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القضايا الخالفية السابقة
تشــهد السياســة الخـــارجية الرتكيــة منــذ 2021 تحــوالت 
الجــــوار  دول  مــــع  أنقــرة  عالقــة  تحســن  تســتهدف 
اإلقلــــيمي. ويالحــظ أن هنــاك اتصــاالت بــن ســوريا وتركيــا 
عــى مســتوى أجهــزة االســتخبارات عــى نحــو مــا كشــفت 
ــة روســية  ــه األخــرة ســابقاً، كــا جــرت محــاوالت برعاي عن
للتوصــل لتفاهــات بــن الجانبــن، غــر أنهــا مل تتوصــل 
لتوافقــات نهائيــة. وتتمثــل أبــرز القضايــا الخالفيــة بــن 

الجانبــن يف التــايل: 

تركيــا  تعــرتف  ال  املســلحة:  املعارضــة  أنقــرة  دعــم   -1
بالحكومــة الســورية منــذ انــدالع الثــورة الســورية يف 2011، 
خاصــة بعــد إعــالن أنقــرة دعمهــا فصائــل املعارضــة املســلحة 
ــة الســورية، وهــو  ــة الحكوم يف الشــال الســوري يف مواجه
ــراك عــى  ــف ترصيحــات املســؤولن األت ــا اتضــح يف مختل م
ــك الصــادرة عــى  ــك تل ــا يف ذل ــة، مب ــدار الســنوات املاضي م

ــان.  ــب أردوغ ــرتيك رجــب طي ــس ال لســان الرئي

كــا تطالــب دمشــق تركيــا بســحب قواتهــا مــن األرايض 
الســورية، والتوقــف عــن دعــم املعارضــة املســلحة وحرمــان 
الســكان الســورين مــن املــوارد املائيــة، كــا جــاء عــى 
لســان وزيــر الخارجيــة الســوري، فيصــل املقــداد يف فعاليــات 

ــر املــايض. ــداي” مبوســكو يف 22 فرباي ــدى “فال منت

2- مطالبــة أنقــرة بحكومــة شــاملة: وضعــت أنقــرة، يف 
ــن األرايض  ــحابها م ــل انس ــين مقاب ــن أساس ــابق، رشط الس
الســورية، وتتمثــل هــذه الــروط يف توافــق جميــع األطــراف 
عــى الدســتور الجديــد، مبــا يحمــي حقــوق رشائــح الشــعب 
ــة  ــلحة، وإقام ــة املس ــارة إىل املعارض ــة، يف إش ــوري كاف الس
نظــام انتخــايب ميكــن لجميــع الفئــات املشــاركة فيــه بحريــة، 
يف إشــارة إىل املعارضــة املســلحة، إضافــة إىل تشــكيل حكومــة 

ــة بعــد االنتخابــات. رشعي

أمــا الــرط الثــاين، فيتمثــل يف قضــاء الحكومــة الســورية 
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نقلــت صحيفــة حرييــت، فــي 4 أبريــل، عــن مصــادر حكوميــة تركيــة خبــرًا مفــاده وجــود توجهــات لديهــا لفتــح 
حــوار مــع الحكومــة الســورية خــال الفتــرة القادمــة. ونفــت صحيفــة الوطــن المقربة من الحكومة الســورية، 
فــي 6 أبريــل، عــن مصــادر فــي وزارة الخارجيــة هــذه األخبــار معتبــرة إياهــا ال تعــدو كونهــا دعايــة إعاميــة 

مفضوحــة مــع اقتــراب االنتخابــات الرئاســية فــي تركيــا بهــدف تلميــع صــورة النظــام التركــي.

تســريبات تركيــة: فــرص اتجــاه أنقــرة لتســوية خالقاتهــا مــع الحكومــة الســورية، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1521، 13 أبريــل 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــدة أرايض  ــتهدف وح ــي تس ــة، الت ــات اإلرهابي ــى التنظي ع
ــا يف إطــار  ــن، ووضعه ــن البلدي ــا عــى خــط الحــدود ب تركي
ــي  ــاع الوطن ــوات الدف ــيات ق ــارة إىل ميليش ــذ، يف إش التنفي
الكرديــة، القريبــة مــن الحــزب العــايل الكردســتاين، املصنــف 

ــم إرهــايب.   ــا كتنظي يف تركي

ــرة  ــب أنق ــة: تطال ــة أضن ــول اتفاقي ــف ح ــن املواق 3- تباي
بتعديــل اتفاقيــة أضنــة بحيــث يصبــح ألنقــرة الحــق يف 
التدخــل عســكرياً يف حــال تهديــد أمنهــا القومــي بعمــق 35 
ــع يف  كيلومــرتاً يف األرايض الســورية، يف حــن أن امللحــق الراب
ــق 5  ــط بعم ــل فق ــة التدخ ــوات الرتكي ــح للق ــة يتي االتفاقي
كيلومــرتات عــى طــول الحــدود الســورية – الرتكيــة، يف حــال 
ــال  ــزب الع ــاط ح ــط نش ــوري ضب ــب الس ــتطع الجان مل يس

ــد. ــه التحدي ــى وج ــتاين ع الكردس

المطالب التركية الجديدة
نــرت صحيفــة حرييــت الرتكيــة مطالــب أنقــرة من دمشــق، 

والتــي يتمثــل أهمهــا يف مطلبــن أساســين، وها: 

ــك تقليــص، أو  1- الحفــاظ عــى وحــدة ســوريا: يقصــد بذل
إلغــاء منطقــة الحكــم الــذايت لألكــراد املفــروض بحكــم األمــر 
الواقــع يف شــال رشق ســوريا. وال متثــل هــذه النقطــة موضــع 
خــالف بــن أنقــرة ودمشــق، غــر أن املشــكلة األساســية، 
هــي أن انفصــال األكــراد بحكــم األمــر الواقــع يرتبــط بدعــم 
واشــنطن لهــم، عــرب القــوات األمريكيــة املنتــرة يف رشق 
ــة – ســورية  ــور تفاهــات تركي ــإن تبل ــم، ف ــن ث ســوريا. وم
حــول هــذه النقطــة، لــن تكــون قامئــة إال يف حالــة انســحاب 

القــوات األمريكيــة مــن هنــاك. 

ــا بضــان أمــن  ــب تركي ــني الســوريني: تطال 2- عــودة الالجئ
ــون  ــغ عددهــم 3.7 ملي ــن إىل ســوريا، البال ــن العائدي الالجئ
فــرد، وهــو مــا يعنــي أن تركيــا تفكــر عمليــاً يف إعــادة جانــب 
منهــم إىل ســوريا. وتعــد هــذه النقطــة مــن أهــم التحديــات 
ــعى إىل  ــل، وتس ــة يف الداخ ــة الرتكي ــا الحكوم ــي تواجهه الت
إيجــاد حــل لها الســيا قبيــل االنتخابــات الرئاســية والربملانية، 
املقــرر لهــا يونيــو 2023، إذ يتصاعــد االحتقــان الشــعبي 
ــة  ــورين، خاص ــن الس ــود الالجئ ــن وج ــا م ــي يف تركي الداخ
يف ظــل تدهــور أوضــاع االقتصــاد الــرتيك، ونظــرة الكثــر مــن 
األتــراك للســورين عــى أنهــم يرسقــون وظائفهــم، بالنظــر إىل 

ــة الرخيصــة.  كونهــم مصــدراً للعال

ومنــذ  أنــه،  إىل  الخصــوص  هــذا  يف  اإلشــارة  وتجــدر 
مطلــع العــام الجــاري، يتصــدر ملــف الالجئــن الســورين يف 
ــه  ــعت لتوظيف ــي س ــة، والت ــزاب املعارض ــث أح ــا حدي تركي
لالنتقــاص مــن شــعبية أردوغــان، وعــرب تبنــي مواقــف 
ــزب  ــم ح ــالن زعي ــك إع ــن ذل ــرتيك. وم ــب ال ــتميل الناخ تس
الشــعب الجمهــوري، كــال كلجــدار أوغلــو، يف 17 ينايــر 

ــم يف  ــورين إىل بالده ــال الس ــوم بإرس ــوف يق ــه س 2022، أن
ــب املعارضــة  ــة. وتطال ــات املقبل ــه باالنتخاب ــوز حزب حــال ف
الرتكيــة بشــكل دوري بإرجــاع الســورين إىل بالدهــم، وتقييــد 

ــة.  ــم التجاري أعاله

دالالت تسريبات حرييت
تكشــف الترسيبــات الرتكيــة عــن عــدد مــن املالحظــات، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن توضيحه ــي ميك والت

ــا  ــة، ك ــب الرتكي ــت املطال ــرة: متثل ــل ألنق ــع محتم 1- تراج
ــة،  ســبقت اإلشــارة، يف إرشاك املعارضــة الســورية يف الحكوم
ــة الشــعب  باإلضافــة إىل قضــاء دمشــق عــى وحــدات حاي
الكرديــة. ويف حــن أن الــرط األخــر ينســجم مــع املطالــب 
ــة، فــإن النقطــة  ــة التــي كشــفت عنهــا حرييــت الرتكي الرتكي
األوىل املتعلقــة بتوافــق الســورين عــى دســتور جديــد، 
ومشــاركة املعارضــة الســورية يف الحكومــة، مل يــرد ذكــره 
ــى  ــؤرشاً ع ــون م ــا يك ــو م ــرة، وه ــة األخ ــب الرتكي يف املطال
تراجــع محتمــل ألنقــرة، أو عــى األقــل تأجيــل لهــذه القضيــة 

ــة.  الخالفي

2- بالونــة اختبــار لدمشــق وواشــنطن: نفــت الخارجيــة 
ــا  ــو م ــة، وه ــت الرتكي ــة حريي ــه صحيف ــا أوردت ــورية م الس
يكــون مــؤرشاً عــى أن أنقــرة إمــا تســتخدم هــذه الترسيبــات 
لقيــاس رد فعــل دمشــق عــى التنــازل املحتمــل الــرتيك عــن 
بعــض املطالــب الســابقة، أو أن هــذه الترسيبــات ورقة ضغط 
عــى واشــنطن، يف محاولــة لدفعهــا لتقليــص اعتادهــا عــى 
ــف  ــنطن توظ ــرى أن واش ــرة ت ــة أن أنق ــوريا، خاص ــراد س أك

ــة كإحــدى أوراق الضغــط عليهــا.  الورقــة الكردي

فقــد جــاءت الترسيبــات الرتكيــة بالتزامــن مــع التصاعــد 
امللحــوظ يف عــدد الرضبــات الجويــة التــي تنفذهــا الطائــرات 
املســّرة الرتكيــة منــذ النصــف الثــاين مــن مــارس 2022، 
وحتــى مطلــع أبريــل، حيــث تســتهدف تركيــا قــادة وعنــارص 
ــتاين،  ــال الكردس ــة وحــزب الع ــوات ســوريا الدميقراطي يف ق
باإلضافــة إىل قصــف مدفعــي وصاروخــي تــريك مكثــف 
ــة عــن  ــل مدين يســتهدف بعــض مناطــق ســيطرة األوىل، مث
عيــى، ومناطــق تقــع عــى طــول الطريــق الــدويل “إم فــور”، 
وكذلــك مناطــق ريــف الحســكة الشــايل، ورصح وزيــر 
ــل، أن  ــو، يف 3 أبري ــش أوغل ــود جاوي ــرتيك، مول ــة ال الخارجي
كفــاح تركيــا ضــد “التنظيــات اإلرهابية” الناشــطة يف ســوريا، 
ســيتواصل خــالل الفــرتة املقبلــة. وقــد تكــون مجمــل هــذه 
ــنطن  ــى واش ــط ع ــة للضغ ــل محاول ــة متث ــركات الرتكي التح
لضبــط تحركاتهــم، التــي تراهــا أنقــرة مهــدداً أساســياً ألمنهــا 

ــي.  القوم

3- التحســب لتداعيــات الــراع األوكــراين: تــدرك أنقــرة 
جيــداً أن الوجــود العســكري األمريــي يف رشق ســوريا يحــد 



العدد 1521 3|13 أبريل 2022

فرص اتجاه أنقرة لتسوية خالقاتها مع الحكومة السورية

مــن قدرتهــا عــى مهاجمــة قــوات الدفــاع الوطنــي الكرديــة. 
وتتحســب أنقــرة أن تتجــه واشــنطن لتقليــص وجودهــا 
منطقــة  مــن  النهايــة  لالنســحاب يف  وتتجــه  العســكري، 
رشق ســوريا، ارتباطــاً بتصاعــد اهتامهــا وتركيزهــا بالــرصاع 

األوكــراين.

ــن النظــر  ــة، ميك ــت الرتكي ــات حريي ــإن ترسيب ــك، ف ولذل
ــة إلبقــاء أنقــرة عــى قنــوات اتصــال  إليهــا باعتبارهــا محاول
قامئــة مــع دمشــق، مــن أجــل ضــان أن تتدخــل الحكومــة 
ــحاب  ــة االنس ــراد، يف حال ــيطرة األك ــق س ــورية يف مناط الس

ــي.  األمري

ــرة أن  ــدرك أنق ــريب: ت ــاح الع ــات االنفت ــوط لتداعي 4- التح
ــاً  ــوريا اقتصادي ــار س ــى حص ــة ع ــة القامئ ــة األمريكي السياس
ــد  ــية ق ــازالت سياس ــم تن ــا لتقدي ــرص، لدفعه ــون قي ــرب قان ع
ترتاجــع خــالل الفــرتة املقبلــة، خاصــة مــع اتجــاه العديــد مــن 
الــدول العربيــة لالنفتــاح عــى دمشــق، سياســياً واقتصاديــاً، 
ــدور  ــي أن ال ــوف يعن ــتمر، س ــو اس ــذي، ل ــور ال ــو التط وه
األمريــي ســوف يكــون مرشــحاً للرتاجــع أكــر خــالل الفــرتة 

ــة. القادم

ومــن جهــة أخــرى، فــإن مطالبــة االئتــالف الوطنــي 
الســوري املعــارض، يف 5 مــارس، املجتمــع الــدويل، مبنحــه 
مقعــد ســوريا يف األمــم املتحــدة لالئتــالف، باعتبــاره املمثــل 
ــي أي صــدى، يف ضــوء  ــن يالق ــي للشــعب الســوري ل الرع
انفتــاح الــدول العربيــة والصــن عــى دمشــق، وهــو مــا يعني 
أن فــرص نجــاح املعارضــة الســورية يف تقديــم نفســها كبديــل 
لدمشــق لــن يكتــب لهــا النجــاح. ويف ظــل هــذه الظــروف، 
فــإن محاولــة أنقــرة إقامــة عالقــات مــع دمشــق قــد تكــون 

مبنزلــة تحــوط تــريك، وتراجــع عــن سياســتها الســابقة، التــي 
ــت تســعى إىل اإلطاحــة بدمشــق.  كان

ــض  ــارت بع ــابق: أش ــاون الس ــى التع ــاء ع ــة البن 5- محاول
ــن مســؤولن  ــاء ب ــة إىل حــدوث لق ــة الرتكي املصــادر اإلعالمي
ــع  ــذ مطل ــة من ــاطة أردني ــرة بوس ــق وأنق ــن دمش ــن م أمني
2022، فضــالً عــن اســتمرار قنــوات االتصــال مفتوحــة بشــكل 
شــبه رســمي عــرب قيــادات حــزب الوطــن الــرتيك، الذي يرأســه 
دوغــو برنتشــيك، والــذي يتقــارب مــع أردوغــان يف الســنوات 

األخــرة.

ــر  ــانا” يف يناي ــورية “س ــاء الس ــة األنب ــارت وكال ــا أش ك
ــن  ــب األم ــس مكت ــن رئي ــذ 2011 ب ــاء من 2020 إىل أول لق
ــان  ــة، حق ــرات الرتكي ــس املخاب ــوك ورئي ــي ممل ــي، ع الوطن
فيــدان، وذلــك يف العاصمة الروســية موســكو، حيــث متحورت 
الجوانــب  حــول  واملباحثــات  االتصــاالت  هــذه  معظــم 
ــن أنشــطة  حــزب العــال  ــة واالســتخباراتية فضــالً ع األمني
الكردســتاين يف ســوريا، ومنطقــة “الحكــم الــذايت الكــردي” يف 

ــوري. ــرق الس ــال ال ش

ويف الختــام، تشــر ترسيبــات حرييــت إىل إنهــاء محاولــة 
مــن جانــب أنقــرة إلرســال رســائل لــكل مــن دمشــق 
ــة  ــة واإلقليمي ــورات الدولي ــع التط ــب م ــنطن، للتحس وواش
التــي قــد تفــي إىل تراجــع الــدور األمريــي يف رشق ســوريا، 
فضــالً عــن مواصلــة أنقــرة اتبــاع سياســة “تصفــر املشــاكل”، 
وإن كان مــن املالحــظ أن نجــاح هــذا التقــارب ســوف يتوقف 
عــى مســتقبل الوجــود األمريــي يف رشق ســوريا، فضــالً عــن 
ــة بينهــا.  ــا الخالفي قــدرة أنقــرة ودمشــق عــى حــل القضاي
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