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كيف تكون العالقات الرتكية الغربية مؤدية لنهاية احلرب السورية

نورس للدراسات

مركز نورس ٌمدم ترجمة لممال
(كٌف ٌمكن ان تكون عاللات تركٌا مع الغرب مؤدٌة الى نهاٌة الحرب فً سورٌا)
ممال نشره الكاتب جووس هلترمان فً مولع  crisis groupبتارٌخ  8آب من عام 8108
اذا كان االمر فً ٌد الخبراء فً منطمة الشرق االوسط لٌمدموا النصٌحة لحكوماتهم فإن األمر ال
ٌبدو فً المنطمة بذان السوء:
الصراع فً سورٌا من الممكن احتوابه .
الحرب بٌن اسرابٌل واٌران من الممكن ان ٌتم تجنبها لبل ولوعها وكذلن االكثر أهمٌة الحرب بٌن
امرٌكا وروسٌا من الممكن اٌضا احتوابها لبل ولوعها وخصوصا عند وجود تركٌا التً تسعى
الستمرار المنطمة واذا اعتبرنا تركٌا لها ثملها عند الغرب وخصوصا انها عضو فً حلف الناتو
على االلل من الممكن ان نلخص فً ٌوم واحد فً ملتمى ماٌسمى ((باللعبة السٌاسٌة)) والذي كان
فً برلٌن تارٌخ ٌ 2ولٌو والذي تركز محور لماءه على هذه النمطة وهً ادارة االزمات عند جٌران
تركٌا
لام كوربر شتفٌتونغ بعمل هذا الملتمى وعمل تدرٌب على رسم السٌنارٌوات وشارن فٌه اشخاص
من روسٌا وامرٌكا واوروبا وتركٌا  ,بعض من هوالء هم مسإولٌن سٌاسٌٌن حكومٌٌن واالخرٌن
مشاركٌن بصفة غٌر رسمٌة .لام هوالء بالسعً الى اكتشاف المسار االفضل لبلدانهم مع
التطورات المستمبلٌة التً تحصل فً سورٌا وتركٌا.
فلذلن ,السإال الذي ٌمودنا فً هذا التدرٌب كان  :ماهً خٌارات الخارجٌة التركٌة فٌما ٌخص
االزمة فً سورٌا وخصوصا فٌما ٌتعلك بعاللاتها مع الغرب وروسٌا؟
واٌضا ماهً المصالح وافضل الخٌارات لروسٌا وامرٌكا فً مثل هذه الحالة ؟ واٌضا ماهو دور
اوربا الوظٌفً فً هذه الحالة
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هذه بعض التمارٌن المصطنعة :
السٌنارٌوات:
ماهو المتولع خالل  12شهر المادمة بناء على المعطٌات الحالٌة التً لد تكون والعٌة ولكن لٌست
محتملة كؤي حادث غٌر متولع لد ٌمع مستمبال ٌغٌر من مسار االحداث بشكل كبٌر وٌجعل افضل
نصٌحة سٌاسٌة غٌر ممكنة فً ذان الولت .عندما تمدم على خطوة واحدة فً مثل هذه االزمة
وتكون خاطبة هً بمثابة ثالثة اخطاء وأي خطوة مستمبلٌة ستتخذها مستمبال بناء على لرارات
سابمة الٌمكن تجنب الخطؤ فٌها مما ٌجعلن بعٌدا عن جوهر المشكلة وعدم المدرة للتصدي لها
بفعالٌة.
الذي اكتشفته هو ان مثل هذا النوع من التمارٌن ٌكون لوٌا والٌستمد لوته من التنببات التً هً
ضعٌفة اصال ولكن ٌستمدها من النماشات التً تحصل والمنوات المفتوحة .ولذلن نتٌجتها ال تمدر
بثمن  .فهً تساعد على توضٌح التصورات واالولوٌات والموالف السٌاسٌة والمخاوف والخطوط
الحمراء وكذلن تفصح عن مساحات للتمارب والتباعد فً المصالح والروئ وتخلك روابط ثمة
ٌمكن ان تترجم الى تواصل صادق .اذا لم ٌكن هنان تعاون بٌن المشاركٌن الٌجاد االزمات
المستمبلٌة التً تكون فٌها حكوماتهم .أطلك علً اسم المعتدي.
ٌبمى هنان سبب للشكون .وهً الٌة اختٌار المشاركٌن والتً كانت تعتمد على الطبٌعة الغرٌزٌة
االنتمابٌة وان كانت بحسن نٌة لجذب اكبر لدر من حشد الراي السٌاسً  .الفروق البسٌطة فً
الموالف السٌاسٌة من المحتمل ان تفمد .كؤي شخص هو جزء من البٌرولراطٌة وٌعترف بسهولة
أنه منها.
االراء العاطفٌة حول اي لضٌة هً مثل وجود عدد من الناس فً غرفة والمعارن على اشدها
لابمة  ,فً معضم الحاالت من الصعب اٌجاد حل وسط لخٌوط اللعبة السٌاسٌة ,فً حٌن أن
التمارٌن على السٌنارٌوات كمثل هذا التمرٌن ,نحن عملنا على تعدد االراء التً تمثل نطاق واسع
من السٌاسات المختلفة.
تعدد االراء كا ن ممتازا للوصول الى نماش ذو فابدة واستطٌع ان اشٌر ان هنان شعور مشتركا بٌن
المشاركٌن فً هذه الغرفة تجاه الرغبة فً اٌجاد حل لهذا النزاع .وهذا مستمد من مشاركة الخبراء
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السٌاسٌن الذٌن كانوا ٌمٌلون فً االساس الى لبول الدعوة واالنضمام الى مثل هذه التجربة كؤول
مرة.
ماذا عن اولبن اللذٌن ٌسعون الى استمرار الحرب من اجل مصالحهم الوطنٌة؟ هل وافموا على
المشاركة بسهولة فً هذه التجربة ؟ هنا ٌجب ان نشن فً هذا .
هذا االختٌار الفطري انتج تمرٌر رابع حول حل النزاع فً سورٌا وانه ال احد حاضر فً هذه
الغرفة ٌرٌد اطالة امد النزاع فً سورٌا  .فً حٌن ان الجمٌع هنا ٌعمل بجد على ابتكار طرق لمنع
تصعٌدها الغٌر ممصود.
والٌسعنً اال ان اتمنى فً اي نماش سٌاسً حمٌمً مستمبلً ان ٌكون لهوالء الخبراء عند العودة
لبلدانهم رأي سٌاسً وٌسودوا فً بلدانهم لما اضهروه من انسانٌة فً برلٌن.
ماظ هر ان جمٌع المشاركٌن اتفموا باالجماع ان االزمة السورٌة بالغة الخطورة لٌست فمط بسبب
االذى الذي لحك بالسورٌٌن ولكن اٌضا من المحتمل ان ٌكون االذى خارج حدودها واشعال ازمة
اخرى فً المنطمة وٌكون هنان المزٌد من الصراعات الماتلة.
تبٌن لنا فً تمرٌن على السٌنارٌوات الى أن هنان وجود للك متزاٌد بٌن الفرق المشاركة االربعة.
لمد اصبح السإال المملك لٌس كٌف تنتهً الحرب فً سورٌا ولكن كٌف نحافظ على الوضع
االللٌمً والدولً من التفكن.
هذا التمرٌن لم ٌكن فمط ٌخص سورٌا وتركٌا كما اشار العنوان ولكن ٌخص المعادلة الكاملة التً
تشمل تركٌا واٌران واسرابٌل ودول الخلٌج وفً النهاٌة العاللة المتوترة بٌن امرٌكا وروسٌا
وكٌفٌة تجنب حدوث دوامة لتل نحو حرب عالمٌة ثالثة .
بناء على هذا التصور المشترن  .بدء الجمٌع ٌبحثون عن طرق لنزع فتٌل هذه االزمة فً
منالشات فرٌمنا الفردي المسإول عن هذا التمرٌن(التً سوف نتحدث عنها الحما)
اكدنا على مارأٌناه على ان الملك الرئٌسً لدولنا ان تتخلى عن النتائج المفضلة لدٌها فً الحرب
السورٌة واالتجاه الى المرونة فً الحاالت المحتملة ذات االهتمام المشترن كأساس لتعاون
المحدود بٌن االطراف ولو على االلل كبعد تكٌكً مؤلت.
على سبٌل المثال  ,أعرب الفرٌك االوربً عن شكوكة العمٌمة بشان التعامل مع تركٌا التً ٌحكمها
المستبد  ,فمد حددوا حماٌة وحدة اوربا وتماسكها كهدف ربٌسً لهذا الفرٌك ولذلن البد ان ٌصبح
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اهتمام اوربا لٌس فمط تجاه تركٌا  ,البد ان ٌكون تجاه سورٌا اٌضا وال تموٌل إلعادة االعمار اال
بانتمال سٌاسً ذو مغزى.
واضاف الفرٌك االوربً انه البد ان تشجع روسٌا على دعم عملٌة جنٌف واالنتمال السٌاسً فً
سورٌا  ,وفٌما ٌخص امرٌكا البد ان تلتزم بعملٌة جنٌف وفٌما ٌخص ابماء لواتها فً سورٌا واٌضا
لضاٌا اخرى مثل ازمة المهاجرٌن الالجبٌن والحرص على الحفاظ على الصفمة مع تركٌا فٌما
ٌخص الالجبٌن واٌضا محاربة تنظٌم الدولة كجزء من التحالف الذي تموده امرٌكا.
لمد اولى الفرٌك االوربً اهمٌة خاصة للحاجة الى روسٌا وامرٌكا للحفاظ على الٌة ازالة النزاع
فً سورٌا.
ومع تفالم االزمة  ,وجد الفرٌك االوربً نفسه ممسكا بمشه  ,بعد ان ادرن ان ٌده فمٌره وخصوصا
اذا لورنت بالموتٌن امرٌكا وروسٌا واٌضا تركٌا  ,وكل هذه الموى لها فاعلٌة على االرض
السورٌة واما اوربا فمد بمٌت على اطالق التصرٌحات فمط على عدم تصعٌد التوتر بٌن هذه الموى
واصبحت السٌاسة الخارجٌة االوربٌة متفرجه على االحداث فً سورٌا التً تعانً من عوالبها
واصبح االوربٌون كالنباتٌون ممارنة مع الموى االخرى التً اصبحت كآكلً اللحوم وذلن بسبب
عدم استخدام لوتها الصلبة وهذا ماٌإثر على انها لن تستطٌع ان تلعب دورا فً العملٌة السٌاسٌة أو
ان ٌصبح لها نفوذ اال ان ٌكون محدود من خالل إعادة االعمار.
الفرق االخرى كالفرٌك التركً ذكر أن سٌاسة الحكومة التركٌة والوٌاتها هً انهاء الحرب فً
سوري فً اسرع ولت ممكن وتجنٌب الصدام مع امرٌكا التً تدعم حزب العمال الكردستانً
المصنف ارهابٌا عند تركٌا وامرٌكا واٌضا تسعى الحكومة التركٌة الى محاربة حزب العمال
الكردستانً بموة ولكن تحاول ان الٌإثر هذا المتال بعاللتها مع حلف الناتو وترٌد اٌضا انسحاب
امرٌكا من شمال شرق سورٌا وعودة النظام السوري الى تلن المناطك واٌضا تحاول الحكومة
التركٌة محاربة الفكرة المابلة بان تركٌا سوف تبمى فً سورٌا حتى لو انها تعلم انها ال تستطٌع
سحب لواتها فً الولت الراهن.
و فٌما ٌخص العاللات التركٌة مع النظام السوري  ,اشار الفرٌك التركً الى االعتدال تجاه النظام
السوري والترحوا فتح لنوات اتصال عن طرٌك وساطة دولٌة خصوصا مع الروس وهذه الجهود
للتواصل تاتً خوفا من تدفك مزٌد من الالجبٌن الٌها وفتح حدودها على اوروبا.
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ومن المفترض ان هذا النهج ٌإثرمباشرة على الوجود العسكري التركً الضعاف مولفه نسبٌا
واستمرار حدودها.
ان مصٌر تركٌا مثل مصٌر بالً الموى االللٌمٌة االخرى ٌعتمد فً نهاٌة المطاف جزئٌا على
االلل على تصرفات روسٌا وامرٌكا.
وبالنسبة للفرٌك الروسً  ,اعترف بان االزمة السورٌة كانت فً ٌد روسٌا لكنها بدت حرٌصة
على نشر المسؤولٌة تجاه االخرٌن بطرٌمة خبٌثة .ولذلن بدوا بنبرة تصالحٌة الفتة على االلل فً
البداٌة .
حددوا اولوٌة السٌاسة الروسٌة فً سورٌا للتعاون والتواصل مع امرٌكا بما فً ذلن الحرب ضد
تنظٌم الدولة  ,على الرغم من الشن العمٌك فً الربٌس ترامب المابع فً البٌت االبٌض  ,ولال
الفرٌك الروسً ان روسٌا ملتزمة فً عملٌة جنٌف ولكن اذ لم ٌكن شرط رحٌل االسد شرط
ربٌسً واشار اٌضا لدو ر اوربا الهامشً فً سورٌا بٌنما عبروا عن امالهم فً اعادة االعمار فً
سورٌا.
االهم من ذلن لامت روسٌا على الحفاظ على النظام السوري والمكاسب الروسٌة االخرى فً
سورٌا  ,الترحوا ان تستمر موسكو فً لعب عمل التوازن االللٌمً الغٌر مستمر كالتعاون مع
اٌران دون استفزاز اسرائٌل واٌضا ابماء اٌران على مسافة من الجوالن المحتلة من اسرائٌل
واٌضا تتعاون مع تركٌا فً الولت الذي تحمً فٌه الموات الكردٌة وتشجع دمشك للتمارب مع
مع الموات الكردٌة التً سوف تشهد درجة من الحكم الذاتً الكردي وترتٌب معها فٌما ٌخص
الحمول النفطٌة فً دٌر الزور التً ادعوا (اي الروس) انه بدون هذه الحمول التستطٌع الحكومة
المركزٌة ان تعمل.
وفً المرحلة االخٌرة  ,اصبح المولف الروسً اكثر حدة واظهر تشابكا واضحا فً مولفة تجاه
تركٌا مما ٌوحً بان اي محاولة من الجانب التركً لتغٌر الوضع الراهن فً سورٌا من شؤنه أن
ٌبرر الرد العسكري من لبل نظام األسد وعارض الفرٌك أي تحرن من شؤنه أن ٌهدد وحدة
االراضً السورٌة خاصة المناطك التً ٌتواجد فٌها الفصابل اإلسالمٌة المستبعدة من اتفاق استانة
واٌضا طرح الفرٌك الروسً امكانٌة تسلٌح الملٌشٌات الكردٌة ودعا الى التعاون مع اٌران.
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فً هذ ه المرحلة من المنالشة لم ٌتم ذكر والكلمة واحدة عن امرٌكا فً اشارة ان موسكو الٌوجد
لدٌها اي رغبة فً تعدٌل االتجاه العام فً النزاع السوري.
وفٌما ٌخص الفرٌك االمرٌكً بدء بحزم  ,وكؤن امرٌكا له اصبع فً كل فطٌرة بسورٌا ولد تبٌن
ان طموحات الفرٌك لد اوحت بإمكانٌة ال تمتلكها واشنطن باستثناء تخرٌب المشاٌع األخرى .ولد
بدأوا مع االفتراض المسبك بانه الٌنبغً لً امرٌكا ان تنسحب مبكرا من سورٌا  .واصبحوا
ٌبررون ان الحاجة للبماء فً سورٌا لمواجهة داعش واٌضا لتحمٌك التوازن فً التحالف المحلً
بٌن العرب واالكراد التً ترعاه امرٌكا وابماء تركٌا فً حلف الناتو والناعها بمبول التعددٌة فً
االعراق والحكم واالحمٌة لالكراد فً الحكم فً شمال شرق سورٌا بشروط تعزز االستمرار فً
المنطمة الكردٌة فً شمال العراق.
ان ندرة االستجابات السٌاسٌة المابلة للتطبٌك فً وضع ٌتطور بسرعة ٌ ,شٌر الى عجز معٌن لد
ٌكون هذا ناشا عن عدم اهتمام ادارة ترمب الواضح فً االستثمار فً نهاٌة اللعبة السورٌة وٌبدوا
انهم استبدلوا اٌران عوضا عن تنظٌم الدولة كخصم اللٌمً ربٌسً لهم.
ٌجب ان أش ٌر اٌضا الى انه كان هنان فرٌمٌن لم ٌكنا موجودٌن فً هذه اللعبة السٌاسٌة وهما اٌران
واسرابٌل وهذا كان امرا مفهوما ونظرا لتركٌز اللعبة فً سورٌا النظر على تركٌا ودورها فً
الساحة السورٌة ومع ذلن الٌمكن ان ٌكون هنان شن ان االزمة السورٌة التحل جزبٌا بل البد من
وجود تسوٌة نهابٌة والتماء جمٌع مصالح لالعبٌن فً الساحة هذا اذا اردنا ان ٌكون هنان حل .
واٌضا كان هنان فمدان للدول االوربٌة االخرى غٌر فرنسا والمانٌا وعدم وجود احساس حمٌمً فً
المواسم المشتركة بٌن االور بٌن  .وهذا ماذكره الفرٌك االوربً الذي ٌعتبر هذا فكر هش وبعٌد عن
الموضوع .واٌضا لم ٌذكر الفرٌك الروسً وجود بالده فً سورٌا ولكنه فمط تكلم بضرورة رحٌل
الموات االجنبٌة خارج سورٌا ولم ٌذكر دور االمم المتحدة وعملٌة جنٌف باستثناء المول بان االسد
متردد فً عملٌة جنٌف  ,واٌضا لم ٌذكر االتران الفصابل اإلسالمٌة فً سورٌا والذي تراهم
الحكومة التركٌة الل خطرا من حزب العمال الكردي  ,ولم ٌذكر الفرٌك االمرٌكً  ,االتحاد
االوربً وهو الٌبدو مهم عند امرٌكا اال كمورد للمساعدات االنسانٌة  .والذي اتفك علٌه جمٌع
المشاركٌن وهو اغفال المٌم السٌاسٌة الدولٌة وكان النماش لابم على المصلحة لدر العطاء تاخذ ما
ترٌد.
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ماضهر بوضوح من هذه اللعبة السٌاسٌة ان اصحاب المصلحة الربٌسٌن فً النزاع السوري
لادرٌٌن على التولٌع مبداٌا على انهاء النزاع فً سورٌا تطبٌما لمرار مجلس االمن رلم2254
دٌسمبر  2115ولذلن طالما لم تكن هنان نمطة نهاٌة محددة ٌعتمدون انهم الزالوا بامكانهم تحمٌك
النتٌجة التً ترغبون بها.
فً النهاٌة  ,ترى روسٌا ان االنتفاضة السور ٌة هً التً سببت الحرب وبالتالً ترٌد العودة الى
ماكان علٌه الوضع فً السابك مع بماء نظام االسد فً الحكم ,على النمٌض من ذلن ترى امرٌكا
وحلفاإها ان ردت فعل النظام العنٌفة على المظاهرات هً التً كانت السبب لهذه الحرب وبالتالً
البد ان ٌرحل االسد (ومن المثٌر لالهت مام ان الفرٌك االمرٌكً لم ٌتطرق لرحٌل االسد كهدف
اساس ً المرٌكا ومع ذلن فان روسٌا تتابع عملٌة استانا مع اٌران وتركٌا للحصول على ماترٌده
وهً اكثر من استفاد فً هذه العملٌة وروسٌا هً المادرة على امكانٌة التصعٌد ولذلن ٌجب على
روسٌا ان تجعل االمور اكثر استمرارا الجل ان التكون االمور اسوء لها ولآلخرٌن.
اما بالنسبة لتوجه السٌاسة الخارجٌة التركٌة والذي كان محور التركٌز الربٌسً فً هذا التمرٌن :
على الرغم من المخاوف االولٌة من ان تركٌا سوف تنحرف عن التحالف الغربً بسبب استٌاء
اوربا وامرٌكا من مشاكل تركٌا الداخلٌة وغضب انمرة من عدم دعم حلف الناتو وامرٌكا واروبا
لحملة تركٌا ضد حزب العمال الكردستانً فً كل من سورٌا وتركٌا  .اعاد الطرفان التاكٌد بشدة
ان تركٌا تنتمً للغرب مع تصاعد االزمة فً سورٌا  .سوف تظل التوترات لائمة بال شن ولكن
فً التحلٌل النهائً تحتاج اوربا لتركٌا الدارة ازمة الالجئٌن وابماء الفصائل اإلسالمٌة تحت
المرالبة وتحتاج تركٌا الوربا فً اضعاف حزب العمال الكردستانً وبالمثل تحتاج امرٌكا تركٌا
كحصن حصٌن ضد اٌران وروسٌا والفصائل اإلسالمٌة وعلى العكس تحتاج تركٌا امرٌكا كحماٌة
اخٌرة ضد روسٌا واٌران وتحتاج الى دعم حلف الناتو ضد حزب العمال الكردستانً عندما تهدد
هذه الجماعات حدودها من وجهة نظر انمرة ان لدى روسٌا اشٌاء لم تمدمها لكن هذه االشٌاء ال
تفوق منافع بماء تركٌا فً التحالف الغربً ٌ,جب اشران روسٌا ولكن الٌتم اللجوء الٌها كحلٌف
استراتٌجً.
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فً نهاٌة هذا الٌوم كانت المحادثات مثٌرة جدا بٌن اربعة فرق لطرٌة وبٌنها ثالث سٌنارٌوات
متتالٌة جعلتنً اشعر بالملك وخاصة اي شخص ٌغطً الحرب السورٌة البد ان ٌشعر بالملك  ,لمد
ادت الحرب السورٌة الى خسابر فظٌعة فً المجت مع السوري االمر الذي ٌحتاج الى اجٌال للتعافً
التزال هنان ارضٌة مشتركة كافٌة حتى االن لمنع خروج نار االزمة السورٌة خارج نطالها.
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