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 اغتيال السفير الروسي في تركيا: رؤى غربية

 لنمراد. مصطفي 

 

ثناء القائه خطاب أ "اندريه كارلوف"نقرة العاصمة التركية، أتم اغتيال السفير الروسي في ، 6192ديسمبر  91في 

. موقع الحدثإلى  نقرة على يد شاب استخدم هويته الشخصية كضابط شرطة للدخولأافتتاح معرض فني في 

وهو عنصر في قوات مكافحة الشغب بأنقرة ولم  ًا،عام 66 "مولود ميرتالذي قام بعملية االغتيال هو "الشاب 

 جهات معروفة.  ةيأتثبت أي صلة له ب

 

بدأ ، بحسب موقع السفارة الروسية في تركيا ،6192نقرة منذ عام أبدأ عمله كسفير في  السفير الروسي كارلوف

 اً يضا سفيرأكان ، ومن معهد موسكو للعالقات الدوليةات من عمره بعد تخرجه يالعشرين عمله الدبلوماسي في

اتهم كارلوف  6192في تعليقه على حادثة سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر و لروسيا في كوريا الشمالية.

 .تركيا بقيادة حملة ضد روسيا

 

نقرة حسب تصريح وزارة أوهو عنصر في قوات مكافحة الشغب في  9111من مواليد عام فهو  مولود ميرتأما 

ل والدته واخته من محل اقامتهم تم اعتقا، كما تصفيته في موقع الحدث مباشرة توتم التركية، الداخلية

 للتحقيق معهم.

 

 ردود الفعل الرسمية

وتعهدوا بزيادة التعاون بين  ًا،بوتين هذا العمل استفزازيالروسي و ،ردوغانالتركي أاعتبر كال الرئيسين 

لى ع نها لن تسمح لمثل هذه االحداث بان تؤثرأالطرفين لمكافحة اإلرهاب كما صرحت وزارة الخارجية التركية ب

للمساعدة في التحقيقات المتعلقة  وفد تحقيقات روسيتم الترتيب إلرسال كما  العالقات بين البلدين.

ن تكثيف الحماية حول المنشئات الدبلوماسية التركية في روسيا كما طلب من الجانب بالحادثة. أعلن بوتي

 التركي أيضا رفع حالة التأهب واالمن حول المنشئات الدبلوماسية الروسية في تركيا.

 

http://www.nytimes.com/2016/12/19/world/europe/andrey-karlov-wiki.html
http://www.nytimes.com/2016/12/19/world/europe/andrey-karlov-wiki.html
http://www.turkey.mid.ru/eng/amb.html
http://www.hurriyetdailynews.com/russian-ambassador-to-turkey-andrey-karlov-shot-dead-in-ankara.aspx?pageID=238&nID=107512&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/russian-ambassador-to-turkey-andrey-karlov-shot-dead-in-ankara.aspx?pageID=238&nID=107512&NewsCatID=341
http://www.independent.co.uk/news/world/turkey-shooting-russian-ambassador-assassinated-in-ankara-art-gallery-a7485491.html
http://www.independent.co.uk/news/world/turkey-shooting-russian-ambassador-assassinated-in-ankara-art-gallery-a7485491.html
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 التحليالت في الصحافة الغربية

كي ونظريه الروسي واإليراني، جاءت حادثة االغتيال قبل يوم واحد من اللقاء المنتظر بين وزير الخارجية التر

فان بعض  واشنطن بوستالمقرر انعقاده في موسكو لمناقشة تطور االحداث في سوريا. حسب صحيفة ال

المحللين من الطرف الروسي يتهمون الغرب بالتواطؤ في الهجوم بسبب خوفهم من التحالف المتوقع بين 

ن العالقات بين البلدين ستعود كما أتضيف والثالثي الروسي التركي اإليراني الذي يعد مضاهي لتحالف الناتو. 

 الباحث في معهد اتالنتيك. "ارون ستين"حسب تعليق  ،كانت ولن تؤثر الحادثة بشكل كبير

 

ولن ج ن الشاب مولود ينتمي لحركة فتح اهللأنقال عن مسؤول باألمن التركي  االندبندنتبينما تذكر صحيفة 

االمر الذي نفاه المتحدث باسم الحركة. لكن الصحيفة تستبعد ان تؤثر عملية االغتيال على العالقات بين 

 البلدين. 

 

ن إول " تقلماذا ستتسبب عملية االغتيال في تقوية العالقات بين روسيا وتركياصحيفة الجارديان في مقالها "

ردوغان باالتصال بالرئيس ة أمسارع، منها ردود فعل الطرفين على الحادث ال ينذر بتوتر في العالقات بينهم

ن انقرة وموسكو استمرار اللقاء المزمع اعالإلى  إضافة ،واتخاذ اإلجراءات في التحقيق ،الروسي وارسال التعازي

 عقده بين وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا سيعمل على احتواء االزمة وتجاوزها. 

 

ن كال الطرفين يؤمنون بنظرية المؤامرة الغربية التي تسعي إلفساد العالقة أتراك يرى بعض المحللين األو

ليه من اتفاق خاص بالشأن إد لديهم الحافز لفقد ما توصلوا ن الطرفين ال يوجأخرون آبينما يرى  ،بين البلدين

تكون لكن الحادثة س ن الحافز بين البلدين الحتواء االزمة أكبر من التأثير السلبي للحادثة.أخر آالسوري. بمعنى 

ن روسيا بعد هذه الحادثة ستكون لديها أفي استمرار العالقة بين البلدين بمستوى غير متماثل بمعنى  ًاسبب

 اليد العليا. 

 

ن تكون تداعيات حادثة االغتيال أ "كارنيجي"يستبعد الدبلوماسي التركي السابق سينان اولجن من معهد و

ن كال الطرفين غير مستعدين لتصعيد إحيث يقول  ،6192مماثلة لحادثة اسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 

ن الحادثة عمل إرهابي يجب أإلى  شارتأن التصريحات الرسمية األولية إلى العكس فن لكن عالموقف اآل

https://www.washingtonpost.com/world/gunfire-wounds-russian-ambassador-in-turkey-reports-say/2016/12/19/ae32d1c8-c608-11e6-85b5-76616a33048d_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_turkeyrussia-1155a%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.09f897dc8a4c
https://www.washingtonpost.com/world/gunfire-wounds-russian-ambassador-in-turkey-reports-say/2016/12/19/ae32d1c8-c608-11e6-85b5-76616a33048d_story.html?hpid=hp_hp-top-table-main_turkeyrussia-1155a%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.09f897dc8a4c
http://www.independent.co.uk/news/world/turkey-shooting-russian-ambassador-assassinated-in-ankara-art-gallery-a7485491.html
http://www.independent.co.uk/news/world/turkey-shooting-russian-ambassador-assassinated-in-ankara-art-gallery-a7485491.html
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/why-killing-of-russian-diplomat-is-likely-to-bring-turkey-and-russia-closer
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/19/why-killing-of-russian-diplomat-is-likely-to-bring-turkey-and-russia-closer
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الخبير في الدراسات الشرق أوسطية في المعهد الروسي للدراسات  "ماكسيم سوخلوف"مقاومته. أيضا يرى 

وا فكال الطرفين لديهم قد طور نه ال يوجد حافز سياسي لدى الطرفين لتصعيد الموقف الراهنأالدولية 

 العالقات العسكرية والسياسية بينهم في الفترة األخيرة. 

لنمسا على يد القاتل الصربي تحدثت عن فكرة اندالع الحرب العالمية األولى بعد اغتيال ولي عهد ا السي ان ان

 ن العالمإبشكل مشابه ف الندالع الحرب العالمية االولي. الذي وًلد سلسه من االحداث التي قادت 9191في عام 

 ن تسفر عن تفاعالت مشابهه لحادثة ولي العهد.أن يعاني من حالة شديدة من التوتر التي يمكن اآل

بجماعه فتح اهلل كولن حيث  " الذي قام بعملية االغتيالمولود"تحاول الصحف التركية االستمرار في ربط و

يوليو بعد محاولة االنقالب  91إلى  92)يومين  ةعطلة لمد خذأن مولود قد أ الديلي صباح التركيةأوردت صحيفة 

ن األوراق التي تمت حيازتها بعد محاولة االنقالب أو ،جماعة جولنإلى  المنسوب تدبيره، 6192يوليو  92في 

يوليو هو اليوم األساسي الذي كان مخططا له للقيام باالنقالب قبل اكتشاف المخابرات  92ن يوم أإلى  كانت تشير

 لتركية لتحركات االنقالبين. ا

 

 خالصة

على طبيعة  نه لن يؤثر سلبيا كثيرًاعلى أمر األإلى  نها تنظرأن السمة العامة في الصحافة الغربية أيبدو 

العالقات بين البلدين مع عدم توجيه أصابع اتهام ألي طرف من المنظمات اإلرهابية، وفقا للتصريحات 

 ن بين البلدين والمصالح المشتركة الموجودة.ومساحة االنسجام الحاصلة اآلالرسمية الصادرة من كال الطرفين 

ن الحادثة لن تؤثر على أن كانت على المستوى الرسمي أصدرت تصريحات تدل على إن روسيا حتى وألكن يبدو 

ن الروس الزالوا يتذكرون حادثة اغتيال الدبلوماسي الروسي في القرن التاسع عشر في أال إطبيعة العالقات 

طهران اليكسندر جريبيدوف الذي راح ضحية تفجير في السفارة الروسية، مثل هذه االحداث نادرة الحدوث في 

قات وى العالستستفيد روسيا من هذه الحادثة ليس على مستوى التصريحات ولكن على مستوالتاريخ الروسي. 

لعليا في ا خر سيكون لروسيا اليدآعلي من تركيا، بمعنى أباعتبار روسيا في مستوى  ،الدبلوماسية بين البلدين

وستعمل على ممارسة نوع من االبتزاز السياسي في إدارة عالقاتها مع الدولة التركية،  العالقات بين البلدين

في مصر بعد سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء كما مارسته في مواجهة النظام العسكري الحاكم 

 .(1) راكبا 661، وأسفرت عن مقتل 6192أكتوبر  29في 

                                  
 للدراسات السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري ( 1)

http://edition.cnn.com/2016/12/19/opinions/turkey-ambassador-killing-whiff-of-1914-opinion-ghitis/index.html
http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/12/20/assailant-who-killed-russian-envoy-suspected-to-be-gulenist-as-new-evidence-surfaces
http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/12/20/assailant-who-killed-russian-envoy-suspected-to-be-gulenist-as-new-evidence-surfaces

