
|1

تحّول الموقف التركي
ــريك األخــر مــن ســوريا يف  ــل أبعــاد املوقــف ال ميكــن تفصي

التــايل:

1- ترصيحــات تركيــة متواتــرة: يالحــظ أن دعــوة أوغلــو 
ــة  ــت هــي الثاني للمصالحــة يف ســوريا، يف 16 أغســطس، كان
لــه، حيــث ســبقتها ترصيحــات مامثلــة قبــل أقــل من أســبوع. 
وعــى الرغــم مــن محاولتــه اســتيعاب غضــب املعارضــة 
الســورية، عــر التأكيــد، يف 16 أغســطس، أن بــالده لــن تخــذل 
ــه أن  ــه أكــد يف الوقــت ذات ــداً، غــر أن املعارضــة الســورية أب

ــة الســتقرار وســالم دامئــن يف ســوريا.  “التســوية” رضوري

وأشــار أعضــاء كبــار يف التحالــف الحاكــم يف تركيــا، يف 16 
ــان  ــن أردوغ ــاً ب ــل قريب ــاء محتم ــاري، إىل لق ــطس الج أغس
ــاك تحــّوالً  ــس الســوري بشــار األســد. ويالحــظ أن هن والرئي
يف املصطلحــات املســتخدمة مــن جانــب املســؤولن األتــراك، 
إذ تــم اســتخدام مصطلــح “الحكومــة”، وليــس “النظــام” 
الســوري، وهــو مــا يعنــي أن أنقــرة بــدأت تعــرف بالســلطات 

الســورية باعتبارهــا الحاكــم الرشعــي للبــالد، وهــو مــا يعنــي 
عمليــاً تخــي أنقــرة عــن الجهــود الســابقة إلســقاطها. 

ــوة  ــت الدع ــية: تزامن ــاالت دبلوماس ــن اتص ــف ع 2- الكش
الســورية،  املعارضــة والحكومــة  بــن  الركيــة للمصالحــة 
ــع  ــة ملوق ــية الركي ــادر الدبلوماس ــض املص ــب بع ــع ترسي م
ــة، يف 12 أغســطس 2022،  ــة الركي “يب يب يس” الناطــق باللغ
ــة الــريك مــع نظــره  ــر الخارجي ــة وزي عــن جــزء مــن محادث
الســوري، فيصــل املقــداد، يف العاصمــة الرصبيــة بلجــراد عــى 
ــي  ــر 2021، والت ــاز يف أكتوب ــدم االنحي ــة دول ع ــش قم هام
أكــد خاللهــا أوغلــو للمقــداد أن العمليــات العســكرية الركيــة 
العابــرة للحــدود يف ســوريا ليســت ضــد ســيادة ســوريا، بــل 
ــس  ــا يعك ــو م ــا، وه ــالمة أراضيه ــدة وس ــامن وح ــي لض ه
ــع ســوريا،  ــرة يف اســتعادة التفاهــامت الســابقة م ــة أنق رغب
والتــي كانــت تســمح للجيــش الــريك بتنفيــذ عمليــات عابــرة 

للحــدود ضــد حــزب العــامل الكردســتاين. 

3- دور رويس فاعــل: يبــدو أن التغــر يف املوقــف الــريك 
ــاءت  ــد ج ــكو، فق ــرة وموس ــن أنق ــامت ب ــط بتفاه ــد ارتب ق
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أكــد الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، فــي 19 أغســطس 2022، أن “المعارضــة والحكومــة فــي 
ســوريا تحتاجــان إلــى المصالحــة”، مشــيرًا إلــى أن هــدف أنقــرة فــي ســوريا هــو التوصــل لحــل سياســي، 
وهــو مــا جــاء تكــرارًا فــي تصريحــات ســبق وأدلــى بهــا وزيــر الخارجيــة التركــي، مولــود جاويــش أوغلــو، فــي 
16 أغســطس الجــاري، والتــي أكــد خالهــا أهميــة المصالحــة بيــن الحكومــة الســورية والمعارضــة إلحــال 

ســام دائــم فــي ســوريا.

دور روســي: أهــداف الرئيــس التركــي مــن االنفتــاح علــى “الحكومة” الســورية, العدد 1623، 29 أغســطس 2022، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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الترصيحــات الركيــة املتواتــرة حــول اســتعادة العالقــات مــع 
ــرويس،  ــس ال ــن الرئي ــت ب ــي جمع ــة، الت ــد القم ــوريا بع س
فالدميــر بوتــن، مــع نظــره الــريك، رجــب طيــب أردوغــان، 
يف 5 أغســطس الجــاري، يف ســوتيش، فقــد طلــب بوتــن خــالل 
اللقــاء مــن أردوغــان التعــاون مــع بشــار األســد، مؤكــداً أن 
حــل األزمــة الســورية ســيكون أفضــل بالتعــاون مــع الحكومة 

الســورية. 

ــكرية يف  ــة عس ــذ عملي ــب يف تنفي ــا ترغ ــراً ألن تركي ونظ
شــامل ســوريا ضــد األكــراد، فــإن موقــف بوتــن رمبــا يشــر 
ــان  ــت الحكومت ــا توصل ــا، إذا م ــه عليه ــة موافقت إىل إمكاني
ــون  ــد يك ــر. وق ــذا األم ــول ه ــاق ح ــة التف ــورية والركي الس
االنفتــاح الــريك الالحــق عــى الحكومــة الســورية مــؤرشاً عــى 
اســتجابة أنقــرة ملطالــب روســيا، خاصــة أن أردوغــان أعلن، يف 
10 أغســطس، أن بــالده لــن تتخــى عــن العمليــة العســكرية 
ــي عــى حدودهــا  يف شــامل ســوريا الســتكامل الحــزام األمن
الجنوبيــة، فيــام أعلــن وزيــر الدفــاع الــريك، خلــويص أكار، يف 
اليــوم نفســه، أن اإلعــداد لشــن عمليــة عســكرية تســتهدف 

مواقــع “قســد” يف شــامل ســوريا دخــل مرحلتــه األخــرة. 

مواقف رافضة ومؤيدة 
ــة، إذ  ــة األخــرة ردود فعــل متباين ــارت الترصيحــات الركي أث
أثــارت مخــاوف املعارضــة الســورية واألكــراد يف الوقــت ذاتــه، 
ــورية،  ــة الس ــن الحكوم ــاً م ــاً مرشوط ــت ترحيب ــن الق يف ح

وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

ــن  ــرشات اآلالف م ــرج ع ــورية: خ ــة الس ــض املعارض 1- رف
ــة  الســورين، يف 12 أغســطس، يف تظاهــرات حاشــدة وغاضب
ــا األســد”،  ــح”، و”نفنــى وال يحكمن تحــت شــعارات “ال تصال
لســيطرة  الخاضعــة  وبلــدة،  مدينــة   35 نحــو  يف  وذلــك 
ــى  ــاً ع ــالد، احتجاج ــرب الب ــامل غ ــامل وش ــة يف ش املعارض
ــة  ــان الالحق ــات أردوغ ــر أن ترصيح ــو، غ ــات أوغل ترصيح
تكشــف عــن أن موقــف أنقــرة ال يكــرث ملطالــب املعارضــة 
الســورية، وأن االنفتــاح عــى دمشــق بــات سياســة تركيــة لــن 

ــا.  ــم الراجــع عنه يت

املشــركة  الرئاســة  نائــب  رأى  ســوريا:  أكــراد  قلــق   -2
للمجلــس التنفيــذي يف اإلدارة الذاتيــة لشــامل ورشق ســوريا، 
مــع  تركيــا  تقــارب  أن  أغســطس،   20 كوجــر، يف  حســن 
دمشــق سيســمح بــرب “املــرشوع الدميقراطــي”، يف إشــارة 
ــوات  ــول الق ــل دخ ــك مقاب ــردي، وذل ــذايت الك ــم ال إىل الحك

الســورية إىل إدلــب والســيطرة عــى طريــق “إم 4”. 

وحــذر كوجــر مــن أن هــذه االتفاقــات الخطــرة ســتفتح 
مجــاالً إلطالــة أمــد األزمــة الســورية وتعميقهــا، ألنهــا ســوف 

تســهم يف إعــادة تنشــيط تنظيــم داعــش اإلرهــايب. ويالحــظ 
ــى  ــط ع ــوريا للضغ ــراد س ــتخدمها أك ــة يس ــذه الورق أن ه
واشــنطن والغــرب للتدخــل لوقــف العمليــة العســكرية 
الركيــة، خاصــة أن أكــراد ســوريا يتهمــون أنقــرة بالتــورط يف 

دعــم داعــش. 

ــوري  ــؤول س ــظ أن مس ــروط: يالح ــوري م ــب س 3- ترحي
والصحافــة الركيــة، بــدأت تشــر إىل مطالــب الحكومــة 
ــفر  ــد الس ــد أك ــرة، فق ــع أنق ــا م ــع عالقاته ــورية لتطبي الس
ــه ال عــداوة  ــا، نضــال قبــالن، أن ــدى تركي الســوري الســابق ل
دامئــة وال صداقــة دامئة يف السياســة، وكشــف يف 20 أغســطس 
ــادة محافظــة  ــل يف إع ــي تتمث ــب الســورية، والت ــن املطال ع
إدلــب إىل ســيطرة دمشــق، وســيطرة الجيــش الســوري عــى 
املعابــر الحدوديــة مــع تركيــا، خاصــة بــاب الهــوى، إضافــة إىل 
الســيطرة الكاملــة للحكومــة الســورية عــى الطريــق التجاري 
ــامل  ــامل والش ــب والش ــة بحل ــط الالذقي ــذي يرب “إم 4”، ال
ــات  ــم العقوب ــن دع ــا ع ــع تركي ــن تراج ــالً ع ــي، فض الرشق
األوروبيــة واألمريكيــة ضــد ســوريا، ومســاندة عــودة ســوريا 
يف املؤسســات الدوليــة. وأخــراً، توقــف تركيــا عــن دعــم 
التنظيــامت اإلرهابيــة. وكشــفت ترسيبــات الصحافــة الركيــة 

ــاً.  عــن املطالــب نفســها تقريب

أمــا املطالــب الركيــة، فقــد متثلــت يف القضــاء التــام عــى 
التهديــد اإلرهــايب لوحــدات حامية الشــعب الكرديــة، وإدماج 
املعارضــة سياســياً وعســكرياً يف الحكومــة الســورية، وعــودة 
الالجئــن الســورين، وتطبيــق مســار جنيــف، وكتابــة دســتور 
دميقراطــي، وإجــراء انتخابــات حــرة، واإلفــراج الفــوري عــن 
الســجناء السياســين. ويالحــظ أن املطالــب املتبادلــة تعكــس 
تشــدداً يف بعــض املطالــب. ويعــد هــذا طبيعيــاً، بالنظــر إىل 
ــارش،  ــكل مب ــن بش ــن الجانب ــد ب ــدأ بع ــات مل تب أن املفاوض
ــل  ــه، قب ــدى كل طــرف للتشــدد يف موقف ــالً ل ــاك مي وأن هن

الجلــوس عــى طاولــة املفاوضــات وتقديــم تنــازالت.  

أهداف أردوغان
يتمثــل هــدف أردوغــان مــن تطبيــع العالقــات مــع الحكومــة 

الســورية تحقيــق األهــداف التاليــة:

ــد أكار، يف 10 أغســطس،  ــني الســوريني: أك ــل الالجئ 1- ترحي
ــالل  ــا خ ــن يف تركي ــورين املوجودي ــع الس ــادة جمي ــى إع ع
عــام بحيــث ال يتبقــى منهــم أحــد بعــد عــام 2023، وهــي 
السياســة التــي يســعى مــن خاللهــا أردوغــان إىل تعزيــز فرص 
انتخابــه يف االنتخابــات الرئاســية القادمــة يف 2023، خاصــة أن 
ــا املعارضــة  ــة توظفه ــت قضي ــن الســورين بات ــة الالجئ قضي
ــود رأي  ــك وج ــى ذل ــاعدها ع ــان، ويس ــد أردوغ ــة ض الركي
عــام تــريك غاضــب مــن وجــود الالجئــن الســورين. كــام أن 
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تنفيــذ عمليــة عســكرية تركيــة ضــد أكــراد ســوريا، أو حتــى 
التوصــل لتفاهــم مــع دمشــق إلبعــاد تهديــدات األكــراد ضــد 
ســوريا، ســوف يعــد إنجــازاً أمنيــاً لحكومــة أردوغــان ميكــن 

أن يوظفــه داخليــاً لتعزيــز شــعبيته.  

2- التخــي عــن التدخــل الخارجــي: تؤكــد أنقــرة أنهــا ليســت 
لهــا مطامــع خارجيــة يف األرايض الســورية، كــام أن انفتاحهــا 
عــى الحكومــة الســورية يعنــي تخليهــا عــن سياســاتها 
التدخليــة، ودعمهــا للمعارضــة الســورية يف مواجهــة دمشــق، 
ــة  ــرة عــن سياســتها الخارجي ــؤرش إىل تراجــع أنق ــا ي وهــو م
القامئــة عــى التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، 
ــام  ــريب يف ع ــع الع ــورات الربي ــذ ث ــمياً من ــا رس ــي تبنته والت
2011. ويتوقــع أن ينعكــس هــذا األمــر إيجابيــاً عــى عالقــة 
تركيــا بــدول املنطقــة، خاصــة مــرص، والتــي يؤرقهــا التدخــل 

ــة.  ــدول العربي ــد مــن ال ــريك يف العدي ال

قــوات  الضغــط عــى واشــنطن: كشــف مســؤول يف   -3
التحالــف الــدويل، يف 14 أغســطس الجــاري، أن بــالده تجــري 
ــي  ــة تنه ــوية تفاوضي ــول إىل تس ــا للوص ــع تركي ــاالت م اتص
العنــف يف ســوريا، وتضمــن عــدم تصاعــد تهديــدات داعــش، 
وهــو مــا يعكــس قلــق واشــنطن مــن التفاهــامت الركيــة – 
الروســية األخــرة، والتــي قــد يرتــب عليهــا عمليــة عســكرية 

تركيــة ضــد أكــراد ســوريا. 

وإذا مــا أقدمــت تركيــا عــى تنفيــذ هــذه العمليــة، فــإن 
ــاح  ــوريا، إذ إن نج ــوذ األمريــي يف س ذلــك ســيضعف النف
أنقــرة يف تنفيــذ العمليــة العســكرية لــن يجعــل أمــام األكــراد 
مــن خيــار ســوى التفاوض مــع الحكومة الســورية للعــودة إىل 
ســيادتها، وهــو هــدف كانــت موســكو تحــرص عــى تحقيقــه 
خــالل أشــهر، كــام أن مثــل هــذا الســيناريو ســيعني تراجــع 
ــزز  ــر، ويع ــرشق األوســط، بشــكل أك ــي يف ال ــوذ األمري النف
مــن االعتقــاد الســائد بــأن واشــنطن تتخــى عــن حلفائهــا. 

وتتمثــل الخيــارات األمريكيــة، إمــا يف التدخــل لدعــم 
األكــراد يف مواجهــة ســوريا، أو محاولــة تقديــم تنــازالت 
ألنقــرة إلثنائهــا عــن تنفيــذ العمليــة العســكرية، غــر أن 
كال الخياريــن ليــس مــن اليســر تنفيذهــام، إذ إن كل خيــار 
ســوف ترتــب عليــه خســار واشــنطن أحــد حلفائهــا، أي 

ــا.  ــوريا، أو تركي ــراد س أك

ــه مــن املرجــح أن تتحســن  ــام، ميكــن القــول إن ويف الخت
العالقــات بــن أنقــرة ودمشــق يف املســتقبل القريــب، خاصــة 
إذا نجــح الجانبــان يف تســوية القضايــا الخالفيــة، ولعــل 
رغبــة أنقــرة يف إعــادة الالجئــن الســورين إىل بالدهــم قبــل 
ــل  ــد العوام ــل أح ــد متث ــام 2023، ق ــية ع ــات الرئاس االنتخاب

ــات.  ــة يف املفاوض ــم مرون ــا لتقدي ــة لركي الدافع
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