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مركز نورس للترجمة يقدم ترجمة حصرية لدراسة
تطور سياسة تركيا تجاه سوريا
والتي نشرها مركز الدراسات الدولية اإليطالي في الشهر العاشر من عام 2017
للباحث فرانشيسكو دي أليما

نبذة مختصرة
منذ أن وصل حزب العدالة والتنمٌة ) (AKPإلى السلطة فً نهاٌة عام  ،2002زادت تركٌا
من تفاعالتها مع الشرق األوسط ،فلمد كانت سورٌا اختبارا ً لهذه السٌاسة الجدٌدة "العثمانٌة
الجدٌدة" التً تهدؾ إلى تحسٌن العاللات التجارٌة والسٌاسٌة مع جمٌع جٌران البلد ،فمن
خالل تحلٌل تطور سٌاسة تركٌا تجاه سورٌا فً ظل حكم حزب العدالة والتنمٌةٌ ،مكننا التمٌٌز
بٌن ثالث مراحل .اتسمت المرحلة األولى بالتبنً المتماسن لسٌاسة "صفر مشاكل مع
الجٌران" ،مما أدى إلى تحسن عام فً العاللات ،ثم بدأت المرحلة الثانٌة مع اندالع الحرب
األهلٌة السورٌة ،التً أدت الحكومة التركٌة إلى وضع سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران"
جانبا ومتابعة سٌاسة تؽٌٌر النظام .ومع ذلن ،لم تكن تركٌا فمط لادرة على اإلطاحة بنظام
بشار األسد ،ولكن استراتٌجٌتها خلمت توترات مع إٌران وروسٌا ،وأدت إلى تدهور الوضع
الجؽرافً السٌاسً للبالد.
وعالوة على ذلن ،فإن ردها الؽٌر كافً على صعود الجماعات الجهادٌة والتدهور فً المضٌة
الكردٌة أثر بطرٌمة سلبٌة على أمنها .وتتمٌز المرحلة النهابٌة ،التً بدأت فً عام ،2006
بنهج أكثر براؼماتٌة ،والٌوم ،من الواضح أن مشروع "صفر مشاكل" الذي أنشؤه أحمد داود
أوؼلو انهار ،على األلل مإلتًا.
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الممدمة

منذ أن وصل حزب العدالة والتنمٌة ( )AKPإلى السلطة فً تركٌا فً نهاٌة عام ،2002
شهدت السٌاسة الخارجٌة التركٌة نملة نوعٌة ،فانتملت من مولفها التملٌدي الدفاعً والمو ّجه
نحو الؽرب إلى نهج جدٌد ٌُعرؾ باسم "العثمانٌة الجدٌدة" ،أو مبدأ "العمك االستراتٌجً"،
ومنذ ذلن الحٌن ،زادت تركٌا من تفاعالتها مع الشرق األوسط ،مما زاد من مكانتها كموة
إللٌمٌة.
كان المهندس الربٌسً فً العاللات الخارجٌة التركٌة أحمد داود أوؼلو ،وهو المهندس
الربٌسً لهذا المسار الجدٌد فً السٌاسة الخارجٌة التركٌة ،المستشار الخاص السابك لربٌس
الوزراء رجب طٌب أردوؼان ،ووزٌر الشإون الخارجٌة التركً من  2002إلى 2004
وربٌس وزرابه من أؼسطس  2004إلى ماٌو ( 2006بعد انتخاب أردوؼان ربٌسا).
سعت تركٌا آفالها االستراتٌجٌة وتجاوزت
فً ظل لٌادة أردوؼان وتوجٌهات داود أوؼلو ،و ّ
عاللاتها مع الوالٌات المتحدة واالتحاد األوروبً واعتمدت سٌاسة خارجٌة متعددة األبعاد،
فكانت ه ذه االستراتٌجٌة متسمة مع فكرة داود أوؼلو حول تركٌا كدولة ذات هوٌات إللٌمٌة
متعددة .ولد عبر عن هذه الرإٌة فً كتابه ( Stratejik Derinlik 2000العمك
اإلستراتٌجً) ،وكذلن فً العدٌد من المماالت.
فً هذه األعمال ،أكد داود أوؼلو مجموعة جدٌدة من مبادئ السٌاسة الخارجٌة  -أي مبدأ
"العمك االستراتٌجً"  -الذي ٌهدؾ إلى الجمع بٌن مولع تركٌا الجٌوسٌاسً وتراث
اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
فً الوالع ،تم استخدام الجوانب التارٌخٌة والثمافٌة ،باإلضافة إلى مولعها الجؽرافً "الذي
تحسد علٌه" ،من لبل المإسسة التركٌة الحالٌة من أجل تطوٌر هذه االستراتٌجٌة الجٌوسٌاسٌة
الجدٌدة .وفما لداود أوؼلو  -وبالتالً ،ألردوؼان أٌضا  -تركٌا هً ،فً الولت نفسه" ،الشرق
األوسط ،البلمان ،المولاز ،آسٌا الوسطى ،بحر لزوٌن ،البحر األبٌض المتوسط  ،الخلٌج،
والبحر األسود" .كان هذا التمٌٌم نمطة البداٌة لدور جدٌد لتركٌا فً رلعة الشطرنج العالمٌة.
وكما ٌمول داود أوؼلو" ،فً ضوء هذه الصورةٌ ،نبؽً على تركٌا أن تجعل دورها جزءا ً من
بلدها المحٌط فً الماضً ومناسبة لمولؾ جدٌد :وهو توفٌر األمن واالستمرار لٌس فمط
لنفسها ،ولكن أٌضا ً للمناطك المجاورة لها".
كان من أهم سمات نظرٌة العمك االستراتٌجً سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران"،كان هذا
األسلوب مبنً على فكرة أن "تركٌا بحاجة إلى تحسٌن عاللاتها مع جمٌع جٌرانها من خالل
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إنماذ نفسها من االعتماد بؤنها محاصرة باستمرار من لبل األعداء وردود الفعل الدفاعٌة
وتطوٌرها" .وهذا ٌمثل ثورة حمٌمٌة فً السٌاسة الخارجٌة التركٌة وبالنظر إلى أنه لبل صعود
حزب العدالة والتنمٌة إلى السلطة ،كانت عاللات تركٌا مع البلدان المجاورة باردة نوعا ما.
ٌإكد مراد ٌسٌلٌتاش وعلً بالكى أن سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران" ترتكز على ست
ركابز )0" :األمن المتكافا للجمٌع )2( ،التكامل االلتصادي )3( ،التعاٌش بٌن الثمافات
المختلفة بطرٌمة محترمة )4 ،المستوى الرفٌع من التعاون السٌاسً )5 ،مستوى عال من
الوعً اإلللٌمً ،و  )6فهم العاللة بٌن األمن واالستمرار والتنمٌة" ،ووفما لهذٌن الباحثٌن ،كان
الؽرض الربٌسً من هذه االستراتٌجٌة هو خلك منطمة من االستمرار حول تركٌا.
بعد تطبٌك هذه السٌاسة ،تبنت حكومات حزب العدالة والتنمٌة من عام  2002إلى 2000
مماربة "لٌبرالٌة" تجاه الجوار الشرلً لتركٌا .ولد استند هذا النهج إلى سٌاسات الحدود
المفتوحة (التً تجسدها عملٌة تحرٌر التؤشٌرات) ،واجتماعات الوزارة المشتركة ،والحوار
الثمافً وحوار المجتمع المدنً.
فً هذا اإلطار ،كان تطور العاللات مع سورٌا حالة مثٌرة لالهتمام ،فمبل صعود حزب العدالة
والتنمٌة تؤثرت العاللة التركٌة السورٌة بالملك من المضاٌا األمنٌة التركٌة ،وفً الوالع ،خالل
الحرب الباردة كانت العاللات بٌن أنمرة ودمشك ؼٌر ودٌة وشملت عوابك الخالؾ نزاعات
حول المطالب اإلللٌمٌة السورٌة فً محافظة هاتاي ،ومشارٌع البنٌة التحتٌة التركٌة على نهري
دجلة والفرات ،وبصورة أعم ،موالفها المتباٌنة فً النظام الدولً ثنابً المطبٌة ،حٌث تركزت
تركٌا بثبات فً المعسكر الؽربً وسارت سورٌا فً اتجاه االتحاد السوفٌٌتً.
عالوة على ذلن ،دعمت سورٌا حزب العمال الكردستانً ( ،)PKKالذي ٌحارب من أجل
الحكم الذاتً للمناطك الكردٌة فً تركٌا ،مما ٌسمح لمماتلً حزب العمال الكردستانً باستخدام
األراضً السورٌة كماعدة لوجستٌة لشن هجمات ضد تركٌا.
إن عبد هللا أوجالن ،زعٌم حزب العمال الكردستانً ،ألام فً دمشك لسنوات ،ففً عام 0221
هددت تركٌا باستخدام الموة العسكرٌة لتؤمٌن طرد أوجالن ،وفً النهاٌة وافك الربٌس السوري
الراحل حافظ األسد فً  20تشرٌن األول  /أكتوبر  0221على االتفاق بوساطة مصرٌة بٌن
الدولتٌن ،وهو اتفاق أضنة ،الذي وضع حدا ً للدعم السوري لحزب العمال الكردستانً وأجبر
أوجالن على مؽادرة البالد.
جلبت سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران" العاللات التركٌة السورٌة إلى مستوى آخر .وصؾ
بولنت أراس ورابٌا كاراكاٌا بوالت النهج المبكر لحزب العدالة والتنمٌة فً دمشك بؤنه عملٌة
"تدلٌس" ،والتً تُفهم على أنها "توسٌع حدود السٌاسة الطبٌعٌة" .وبعبارة أخرى ،فإن نزع
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الملكٌة هً عملٌة نمل "المضاٌا من جدول األعمال" األمنً والعودة إلى مجال الخطاب
السٌاسً العام والنزاع السٌاسً والسكن "العادي".
ٌربط الباحثان هذا التؽٌٌر بانعكاس فً مٌزان الموى بٌن النخبة السٌاسٌة فً البالد والنخبة
العسكرٌة ،والتً حدثت خالل إدارة حزب العدالة والتنمٌة.
الوالع أن التؤثٌر السٌاسً لجٌش تركٌا لد شهد تراجعا ً مع صعود حزب العدالة والتنمٌة إلى
السلطة ،لطالما شمل حزب العدالة والتنمٌة الحاكم تمدٌم الجٌش العسكري إلى سلطاته المدنٌة
كجزء مركزي من جدول أعماله ،فكانت هذه النمطة لضٌة أساسٌة فً عملٌة االنضمام إلى
االتحاد األوروبً وخطوة حتمٌة نحو تحمٌك الدٌممراطٌة الكاملة للبالد.
ومع ذلن ،فإن المإهالت اإلسالمٌة للعدٌد من أعضاء حزب العدالة والتنمٌة (بما فً ذلن
أردوؼان نفسه) لد أثارت شكوكا من األتران العلمانٌٌن فً الجٌش ،وكذلن فً المجتمع المدنً
للبالد ،حول النواٌا الحمٌمٌة للحزب .فاتهم العدٌد من الناس حزب العدالة والتنمٌة بوجود أجندة
سرٌة ألسلمة تركٌا ،واعتبر تملٌص دور الجٌش (المعروؾ تارٌخٌا ً ب "حامً العلمانٌة" فً
تركٌا) خطوة أولى فً هذا االتجاه.
أدى التوتر بٌن حزب العدالة والتنمٌة والجٌش إلى مواجهات لاسٌة فً عام  ،2002عندما
سا للجمهورٌة .تم تموٌض هٌبة الجٌش
فرض أردوؼان زمٌله فً الحزب ،عبد هللا ؼول ،ربٌ ً
فً ولت الحك من خالل فضابح لانونٌة ،مثل لضٌة محاكمات إرؼٌنكون .
هذا سمح ألردوؼان وحزب العدالة والتنمٌة باحتالل المناصب الربٌسٌة فً الدولة
والبٌرولراطٌة العسكرٌة ومن األمثلة البارزة على ذلن تعٌٌن هاكان فٌدان كربٌس لمنظمة
االستخبارات الوطنٌة ( )MİT ،Milli İstihbarat Teşkilatıوأخٌرا ،فإن اإلصالح
الدستوري الذي تمت الموافمة علٌه فً استفتاء عام  2000للل بشكل حاسم من لوة الجٌش.
على الرؼم من أن المسار الجدٌد للسٌاسة الخارجٌة التركٌة لد بدأ لبل استفتاء عام  ،2000إال
أنه من األهمٌة مالحظة أن المكانة المتزاٌدة للنخبة السٌاسٌة الجدٌدة ،بسبب النمو االلتصادي
واإلصالحٌة المإٌدة للدٌمولراطٌة ،عززت بالتؤكٌد مولؾ أردوؼان فً السٌاسة الداخلٌة مما
منحه مساحة أكبر لتعرٌؾ السٌاسة الخارجٌة التركٌة .ولذلن ،ال شن فً أن النهج الجدٌد للبلد
تجاه الشرق األوسط لد فرضته إٌدٌولوجٌة حزب العدالة والتنمٌة ،وأن تحسٌن العاللات مع
سورٌا كان جزءا ً من هذا اإلطار.
ومع ذلن ،فمد تؽٌر الوضع منذ انتفاضة عام  2000ضد نظام بشار األسد ،:ففً هذا الممال،
أوضحتُ تطور السٌاسة التركٌة تجاه سورٌا فً عهد حزب العدالة والتنمٌة ،حٌث لسمتها إلى
ثالث مراحل.
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اتسمت المرحلة األولى باعتماد سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران" ( .)2000-2002ثم بدأت
المرحلة الثانٌة بعد بداٌة االنتفاضة السورٌة ،وتمٌزت بسٌاسة تؽٌٌر النظام ()2006–2000
وأخٌرا ً ،لمد بدأت مرحلة ثالثة :كانت نماط انطاللها استمالة داود أوؼلو ربٌسا ً للوزراء  -أو
باألحرى "فصله" من لبل أردوؼان (ماٌو  - )2006ومحاولة االنمالب فً ٌ 05ولٌو  /تموز
 ،2006فتبدو هذه المرحلة األخٌرة أكثر والعٌة وتركز على األولوٌات السٌاسٌة المحلٌة.
 .1صفر مشاكل مع الجيران ()11-2002
خالل الجزء األول من عهد حزب العدالة والتنمٌة ،تحسنت العاللات التركٌة السورٌة بشكل
ملحوظ ،فاعتمدت تركٌا نه ًجا موج ًها نحو التجارة وفتح الحدود وتم إنشاء لجنة التصادٌة
مشتركة لتسهٌل االتفالٌات التجارٌة ورعاٌة فعالٌات مثل المعرض الصناعً فً دمشك فً
ٌناٌر  ،2004حٌث عاد منها  300من المصنعٌن األتران إلى دٌارهم بمٌمة  250ملٌون دوالر
من العمود السورٌة ،وبحلول ٌناٌر  ،2002دخل اتفاق التجارة الحرة الثنابٌة حٌز التنفٌذ.
وفً سبتمبر  ،2002ولع وزٌر الخارجٌة التركً داود أوؼلو ونظٌره السوري ولٌد المعلم
اتفالا أنهى متطلبات التؤشٌرة بٌن الدولتٌن ،فشهدت الصادرات التركٌة زٌادة ثالثة أضعاؾ بٌن
عامً  2006و  ،2000وارتفعت إلى  0.15ملٌار دوالر ،مما جعل سورٌا سابع أكبر سوق
لتركٌا فً الشرق األوسط وشمال إفرٌمٌا.
وارتفعت صادرات سورٌة إلى تركٌا من  012ملٌون دوالر عام  2006إلى  662ملٌون
دوالر فً .2000
عالوة على ذلن ،روجت تركٌا العدٌد من مشارٌع البنٌة التحتٌة المشتركة ،على سبٌل المثال،
فً عام  2000بدأ العمل فً "سد الصدالة" على نهر العاصً فً محافظة هاتاي الجنوبٌة،
والذي كان سٌروي األراضً التركٌة والسورٌة.
بالنسبة لتركٌا ،مثلت سورٌة بوابة للعالم العربً ،التصادًٌا وسٌاسًٌا ،فكان تحرٌر التؤشٌرات
مفٌدًا لمشروع أكثر طمو ًحا :وهو إنشاء منطمة تجارة حرة بٌن تركٌا وسورٌا ولبنان واألردن
وكان هذا هو أهم مبادرة إللٌمٌة فً تارٌخ الجمهورٌة التركٌة ،ومن المحتمل أن تكون لد بدأت
عملٌة تكامل التصادي فً الشرق األوسط تحت رعاٌة تركٌا.
بالنسبة لسورٌة ،فإن تحسٌن العاللات مع تركٌا لم ٌكن فمط مفٌدًا من الناحٌة االلتصادٌة ولكن
أٌضا من أجل الخروج من العزلة الدبلوماسٌة المتزاٌدة التً أعمبت مزاعم بؤن سورٌا كانت
متورطة فً اؼتٌال ربٌس الوزراء اللبنانً السابك رفٌك الحرٌري فً  04فبراٌر  /شباط
 .2005وعالوة على ذلن ،فإن العاللات الجٌدة مع تركٌا ٌمكن أن تساعد سورٌا على تحسٌن
عاللاتها مع الؽرب.
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كما استخدمت أنمرة الزخم الجدٌد فً عاللاتها مع دمشك لتروٌج نفسها كمٌّسر فً المحادثات
بٌن سورٌا وإسرابٌل حول السٌطرة على مرتفعات الجوالن ،التً استولت علٌها األخٌرة فً
عام  ،0262ف ؤظهر كل من السورٌٌن واإلسرابٌلٌٌن اهتمامهم فً الوساطة التركٌة الممكنة،
فخالل الممة األولى فً ٌناٌر  2004بٌن أردوؼان والربٌس السوري ،بشار األسد ،استخدمت
إسرابٌل المساعً الحمٌدة لربٌس الوزراء التركً لتمرٌر رسالة تصالحٌة إلى الزعٌم
السوري ،وبعد الزٌارة ،التمى أردوؼان بالسفٌر اإلسرابٌلً فً أنمرة ،بٌنٌاس أفٌفً ،ونمل
حمٌمة أن "األسد جاد فً رؼبته فً إجراء محادثات سالم مع إسرابٌل ،وأن الربٌس السوري
ٌعتزم اتخاذ جمٌع الخطوات الالزمة للتوصل إلى ترتٌبات سالم فً منطمة الشرق األوسط".
ومع ذلن ،عندما بدأت جهود تركٌا فً إظهار بعض التمدم ،تؽٌر الوضع مع المرار اإلسرابٌلً
ببدء "عملٌة الرصاص المصبوب" فً لطاع ؼزة فً  22دٌسمبر  .2001إن هذا الؽزو لؽزة
تسبب فً النهاٌة الفورٌة لمحاوالت الوساطة التركٌة ،وخلك اإلحباط الهابل فً أنمرة.
 .2تغيير النظام ()2012–2011
لاد "الربٌع العربً" تركٌا إلى إعادة النظر فً نهجها اإلللٌمً ،هذا ال ٌعنً أي مراجعة شاملة
لمبدأ العمك االستراتٌجً ،ولكن تم وضع بعض مبادبه ،وال سٌما سٌاسة "صفر مشاكل مع
الجٌران" جانبا ً من أجل تحمٌك استراتٌجٌة أكثر طموحا ً .ادعت تركٌا لٌادة عملٌة الدٌممراطٌة
فً منطمة البحر األبٌض المتوسط والشرق األوسط .وترى المإسسة السٌاسٌة فً البلد أن
"النموذج التركً" من الدٌممراطٌة والتحدٌث سوؾ ٌنتشر فً جمٌع أنحاء المنطمة وٌجعل
الشرق األوسط أكثر استمرارا ً وأمنا ً وسالما ً .ومع ذلن ،ففً هذه المرحلة ،كانت أنمرة لد
بالؽت فً تمدٌر لدراتها.
كبٌرا فً السٌاسة
ولبل اندالع الحرب األهلٌة فً عام  ،2000كانت سورٌا تعتبر نجا ًحا
ً
الخارجٌة التركٌة .لذلن ،عندما بدأ التمرد ،وجدت تركٌا نفسها فً مولؾ حرج ،فمن ناحٌة،
أرادت الحفاظ على المكاسب االلتصادٌة والسٌاسٌة التً تم الحصول علٌها فً السنوات السابمة
مع سٌاسة "صفر مشاكل مع الجٌران" ومن ناحٌة أخرى ،فإن ظهور الدعم لنظام الحكم
االستبدادي من شؤنه أن ٌإثر على مكانة الدولة فً مواجهة الرأي العام العربً.
كان رد فعل تركٌا المبكر على األزمة هو محاولة إلناع دمشك لتلبٌة مطالب الشعب ،ففً والع
األمر" ،أعلن أردوؼان أنه تحدث مع األسد ونصحه بالتنفٌذ السرٌع لإلصالحات االجتماعٌة
وااللتصادٌة والسٌاسٌة ،بٌنما عرض المساعدة التركٌة لتحمٌك التؽٌٌرات" .ولد استند هذا
النهج إلى افتراض أن العاللات (بما فً ذلن حتى األشٌاء الشخصٌة) التً طورها أردوؼان
مع األسد على مر السنٌن من شؤنها أن تعطً أنمرة نفوذا ً على دمشك .عالوة على ذلن،
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اعتمدت المٌادة التركٌة أن األسد لدٌه بعض الؽرابز اللٌبرالٌة وأنه سٌكون مستعدًا لتنفٌذ
اإلصالحات من أجل إخراج سورٌا من األزمة من خالل عملٌة تدرٌجٌة للدٌممراطٌة.
ومع ذلن ،ومع تكشؾ األحداث ،أصبح من الواضح أن هذه االفتراضات كانت خاطبة و "أن
األسد كان محاطا بشخصٌات أكثر تشددا من نفسه الذي ٌجرإ على المخاطرة بكل شًء
لضمان استمرار حكم البعث فً البالد".
مع ازدٌاد الممع السوري ضد المتظاهرٌن ،ؼٌرت تركٌا نهجها بشكل دراماتٌكً ،فبدأت
حكومتها باستضافة وتسلٌح عناصر من المعارضة السورٌة  -وعلى وجه الخصوص اإلخوان
المسلمٌن  -و لطعت العاللات مع دمشك ودعت إلى تؽٌٌر النظام .كان هذا التحول االستراتٌجً
مإلما ً ،رؼم أنه ضمنً ،بؤن افتراض تركٌا أن لها أي تؤثٌر على األسد كان فً ؼٌر محله
تماما ،فاعتمدت أنمرة فً ذلن الحٌن أنه من األفضل الولوؾ مع المعارضة ،معتمدٌن على
افتراض أن النظام البعثً سوؾ ٌنهار لرٌبا ً والتربت تركٌا من الدول السنٌة فً المنطمة
(المملكة العربٌة السعودٌة ولطر) والدول األكثر نشاطا ً فً الؽرب (الوالٌات المتحدة وفرنسا
والمملكة المتحدة) ،ولكنها فً هذه العملٌة أبعدت إٌران وروسٌا اللتٌن دعمتا النظام السوري.
من الواضح أن ممامرة تركٌا لم تإت ثمارها .بعٌدا ً عن االنهٌار ،بفضل دعم إٌران وروسٌا،
استعاد نظام األسد أجزا ًء من األراضً التً خسرها فً السابك للمعارضٌن ،وفً هذه األثناء،
تركت الحرب األهلٌة آثارها على الدولة السورٌة ،التً أصبحت اآلن كٌانًا ه ً
شا متماسكة من
لبل الموة العسكرٌة اإلٌرانٌة والروسٌة.
لمد كانت الحرب أكثر تدمٌرا ً لسكان سورٌا ،التً عانت بشكل هابل ،حٌث مات مبات اآلالؾ
ونزح المالٌٌن ،والصراع ال ٌزال ٌشكل عددا ً من المخاطر الخطٌرة على تركٌا ،فعندما
أسمطت سورٌا طابرة تابعة لسالح الجو التركً فً صٌؾ  ،2002طلب أنمرة من حلؾ شمال
األطلسً الحصول على مساعدات عسكرٌة وهو المرار الذي أدى إلى تدهور العاللات مع
جٌرانها .وتعلٌما ً على طلب تركٌا لصوارٌخ باترٌوت التابعة لحلؾ شمال األطلسً ،حذّر
ربٌس أركان الموات المسلحة اإلٌرانٌة ،حسن فٌروز آبادي ،من أن نشر نظام المذابؾ فً
تركٌا لد ٌإدي إلى نشوب حرب عالمٌة جدٌدة.
باإلضافة إلى الصدامات الحدودٌة ،ساهمت عوامل أخرى فً اإلضرار بمصالح تركٌا ،أوالً:
ظهور الجماعات الجهادٌة فً المنطمة ،وال سٌما تنظٌم الدولة اإلسالمٌة (داعش) ،الذي
استطاع فً البداٌة على السٌطرة على مساحات واسعة من األراضً فً كل من سورٌا
والعراق ،وفشلت تركٌا فً توفٌر استجابة مالبمة لهذه األزمة ،حٌث أصبحت فً نهاٌة
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المطاؾ نمطة عبور لما ٌسمى "المماتلٌن األجانب" أي المسلحٌن الذٌن ذهبوا إلى سورٌا
والعراق ؼالبا ً لالنضمام إلى داعش.
ولد أثر هذا سلبٌا ً على سمعة أنمرة ،لٌس فمط فً نظر حلفابها الؽربٌٌن ولكن أٌضا ً فً الرأي
ضا دعم العناصر المتطرفة
العام العربً وبالفعل ،فإن إستراتٌجٌة تركٌا التً شملت أٌ ً
للمعارضة المتنوعة ضد األسد مثل الفرع السوري لتنظٌم الماعدة (المعروؾ سابما ً باسم جبهة
النصرة) ،دفعت الكثٌرٌن إلى تصنٌؾ أنمرة على أنها "ؼٌر مسإولة" وللتساإل بما هو هدفها
السٌاسً بالضبط فً الحرب األهلٌة السورٌة.
عالوة على ذلن ،عندما صدم داعش العالم من خالل االستٌالء على الموصل ،أصبحت
عاللات تركٌا الؽامضة مع الجماعات المتطرفة موضع تدلٌك أكبر ،واتهمت أنمرة بتزوٌد
داعش باألسلحة والتدرٌب والسماح بحرٌة الحركة عبر حدودها للجهادٌٌن ،ومنحهم السٌطرة
على نمطتً عبور هامتٌن (تم إؼاللها الحما ً بعد ضؽوط لوٌة من واشنطن) ؛ والسماح بالتجنٌد
فً تركٌا ؛ والسماح لهم ببٌع النفط الخام السوري عبر أراضٌها ،مع حوالً  000ملٌون
دوالر الممدر أن تكون مخبؤة فً البنون التركٌة.
العامل الثانً ،تعزٌز المٌلٌشٌات الكردٌة السورٌة ( ،ypgأو وحدات حماٌة الشعب)ٌ ،شكل
كارثة إستراتٌجٌة أخرى لتركٌا حٌث أن وحدات حماٌة الشعب تابعة لحزب العمال
الكردستانً ) .(PKKكما أنهم ٌتمتعون بدعم الوالٌات المتحدة ،حٌث أثبتوا أنهم الموة البرٌة
األكثر كفاءة فً محاربة داعش فً سورٌا.
لبل األزمة السورٌة ،تبنى حزب العدالة والتنمٌة نهجا ً توفٌمًٌا تجاه المطالب الكردٌة للحصول
على لدر أكبر من الحكم الذاتً ،بما فً ذلن منح الحموق اللؽوٌة .وسعت أٌضا ً إلى التفاوض
على سالم دابم مع حزب العمال الكردستانً وتحمك ولؾ إطالق النار فً نهاٌة المطاؾ
وبدأت عملٌة السالم فً عام .2003
ً
معتدال تجاه حزب االتحاد
خالل المرحلة األولى من األزمة السورٌة ،تبنت تركٌا بالتالً مولفًا
الدٌممراطً ( ،)PYDالحزب الكردي السوري ،والذي نشؤ منه مٌلٌشٌات حماٌة الشعب،
فسمحت أنمرة لحزب  PYDوأعضاءه بالعمل على األراضً التركٌة ،وحافظوا على حوار
مع المجموعة.
وفً الولت نفسه ،استخدم أردوؼان عاللته الشخصٌة مع مسعود بارزانً ،ربٌس حكومة إللٌم
كردستان الشمالٌة ( ،)KRGلمنع حزب االتحاد الدٌممراطً من السٌطرة الكاملة على شمال
شرق سورٌا ،ووافمت أنمرة أوالً على تؤسٌس المجلس الوطنً الكردستانً ( )KNCكمنافس
لحزب االتحاد الدٌممراطً والتابعة لحزب برزانً الدٌممراطً الكردستانً ( ،)KDPثم
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دعمت جهود بارزانً نفسه للتفاوض على اتفاق تماسم السلطة بٌن  KNCو  PYDفً ٌولٌو
.2002
ومع ذلن ،انهارت المفاوضات عندما اتهم حزب االتحاد الدٌممراطً ،إلى جانب العدٌد من
األحزاب الكردٌة ،التحالؾ الوطنً الكوردستانً بالتحالؾ مع الثوار السورٌٌن الذٌن كانوا
ٌهاجمون المدن الكردٌة ،فؽٌّر ذلن النهج َالتركً تجاه المنطمة الكردٌة فً سورٌا ،والمعروفة
باسم روج آفا ،فبلػ التوتر ذروته عندما اتهم حزب االتحاد الدٌممراطً الحكومة التركٌة بدعم
تنظٌم الدولة اإلسالمٌة أثناء الحصار األخٌر لمدٌنة كوبانً الكردٌة على الحدود السورٌة
التركٌة ،ثم جاء تفجٌر سروج (ٌ 20ولٌو  ،)2005حٌث لتل العشرات من النشطاء األتران
الذٌن كانوا ٌطالبون بمزٌد من الدعم لكوبانً ،فؤدى هذا التفجٌر إلى تصاعد العنؾ.
حدث كل هذا بعد االنتخابات العامة التً جرت فً حزٌران ٌ /ونٌو  ،2005والتً شهد فٌها
حزب العدالة والتنمٌة انخفاضا ً حادا ً وفمد أؼلبٌته المطلمة من المماعد فً البرلمان بٌنما حمك
الحزب الدٌممراطً الشعبً المإٌد لألكراد نتابج أفضل من المتولع ،حٌث حصل على 03.0
فً المابة من األصوات و  10ممعدا ً وكانت هذه هً المرة األولى التً ٌنجح فٌها حزب كردي
فً التؽلب على عتبة االنتخابات البالؽة  00فً المابة فً البلد.
كان لنتابج االنتخابات تؤثٌر كبٌر على مولؾ أردوؼان تجاه األكراد ،حٌث كان ٌؤمل أن تكون
عملٌة السالم مع حزب العمال الكردستانً لد جلبت التصوٌت الكردي إلى حزب العدالة
والتنمٌة ،وكان من شؤنه أن ٌمهد الطرٌك فً نهاٌة المطاؾ للموافمة على إصالحه الدستوري
المفضل ،الذي ٌهدؾ إلى تحوٌل تركٌا إلى جمهورٌة رباسٌة .وبعد االنتخابات ،لام أردوؼان
بتؽٌٌر اإلستراتٌجٌة ،فاستؽل تصعٌد العنؾ األخٌر من أجل إؼالق عملٌة السالم.
عالوة على ذلن ،استخدم نفوذه لمنع تشكٌل حكومة ابتالفٌة ودعا إلى إجراء انتخابات جدٌدة،
وفً الحملة االنتخابٌة الالحمة ،استخدم أردوؼان الخطاب المعادي لألكراد ،فً محاولة لنزع
الشرعٌة عن الحزب الدٌممراطً الكبٌر وزعٌمه ،صالح الدٌن دٌرمٌرتاس ،ولجذب الدابرة
المومٌة داخل الناخبٌن األتران ،وعلى الرؼم من أن هذه االستراتٌجٌة أدت إلى تفالم التوترات،
إال أنها أثبتت فعالٌتها .وفً الوالع ،فً انتخابات نوفمبر  ،2005استعاد حزب العدالة والتنمٌة
أؼلبٌته المطلمة من المماعد البرلمانٌة.
تدهور مولؾ تركٌا تجاه حزب العمال الكردستانً  /ووحدات حماٌة الشعب بشكل أكبر بعد
تؤسٌس الموات الدٌممراطٌة السورٌة ( )SDFفً  00أكتوبر  .2005رسمٌا ً فإن لوات سورٌا
الدٌممراطٌة هً تحالؾ متعدد األعراق ومتعدد األدٌان ٌنشؤ فً شمال سورٌا وبدعم من
الوالٌات المتحدة لمحاربة الدولة اإلسالمٌة .ومع ذلن ،فإن ظهور المٌلٌشٌات الكردٌة فً
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صفوؾ المجموعة كان دابما ً مصدر للك ألنمرة ،التً تعتبر لوات سورٌا الدٌممراطٌة فرعا ً
أساسًٌا لحزب العمال الكردستانً  /وحدات حماٌة الشعب.
العامل الثالث الذي ٌإثر على أمن تركٌا هو تدفك الالجبٌن من سورٌا ،وتمثل هذه المضٌة
واحدة من أكثر العوالب المؤساوٌة للحرب األهلٌة السورٌة ،حٌث سجل مفوض األمم المتحدة
السامً لشإون الالجبٌن حوالً  5262000الجا (وكالة األمم المتحدة لالجبٌن ،المفوضٌة
اعتبارا من  30سبتمبر .2002
العلٌا لالجبٌن)
ً
إن تركٌا ،كؤكبر جارة سورٌة ،تؤثرت بشكل خاص بالتدفك ،حٌث سجل أكثر من  3مالٌٌن
الجا فً أراضٌها ،ولم تإثر هذه األزمة على المدرات المالٌة لتركٌا فحسب ،بل أثرت بشكل
سلبً على أمنها وخلمت وضعا ً اجتماعٌا ً صعبا ً فً المناطك الجنوبٌة الشرلٌة من البالد ،حٌث
ولعت أحداث متفرلة من العنؾ.
وأخٌرا ً ،فالمت المشاركة المباشرة لروسٌا فً النزاع منذ أكتوبر  2005التوترات مع موسكو،
ففً نوفمبر  ،2005أسمطت طابرة مماتلة تركٌة من طراز  F-16طابرة مماتلة Su-24M
روسٌة بالمرب من الحدود السورٌة التركٌة ،وأدى هذا إلى مواجهة حادة بٌن الربٌس أردوؼان
ونظٌره الروسً فالدٌمٌر بوتٌن ،وردّا ً على هذه األحداث ،فرضت موسكو عموبات على
أنمرة ،بما فً ذلن تعلٌك السفر بدون تؤشٌرة لروسٌا للمواطنٌن األتران والحد من الواردات
التركٌة.
فً الختام ،فشلت االستراتٌجٌة التركٌة لتؽٌٌر النظام فً سورٌا ،ففً الوالع ،لد تكون هذه
السٌاسة لد ساهمت فً تحوٌل سورٌا إلى دولة فاشلة  -وبالتالً خلك فراغ فً السلطة ،والذي
تم ملإه على الفور من لبل داعش وجهات فاعلة أخرى ؼٌر تابعة للدولة ،وفً بداٌة عام
 ،2006كانت تركٌا فً مولؾ حرج ،وكان من الواضح أن السبٌل الوحٌد للخروج منها هو
تبنً استراتٌجٌة جدٌدة.
 .3التطورات األخيرة ( 2012إلى الوقت الحاضر)
فً ربٌع عام  ،2006حٌث لم تظهر ألزمة الالجبٌن أي عالمة على التراجع ،لام ربٌس
الوزراء آنذان ،أحمد داود أوؼلو ،بالتفاوض على صفمة إلدارة الحدود مع لادة االتحاد
األوروبً ،حٌث ألزمت هذه االتفالٌة تركٌا باستعادة المهاجرٌن الذٌن دخلوا الٌونان ،لكنها
سمحت لها بإرسال الالجبٌن المانونٌٌن الذٌن تمطعت بهم السبل فً تركٌا إلى االتحاد
األوروبً .وفً الممابل ،وافك رإساء دول وحكومات االتحاد األوروبً على منح تركٌا 6
ملٌارات ٌورو ( 3ملٌارات على الفور ،و  3ملٌارات أخرى بعد مرور بعض الولت) ،وتعهد
برفع متطلبات التؤشٌرة للمواطنٌن األتران فً موعد ألصاه نهاٌة ٌونٌو عام .2006
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لم ٌكن االتفاق بحد ذاته ٌمثل مشكلة بالنسبة للربٌس أردوؼان (على الرؼم من أن رفع لٌود
التؤشٌرات تضمن إصالح لانون مكافحة اإلرهاب فً تركٌا ،وهً خطوة لم ٌكن مستعدًا
التخاذها) .ومع ذلن ،فإن الحمٌمة أنه تم عرضه على أنه نجاح لداود أوؼلو وأن ربٌس
الوزراء ٌبدو أنه الممثل الحمٌمً لتركٌا ،فتفالمت التوترات المابمة من لب ُل ،بٌن الربٌس
وربٌس الوزراء ،وفً الوالع ،خالل فترة رباسة داود أوؼلو ،ظهر صراع داخلً داخل
الحزب بٌن جناح موا ٍل ألردوؼان ،مإٌدًا لخطة الربٌس لتحوٌل تركٌا إلى جمهورٌة رباسٌة،
ً
اعتداال ،الذي كان داود أوؼلو لرٌبًا منه ،والذي كان حذرا ً من زٌادة تركٌز
وجناح أكثر
السلطة فً ٌد أردوؼان.
انتهى النزاع مع النصر الكامل ألردوؼان ،ففً أواخر أبرٌل  ،2006صوتت اللجنة التنفٌذٌة
المركزٌة لحزب العدالة والتنمٌة ( )MKYKلتجرٌد زعٌم الحزب (داود أوؼلو) بشكل رسمً
من السلطة وتعٌٌن المدٌرٌن التنفٌذٌٌن فً المحافظات والمناطك ،وهذا لاد الحكومة إلى طرٌك
مسدود ،فبعد اجتماع بٌن أردوؼان وداود أوؼلو ،أُعلن أن حزب العدالة والتنمٌة سٌعمد مإتمرا ً
استثنابٌا ً فً أواخر ماٌو وأن داود أوؼلو لن ٌرشح نفسه لمنصب زعٌم الحزب ،وفً ولت
الحك ،لدم داود أوؼلو استمالته لكل من ربٌس الحزب وربٌس الوزراء ،فمن خالل إلالته،
أرسل أردوؼان رسالة واضحة إلى الؽرب وكذلن إلى منافسٌه الداخلٌٌن المحتملٌن ،وكانت
تلن الرسالة :ربٌس الجمهورٌة هو الالعب الربٌسً فً السٌاسة التركٌة ،وبشكل ؼٌر مفاجا،
استطاع أردوؼان أن ٌفرض اختٌاره ،بن علً ٌلدرم ،كمابد حزبً جدٌد وربٌس للوزراء.
كانت هذه هً الخلفٌة التً جرت بها محاولة انمالب تركٌا فً ٌ 05ولٌو  .2006كان الجانً
فصٌالً ضمن الموات المسلحة التركٌة التً أطلمت على نفسها اسم "مجلس السالم فً الداخل".
لمد فشل االنمالب بعد تدخل عدد كبٌر من أنصار حزب العدالة والتنمٌة والشرطة والجزء
األكبر من الجٌش ضد المتمردٌن .ومن األمور الحاسمة أٌضا ً هً حمٌمة أن الحزبٌن
المعارضٌن الربٌسٌٌن هما حزب الشعب الجمهوري الكمالً و حزب الحركة المومٌة الربٌسً،
أدانوا االنمالب على أنه ؼٌر لانونً.
أدى فشل االنمالب إلى ثالث عوالب ذات صلة .أوالً ،اتهم أردوؼان فتح هللا ؼولن وحركته
بتدبٌر التمرد .كان ؼولن (وهو رجل دٌن تركً ممٌم فً الوالٌات المتحدة) ٌدافع عن أجندة
إسالمٌة ذات توجه لٌبرالً ،حلٌفًا فً البداٌة ألردوؼان ،الذي م ّكن أردوؼان من االعتماد على
شبكته الواسعة من األتباع داخل الدولة والمجتمع المدنً فً تركٌا ،وبعد تنازعهما فً عام
 ،2003أصبح أردوؼان وؼولن من األعداء المرٌرٌن .وبناء على ذلن ،كانت الخطوة التالٌة
التً اتخذها أردوؼان هً البدء فً عملٌات تطهٌر ضخمة من الؽولنكٌٌن  -الذٌن أسمتهم
الحكومة المشاركٌن فً "هٌكل مواز" (أو "دولة موازٌة")  -من إدارة البالد والمضاء
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والشرطة والجٌش واألوساط األكادٌمٌة .وأخٌرا ً ،اؼتنم أردوؼان الفرصة للدفع باتجاه
سٌحول تركٌا إلى جمهورٌة رباسٌة .ولد تمت الموافمة على هذا
اإلصالح الدستوري الذي
ّ
اإلصالح فً نهاٌة المطاؾ فً استفتاء دستوري مثٌر للجدل فً  06أبرٌل  ،2002حٌث
اعترضت المعارضة على النتابج.
كان لهذه التطورات الداخلٌة تؤثٌر كبٌر على السٌاسة الخارجٌة التركٌة لثالثة أسباب على
األلل .أوالً ،مع استمالة داود أوؼلو ،المهندس الربٌسً لنهج "صفر مشاكل مع الجٌران"،
ففمدت السٌاسة الخارجٌة التركٌة بالتؤكٌد زخمها المثالً .ثانٌا ً ،أدى نمو سلطة أردوؼان إلى
تؽذٌة الموالؾ التركٌة المعادٌة لألكراد والتً تم تبنٌها مإخرا ً ،وفً الوالع ،وفما لمصادر
حدٌثة (بما فً ذلن المدونة التركٌة الؽامضة المعروفة باسم "ملفات البجعة") ،كانت السٌاسة
تجاه المضٌة الكردٌة واحدة من نماط االحتكان الربٌسٌة بٌن أردوؼان وداوود أوؼلو ،مع تؤٌٌد
األخٌر الستبناؾ محادثات السالم مع حزب العمال الكردستانً ،الذي عارضه بشدة اردوؼان.
وأخٌرا ً ،أثرت ردود الفعل الدولٌة التً أعمبت االنمالب الفاشل فً عاللات تركٌا مع الدول
األخرى ،ال سٌما مع تلن الموجودة فً الؽرب.
العوامل الخارجٌة  -أبرزها ،تعزٌز حزب االتحاد الدٌممراطً فً شمال سورٌا والزٌادة الهابلة
فً هجمات داعش على األراضً التركٌة  -أضافت هذه التطورات الداخلٌة إلى حد كبٌر
إلحداث تؽٌٌر فً السٌاسة الخارجٌة لتركٌا .من المهم أٌضا النظر فً السٌنارٌو الجٌوسٌاسً
األوسع فً سورٌا ،فمد أسفرت مشاركة روسٌا المباشرة فً هذا الصراع عن عكس توازن
ضا) .كما استفاد األسد من
الموى ،وعادت لصالح الجبهة الموالٌة لألسد (التً تشمل إٌران أٌ ً
تردد الربٌس األمرٌكً باران أوباما فً إشران الوالٌات المتحدة فً الشرق األوسط
واالنمسامات داخل الدول العربٌة السنٌة.
فً الوالع ،بعد االنمالب الذي لاده الجنرال السٌسً فً مصر ،والذي أطاح بالمرشح
الدٌممراطً دمحم مرسً ،وجد أنصار هذا األخٌر ،تركٌا ولطر ،أنفسهما متورطٌٌن فً مواجهة
مرٌرة مع الحكومة المصرٌة الجدٌدة ،المدعومة من المملكة العربٌة السعودٌة واإلمارات
العربٌة المتحدة .كان للصدع بٌن أنمرة  /الدوحة والرٌاض  /أبو ظبً  /الماهرة عوالب هامة
على السٌنارٌو اإلللٌمً (أحد األمثلة ذات الصلة هو الحصار األخٌر لمطر) .وفً سورٌا ،أدى
هذا إلى تموٌض لدرة لوى المعارضة على إنشاء جبهة موحدة ضد النظام .عالوة على ذلن،
ٌبدو أن حكومة السٌسً تدعم األسد ،نظرا ً لوجود اإلخوان المسلمٌن بٌن صفوؾ المعارضة
فً سورٌا.
فً هذا السٌاق ،وجدت تركٌا نفسها معزولة .لمد حاول أردوؼان توجٌه نهج البلد تجاه الصراع
السوري نحو مولؾ أكثر براؼماتٌة ،ووضع جانبا ً فكرة إزالة األسد .وعلٌه ،فمد تولفت أنمرة
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عن استخدام خطاب تؽٌٌر النظام ،وأصبحت أكثر انخراطا ً فً المتال ضد داعش والمٌلٌشٌات
الكردٌة ،ووافمت على المشاركة فً المحادثات مع روسٌا وإٌران إلٌجاد حل للصراع ،بعبارة
أخرى ،عدلت تركٌا أولوٌاتها االستراتٌجٌة ،معترفة بؤن إزالة األسد ال ٌنبؽً اعتبارها هدفا ً
ربٌسٌا ً فً سٌاق ٌشكل فٌه داعش تهدٌدا ً خطٌرا ً (كما تشهد على ذلن موجة الهجمات اإلرهابٌة
التً ولعت على األراضً التركٌة فً العامٌن األخٌرٌن) وٌعتبر تعزٌز حزب االتحاد
الدٌممراطً فً شمال سورٌا بمثابة تهدٌد لسالمة تركٌا اإلللٌمٌة ،حٌث ٌعتبر فرعا لحزب
العمال الكردستانً .وبالطبعٌ ،رى أردوؼان أن النزعة االنفصالٌة الكردٌة هً األولوٌة .ومع
ذلن ،فهو ٌمر بؤن سلون تركٌا السلبً فٌما ٌتعلك بظهور داعش لد عزز مولؾ حزب االتحاد
الدٌممراطً فً سورٌا ،فلذلن هنان حاجة إلى مولؾ ألوى تجاه داعش من أجل الحد من تؤثٌر
حزب االتحاد الدٌممراطً.
اتخذت تركٌا الخطوات الالزمة لتحسٌن عاللاتها مع الالعبٌن الخارجٌٌن الربٌسٌٌن .وواصلت
عملٌة التطبٌع مع إسرابٌل ،ولللت من حدة التوتر مع إٌران واعتذرت لروسٌا عن إسماط
السوخوي سو .24-
فً حٌن أن العاللات مع هذه البلدٌن لد تحسنت فً اآلونة األخٌرة ،فمد تدهورت عاللاتها مع
أوروبا ،حٌث كانت المفوضٌة األوروبٌة مترددة فً السماح بالسفر بدون تؤشٌرة للمواطنٌن
األتران ،مشٌرة إلى أن تركٌا ال تفً بالمتطلبات الالزمة .وردا ً على ذلن ،هددت تركٌا االتحاد
األوروبً بؤنها ستلؽً صفمة المهاجرٌن المولعة فً ربٌع عام  2006إذا لم تفً بروكسل
بوعودها (ومع ذلن ،فإن االتفاق ال ٌزال لابماً) .تراجعت العاللات التركٌة األوروبٌة أٌضا ً بعد
محاولة االنمالب الفاشلة فً ٌولٌو  /تموز  ،2006حٌث اتهم أردوؼان أوروبا بعدم إظهار
الدعم الكافً للحكومة الشرعٌة لتركٌا ،ملمحا ً إلى أنها انحازت إلى جانب المشاركٌن فً
االنمالب.
كما وجه أردوؼان اتهامات خطٌرة ضد الوالٌات المتحدة .فً الوالع ،ففً خطاب ألماه فً 22
ٌولٌو  /تموز  ، 2006اتهم الربٌس التركً جوزٌؾ فوتٌل لابد المٌادة المركزٌة األمرٌكٌة بدعم
متآمري االنمالب ،ومن المضاٌا األخرى التً تهم العاللات التركٌة األمرٌكٌة طلب أنمرة
بتسلٌم ؼولن ،وهو من سكان والٌة بنسلفانٌا األمرٌكٌة .حٌث رفضت واشنطن التنازل ،طالبة
أن تمدم تركٌا أوالً دلٌالً على أن رجل الدٌن مرتبط باالنمالب .ولد أدى هذا إلى حدوث
توترات بٌن البلدٌن ؛ ومع ذلن ،فإن أكبر مشكلة تواجه تركٌا هً دعم الوالٌات المتحدة لحزب
االتحاد الدٌممراطً فً سورٌا.
سمح التمارب مع موسكو وطهران ألنمرة بالتعامل مع داعش وحزب االتحاد الدٌممراطً فً
نفس الولت ،ففً أؼسطس  ،2006بدأت تركٌا عملٌة ضخمة فً شمال سورٌا ،فً المنطمة
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الوالعة بٌن نهر الفرات إلى الشرق والمنطمة المحٌطة بمنطمة عزاز إلى الؽرب ("عملٌة درع
الفرات") .كان الهدؾ من هذا التدخل العسكري هو المضاء على متشددي داعش ،ولكن أٌضا
لدق إسفٌن بٌن األكراد السورٌٌن ،الذٌن كانوا ٌؤملون فً السٌطرة على المنطمة من أجل ربط
كانتونات عفرٌن وكوبانً ،مما ٌضمن بهذه الطرٌمة االستمرارٌة اإلللٌمٌة لروجافا .وعلى
الرؼم من أن دمشك وموسكو وطهران لد انتمدتا المبادرة التركٌة رسمٌا ً ،إال أنه من الصعب
تخٌل أن أنمرة كانت ستعمل بالطرٌمة التً تصرفت بها من دون اتفاق مبدبً مع الثالثة .كدلٌل
على ذلن ،لم ٌفعل الجٌش السوري وحلفاإه أي شًء لولؾ تركٌا .تم اإلعالن عن العملٌة فً
 22مارس  ،2002مع نتابج متباٌنة ،فمن ناحٌة ،لام الجٌش التركً والمتمردون السورٌون
الذٌن دعموا العملٌة باالسٌطرة على جرابلس والباب وعدة لرى أخرى ،ومنعت تركٌا اتصال
كانتون عفرٌن مع بمٌة األراضً التً ٌسٌطر علٌها حزب االتحاد الدٌممراطً ،ومن ناحٌة
أخرى ،أجبرت معارضة كل من روسٌا والوالٌات المتحدة تركٌا على التخلً عن طموحها فً
توسٌع عملٌاتها باتجاه منبج ،األمر الذي للل بشكل كبٌر من نطاق الهجوم التركً .عالوة على
ذلن ،ال تزال واشنطن تعتمد على األكراد الستعادة الرلة ،عاصمة "داعش" فً سورٌا.
شاركت تركٌا ،إلى جانب إٌران وروسٌا ،فً رعاٌة المفاوضات بٌن النظام السوري وممثلً
المعارضة فً أستانا (كازاخستان) .ونتٌجة لذلن ،تم التوصل إلى اتفاق لرصد ودعم ولؾ
إطالق النار فً ٌناٌر  ،2002ومع ذلن ،أخفمت المحادثات األخرى فً التوصل إلى اتفاق.
كان على تركٌا أٌضا أن تؤخذ بعٌن االعتبار اإلدارة األمرٌكٌة الجدٌدة ،ففً البداٌة صرح
ا لربٌس األمرٌكً المنتخب حدٌثا دونالد ترامب ووزٌر الخارجٌة رٌكس تٌلرسون بوضوح أن
إسماط األسد لم ٌكن أولوٌة .ومع ذلن ،تؽٌر هذا المولؾ فً أعماب هجوم كٌماوي نفذه النظام
السوري فً نٌسان  /أبرٌل عام  .2002وردا ً على ذلن ،أمر ترامب بإطالق  52صاروخ
كروز ضد لاعدة الشعٌرات الجوٌة ،التً نفذت منها الطابرات السورٌة الهجوم.
كما اتخذ ترامب مولفا ً متشددا ً ضد دور إٌران فً سورٌا والمنطمة ككل ،فرحبت الحكومة
التركٌة باإلضراب ووصفته بؤنه رد إٌجابً على جرابم حرب األسد.
ومع ذلن ،من الواضح أن "العودة األمرٌكٌة" إلى "اللعبة" السورٌة تمثل بعض التعمٌدات.
أوالً ،سٌإدي التعنّ ت األمٌركً تجاه األسد وإٌران إلى تباطإ فً "عملٌة أستانا" .عالوة على
ذلن ،وافمت اإلدارة األمرٌكٌة على شحنات أسلحة مباشرة إلى المماتلٌن األكراد السورٌٌن
الذٌن ٌماتلون داعش على الرؼم من التحذٌرات التركٌة ،فمن الواضح أن ترامب ٌسعى
لمواصلة استراتٌجٌة إدارة أوباما ،التً تتكون من االعتماد على األكراد إلنهاء حكم داعش فً
سورٌا.
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مرت سٌاسة تركٌا تجاه سورٌا على مدى العمد الماضً بتطور كبٌر ،فالٌوم تواجه تركٌا
العدٌد من التحدٌات الستمرارها الداخلً ،فً حٌن أن النضال الجٌوسٌاسً الذي تؽذٌه الحرب
السورٌة ٌعتبر تركٌا واحدة من الجهات الفاعلة الربٌسٌة ولكن لٌست المسٌطرة ،لذلن
اضطرت تركٌا للحد من نطاق أهدافها على المدى المتوسط.
ٌتمثل اهتمام أنمرة األساسً فً منع صعود كٌان كردستانً مستمل فً سورٌا تحت رعاٌة
حزب االتحاد الدٌممراطً ومن المحتمل أن ٌمدم هذا الكٌان الجدٌد الدعم اللوجستً ألنشطة
حزب العمال الكردستانً فً تركٌا.
من أجل تحمٌك هذا الهدؾ ،فإن أنمرة مستعدة للتعاون مع إٌران وحتى دمشك ،وكالهما مهتم
أٌضا ً بمنع دور أكبر لحزب العمال  /حزب االتحاد الدٌممراطً فً المنطمة .حول هذه
المسؤلة ،لد ٌإدي االستفتاء األخٌر الستمالل كردستان العراق إلى إعادة نظر أنمرة فً
سٌكون تهدٌدا ً لمصالح
عاللاتها مع حكومة إللٌم كردستان ،حٌث أن كردستان العراق المستملة
ِّ
تركٌا حتى أكثر من روجافا المستملة ،حٌث أنها ستمهد الطرٌك أمام االنفصالٌة الكردٌة فً
جمٌع أنحاء المنطمة.
التهدٌد الذي ٌمثله الجهادٌون هو أٌضا ً مصدر للك ألنمرة ،ولد تم اتخاذ مبادرات مهمة لمعالجة
هذه المشكلة (التدخل العسكري فً شمال سورٌا هو أحسن مثال على ذلن) .ومع ذلن ،فإن
المشاركة النشطة لموات سورٌا الدٌممراطٌة فى المتال ضد داعش هى عمبة أمام أنمرة .لذلن،
م ن ؼٌر المرجح أن تتعاون تركٌا بشكل أكثر فاعلٌة فً التحالؾ المناهض لداعش بمٌادة
الوالٌات المتحدة.
بالنسبة إلى األسد ،فإن تركٌا لم تعد تعتبر تؽٌره أولوٌة متوسطة المدى ،وعلى المدى الطوٌل،
ربما ستستؽل أنمرة حمٌمة أنها تسٌطر فعلٌا ً على أجزاء من شمال سورٌا من أجل أن ٌكون لها
رأي حول مستمبل البالد .ومع ذلن ،ولكً ٌحدث هذا ٌدرن أردوؼان أنه ٌتعٌن علٌه التوصل
إلى حل وسط مع واشنطن وموسكو والموى اإلللٌمٌة.
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