Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
Artical History
Available Online/yayınlanma
31.12.9112.

Accepted/ Kabul
10.19.9112

Received/ Geliş
15.11.9112

TURKISH FOREIGN POLICY IN LIGHT OF THE
DEVELOPMENTS ON THE GROUND IN SYRIA
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Hafida Taleb

ادللخص
زبتص ىذه الورقة البحثية بدراسة أتثري ادلعطيات ادليدانية يف سوراي على السياسة اخلارجية
الًتكية ،خاصة النفوذ السياسي وادليداين الذي حصل عليو األكراد بفعل سياسات الو م أ الداعمة للوحدات
الكردية ،واليت جعلت تركيا تعيد النظر يف مضامني سلوكها اخلارجي ابلتقارب مع روسيا وإيران والقبول ابجللوس
على طاولة ادلفاوضات للوصول إىل حل يرضي صبيع األطراف.
وعليو سنحاول من خالل ىذه الدراسة فهم دواعي عودة ادلعضلة الكردية من جديد ،وسبب
زبلي احلكومة الًتكية عن األدوات الناعمة ،وتفضيلها للقوة العسكرية ،من خالل شن عدة عمليات عسكرية يف
الشمال السوري .ومنو الوقوف على العالقة ما بني تطورات الوضع يف سوراي والغرض من مراجعة تركيا لسلوكها
اخلارجي سواء ذباه سوراي ،أو ذباه الفواعل اإلقليمية والدولية على حد سواء.

Abstract
This paper deals with the impact of the field data in Syria on Turkish foreign policy, especially
the political and field influence obtained by the Kurds due to the policies of the United States in
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support of the Kurdish units. This made Turkey reconsiders the contents of its external
behaviour by rapprochement with Russia and Iran and accepting to sit at the negotiating table
in order to reach a solution that satisfies all parties.
Accordingly, we will try through this study to understand the reasons for the return of the
Kurdish dilemma again, and why the Turkish government abandoned soft tools, and its
preference for military power, through the launch of several military operations in northern
Syria. This involves identifying the relationship between the developments of the situation in
Syria and the purpose of Turkey's review of its external behaviour both toward Syria or toward
regional and international actions.

مدخل:
عرفت السياسة اخلارجية الًتكية تغيريات عدة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل سدة احلكم عام  ،2002حيث مت اعتماد رلموعة
من االسًتاتيجيات اليت مسحت لًتكيا بتعميق عالقاهتا مع دول الشرق األوسط ،يف إطار سياسة تصفري ادلشكالت والعمق اإلسًتاتيجي،
بيد أن بروز ما يصطلح عليو إعالميا بثورات الربيع العريب ،أسهم يف خلط أوراق تركيا نظرا لتصادم ادلصاحل اإلسًتاتيجية بني القوى
اإلقليمية والدولية.
وأتسيسا على ذلك عملت تركيا كغريىا من الدول اإلقليمية األخرى على االستثمار يف الوضع السوري الذي أتزم وبلغ درجة احلرب
نتيجة تصعيد األحداث ،لكن التطورات ادليدانية اليت أصحبها التدخل الروسي يف سوراي منتصف عام  ،2015جعلت تركيا تراجع
سلوكها اخلارجي وحىت ربالفاهتا الدولية للحفاظ على مصاحلها القومية ،خاصة ما يتعلق دبنع قيام أي كيان كردي يف الشمال السوري
يهدد وحدة سيادة الدولة الًتكية ،خاصة يف ظل ادلكاسب السياسية اليت سبتع هبا حزب االرباد الدؽلقراطي الكردي يف سوراي .وعليو تعاجل
ىذه الورقة البحثية إشكالية مفادىا :ما مدى أتثري التطورات ادليدانية داخل سوراي يف السياسة اخلارجية الرتكية؟.
ولإلجابة على ىذه اإلشكالية مت تبين الفرضية التالية:
 إن تغري طبيعة ادلكاسب السياسية والسيطرة ادليدانية ألطراف احلرب السورية ،أثر يف توجو السياسة اخلارجية الًتكية وربالفاهتا.وللتأكد من الفرضية مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية:
أولً :السياسة اخلارجية الًتكية وتطورات الوضع السوري
اثنياً :تركيا وادلعضلة الكردية
اثلثاً :تركيا وحزب االرباد الدؽلقراطي الكردي PYD
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رابعاً :العمليات العسكرية الًتكية يف الشمال السوري
خامساً :مراجعة السلوك اخلارجي الًتكي عقب التطورات ادليدانية يف سوراي

احملور األول :السياسة اخلارجية الرتكية وتطورات الوضع السوري
ىنالك من يرى أن احلكومة الًتكية عند بداية احلراك يف سوراي أيدت نظام بشار األسد بدال من الشعب السوري ،إال
أن ما أثبتو تطور الوضع يف سوراي ،ىو أن أردوغان كان ؽلارس ضغوطا سياسية على األسد لالستجابة للمطالب
الشعبية وتفادي تكرار سيناريو ليبيا ،لكن مع إعالن حالة الطوارئ واتساع عدد القتلى وذبرمي النظام السوري من قبل
رللس حقوق اإلنسان التابع لألمم ادلتحدة( ،)1وبعد مرور قرابة عقد كامل من العالقات اجليدة مع سوراي وازدىار
التبادالت االقتصادية ،أعادت تركيا مراجعة موقفها ادلبدئي الذي اقتصر على نصح األسد وحثو على اإلصالح ،إىل
إعالن احلكومة الًتكية مقاطعتها لنظام األسد ،وإصرارىا على ضرورة تنحيو من السلطة"( .)2وعلى ىذا النحو فضلت
احلكومة الًتكية الوقوف إىل جانب ادلطالب الشعبية ودعم عمليات التغيري واالنتقال الدؽلقراطي ،مقابل خسارهتا حليفا
اسًتاتيجيا يف الشرق األوسط بعد قرابة العشر سنوات من االنفتاح والتعاون ادلتبادل بني الطرفني.
وما زاد األمر تعقيدا ىو شساعة احلدود الًتكية السورية اليت تصل إىل قرابة  911كلم ،واليت سهلت على الفارين من
القمع السياسي يف سوراي التوجو إىل تركيا ،خاصة بعد تطبيق األخرية سياسة الباب ادلفتوح ومبدأ عدم اإلعادة القسرية
لالجئني( ،)3كما قد أدى استقبال تركيا للمعارضة السورية للتباحث يف سبل احلل الوسط بني السلطة وادلطالب الشعبية
إىل مرحلة القطيعة بني البلدين( .)4وابلتايل كان لزاما على تركيا تعديل مواقفها وفق ما ؼلدم مصاحلها ،خاصة وأن ادلوقع
اجليوسياسي لسوراي غلعلها مهمة يف الفكر االسًتاتيجي للقوى الغربية وأيضا للدول اإلقليمية ،فسوراي تعد من بني نقاط
االرتكاز للسيطرة على الشرق األوسط.
وعليو زبلت تركيا عن سياسات تصفري ادلشكالت والعمق االسًتاتيجي مع سوراي ،وابلتايل العودة إىل حالة اخلالف.
فالقيادة السورية استنكرت تدخل تركيا يف شؤوهنا واعتبار أوضاعها الداخلية شأان تركيا .فهذا ما فهمو بشار األسد من
تكرار بياانت وزارة اخلارجية الًتكية حول الوضع السوري .وأتييد تركيا للعقوابت ادلفروضة ضد سوراي ابلتنسيق مع الو م
أ ودول اخلليج( .)5حيث استشعر النظام السوري حجم الضغط ادلمارس من قبل احلكومة الًتكية ،ومت اعتباره انتهاك
لسيادة الدولة السورية ،فمع تدويل األزمة السورية وتعدد أطرافها غريت تركيا من مواقفها دبا يوافق تطورات ادلرحلة ادلقبلة
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من عمر األزمة ،لالستثمار يف األحداث ،ولعب دور فاعل يف شرق أوسط كانت تنتظر أن يكون جديدا ،بوصول قوى
ربمل رؤية لتغيري اجلمود الذي ساد ادلنطقة لعقود من الزمن.
وأتسيسا على ذلك اعتمدت تركيا عقب إصرار األسد على عدم التنحي من السلطة على اإلجراءات التالية(:)6
 فتح األراضي الًتكية للمعارضة السورية شلثلة يف اجمللس الوطين السوري ،الذي ربولت تسميتو فيما بعد إىل اإلتالف
الوطين السوري.
 مساندة العقوابت الدولية ادلفروضة على نظام األسد.
 دعوة اجملتمع الدويل لتفعيل البند السابع من ميثاق األمم ادلتحدة (التدخل العسكري).
 التنسيق مع اإلدارة األمريكية إلدارة األزمة السورية.
 القيام دبجموعة من الزايرات الرمسية إىل طهران وموسكو الداعمتني للنظام السوري لتغيري مواقفهم.
 احتضان زعماء حركة اإلخوان ادلسلمني السورية ،وعقد مؤسبر اجلماعات والشخصيات اإلسالمية السورية.
والعنصر األخري يبني سيطرة البعد األيديولوجي يف سلوك تركيا اخلارجي ذباه الوضع السوري .من خالل إعطاء ىامش
من االىتمام حلركة اإلخوان ادلسلمني يف سوراي ،وىذا ما ؽلكن أتكيده أيضا عرب ذبرمي النظام الًتكي حلكومة االنقالب
يف مصر .ومنو نستنتج أن ما يهم تركيا ىو حرصها على لعب دور إقليمي تساندىا فيو أنظمة جديدة ذلا نفس التوجو
السياسي حلكومة أنقرة ،شلا جعلها تدعم حركات اإلسالم السياسي.
كما أن احلرب السورية وطرق إدارهتا تعد من بني أبرز العوامل اليت أدت إىل توسيع اخلالف بني تركيا وجرياهنا خاصة
إيران ،فبعد فًتة طويلة من التعاون االقتصادي واألمين تزايد االنتقاد السوري واإليراين لًتكيا ،حيث أصبح ينظر إليها
على أساس أهنا وكيل أمريكي يف الشرق األوسط( . )7خاصة بعد قبول تركيا فتح أراضيها الستضافة منشأة اإلنذار
ادلبكر ادلضاد للصواريخ ،رغم تقدمي تركيا ىذه ادلنظومة على أهنا موجهة ضد هتديدات عامة وليس ذباه روسيا وإيران
ربديدا(.)8
وقد سبكنت يف ىذا الصدد كل من إيران وروسيا من تقويض دور تركيا اإلقليمي يف الشرق األوسط ،فقد مسحت احلرب
السورية لروسيا ابلعودة من جديد إىل منطقة الشرق األوسط بدعمها ادلباشر لنظام األسد للحفاظ على قاعدهتا البحرية
يف ميناء طرطوس .كما أن دفاعها ادلستميت عن مصاحلها ببقاء األسد أثبت أبهنا حليف يعول عليو استقطب العديد
من الدول العربية للتحالف معها ،على غرار مصر بعد وصول السيسي إىل السلطة على سبيل ادلثال( .)9وبذلك
خرجت تركيا اخلاسر األكرب من تداعيات ما بعد احلراك العريب نتيجة عدم تقدير حساابهتا جيدا؛ فقد أسهم صمود
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نظام بشار األسد يف خلط األوراق على طاولة احلكومة الًتكية ،وعليو عرف السلوك اخلارجي الًتكي ارتباكا كبريا نظرا
النغماس تركيا يف مشاكل سوراي.
ويضاف إىل ذلك بروز ربدي آخر على احلدود اجلنوبية الشرقية ،يتمثل يف تضاعف قوة احلزب الدؽلقراطي الكردستاين.
حيث أصبح ىذا األخري مدعوما من قبل النظام السوري ،الذي يوظفو كورقة ضغط ضد احلكومة الًتكية انتقاما من
مواقفها ادلعارضة لو .وػلظى أيضا ابلدعم الروسي يف مواجهتو لتنظيم داعش .وىذا ما اعتربتو تركيا هتديدا مباشرا ألمنها
القومي ووحدة تراهبا ،رافضة فكرة قيام أي كيان كردي من شأنو ادلساس أبمن تركيا وسيادهتا( .)10شلا جعل أردوغان
يصر على إسقاط األسد ألنو الطريق الذي سيؤدي إىل حل ادلسائل العالقة ومن بينها ادلسألة الكردية اليت عادت لتطفو
إىل السطح من جديد نتيجة إستقواء حزب العمال الكردستاين.

احملور الثاين :تركيا وادلعضلة الكردية
مع بداية األزمة السورية عام  2011اعتمدت تركيا سياسة الباب ادلفتوح ذباه الالجئني السوريني يف إطار النهج
الليربايل للسلوك اخلارجي الًتكي يف الشرق األوسط ،وتوظيف قدرات الدبلوماسية الناعمة ،فحسب القانون الًتكي
اجلديد بشأن األجانب واحلماية الدولية  LFIPالصادر يف  2013مت اعتبار الالجئني القادمني من خارج أورواب
"الجئني مشروطني" .)11( Conditional Refugeesلكن سرعان ما تغري اخلطاب ذباىهم ابستخدام مفهوم
احلماية ادلؤقتة وتغليب النظرة اإلنسانية يف التعامل معهم واعتبارىم الجئني بشروط .وابلتايل شكلت ىذه اخلطوة فرصة
للحكومة الًتكية لتحسني صورة تركيا لدى الرأي العام احمللي والدويل.
ويف السياق ذاتو أدى تزايد أعداد الالجئني السوريني مع منتصف عام  2015إىل تغيري اخلطاب الًتكي الرمسي ،الذي
أصبح قائم على فكرة ضرورة العودة اآلمنة للسوريني لتخفيف الضغط الذي تعيشو تركيا ،لذلك مت التشديد على فكرة
إقامة ادلناطق اآلمنة داخل األراضي السورية ،وعلى ىذا النحو سبكن ما يقارب  130.000سوري من العودة بعد
عملية درع الفرات وعملية غصن الزيتون ابلشمال السوري ،ومنو القضاء على ما تسميهم تركيا ابجلماعات
اإلرىابية( .)12وعلى ىذا النحو تظهر زلاولة احلكومة الًتكية االستثمار يف صفقة الالجئني لشرعنة التدخل الًتكي
العسكري ابدلطالبة إبقامة ادلناطق اآلمنة لتسهيل عملية القضاء على األكراد االنفصاليني التابعني حلزب العمال
الكردستاين ،ويف اآلن ذاتو وأد أي طموح لتشكيل دولة كردية هتدد وحدة وسيادة الدولة الًتكية.
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فبا لعودة إىل بداايت حكم طلبة العدالة والتنمية صلد أن ىذا األخري قد اقتنع أبن حل ادلعضلة الكردية ال يتعلق ابلوسائل
األمنية والعسكرية ،وإظلا عن طريق تشجيع ادلبادرات التنموية ،والذي من شأنو أن يتيح لألكراد إمكانية التخلي عن
ادلطالب االنفصالية واخليارات الراديكالية ويف مقدمتها دعم حزب  .PKKذلذا قامت احلكومة إبطالق مشاريع تنموية
على غرار مشروع الغاب " GAPتنمية جنوب شرقي األانضول" إلزالة العزلة عن ادلناطق الكردية ،وتفكيك ادلقاربة
السابقة القائمة على فكرة "اإلعلال كجزء من العقاب"(.)13
ويف ىذا اإلطار كانت احلكومة الًتكية قد بدأت سلسلة ادلفاوضات ادلباشرة مع حزب  ،PKKإضافة إىل الشروع يف
اإلصالحات الثقافية لإليفاء بشروط االنضمام إىل االرباد األورويب( .)14بغرض منح ادلزيد من احلقوق لألقلية الكردية،
وإقناعهم ابلتخلي عن السالح ،وجذب احملافظني منهم إىل دعم حزب العدالة والتنمية نظرا للتقارب األيديولوجي بينهما
مقارنة حبزيب  CHPو  . )15(MHPإذ كانت ىنالك زلاولة الحتواء األكراد ثقافيا وسياسيا بعد فشل احلل
العسكري يف استيعاب األقلية الكردية منذ شبانينيات القرن ادلاضي ،بتوظيف األيديولوجية احملافظة الستمالة األكراد
ودرلهم يف احلل السياسي ،ويف مقابل ذلك ضمان والئهم حلزب  AKPابعتباره ػلمل رؤية غري إقصائية قائمة على
مبدأ التعايش يف إطار التنوع ،عكس األحزاب العلمانية والقومية ادلتشددة للقومية الًتكية.
وإبلقاء نظرة على الواقع السياسي اإلقليمي لألقليات الكردية نلحظ أن أكراد العراق قد سبكنوا من ربقيق مكاسب
سياسية مقارنة ببقية األكراد يف سوراي وتركيا ربديدا ،حيث منذ إقرار دستور العراق  2005القائم على احلكم الفدرايل،
أصبح إلقليم كردستان احلق يف إقامة عالقاتو اخلارجية وتبادل القنصليات دون العودة إىل احلكومة ادلركزية .وابلتايل
أصبح يتمتع بنوع من السيادة احملدودة( . )16لكن يف مقابل ذلك مل يسمع ألكراد سوراي صدى إال بعد بداية احلراك
العريب ،وانضمام األكراد لصف ادلعارضة ،والتفافهم أيضا على حزب االرباد الدؽلقراطي  PYDووحدات ضباية
الشعب  ،YPGإىل جانب بروز تنظيم داعش الذي أسهم ىو اآلخر يف حصول ىذا احلزب وجناحو العسكري على
دعم سياسي وعسكري كبري من قبل قوات التحالف الدويل وعلى رأسها الو م أ(.)17
وعلى ىذا األساس أصبحت تركيا أمام كيانني سياسيني على حدودىا اجلنوبية الشرقية حبكم األمر الواقع ،ليعمق ذلك
من قلق احلكومة الًتكية إزاء ادلعطيات اجلديدة يف الشرق األوسط ،ألهنا تدرك قوة الروابط اإلثنية وطموح حزب PKK
منذ تشكيلو ،شلا استدعى مراجعة اخليارات ادلتاحة دلنع تكرار السيناريو السوري والعراقي على األراضي الًتكية.
واستكماال للمفاوضات بني الطرفني اجتمع قادة حكومة العدالة والتنمية عام  2013مع شلثلي حزب PKK
للتباحث حول مستقبل عملية السالم ،واالتفاق بني عبد هللا أوجالن وشلثلي حكومة العدالة والتنمية على أعلية احلوار
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ووقف إطالق النار ،لكن سرعان ما عادت االشتباكات بني الطرفني من جديد يف جوان  ،2015وسقوط ادلئات من
الضحااي ادلدنيني ،إضافة إىل فرض حضر التجول .وىو السبب الذي أدى إىل اهنيار عملية السالم ،وعلى ىذا النحو
ربولت ادلسألة الكردية إىل معضلة أمنية من جديد ،تتجاوز احلل الدؽلقراطي نظرا الرتباطها دبفهوم اإلرىاب والرغبة
االنفصالية(.)18
لكن يبقى الالفت للنظر أن االنتخاابت الربدلانية ادلنعقدة يف  7جوان  ،2015سبت يف خضم فًتة التفاوض بني
حكومة العدالة والتنمية وحزب  ،PKKبيد أن نتائجها مل تكن مرضية نظرا خلسارة حزب العدالة والتنمية األغلبية
الربدلانية وتشكيل احلكومة ،وسن دستور جديد يقضي ابلتحول إىل النظام الرائسي ىذا من انحية ،ومن انحية اثنية
دخول حزب  HDPالربدلان الًتكي بعد زبطيو عتبة  %10وحصولو على نسبة  ،%13.1وهبذا أصبح ىو ادلمثل
واحملاور الشرعي ادلعتدل لألكراد يف إطار عملية السالم( .)19شلا يعين أن حزب  AKPفقد قاعدتو الشعبية لدى
األكراد الذين منحوا أصواهتم حلزب  . HDPإضافة إىل ادلكاسب السياسية اليت حققها أكراد سوراي من إدارة ذاتية
ودعم دويل ،واليت أسهمت بدورىا يف إعادة بلورة وتوجيو سلوك الناخب الكردي ،الذي أصبح يرى يف حزب HDP
القوة السياسية اليت ستحقق لو ما عجزت عنها القوة العسكرية حلزب  ،PKKأو بعبارة أخرى شرعنة السلوك الكردي
سياسيا.
وانطالقا من ىذه االعتبارات انتهت عملية السالم بني احلكومة الًتكية وحزب العمال الكردستاين منتصف  2015أي
بعد عامني ونصف من التهدئة ووقف إطالق النار ليبدأ الصراع من جديد ،ويعود البعد األمين العسكري إىل الواجهة،
خاصة يف ظل اعتماد حزب  PKKيف حربو ضد احلكومة نفس أسلوب  PYDيف السعي إىل أتسيس كيان كردي
إبدارة ذاتية يف ادلناطق ذات األغلبية الكردية(.)20
وعليو ؽلكن إصبال أسباب عودة التوتر بني احلكومة الًتكية وحزب  PKKيف نقطتني رئيسيتني(:)21


أتثري القوات ادلسلحة الكردية السورية يف قرارات حزب  ،PKKحيث سبكنت األوىل من احلصول على الدعم

الدويل حملاربة داعش ومنو توسيع سيطرهتا يف مشال سوراي ،شلا جعلها تضغط على حزب العمال الكردستاين للعودة إىل
احلرب احلضرية ،واالنتشار من جديد يف ادلناطق الكردية.


أتثري حركة غولن اليت تغلغلت يف عمق اجلهاز العسكري وسحبتو للدخول مرة أخرى يف حرب ضد حزب

 ،PKKوإثبات فشل مساعي أردوغان يف السالم بغرض اإلطاحة بو.
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ويتضح من ذلك أن زايدة نشاط األكراد على طول احلدود الًتكية السورية وضع تركيا أمام خيار
وحيد أملتو عليها الظروف احمل لية واإلقليمية ،وىو احلرب على األكراد االنفصاليني الذين تصفهم ابإلرىاب لضمان
أمنها القومي.

احملور الثالث :تركيا وحزب الحتاد الدميقراطي الكردي
لقد سبكن حزب  PYDمن ربقيق اثنني من ادلكاسب السياسية اليت غريت اخلريطة ادليدانية للقوى ادلتصارعة يف سوراي،
أوذلما :السيطرة على منطقة روجافا اليت سبتد جغرافيا من ادلالكية شرقا إىل عفرين غراب ،واثنيهما :احلصول على اإلدارة
الذاتية ( .)22ويعود ذلك أساسا إىل تراجع قوة نظام األسد لصاحل ادلعارضة السورية ،واندفاع ىذه األخرية إىل ادلناطق غري
الكردية ،فهنا وجد  PYDالفرصة لالستحواذ على كل من كوابين ،عامودا ،ادلالكية ،عفرين ،جندريس ،وأصبح
اجملموعة األقوى يف صفوف ادلعارضة السورية بصفة عامة ،والكردية( )23بصفة خاصة (.)24
ويف ىذا اإلطار اهتم أردوغان نظام بشار األسد دبحاولة زعزعة استقرار الداخل الًتكي بفتح ادلنطقة احلدودية الشمالية
لصاحل متمردي  ،PKKوىذا ابلتعاون والتنسيق األمين بني القوات النظامية و ،PYDخاصة بعد اهتام األخري من قبل
ادلعارضة السورية بتخليو عن الثورة وعقد صفقة مع النظام للنقل اآلمن والسلس للسلطة( .)25لكن سرعان ما زالت تلك
ادلخاوف بعد اندالع االشتباكات بني القوات النظامية والكردية من جديد يف  ،)26(2013وىو ما أفضى إىل دعوة صاحل
مسلم إىل أنقرة للتباحث حول مستقبل األكراد ،والذي أكد ىو اآلخر على عدم وجود أي نية يف االنفصال عن
سوراي( .)27وىو ما يثبت زلاولة تركيا إعطاء عملية السالم بعدا إقليميا يتجاوز حدود األكراد احملليني ،ومن جانب آخر
زلاولة اللعب على االختالف الذي حصل بني  PYDونظام األسد ،لضمان عدم مساس أكراد سوراي أبمن تركيا
الداخلي.
وقد استمر الوضع على حالو إىل غاية ظهور تنظيم داعش كعدو جديد ،وقيام الو م أ بدعم  PYDوميليشياتو العسكرية
ادلسماة بوحدات ضباية الشعب  ،YPGبغية ربرير كوابين ،تل األبيض ،الشدادي ،منبج من تنظيم داعش .لكن ىذه
اخلطوة مل تلقى استحساان من قبل النخبة احلاكمة يف تركيا الرتباطها بتعزيز احلكم الذايت الكردي ،وىذا على الرغم من
ضماانت رئيس إقليم كردستان "مسعود ابرزاين" وتصرػلو يف جويلية  2012أبن  PYDوزعيمو صاحل مسلم( )28ال
عالقة ذلما حبزب  .PKKبيد أن موقف تركيا الرمسي واضح ذباه  PYDالذي تعتربه امتدادا لـ  PKKحبكم فلسفتهما
األيديولوجية ادلشًتكة القائمة على الرغبة يف االنفصال(.)29
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وعلى ىذا األساس أصبحت تركيا أمام معطى جيو أمين جديد برز مع وضوح الدور الذي أصبحت
تضطلع دبمارستو  ،YPGكوهنا احلليف االسًتاتيجي األكثر وثوقا للو م أ يف سوراي .وىو ما يعطي ذلذه الوحدات شرعية
التحرك والقتال ،وعليو ال تعدو أن تكون األخرية سوى وكيل لتنفيذ اإلسًتاتيجية األمريكية يف سوراي ،نظرا لغياب الدور
ادلباشر للو م أ مقارنة بروسيا .ويف ىذا السياق ال ؽلكن دراسة التحالف األمريكي الكردي دبعزل عن تصادم اخليارات
الًتكية واألمريكية حول أولوية زلاربة متمردي  PKKابلنسبة لألوىل ،وأولوية زلاربة داعش ابلنسبة للثانية.
ويعود الدعم األمريكي لوحدات ضباية الشعب ربديدا إىل ثالث أسباب رئيسية وىي :القضاء على تنظيم داعش اإلرىايب،
التأثري يف إدارة احلرب السورية ،منع تشكيل أي جسر بري يصل إيران ابدلتوسط( .)30ويف سبيل ربقيق ذلك أرسلت اإلدارة
األمريكية أواخر سبتمرب  2015مفرزة صغرية من القوات اخلاصة ضمت حوايل  50جندي بغرض مساعدة وتدريب
القوات الكردية السورية يف مشال شرق البالد ،مث قامت بزايدة العدد يف  2016ليصل إىل  250جندي ،مع إرسال
وحدات مشاة البحرية األمريكية ،ليبلغ العدد اإلصبايل للجنود األمريكان يف سوراي إىل ما يقارب الـ  2000جندي .وقد
صرح يف ىذا الشأن الرئيس السابق أوابما أبن القوات األمريكية لن تقوم بقيادة ادلعركة على األرض ،ولكننها ستتوىل تقدمي
الدعم للقوات الكردية احمللية بفصائلها ادلتعددة( .)31حيث مل ترد الو م أ تكرار سيناريو العراق وأفغانستان خاصة مع رفض
الرأي العام استنزاف اجليش األمريكي والدخول يف حرب جديدة .وعلى ىذا النحو أراد أوابما خوض احلرب على داعش
يف األراضي السورية ،ولكن جبيش وكيل ينفذ التعليمات األمريكية اليت تتعدى اذلدف ادلعلن عنو إىل أىداف أخرى تتضمن
ربجيم النفوذ اإليراين يف الشرق األوسط.
ويف سياق مغاير مل يتوقف دعم  YPGعلى الو م أ فقط ،وإظلا تعدى ذلك إىل الغرمي التقليدي روسيا ،فعلى الصعيد
السياسي مسحت لألكراد ابفتتاح مكتب سبثيلي ذلم يف موسكو ،أما على الصعيد العسكري فقد ساعدت الطائرات احلربية
الروسية القوات الكردية يف السيطرة على مساحات واسعة من ريف حلب الشمايل والشرقي التابعة للمعارضة السورية
وتنظيم داعش على التوايل(.)32
كما أن الالفت للنظر ىو التدخل الروسي يف سوراي شهر أكتوبر  2015والذي غري موازين القوى اليت مالت لصاحل نظام
بشار األسد ،بيد أن ذلك مل يثين تركيا عن موقفها ادلتمسك خبيار دعم ادلعارضة على غرار اجليش السوري احلر ،وجبهة
النصرة (ىيئة ربرير الشام حاليا) ،خاصة مع استيالء األكراد على أكثر من  900كلم من احلدود اجلنوبية ( .)33وىذا ما
رفضتو تركيا مستغلة يف ىذا السياق االتفاق( )34ادلربم بينها وبني واشنطن يف جويلية  2015للقيام ابلعديد من العمليات
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العسكرية يف احملافظات الكردية الداخلية وادلناطق احلدودية( .)35ومن ىذا ادلنطلق اختارت تركيا انتهاج سلوك خارجي قائم
على القوة الصلبة ذباه متمردي احلركات الكردية بعد فشل مساعي احلوار ،وأدوات الدبلوماسية الناعمة.

احملور الرابع :العمليات العسكرية الرتكية يف الشمال السوري
ؽلكن إرجاع سبب القلق الًتكي إزاء احلدود اجلنوبية الشرقية الًتكية مع سوراي إىل تعاظم قوة الوحدات الكردية اليت سيطرت
على ما يقارب  % 90من احلدود الربية ،شلا دفع ابألجهزة السياسية واألمنية العسكرية واالستخباراتية الًتكية إىل تنسيق
عملييت درع الفرات وغصن الزيتون يف مشال سوراي( .)36فخيار التدخل العسكري تبلور بناء على رلموعة ادلعطيات
اإلقليمية اجلديدة ،اليت أعطت للسلوك اخلارجي الًتكي بعدا جديدا ،ال مكان فيو للقوة الناعمة نتيجة التحول إىل توظيف
القوة اخلشنة ،فيما يتعلق بتطورات ادللف السوري ابلتحديد ،ألن األمن القومي يعلو على كل ادلبادئ واالسًتاتيجيات
حني يتعلق التهديد ابدلصلحة القومية.
ومن ىذا ادلنطلق ردت تركيا على سياسات الو م أ الداعمة لـ  YPGمن جهة ،وبقاء األسد كجزء من احلل االنتقايل من
جهة أخرى ،بتنفيذ عملية درع الفرات يف  14أوت  .2016لكن يف مقابل ذلك مل تعارض الو م أ ىذه اخلطوة بل وفرت
غطاءا جواي لتوغل ما يقارب  1500مقاتل من اجليش احلر ،إال أن تصرػلات البيت األبيض أبدت انزعاجا من عملية
درع الفرات وىو ما يتناقض مع موقفها ادليداين( .)37يف زلاولة أمريكية للحفاظ على العالقة اإلسًتاتيجية مع الوحدات
الكردية .فقد حرصت الو م أ من خالل إزدواجية ادلوقف على اإلبقاء على نفس مسافة التقارب بني الطرفني ،ألهنا تدرك
ثقل تركيا وعدم خسارهتا من انحية أوىل ،وموقع األكراد يف معادلة احلرب السورية وإسًتاتيجية احلرب على اإلرىاب من
انحية اثنية.
وقد سبثل الدور الًتكي يف إطار عملية درع الفرات يف منح التغطية اجلوية للجيش احلر ودعمو ابدلدفعيات والقوات اخلاصة،
يف حني تولت قوات اجليش السوري احلر خوض ادلعركة ادليدانية ،وقد جاء ىذا القرار مباشرة بعد تراجع الو م أ عن سحب
القوات الكردية من مدينة منبج رغم النصر الذي حققتو على تنظيم داعش ،فقد رأت تركيا أن التقدم الًتكي ضلو منطقة
غرب الفرات ىو هتديد مباشر ألمنها القومي( .)38شلا جعلها تستغل اختالف فصائل ادلعارضة بشقيها العريب والكردي
لتحقيق مصاحلها القومية ،وتوظيف فصيل اجليش احلر يف وأد أي طموح كردي انفصايل.
وفيما ؼلص ادلوقف الروسي من عملية درع الفرات ،فإن االعتذار الرمسي الذي قدمو أردوغان إىل بوتني جراء إسقاط
الطائرة الروسية سوخوي  (SOKHOI SU 24) 24قد أدخل العالقات الًتكية الروسية يف مرحلة جديدة  -حىت وإن
53

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
استمر اخلالف بينهما حول ما غلري يف سوراي ،-وىو ما أسهم يف تغاضي روسيا عن عملية درع الفرات ،واألكثر من ذلك
تسهيل العملية لألتراك والسماح ذلم بتطهري الشمال السوري من تنظيم داعش اإلرىايب ،وكذا مقاتلي .)39(PKK
إن ادلوقف الروسي ذباه عملية درع الفرات انطلق من فهم صانع القرار الروسي لطبيعة السمات الشخصية
ألردوغان ،فبوتني يدرك جيدا أعلية السلطة لدى أردوغان مقارنة ببقاء األسد أو رحيلو .وابلتايل حاولت روسيا اجتذاب
تركيا إىل معسكرىا والضغط عليها الزباذ قرارىا بعيدا عن حلف الناتو( .)40بتقريب وجهات النظر بني الطرفني ،وجر تركيا
للجلوس على طاولة احلوار من خالل ادلفاوضات اليت ميزت مسارات أضنة ،أستانة ،سوتشي يف إطار التباحث حول
احللول السياسية التوافقية للحرب السورية.
ومن بني أىم نتائج عملية درع الفرات ىو صلاحها يف تطهري مساحة  2000كلم 2ما بني أكتوبر ونوفمرب  ،2016حيث
مت االستيالء على مدينيت عزاز ودابق مركز تنظيم داعش ،وىو ما سهل دخول القوات الًتكية إىل مدينة الباب واليت ذلا عمق
دفاعي مهم جدا ابلنسبة لألكراد ،إضافة إىل عرقلة جهود حزب  PKKوشركائو لربط ادلناطق الشرقية مع زلافظة عفرين
يف غرب الفرات ،وىو ما أسهم يف ربقيق تركيا نوعا من التقدم اجليو عسكري وتعزيز نفوذىا يف مشال سوراي( .)41أنظر
اخلريطة.
خريطة توضح ادلناطق احملررة يف الشمال السوري بعد عملية دع الفرات

ادلصدر :مركز عمران للدراسات ،يف:
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9
%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8
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A%D8%A9/tag/%D8%AF%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%
81%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
يتضح من خالل اخلريطة ادلنطقة اليت سيطرت عليها تركيا عقب عملية درع الفرات ،إذ سبكنت من التوسع على طول
احلدود الشمالية الشرقية ،وضمنت تواجد قواهتا يف إطار قواعده العسكرية القريبة من عفرين ،وعلى ىذا النحو أثبتت تركيا
مدى فعاليتها العسكرية يف تثبيت موضع قدم ذلا يف سوراي ،والشرق األوسط عموما ،وأكدت من جانب آخر أن حل
ادللف السوري يتوقف على مصلحة تركيا مثلما يتوقف على مصلحة القوى اإلقليمية والدولية األخرى.
واستكماال لعملية درع الفرات أطلقت تركيا عملية أخرى مسيت بغصن الزيتون مساء  20جانفي  2018مستندة إىل
ادلادة  51من قرار األمم ادلتحدة .وىذا انطالقا من تقديرىا خطر تواجد  YPGيف زلافظة عفرين الواقعة على مقربة
من مدينيت ىااتي ،وكيليس الًتكيتني ،خاصة ما يتعلق إبنشاء شلر كردي على احلدود ،فعفرين اليت سبتد على مساحة
 3900كلم 2تعد من أكرب ادلناطق اليت يسيطر عليها األكراد بعد كوابين ،واجلزيرة ،كما أهنا تعد ادلوقع الرئيسي لتدريب
وتسلل مقاتلي حزب  PKKإىل معقلهم يف جبال األمانوس دبنطقة ىااتي الًتكية( .)42شلا دفع ابلقوات ادلسلحة
الًتكية واجليش السوري احلر إىل الشروع يف عملية غصن الزيتون عرب احلدود اجلنوبية لًتكيا ،ابذباه الشمال الشرقي
والغريب وصوال إىل عفرين يف زلافظة حلب .ويف احلقيقة ىذا اذلجوم مت تنفيذه مباشرة عقب تصريح ترامب أبن البنتاغون
ستدرب حوايل  30.000من األكراد كحرس للحدود يف مشال سوراي ،استكماال إلسًتاتيجية الو م أ يف زلاربة
اإلرىاب وكضمان لعدم عودة داعش للمنطقة(.)43
ويف ىذا اإلطار صرح قائد األركان العامة أن تركيا أطلقت ربع ترسانتها من الطائرات ادلقاتلة ،وىو ما يشكل أعلى طلعة
جوية تشهدىا تركيا يف اترؼلها العسكري ،وقد سبكنت بذلك من ربقيق مبتغاىا يف ظرف قصري جدا ،حيث سيطرت
القوات الًتكية على مركز عفرين يف  18مارس  ،2018وعلى ابقي أراضي ادلنطقة يف  24مارس دون إحلاق أي ضرر
ابدلرافق أو السكان( .)44أنظر اخلريطة.
خريطة توضح ادلناطق اليت حررهتا تركيا بعد عملية غصن الزيتون
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ادلصدر:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/sasapost/tel-

rifaat.html
سبت زلاصرة الوحدات الكردية من قبل القوات الًتكية واجليش احلر ،والنظام السوري .وىذا إن دل على شيء فإنو يدل
على أن تركيا عولت على صلاح عملية غصن الزيتون قبل بدايتها ،حيث راىنت كثريا على ضرورة إقامة منطقة آمنة يف
عفرين لتخفيف ضغط الالجئني عليها من جهة ،ولعزل التنظيمات اإلرىابية من جهة اثنية ،كما أن صلاح ىذه العملية
سيزيد من مطامع تركيا يف إعادة الكرة لتطهري ادلناطق ادلتبقية يف منبج وتل الرفعت.
ويف سياق مغاير ؽلكن عرض ادلوقف الروسي الداعم لعملية غصن الزيتون يف النقاط التالية(:)45
 التوافق االسًتاتيجي بني تركيا وروسيا حول زلاربة  PKKيف عفرين ،والقضاء على السلطة السياسية والعسكرية
لألكراد يف الضفة الغربية من هنر الفرات.
)(46

 احلفاظ على االجتماع الثالثي الروسي – الًتكي -اإليراين

 االستثمار يف اخلالف السياسي بني تركيا والو م أ من خالل التواجد العسكري الًتكي ،والذي من شأنو أن يقوض
الدور األمريكي الداعم لألكراد يف شرق الفرات.
أما يف التاسع من أكتوبر  2019فقد ب دأت القوات الًتكية ابلتنسيق مع اجليش السوري احلر عملية نبع السالم يف
ادلنطقة ادلمتدة على أكثر من  13ألف كلم من مساحة شرق الفرات ،بغية إقامة منطقة آمنة بعمق  30كلم بعد
اتصاالت متكررة مع البيت األبيض وموسكو .ويف خضم معارضة دولية ،ابشرت القوات الًتكية بتنسيق مع قوات
اجليش السوري احلر العملية العسكرية من القاعدة الثامنة يف زلافظة داير بكر الًتكية صوب منطقيت رأس العني
وقامشلي(.)47
ومن بني أىم العوامل اليت دفعت تركيا إىل شن ىذه العملية العسكرية صلد :دحض أي زلاولة إلنشاء كيان كردي يف
الشمال السوري ،تقليص نفوذ حزب االرباد الدؽلقراطي الكردي ،إعادة ما يقارب ادلليون الجئ سوري إىل منطقة
عملية نبع السالم ،دعم ادلعارضة السورية خالل ادلفاوضات القادمة( .)48ويف إطار ىذه العملية سبكنت تركيا من عقد
اتفاقيات ثنائية مع كل من الوالايت ادلتحدة األمريكية وروسيا ،إلبعاد الوحدات الكردية عن حدودىا دبسافة  30كلم،
وعلى ىذا النحو أصيبت القوات الكردية بصدمة جراء تراجع الدعم األمريكي ذلا وإعالن انسحاب القوات األمريكية،
شلا اضطرىا إىل عقد اتفاق مع نظام األسد بوساطة روسية .وىنا اقتنص بوتني الفرصة للتقريب بني األكراد والنظام
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السوري من جهة وبني أردوغان واألسد من جهة أخرى .كما أعلنت روسيا يف السياق نفسو عن التوصل إىل اتفاق مع
تركيا لسحب القوات الكردية على بعد  30كلم من احلدود الًتكية وتنظيم دورايت مشًتكة حبدود  10كلم(.)49
وعليو ؽلكن القول أن عملية نبع السالم قد حققت لًتكيا أىم مطلب وىو تراجع األكراد إىل ادلنطقة اجلنوبية ،شلا يعين هتدمي طموح
عناصر حزب العمال الكردستاين يف إقامة شلر كردي حدودي بني تركيا وسوراي ،ومنو تقويض سلطة األكراد يف سوراي بعد توسيع نفوذىم
سياسيا بفضل الدعم الذين ربصلوا عليو من قبل الو م أ يف إطار إسًتاتيجيتها العسكرية حملاربة تنظيم داعش اإلرىايب .ويف اآلن ذاتو
مسح التسيق الروسي بني األكراد ونظام بشار األسد يف فتح اجملال لتحسني العالقات بني الطرفني واستعادة والء األكراد للنظام.

احملور اخلامس :مراجعة السلوك اخلارجي الرتكي عقب التطورات ادليدانية يف سوراي
تقلصت العالقات الًتكية األمريكية إثر تراجع الًتكيز ادلشًتك يف أبرز القضااي كاحلرب على اإلرىاب ،وزايدة التنسيق
الًتكي الروسي ،وتقدم صفقات السالح بني الطرفني ،وتراجع تركيا عن التزاماهتا يف حلف الناتو( .)50وقد حدث ذلك
عقب ترددىا عن دعم دول التحالف الدويل ضد تنظيم داعش اإلرىايب ،إذ أن تركيا رباول التخلي عن دورىا الوظيفي
السابق كحاجز للدفاع عن الغرب من السوفيات منذ االنضمام للحلف عام  ، 1952وتريد أن تكون طرفا مفاوضا،
ومشاركا ،وسلططا السًتاتيجيات الناتو ،فعلى الرغم من أخذ بعض شروط تركيا يف احلسبان فيما ؼلص استضافة تركيا
لنظام اإلنذار ادلبكر( ،)51إال أهنا مل تستجب لطلب أنقرة ابلتدخل يف سوراي ،وإنشاء ادلناطق اآلمنة ،وحضر الطريان يف
الشمال السوري ،وىو ما يؤكد ضعف تركيا يف ربديد أجندات احللف(.)52
فبالرغم من اعتبار تركيا اثين أكرب جيش يف الناتو إال أهنا مل تستطع إقناعو ابلتحرك لصاحلها ألهنا ال سبتلك سلطة القرار،
إضافة إىل تعارض ادلصاحل األمريكية والًتكية بشأن احلرب السورية ،حيث مل يتفق الطرفان حول األولوية دلن حملاربة داعش
أم حملاربة نظام األسد .وما زاد من حدة التوتر بني الطرفني ىو الدعم األمريكي لقوات وحدات الشعب الكردية للقضاء
على داعش ،شلا دفع بًتكيا إىل التقاعس عن دورىا يف دعم قوات التحالف الدويل ،وزايدة ىامش االنتقادات ادلوجهة ذلا
فيما ؼلص دعم تنظيم داعش اإلرىايب .وعلى ىذا األساس أصبحت تركيا يف عهد أردوغان تعمل دبنطق الندية يف
العالقات الدولية عكس الفًتات السابقة اليت كانت فيها عبارة عن أداة خلدمة ادلصاحل اإلسًتاتيجية األمريكية يف الشرق
األوسط.
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ال بد من اإلشارة إىل أن السلوك اخلارجي الًتكي أصبح خاضع بشكل جلي للسمات الشخصية لصانع القرار مقارنة
ابلفًتات السابقة ،إضافة إىل سيادة الفكر التوسعي عرب التدخل يف األجزاء اخلاضعة لسيطرة األكراد لدى اجلارة اجلنوبية
سوراي ،والتقارب مع إيران وروسيا ،شلا يعين بداية االستقاللية عن الغرب يف ازباذ القرار الًتكي .ويظهر ذلك بشكل جلي
من خالل إعالن تركيا يف ديسمرب  2017شراء منظومة  S- 400الروسية للدفاع اجلوي ،وىو ما زاد من القلق األمريكي
الذي تبلور يف التلويح إبخراج تركيا من برانمج الطائرة ادلقاتلة  .(53) F- 35حيث كانت تنظر تركيا إىل ىذا ادلشروع على
أنو أساس التعاون العسكري الدفاعي بني الو م أ وحلفائها على مدى العقود القادمة ،لكن الو م أ قررت إبعاد تركيا عنو،
وأكدت أن اجليش الًتكي لن يستفيد منو .وقد جاء ىذا احلدث ليلغي النظرة األمريكية السابقة لًتكيا كحليف موثوق بو،
وقاعدة صلبة دلركب أمين إقليمي ؼلدم ادلصلحة األمريكية( .)54وىو ما قد يلقي بضاللو على مستقبل تركيا يف حلف الناتو
نظرا لعدم قبول دمج طائرات  S- 400يف أنظمة الناتو العسكرية كوهنا تفتح اجملال للتجسس الروسي .كما أن إقدام
تركيا على ازباذ ىذا القرار سيجلب ذلا ادلزيد من ادلتاعب خاصة على مستوى اجلانب االقتصادي ،نظرا لتحكم الو م أ يف
االقتصاد الدويل وىشاشة االقتصاد الًتكي.
وعلى ىذا النحو فإن التقارب الًتكي الروسي يرتبط ابلتوتر احلاصل بني تركيا وحلفائها التقليديني بعد احملاولة االنقالبية
 ،2016ودعمهم للوحدات الكردية يف سوراي ،بيد أنو ينطوي على ما ىو أبعد من ذلك وىو انتقال احملور اجليو –
سياسي العادلي إىل آسيا .وعلى ىذا النحو أصبحت تركيا قلب ادلعادلة الدولية اليت رباول كسب ودىا القوى الثالث (الو
م أ ،روسيا ،الصني)( .)55ووفقا لذلك حاول الرئيسان أردوغان وبوتني االستثمار يف النقاط اليت ذبمعهما نظرا إلدراك كل
طرف موقع اآلخر يف ادلسائل اإلقليمية والدولية ،وثقل مواقعهما اإلسًتاتيجية ابعتبارعلا ينتميان إىل الفضاء اآلورو أسيوي.
لكن ىذا ال ؼلفي يف الوقت نفسو أن إسًتاتيجية روسيا ذباه تركيا تتضمن أداة ردعية وأخرى انعمة ،فاألوىل تعتمد على
تثبيت تركيا يف نطاقها اجلغرايف من خالل تسهيل عملياهتا العسكرية يف مشال سوراي ،شلا يسمح ذلا دبراقبة ربركاهتا عن
كثب ،لتقييد طموحاهتا العثمانية ذباه صبهورايت االرباد السوفيايت سابقا ،بينما الثانية تقوم على مد جسور التعاون
والشراكة ابستغالل نقاط االختالف مع الغرب إلبقائها يف ادلدار األوراسي.
وعلى ىذا األساس شكلت عملية درع الفرات أوىل خطوات التقارب بني تركيا وروسيا عقب تعثر االتفاقات األمريكية
الروسية حول وقف إطالق النار ،وفشل التنسيق األمين بينهما يف سوراي ،حيث قبلت روسيا يف ىذا الصدد لعب دور
الوسيط بني فصائل ادلعارضة اليت تستضيفها وتدعمها تركيا وبني النظام السوري وحلفائو .وقد أسفر ذلك عن ضمان
اخلروج اآلمن دلقاتلي ادلعارضة من حلب ،وعقد االجتماعات التشاركية ،فكانت البداية ابالجتماع السداسي ديسمرب
 ،2016والذي ضم وزراء خارجية ودفاع األطراف الثالث روسيا تركيا وإيران ،وسبخض عنو إعالن موسكو الذي تضمن
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خارطة التسوية السياسية للحرب السورية( .)56وعليو اجتمع الطرفان لتحقيق مكاسب سياسية تضع حدا للصراع
العسكري الذي طال أمده يف سوراي ،وبعيدا عن مطلب رحيل األسد ،وىو ما غلعل ىذا التقارب مبين على أساس تكييف
ادلطالب دبا ؼلدم الرؤى ادلشًتكة بني الطرفني السيما وأن ىدف تركيا الرئيسي ىو وحدة الًتاب الوطين ،ومنع قيام أي كيان
كردي يف الشمال السوري ،وإغلاد بدائل عن التحالفات التقليدية اليت خيبت آمال تركيا.
كما ال بد من اإلشارة إىل أن موقف تركيا من رحيل األسد قد تغري جراء اىتمامها إبضعاف وحدات ضباية الشعب خاصة
بعد إعالن ترامب تشكيل  30000قوة كردية حلماية احلدود ،وىو ما رفضتو صبيع األطراف السورية ،اإليرانية ،الًتكية،
والروسية ،وجعل الدول الضامنة دلسار أستاان تصيغ بياان مشًتكا ،يؤكد على سيادة سوراي ووحدة أراضيها ،وإنشاء مناطق
خفض التصعيد( .)57كما أن أبرز ما ميز ىذا البيان ىو تغييب أي إشارة إىل بيان جنيف  2012الذي نص على تشكيل
ىيئة حكم انتقالية بصالحيات تنفيذية كاملة بني احلكومة وادلعارضة على أساس القبول ادلتبادل ،إضافة إىل حذف عبارة
عملية انتقالية واستبداذلا دبصطلح عملية سياسية لتطبيق قرار رللس األمن الدويل  2294الصادر عام  ،2015والذي
نص على "حكم سبثيلي وغري طائفي لتعديل الدستور وإجراء انتخاابت"(.)58
كما قد انتهزت روسيا الفرصة لفرض تصورىا يف وضع خريطة التسوية السياسية للحرب السورية ابلتنسيق مع الطرفني
اإليراين والًتكي من خالل الدعوة إىل مؤسبر احلوار الوطين السوري يف منتجع سوتشي بروسيا ،حيث ىدف ادلؤسبر إىل
ضمان بقاء نظام األسد إبجراء إصالحات على الدستور ،وتشكيل حكومة مصاحلة وطنية( .)59وىو ما يعكس فرض
التصور الروسي واإليراين يف حلحلة احلرب السورية ،وإقناع تركيا بقبول التقدم يف ادلفاوضات وترك مسألة رحيل األسد
جانبا ،ألن اذلدف الرئيسي ىو استعادة النظام سيطرتو على كافة الًتاب السوري ومنع تقسيم سوراي ،واستعادة األمن
الداخلي وعودة الالجئني السوريني.
لكن يف مقابل ذلك استطاعت تركيا ىي األخرى أن تضغط على روسيا لتوقيع اتفاق حول إدلب عام  2018إلنقاذ
مسار أستاان الذي ىددت ابخلروج منو يف حال القيام بعملية عسكرية ألنو سيتولد عنها أزمة إنسانية ستكلف تركيا كثريا،
نظرا لتواجد أكثر من  3مليون مدين ىناك ،والتأكيد على ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السالح بعرض يراوح  15إىل 20
كلم ،ووقف إطالق النار ،بعدما كان مقررا القيام بعملية عسكرية روسية إيرانية إلعادة إدلب إىل سيطرة النظام(.)60
وابلتايل حاولت تركيا ىي األخرى الضغط لتمرير تصورىا ،خاصة وأهنا ال تستطيع التعامل مع موجة جديدة من الالجئني
السوريني يف حال تنفيذ روسيا لعمليتها العسكرية ،ويف اآلن ذاتو تسعى روسيا وإيران إىل عدم خسارة احلليف الًتكي،
بتبديد أي مشكل من شأنو أن يسهم يف عودة تركيا إىل التنسيق أمنيا مع الو م أ.
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وعليو أعادت تركيا مراجعة سلوكها اخلارجي بناءا على ادلعطيات اجلديدة اليت فرضتها التطورات
ادليدانية يف سوراي ،فالتقارب الًتكي الروسي اإليراين يعرف منذ أواخر العام  2016تقدما ملحوظا يف اجلانب السياسي
مل يسبق لو ذلك إابن الفًتات السابقة من حكم اجلمهورية الًتكية احلديثة .وعليو رباول تركيا االستثمار يف ىذه الوضعية
لتعظيم مكاسبها السياسية ومكانتها اإلقليمية .ولكن ما ال ؽلكن ذباىلو ىو أن ىذا التقارب قد يبقى مرحليا تكتيكيا
ورىنا لطبيعة العالقات الًتكية األمريكية األوروبية نظرا حلجم التحالف التارؼلي الذي ميزعلا من جهة ،ودلدى صمود
تركيا أمام الضغوط األمريكية واألطلسية من جهة أخرى.
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اخلامتة
يف ختام ىذه الدراسة نستنتج أن ادلعطيات اجلديدة اليت ميزت احلرب السورية كان ذلا األثر البالغ يف مراجعة السلوك
اخلارجي الًتكي ،إذ أن النفوذ السياسي الذي سبتع بو حزب االرباد الدؽلقراطي الكردي  PYDوبداية احلديث عن
تشكل كيان كردي يف الشمال السوري ،جعل احلكومة الًتكية تتخلى عن البعد الناعم يف سياستها اخلارجية بتوظيف
القوة القسرية وأتييدىا بشكل علين للجيش احلر ،ومنو تدخلها ادلباشر يف احلرب السورية.
كما أن تطور األوضاع السورية بعد التدخل العسكري الروسي أسهم يف تغيري ادلعطيات ادليدانية ابستيالء النظام على
أجزاء كبرية من األراضي السورية ،إضافة إىل الدعم الذي حصلت عليو القوات الكردية سواء من قبل النظام السوري أو
الو م أ يف إطار احلرب على تنظيم داعش اإلرىايب ،شلا دفع بًتكيا إىل مراجعة خيارات سياستها اخلارجية ابلتقارب مع
روسيا وإيران ،والقبول أيضا بفكرة التفاوض لإلبقاء على مصاحلها وتقويض سلطة األكراد ابلدرجة األوىل.
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