تقديرات المستقبل Future Briefs

تسريبات تركية:
فرص اجتاه أنقرة لتسوية خالقاتها مع احلكومة السورية
العدد  13 ،1521أبريل 2022

نقلــت صحيفــة حرييــت ،فــي  4أبريــل ،عــن مصــادر حكوميــة تركيــة خبــراً مفــاده وجــود توجهــات لديهــا لفتــح
حــوار مــع الحكومــة الســورية خــال الفتــرة القادمــة .ونفــت صحيفــة الوطــن المقربة من الحكومة الســورية،
فــي  6أبريــل ،عــن مصــادر فــي وزارة الخارجيــة هــذه األخبــار معتبــرة إياهــا ال تعــدو كونهــا دعايــة إعالميــة
مفضوحــة مــع اقتــراب االنتخابــات الرئاســية فــي تركيــا بهــدف تلميــع صــورة النظــام التركــي.

القضايا الخالفية السابقة
تشــهد السياســة الخـــارجية الرتكيــة منــذ  2021تحــوالت
تســتهدف تحســن عالقــة أنقــرة مــــع دول الجــــوار
اإلقلــــيمي .ويالحــظ أن هنــاك اتصــاالت بــن ســوريا وتركيــا
عــى مســتوى أجهــزة االســتخبارات عــى نحــو مــا كشــفت
عنــه األخــرة ســابقاً ،كــا جــرت محــاوالت برعايــة روســية
للتوصــل لتفاهــات بــن الجانبــن ،غــر أنهــا مل تتوصــل
لتوافقــات نهائيــة .وتتمثــل أبــرز القضايــا الخالفيــة بــن
الجانبــن يف التــايل:
 -1دعــم أنقــرة املعارضــة املســلحة :ال تعــرف تركيــا
بالحكومــة الســورية منــذ انــدالع الثــورة الســورية يف ،2011
خاصــة بعــد إعــان أنقــرة دعمهــا فصائــل املعارضــة املســلحة
يف الشــال الســوري يف مواجهــة الحكومــة الســورية ،وهــو
مــا اتضــح يف مختلــف ترصيحــات املســؤولني األت ـراك عــى
مــدار الســنوات املاضيــة ،مبــا يف ذلــك تلــك الصــادرة عــى

لســان الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان.
كــا تطالــب دمشــق تركيــا بســحب قواتهــا مــن األرايض
الســورية ،والتوقــف عــن دعــم املعارضــة املســلحة وحرمــان
الســكان الســوريني مــن املــوارد املائيــة ،كــا جــاء عــى
لســان وزيــر الخارجيــة الســوري ،فيصــل املقــداد يف فعاليــات
منتــدى “فالــداي” مبوســكو يف  22فربايــر املــايض.
 -2مطالبــة أنقــرة بحكومــة شــاملة :وضعــت أنقــرة ،يف
الســابق ،رشطــن أساســيني مقابــل انســحابها مــن األرايض
الســورية ،وتتمثــل هــذه الــروط يف توافــق جميــع األطـراف
عــى الدســتور الجديــد ،مبــا يحمــي حقــوق رشائــح الشــعب
الســوري كافــة ،يف إشــارة إىل املعارضــة املســلحة ،وإقامــة
نظــام انتخــايب ميكــن لجميــع الفئــات املشــاركة فيــه بحريــة،
يف إشــارة إىل املعارضــة املســلحة ،إضافــة إىل تشــكيل حكومــة
رشعيــة بعــد االنتخابــات.
أمــا الــرط الثــاين ،فيتمثــل يف قضــاء الحكومــة الســورية

تســريبات تركيــة :فــرص اتجــاه أنقــرة لتســوية خالقاتهــا مــع الحكومــة الســورية ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  13 ،1521أبريــل ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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عــى التنظيــات اإلرهابيــة ،التــي تســتهدف وحــدة أرايض
تركيــا عــى خــط الحــدود بــن البلديــن ،ووضعهــا يف إطــار
التنفيــذ ،يف إشــارة إىل ميليشــيات قــوات الدفــاع الوطنــي
الكرديــة ،القريبــة مــن الحــزب العــايل الكردســتاين ،املصنــف
يف تركيــا كتنظيــم إرهــايب.
 -3تبايــن املواقــف حــول اتفاقيــة أضنــة :تطالــب أنقــرة
بتعديــل اتفاقيــة أضنــة بحيــث يصبــح ألنقــرة الحــق يف
التدخــل عســكرياً يف حــال تهديــد أمنهــا القومــي بعمــق 35
كيلوم ـرا ً يف األرايض الســورية ،يف حــن أن امللحــق الرابــع يف
االتفاقيــة يتيــح للقــوات الرتكيــة التدخــل فقــط بعمــق 5
كيلومـرات عــى طــول الحــدود الســورية – الرتكيــة ،يف حــال
مل يســتطع الجانــب الســوري ضبــط نشــاط حــزب العــال
الكردســتاين عــى وجــه التحديــد.

المطالب التركية الجديدة
نــرت صحيفــة حرييــت الرتكيــة مطالــب أنقــرة من دمشــق،
والتــي يتمثــل أهمهــا يف مطلبــن أساســيني ،وهام:
 -1الحفــاظ عــى وحــدة ســوريا :يقصــد بذلــك تقليــص ،أو
إلغــاء منطقــة الحكــم الــذايت لألكـراد املفــروض بحكــم األمــر
الواقــع يف شــال رشق ســوريا .وال متثــل هــذه النقطــة موضــع
خــاف بــن أنقــرة ودمشــق ،غــر أن املشــكلة األساســية،
هــي أن انفصــال األكـراد بحكــم األمــر الواقــع يرتبــط بدعــم
واشــنطن لهــم ،عــر القــوات األمريكيــة املنتــرة يف رشق
ســوريا .ومــن ثــم ،فــإن تبلــور تفاهــات تركيــة – ســورية
حــول هــذه النقطــة ،لــن تكــون قامئــة إال يف حالــة انســحاب
القــوات األمريكيــة مــن هنــاك.
 -2عــودة الالجئــن الســوريني :تطالــب تركيــا بضــان أمــن
الالجئــن العائديــن إىل ســوريا ،البالــغ عددهــم  3.7مليــون
فــرد ،وهــو مــا يعنــي أن تركيــا تفكــر عمليـاً يف إعــادة جانــب
منهــم إىل ســوريا .وتعــد هــذه النقطــة مــن أهــم التحديــات
التــي تواجههــا الحكومــة الرتكيــة يف الداخــل ،وتســعى إىل
إيجــاد حــل لها الســيام قبيــل االنتخابــات الرئاســية والربملانية،
املقــرر لهــا يونيــو  ،2023إذ يتصاعــد االحتقــان الشــعبي
الداخــي يف تركيــا مــن وجــود الالجئــن الســوريني ،خاصــة
يف ظــل تدهــور أوضــاع االقتصــاد الــريك ،ونظــرة الكثــر مــن
األتـراك للســوريني عــى أنهــم يرسقــون وظائفهــم ،بالنظــر إىل
كونهــم مصــدرا ً للعاملــة الرخيصــة.
وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الخصــوص إىل أنــه ،ومنــذ
مطلــع العــام الجــاري ،يتصــدر ملــف الالجئــن الســوريني يف
تركيــا حديــث أحــزاب املعارضــة ،والتــي ســعت لتوظيفــه
لالنتقــاص مــن شــعبية أردوغــان ،وعــر تبنــي مواقــف
تســتميل الناخــب الــريك .ومــن ذلــك إعــان زعيــم حــزب
الشــعب الجمهــوري ،كــال كلجــدار أوغلــو ،يف  17ينايــر
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 ،2022أنــه ســوف يقــوم بإرســال الســوريني إىل بالدهــم يف
حــال فــوز حزبــه باالنتخابــات املقبلــة .وتطالــب املعارضــة
الرتكيــة بشــكل دوري بإرجــاع الســوريني إىل بالدهــم ،وتقييــد
أعاملهــم التجاريــة.

دالالت تسريبات حرييت
تكشــف الترسيبــات الرتكيــة عــن عــدد مــن املالحظــات،
والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تراجــع محتمــل ألنقــرة :متثلــت املطالــب الرتكيــة ،كــا
ســبقت اإلشــارة ،يف إرشاك املعارضــة الســورية يف الحكومــة،
باإلضافــة إىل قضــاء دمشــق عــى وحــدات حاميــة الشــعب
الكرديــة .ويف حــن أن الــرط األخــر ينســجم مــع املطالــب
الرتكيــة التــي كشــفت عنهــا حرييــت الرتكيــة ،فــإن النقطــة
األوىل املتعلقــة بتوافــق الســوريني عــى دســتور جديــد،
ومشــاركة املعارضــة الســورية يف الحكومــة ،مل يــرد ذكــره
يف املطالــب الرتكيــة األخــرة ،وهــو مــا يكــون مــؤرشا ً عــى
تراجــع محتمــل ألنقــرة ،أو عــى األقــل تأجيــل لهــذه القضيــة
الخالفيــة.
 -2بالونــة اختبــار لدمشــق وواشــنطن :نفــت الخارجيــة
الســورية مــا أوردتــه صحيفــة حرييــت الرتكيــة ،وهــو مــا
يكــون مــؤرشا ً عــى أن أنقــرة إمــا تســتخدم هــذه الترسيبــات
لقيــاس رد فعــل دمشــق عــى التنــازل املحتمــل الــريك عــن
بعــض املطالــب الســابقة ،أو أن هــذه الترسيبــات ورقة ضغط
عــى واشــنطن ،يف محاولــة لدفعهــا لتقليــص اعتامدهــا عــى
أك ـراد ســوريا ،خاصــة أن أنقــرة تــرى أن واشــنطن توظــف
الورقــة الكرديــة كإحــدى أوراق الضغــط عليهــا.
فقــد جــاءت الترسيبــات الرتكيــة بالتزامــن مــع التصاعــد
امللحــوظ يف عــدد الرضبــات الجويــة التــي تنفذهــا الطائـرات
املســرة الرتكيــة منــذ النصــف الثــاين مــن مــارس ،2022
ّ
وحتــى مطلــع أبريــل ،حيــث تســتهدف تركيــا قــادة وعنــارص
يف قــوات ســوريا الدميقراطيــة وحــزب العــال الكردســتاين،
باإلضافــة إىل قصــف مدفعــي وصاروخــي تــريك مكثــف
يســتهدف بعــض مناطــق ســيطرة األوىل ،مثــل مدينــة عــن
عيــى ،ومناطــق تقــع عــى طــول الطريــق الــدويل “إم فــور”،
وكذلــك مناطــق ريــف الحســكة الشــايل ،ورصح وزيــر
الخارجيــة الــريك ،مولــود جاويــش أوغلــو ،يف  3أبريــل ،أن
كفــاح تركيــا ضــد “التنظيــات اإلرهابية” الناشــطة يف ســوريا،
ســيتواصل خــال الفــرة املقبلــة .وقــد تكــون مجمــل هــذه
التحــركات الرتكيــة متثــل محاولــة للضغــط عــى واشــنطن
لضبــط تحركاتهــم ،التــي تراهــا أنقــرة مهــددا ً أساســياً ألمنهــا
القومــي.
 -3التحســب لتداعيــات الــراع األوكــراين :تــدرك أنقــرة
جيــدا ً أن الوجــود العســكري األمريــي يف رشق ســوريا يحــد
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مــن قدرتهــا عــى مهاجمــة قــوات الدفــاع الوطنــي الكرديــة.
وتتحســب أنقــرة أن تتجــه واشــنطن لتقليــص وجودهــا
العســكري ،وتتجــه لالنســحاب يف النهايــة مــن منطقــة
رشق ســوريا ،ارتباط ـاً بتصاعــد اهتاممهــا وتركيزهــا بال ـراع
األوكــراين.
ولذلــك ،فــإن ترسيبــات حرييــت الرتكيــة ،ميكــن النظــر
إليهــا باعتبارهــا محاولــة إلبقــاء أنقــرة عــى قنــوات اتصــال
قامئــة مــع دمشــق ،مــن أجــل ضــان أن تتدخــل الحكومــة
الســورية يف مناطــق ســيطرة األكــراد ،يف حالــة االنســحاب
األمريــي.
 -4التحــوط لتداعيــات االنفتــاح العــريب :تــدرك أنقــرة أن
السياســة األمريكيــة القامئــة عــى حصــار ســوريا اقتصاديــاً
عــر قانــون قيــر ،لدفعهــا لتقديــم تنــازالت سياســية قــد
ترتاجــع خــال الفــرة املقبلــة ،خاصــة مــع اتجــاه العديــد مــن
الــدول العربيــة لالنفتــاح عــى دمشــق ،سياســياً واقتصادي ـاً،
وهــو التطــور الــذي ،لــو اســتمر ،ســوف يعنــي أن الــدور
األمريــي ســوف يكــون مرشــحاً للرتاجــع أكــر خــال الفــرة
القادمــة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن مطالبــة االئتــاف الوطنــي
الســوري املعــارض ،يف  5مــارس ،املجتمــع الــدويل ،مبنحــه
مقعــد ســوريا يف األمــم املتحــدة لالئتــاف ،باعتبــاره املمثــل
الرشعــي للشــعب الســوري لــن يالقــي أي صــدى ،يف ضــوء
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
كانــت تســعى إىل اإلطاحــة بدمشــق.
 -5محاولــة البنــاء عــى التعــاون الســابق :أشــارت بعــض
املصــادر اإلعالميــة الرتكيــة إىل حــدوث لقــاء بــن مســؤولني
أمنيــن مــن دمشــق وأنقــرة بوســاطة أردنيــة منــذ مطلــع
 ،2022فضـاً عــن اســتمرار قنــوات االتصــال مفتوحــة بشــكل
شــبه رســمي عــر قيــادات حــزب الوطــن الــريك ،الذي يرأســه
دوغــو برنتشــيك ،والــذي يتقــارب مــع أردوغــان يف الســنوات
األخــرة.
كــا أشــارت وكالــة األنبــاء الســورية “ســانا” يف ينايــر
 2020إىل أول لقــاء منــذ  2011بــن رئيــس مكتــب األمــن
الوطنــي ،عــي مملــوك ورئيــس املخابــرات الرتكيــة ،حقــان
فيــدان ،وذلــك يف العاصمة الروســية موســكو ،حيــث متحورت
معظــم هــذه االتصــاالت واملباحثــات حــول الجوانــب
األمنيــة واالســتخباراتية فض ـاً عــن أنشــطة حــزب العــال
الكردســتاين يف ســوريا ،ومنطقــة “الحكــم الــذايت الكــردي” يف
شــال الــرق الســوري.
ويف الختــام ،تشــر ترسيبــات حرييــت إىل إنهــاء محاولــة
مــن جانــب أنقــرة إلرســال رســائل لــكل مــن دمشــق
وواشــنطن ،للتحســب مــع التطــورات الدوليــة واإلقليميــة
التــي قــد تفــي إىل تراجــع الــدور األمريــي يف رشق ســوريا،
فضـاً عــن مواصلــة أنقــرة اتبــاع سياســة “تصفــر املشــاكل”،
وإن كان مــن املالحــظ أن نجــاح هــذا التقــارب ســوف يتوقف
عــى مســتقبل الوجــود األمريــي يف رشق ســوريا ،فضـاً عــن
قــدرة أنقــرة ودمشــق عــى حــل القضايــا الخالفيــة بينهــا.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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