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وميثــل اللقــاء الســابق امتــداداً لتحوالت السياســة الرتكيــة تجاه 
دمشــق، والتــي بدأت مــع الترصيحــات اإليجابية التــي أدىل بها 
وزيــر الخارجيــة الــرتيك، مولــود جاويــش أوغلــو، خــال لقائــه 
بنظــره الســوري، فيصــل املقــداد، عــى هامــش اجتــاع حركــة 
عــدم االنحيــاز، بالعاصمــة الرصبيــة بلجــراد، يف أكتوبــر 2021، 
ومــا أعقــب ذلــك مــن اجتاعــات بــن مســؤويل املخابــرات يف 

كا البلديــن خــال عــام 2022.

أبعاد التفاهمات الثنائية
مبراجعــة الترسيبــات اإلعاميــة يف الصحافــة الســورية، وكذلــك 
ترصيحــات املســؤولن األتــراك، فقــد توصــل الجانبــان الســوري 
والــرتيك لتوافقــات مبدئيــة مهمــة، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى 

النحــو التــايل: 

ــة  ــام موالي ــائل إع ــفت وس ــل: كش ــريك ُمحتم ــحاب ت 1- انس
للحكومــة الســورية أن االجتــاع يف موســكو متخــض عنــه 

موافقــة أنقــرة ليــس فقــط عــى ســحب قواتهــا مــن األرايض 
التــي احتلتهــا شــال ســوريا، بــل كذلــك تنفيــذ االتفــاق الــذي 
تــم التوصــل إليــه يف عــام 2020، بشــأن فتــح الطريــق الرسيــع 

ــة. ــب بالاذقي ــط حل ــذي يرب “إم 4” ال

ــة  ــر الخارجي ــات وزي ــة ترصيح ــذه الرواي ــن ه ــم م ودع
الــرتيك، مولــود جاويــش أوغلــو، يف 29 ديســمرب 2022، حيــث 
ــود  ــق وج ــيطرة مبناط ــل الس ــوي نق ــاده تن ــا أن ب ــد فيه أك
القــوات الرتكيــة يف ســوريا إىل دمشــق، حــال تحقــق االســتقرار 
الســيايس، ومؤكــداً يف الوقــت ذاتــه رضورة نقــل الاجئــن 
الســورين إىل وطنهــم، وهــو مــا يعنــي أن هنــاك اتفاقــاً مبدئيــاً 
ــو  ــا ه ــح م ــن الواض ــس م ــة، وإن كان لي ــذه النقط ــول ه ح
املقصــود تركيــاً باالســتقرار الســيايس، وهــل يعنــي ذلــك إرشاك 
املعارضــة يف الحكومــة الســورية أم ال، خاصــة أن دمشــق ســبق 

ــر.   ــك األم وأن تحفظــت عــى ذل

2- محاربــة الجامعــات اإلرهابيــة: أكــد أوغلــو العمل مســتقباً 

العدد 1730، 11 يناير 2023

شــهدت العاصمــة الروســية موســكو، فــي 28 ديســمبر 2022، لقــاء جمــع وزراء دفــاع ورؤســاء أجهــزة 
االســتخبارات لتركيــا وســوريا وروســيا، وهــو أول لقــاء رســمي علــى هــذا المســتوى بيــن األتــراك والســوريين 
منــذ انــدالع الحــرب األهليــة الســورية فــي مــارس 2011، كمــا كشــف وزيــر الخارجيــة التركي، مولــود جاويش 
أوغلــو، فــي 31 ديســمبر 2022، أنــه ســيعقد لقــاء آخــر منتصــف ينايــر 2023 مع نظيريه الروســي والســوري.

اجتمــاع موســكو:  هــل يمهــد لعقــد لقــاء بيــن الرئيســين الســوري والتركــي قريبــًا؟ , العــدد 1730، 11 ينايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مــع دمشــق ملكافحــة اإلرهــاب، ال ســيا أن البلديــن قــد اتفقــا 
خــال االجتــاع عــى تحييــد التنظيــات التــي تعتربهــا أنقــرة 
ــتاين  ــال الكردس ــزب الع ــش، وح ــم داع ــل تنظي ــة، مث إرهابي

ووحــدات حايــة الشــعب الســورية الكرديــة.

ــش  ــة داع ــق يف محارب ــا ودمش ــاون تركي ــظ أن تع وياح
والتنظيــات الكرديــة أمــر بديهــي، عــى أســاس أن ذلك يحقق 
مصالــح البلديــن، غــر أنــه يف املقابــل، فإنــه مل يتــم اإلشــارة إىل 
وضــع هيئــة تحريــر الشــام املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، والتــي 
ترتاكــم األدلــة حــول وجــود ارتبــاط قــوي بينهــا وبــن أنقــرة، 
خاصــة أن الهيئــة قــد عمــدت إىل التوســع عســكرياً عــى 
حســاب باقــي فصائــل املعارضــة املســلحة، وذلــك يف مناطــق 
ســيطرة أنقــرة شــال ســوريا، ومــن ضمنهــا منطقــة عفريــن، 

ــر 2022.  ــك يف أكتوب وذل

ــر الخارجيــة  3- عقــد قمــة بــن أردوغــان واألســد: رّصح وزي
الــرتيك، يف 31 ديســمرب 2022، أن لقــاء ســيجمعه مــع نظريــه 
الســوري والــرويس مــن املزمــع أن يعقــد يف النصــف الثــاين مــن 
ينايــر 2023، مؤكــداً عــى أن اللقــاء قــد يتــم يف دولــة ثالثــة. 
ومــن املرجــح أن ميهــد هــذا اللقــاء لعقــد لقمــة بــن الرئيســن 

الــرتيك، رجــب طيــب أردوغــان، والســوري، بشــار األســد. 

وســبق أن أكــد أردوغــان إمكانيــة حدوث ذلــك يف منتصف 
ســبتمرب 2022، إذ رّصح بأنــه “قــد يعقــد اجتــاع مــع األســد 
مــن أجــل الســام”، كــا أكــد املتحــدث باســم حــزب العدالــة 
والتنميــة الحاكــم يف تركيــا، عمر تشــيليك، يف 2 ينايــر 2023، أن 
لقــاء زعيمــي البلديــن قــد تــم وضعــه عــى جــدول األعــال. 

ــرة  ــكو وأنق ــت موس ــة: اتفق ــدات الكردي ــم التهدي 4- تحجي
ودمشــق عــى تحجيــم األكــراد املوجوديــن يف شــال ســوريا. 
ــاع  ــن وزراء دف ــاع موســكو ب ــد متــت اإلشــارة إىل أن اجت فق
ورؤســاء مخابــرات الــدول الثــاث، متخــض عــن االتفــاق عــى 
أن حــزب العــال الكردســتاين، يشــكل “أكــرب خطــر عى ســوريا 

وتركيــا”.

وتتاقــى أهــداف موســكو وأنقــرة ودمشــق عــى إضعــاف 
ســيطرة األكــراد عــى مســاحات مــن ســوريا، إذ تســعى األوىل 
ــق  ــراً ألن مناط ــة، نظ ــوريا الدميقراطي ــوات س ــاف ق إىل إضع
ــت موســكو  ــة، وعمل ــوات األمريكي ــا الق ــر به ــيطرتها تنت س
خــال الفــرتة املاضيــة عــى اســتغال التهديــدات الرتكيــة 
بعمليــة عســكرية ضــد أكــراد ســوريا، والتخــاذل األمريــي يف 
الدفــاع عنهــم، وذلــك للضغــط عــى األكــراد، وقبــول خضوعهم 
لســيطرة الحكومــة الســورية، خاصــة إذا مــا انســحب الجيــش 

ــي مــن مناطــق انتشــاره يف رشق ســوريا.  األمري

ــن  ــراد ع ــاد األك ــا يف إبع ــب تركي ــرى، ترغ ــة أخ ــن جه وم
ــق يف  ــب دمش ــن ترغ ــوريا، يف ح ــع س ــة م ــا الجنوبي حدوده
اســتعادة الســيطرة عــى أراضيهــا يف شــال رشق ســوريا، مبــا 
ــدة  ــات املتح ــوم الوالي ــي تق ــة، والت ــا النفطي ــك حقوله يف ذل

ــراد.  ــح األك ــتغالها لصال باس

تداعيات استراتيجية ُمحتملة
قــد يتمخــض عــن مســاعي التقــارب الــرتيك – الســوري عــدد 
مــن التداعيــات، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل:

1- تهديــد االســتقاللية الكرديــة: يتمثــل أحــد تداعيــات عملية 
التطبيــع بــن أنقــرة ودمشــق يف إضعــاف االســتقالية الكرديــة. 
ونظــراً لغيــاب أي أهــداف أمريكية واضحة يف ســوريا، خاصة يف 
ظــل تراجــع فــرص إســقاط الحكومــة الســورية، وعــدم امتــاك 
واشــنطن ألي بدائــل أخــرى، فــإن هنــاك مخــاوف مــن أن تقدم 
اإلدارة األمريكيــة عــى االنســحاب مــن رشق ســوريا، وهــو مــا 
ــة إىل  ــودة طواعي ــراد ســوريا، ويجربهــم عــى الع يضعــف أك
ــوف  ــرويس، وس ــوذ ال ــزز النف ــا يع ــو م ــورية، وه ــة الس الدول

يكــون حتــاً خصــاً مــن النفــوذ اإلقليمــي األمريــي. 

ــاء  ــرة األطلســية: انتقــدت واشــنطن اللق ــة أنق ــر عالق 2- توت
الثــايث يف موســكو، ودعــا املتحدث باســم الخارجيــة األمريكية، 
ــذي  ــع مــع “نظــام” األســد، وال ــس، إىل عــدم التطبي ــد براي ني
وصفــه بـ”الديكتاتــور الوحــي”. ويــأيت هــذا يف إطــار مســاعي 
ــن  ــت ع ــا تراجع ــورية بعدم ــة الس ــزل الحكوم ــنطن لع واش

سياســتها الراميــة إلســقاطها.

ــية  ــة الفرنس ــرة الخارجي ــت وزي ــرى، دع ــة أخ ــن جه وم
ــز  ــرة إىل التميي ــايض، أنق ــمرب امل ــا، يف 30 ديس ــن كولون كاتري
بــن حــزب العــال الكردســتاين الــذي تعتــربه تركيــا واالتحــاد 
األورويب منظمــة إرهابيــة، وبــن املنظــات الكرديــة غــر 
العنيفــة األخــرى، إذ تعــارض القــوى األوروبيــة تصنيــف قــوات 
ســوريا الدميقراطيــة وقــوات حاية الشــعب الكرديــة جاعات 
إرهابيــة، مثلــا تصنفهــم تركيــا، كــا انتقــدت الغــارات التــي 
شــنتها تركيــا عــى شــال ســوريا يف نوفمــرب 2022. ونظــراً لتوتر 
العاقــات الفرنســية – الرتكيــة حــول هــذا امللــف، فــإن مطالب 

باريــس هــذه لــن تجــد لهــا صــدى لــدى أنقــرة. 

3- دعــم الحكومتــن الســورية والرتكيــة: تُســهم املصالحــة بــن 
ســوريا وتركيــا يف تحقيــق مصالــح اقتصاديــة لكليهــا، وهــو ما 
يســاهم يف تخفيــف األزمــة االقتصاديــة التــي يعانيهــا الجانبان، 
إذ إن التقــارب بينهــا ســوف يعــزز مــن فتــح الطــرق الدوليــة، 
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هل يمهد لعقد لقاء بين الرئيسين السوري والتركي قريبًا؟ 

ــر التجاريــة أمــام حركــة البضائــع الرتكيــة باتجــاه دول  واملعاب
ــج العربية. الخلي

ــرة ودمشــق ســوف  ــن أنق ــا أن التوصــل لتفاهــات ب ك
يســاعد األوىل يف إعــادة الاجئــن الســورين إىل وطنهــم مجدداً، 
ــز  ــرتيك، وتعزي ــاد ال ــى االقتص ــبء ع ــف الع ــم تخفي ــن ث وم
ــرتيك، رجــب طيــب أردوغــان، خاصــة مــع  شــعبية الرئيــس ال
تنامــي مشــاعر الــرأي العــام الرتكيــة الســلبية بحــق الاجئــن 
ــة  ــن رغب ــرتيك ع ــة ال ــر الخارجي ــن وزي ــد أعل ــورين، فق الس
وقبــول نظــام األســد بعــودة الاجئــن الســورين إىل بادهــم.

ــرتيك –  ــارب ال ــؤدي التق ــوف ي ــرويس: س ــدور ال ــز ال 4- تعزي
ــرويس يف املنطقــة، عــى أســاس أن  ــدور ال ــادة ال الســوري لزي
ــرويس  ــوذ ال ــتمرار النف ــى اس ــداً ع ــل تأكي ــارب ميث ــك التق ذل
 – الروســية  الحــرب  بســبب  يرتاجــع  مل  وأنــه  اإلقليمــي، 
األوكرانيــة، كــا كانــت تشــر مصــادر اإلعــام الغربيــة، بــل أنــه 
ســوف ميثــل تأكيــداً عــى اســتمرار الــدور الــرويس الفاعــل يف 
املنطقــة، خاصــة مــع إعــان وزيــر الدفــاع الــرتيك، يف 4 ينايــر 
2023، أن القــوات الرتكيــة والروســية ميكــن أن توســع دورياتهــا 
املشــرتكة يف شــال ســوريا كجــزء مــن جهــود إحــال األمــن يف 

املنطقــة.

ــن  ــرات اآلالف م ــج ع ــورية: احت ــة الس ــد املعارض 5- تهدي
ــوذ  ــة للنف ــة، الخاضع ــيطرة املعارض ــق س ــورين يف مناط الس
الــرتيك، يف إدلــب وريــف حلــب وريف الرقــة الشــايل، مرددين 
هتافــات “املصالحــة خيانــة ومســامحة الظــامل ظلــم للمظلوم”، 
وذلــك احتجاجــاً عــى محــاوالت التقــارب بــن أنقــرة ودمشــق.

وياحــظ أن احتجاجــات ماثلــة اندلعــت يف أعقــاب 
لقــاءات ســابقة بــن مســؤولن ســورين وأتــراك، ومل يؤثــر ذلــك 
عــى مســار تطبيــع العاقــات بن ســوريا وتركيــا. وســعت تركيا 
إىل طأمنــة املعارضــة، إذ قامــت، يف 3 ينايــر الجــاري، باســتضافة 
رئيــس املجلــس الوطنــي الســوري املعــارض، محمــود املســاط، 
ــم بعــد خطــوات  ــة مخاوفه ــن أجــل تهدئ ــن، م ــادة آخري وق
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــورية، إذ أك ــة الس ــع الحكوم ــع م التطبي
الســوري  بالشــعب  بــاده  اللقــاء، متســك  الــرتيك، عقــب 
واملعارضــة الســورية، كــا أكــد التمســك بالقــرار 2254 الــذي 
يدعــو إىل وقــف النــار والتســوية السياســية يف ســوريا، يف مؤرش 
ــوية  ــم يف أي تس ــان مصالحه ــعى إىل ض ــرة تس ــى أن أنق ع

مرتقبــة مــع دمشــق.

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن الجهــود الراميــة إىل محاولــة 
حلحلــة الخافــات الرتكيــة – الســورية قــد بــدأت تنتــج أثــاراً 
ــب  ــن جان ــة م ــرة املعلن ــات األخ ــة يف التوافق ــة ممثل إيجابي
الطرفــن، وإن كان مــن امللحــوظ أن هنــاك العديــد مــن 
امللفــات الخافيــة بينهــا، والتــي تحتــاج إىل توافقات مشــرتكة، 
مثــل مــدى جديــة تركيــا يف تســليم مناطــق ســيطرتها يف شــال 
ســوريا إىل دمشــق، ومــا يرتبــط بذلــك مــن مصــر املعارضــة 
ــة  ــة كجاع ــام، واملصنف ــر الش ــة تحري ــة هيئ ــلحة، خاص املس
ــة مــن جانــب الحكومــة الســورية. وعــى الرغــم مــن  إرهابي
ــع  ــد تدف ــرتكة ق ــح مش ــاك مصال ــإن هن ــات، ف ــذه التحدي ه
الجانبــن إىل املــي قدمــاً يف تطبيــق العاقــات، مثــل إضعــاف 
ــر والطــرق  ــح املعاب األكــراد، وعــودة الاجئــن الســورين، وفت
التجاريــة الدوليــة، مبــا يرتبــه ذلــك مــن أثــار إيجابيــة لكليهــا.
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