧

موقف رووسیا تجاه المشروع
-1-



❧
احتكار تجارة الغاز الطبیعي:❧

1-وقامت روسیا بشراء أكثر من 50ملیار متر مكعب في عقود ❧
طویلة األجل. تركمانستان التي تنتج حالیاً نحو 80 ملیار متر مكعب 

سنویاً.
2- كما دخلت بعقود شراء طویلة األجل مع أوزبكستان التي لدیھا ❧

احتیاطي قدره  1.8 ملیار متر مكعب من الغاز، حیث قامت 
روسیابشراء كامل إنتاجھا من الغاز في عقد طویل األجل ینتھي عام 

.2018
3- كما أن أذربیجان دخلت ھي األخرى في تعھدات مع روسیا بعقود ❧

بیع طویلة المدى، حیث وقعت روسیا معھا اتفاقاً لشراء حصة 
كبیرة من غازھا، ولكنھا أعلنت في الوقت نفسھ أنھاستبیع الغاز لـ 

«نابوكو» إذا وجد فائضا لدیھا

-٢-



❧
خطوط جدیدة

1 -السیل الشمالي (نورث ستریم) یوصل الغاز من شمال روسیا ❧
الى ألمانیا عبر البحر دون المرور ببیالروسیا.

2- السیل الجنوبي (ساوث ستریم) عبر البحراألسود الى بلغاریا ❧
و منھا یتوزع خط عبر رومانیا ھنغاریا النمسا، و جنوبا 

عبرالیونان إیطالیا, و قد تم إنجاز معظم اإلتفاقیات لمد ھذا 
الخط……

3- مد خط من نیجیریا الى النیجر فالجزائر لتسییل الغاز ثم نقلھ ❧
الى آوروبا و الحقا مد إنبوب الى آوروبا.

5- قامت أیضا غاز بروم باإلستحواذ على نصف حصة شركة  ❧
اإلیطالیة في لیبیا ، و بدأت باإلستثمار في السودان.

)٣(



❧



❧
کھوتننامھکھ ٢٠٠٩❧ -ئھنجامدانی ر

می ئھمھریکاو ھاوپھیمانھکانی وە



اندالع الثورة في سوریا اسھمت في ❧
تعمیق الخالفات بین روسیا وتوركیا 

وخاصة بعد التدخل المباشر من 
روسیا لصالح النظام السوري



❧ ❧http://www.infosalam.com

http://www.infosalam.comالمصد
ر



❧
فرضیة/

الحل الوحید لألزمة 
السوریة ھو تقارب 
الروسیا وتركیا



❧

مصالح توركیا مع روسیا
1-حجم التبادل التجاري السنوي أكثر من ثالثین ملیار دوالر، ثلثیھا تقریباً لصالح 

موسكو من عوائد بیع الغاز الطبیعي ألنقرة.

2-بشكل عام  تشعر أنقرة أن حلف الناتو خذلھا وتركھا وحیدة 
3-ترید أنقرة االطمئنان على واردات الغاز الروسي إلیھا بسعرھا الحالي 

المخفض، 
4-تعمل شركات المقاوالت والخدمات التركیة أیضاً على نطاق واسع في روسیا.
5-اقتصادیا أیضاً تسعى أنقرة أیضاً الستعادة السواح الروس البالغ عددھم نحو 

ثالثة مالیین ونصف تقریباً -
6-عموماً تعتقد تركیا أن واشنطن ستمضي قدماً في سیاسة االنكفاء عن المنطقة 

والتركیز على اصالح داخلھا خاصة مع صعود ترمب



❧

مصالح  روسیا مع 
1-ترید روسیا االطمئنان على حصتھا من الغاز في السوق التركیة، خاصة مع 

تحسن العالقات بین أنقرة وطھران، والتطبیع  مع تل أبیب، ووجود احتمال جدي 
الستیراد الغاز اإلسرائیلي، وحتى مد خط أنابیب لتصدیره أي الغاز اإلسرائیلي 

إلى أوروبا عبر األراضي التركیة 
2-االحتفاظ بفرص تنفیذ ما یعرف بخط أو مشروع السیل التركي الذي ینقل الغاز 

الروسي إلى وسط وشرق أوروبا، عبر األراضي التركیة  لضمان حصة مھمة 
ومعتبرة  في السوق األوربیة، كما لمنافسة مشروع تاناب - ینقل الغاز األذري 

تركیا، وأوروبا- أو أي مشروع محتمل مماثل بین أنقرة وتل أبیب.
3-أیضاً ارتدت العقوبات االقتصادیة الروسیة ضد تركیا، بأثر سلبي على االقتصاد 

الروسي في مجاالت مختلفة، حیث ارتفعت نسبة التضخم، وباتت صناعة 
السیارات الروسیة على عتبة االنھیار - تستورد مواد أولیة وقطع غیار من السوق 

التركیة – 
4-كما تأثر سوق المقاوالت واإلنشاءات استعداد لكأس العالم 2018، الذي تراھن 
علیھ روسیا لتبییض صفحتھا، وتلمیع صورتھا، وتشعر بضرورة عودة الشركات 

كما البضائع التركیة إلیھا.



❧
❧-

یھکھ گرفتھکانی پرۆژە نو



❧
نتیجة التفاھم الروسي التوركي
1-وقعت شركتا الغاز الروسیة "غازبروم" والطاقة 
التركیة "بوتاش" االثنین 22 دیسمبر/كانون األول، 
مذكرة تفاھم حول مد خط لنقل الغاز من روسیا إلى 
تركیا عبر قاع البحر األسود. وتقدر استطاعة خط 

األنابیب الجدید بنحو 63 ملیار متر مكعب سنویا، بما 
في ذلك نحو 14 ملیارا متر مكعب منھا سیتم توریدھا 

إلى تركیا.
2- تقارب المواقف بشأن االزمة السوریة ورعایة كل 

منھما االجتماعات بین الفرقاء السوریة



❧
-1- ظھور كتلة قویة اقتصادیة یعتمد على احتكار الغاز ❧

الطبیعي مقابل احتكار تجارة قطاع النفط من قبل كتلة الغرب
-2- استمرار التطرف في المنطقة حتى تضع الحرب اوزارھا ❧

وتبنى السیاسة االقتصادیة على معادالت اخرى على واتفاقات 
3- الكتلة الشیعیة والشیوعیة تمتدان في المنطقة وتفوز ❧

الیسارین المتطرفین في اوروبا مع فوز ترامب تتزاید  نشوة 
العنصریة في جمیع البلدان وتستمر الحروب

السیناریوھات المستتقبلیة



❧

النتائج:❧
اذا كانت الحرب والصراع الدائر اآلن في سوریا 1.

اصبحت اقتصادیة فمن الممكن ان یكون الحلول 
للحرب السوري اقتصادیة ایضا 

اصبح الثورة في سوریا معزولة عن اھدافھا ومبتورة 2.
اوداجھا  والتي كانت لألطاحة بنظام سیاسي وقطعت 

اوتارھا في ظل الصراع االقتصادي  الدائر بین القوى 
االقلیمیة والعالمیة.من الصعب التكھن بمستقبلھا.


