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مركز حرمون للدراســات املعاصرة هو مؤّسســة بحثية وثقافية وإعالمية مســتقلة، ال �ســ��دف 
ع�ــ� �شــ�ل رئ�ــس بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة العر�يــة، خصوًصــا 

ُ
الر�ــح، �

املد�ــي،  ا��تمــع  أداء  و�عز�ــز  اإلعالمــي  والتطو�ــر  الثقافيــة  بالتنميــة  و��تــم  الســوري،  الواقــع 
تقديــم  إ�ــ� جانــب  اإل�ســان،  واح�ــ�ام حقــوق  ا��ــوار  قيــم  و�عميــم  الديمقراطــي  الو�ــ�  و�شــر 
االس�شــارات والتدر�ــب �ــ� املياديــن السياســية واإلعالميــة ل��هــات ال�ــ� تحتــاج إل��ــا �ــ� ا��تمــع 

ا من الهو�ة الوطنية السور�ة.
ً
السوري انطالق

�عمــل مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة لتحقيــق أهدافــھ مــن خــالل مجموعــة مــن الوحــدات 
التخّصصيــة (وحــدة دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، 
(برنامــج  العمــل  برامــج  مــن  وعــدٍد  القانونيــة)  املقار�ــات  وحــدة  والتعر�ــب،  ال��جمــة  وحــدة 
الــرأي  وصناعــة  اإلعالميــة  وا��مــالت  ا��دمــات  برنامــج  السياســية،  واملبــادرات  االس�شــارات 
و�مكــن  برنامــج مســتقبل ســور�ة)،  واملدنيــة،  الثقافيــة  والتنميــة  ا��ــوار  دعــم  برنامــج  العــام، 
للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، و�عتمــد املركــز 
واملؤتمــرات  والنــدوات  العمــل  وورشــات  �ا��اضــرات  برامجــھ،  إنجــاز  �ــ�  دة  متعــِدّ آليــات 

والدورات التدر��ية وال�شر الور�� واإللك��و�ي.

مركز حرمون للدراسات املعاصرة 
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: مقدمة
ا

 أوًل

كانت املحاولة النقالبية العسكككةرية اللا كككلة الض  تعرح ل ا حةي الرترك التركي ر أ ديأ أردوغان في 

 بكل املقايرك،  16
ً
 تموز/ يوليو الجاري ملاِ ئة

 
حيطت وكان من الصكككككككككعأ س م ا وتلسكككككككككير ا، خا كككككككككة أ  ا أ

ب الة من الغموح سيما يتعلق باألسككككباب واأل دار، وراسق  ذا الغموح غموح فخر في املواقف الدولية 

 .املختللة تجا  ا

 

سمن نكككاسكككل القوم إنكككب من السكككككككككككككككابق ألوانكككب تحليكككل  كككذ  املحكككاولكككة النقالبيكككة وتلسكككككككككككككير كككا  ؛وأل  كككا ككككذلككك 

لةن باملقابل، ل  كككككك  أن لتوقين ا مع    .تج ودللت من ا ما لي يتي اإلعالن عن كل حيثيات اواسككككككتاال  نتا

م ي، ومن الضروري ربط ا بالتحركات السياسية التركية األخيرة، وعلى رأس ا إعادة العالقة مع روسيا ومع 

ات ا الخار ية، لتغيير سككككككككككككياسكككككككككككك ،وعلى أكثر من  ككككككككككككعيد ،إسككككككككككككراتيل، وتحرت القيادة التركية ب كككككككككككككل حثر 

قت تركيا  ،ومحاولن ا كذل  إعادة التموضكككككككككككككع السكككككككككككككتراتي ي في املنطقة بعد مرحلة من الصكككككككككككككعوبات الض  أر 

ِ  ،ووضعن ا في موا  ات متعددة املسارات واأل كام مع حللاء سابقين
 د ا.ومع  وار متوتر م تعل ي د 

، وتركيأ  ورة )بانورامية( سيبذي تسير وحدود التغيير ال ،سيب تركيا    أن س ي الوضع الذي تمر   ل

 مسككاعًدا لل ي  ذ  املحاولة النقالبية
ً

ا قريأ عامال وتلسككير  ،للم كك د التركي اإلقلي   والدو،ي، سككيكون عم 

 بد   وفي  ذا السككككيا  ل ًيا؛ودول ًيادواسع ا ومعرسة املسككككتليدين من ا، وبطبيعة الحام املتضككككررين من ا، إقليم

ذ  املحاولة حدث األ ي واألبرز الذي  ككككككككككككغل السككككككككككككياسككككككككككككة التركية في األيام الض  سككككككككككككبقت  من التركيز على ال

 س ا عودة العالقات مع روسيا.النقالبية، وعلى رأ

 

ا: اعتذار غير متوقع  ثانيا

بعد سكككككككوء عالقة بين البلدين، اسكككككككتمر أكثر من سكككككككتة أ ككككككك ر، في إثر إسكككككككقا  سكككككككال  الجو التركي داترة 

اعتذار لروسككككككككيا، ، ومقتل قاتد ا؛ قررت تركيا تقديي 2015 ككككككككرين الثابي/ نوسم ر ت 24حربية روسككككككككية، في 

 إ،ى تلطيف األ واء، و  - ذا-على أمل أن يكون أسكككل ا العل   
ً

تحسكككين العالقات، والقضكككاء على ا ثار مدخال

متتام   الض  تتنامى قوت ا وتدخالت ا في ال ككككككر  األوسكككككك ، ب كككككككل  السككككككلبية النا مة عن األزمة مع موسكككككككو، و 

 ومتسارع.
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حكككاولكككت تركيكككا التاليف من ودكككلة اعتكككذار كككا للروا، وقكككام رترك الوزراء، بن علي يلكككدرم، إن بالد  لن 

تدسع تعويضات لروسيا عن إسقا  الطاترة، وأكد أن الرترك، ر أ ديأ أردوغان، أعرب في رسالتب الض  

قرة  ككككرعت في اتاار إ راءات قانونية، و   ا إ،ى بوتين عن "أسككككلب" سحسككككأ عن الحادثة، وأ ككككار إ،ى أن أن

ضكككككككد الؤكككككككخت املسكككككككئوم عن مقتل قاتد الطاترة املقاتلة الروسكككككككية، في محاولة ل يحاء بلن املسكككككككللة كانت 

 خطل شخصًيا.

 

ا-على التوازي، وقبككككككل يوم من العتككككككذار التركي، أعلنككككككت تركيككككككا  أ  ككككككا قررت إعككككككادة العالقككككككات  -أيضككككككككككككككككككً

ة أعوام من قطع ا، وبناء على التلا  الذي تي توقيعب في روما؛ سإن الدبلوماسككككككككية مع إسككككككككراتيل، بعد سككككككككت

الطرسين سيتبادلن السلراء من  ديد، ويتعاونان أمنًيا واستابارًيا، كما سينسقان   د ما في املنظمات 

الدولية، ومن املمةن أن يبحثا كذل  قضككككككككككككية مد  خ  أنابرأ غاز من إسككككككككككككراتيل إ،ى تركيا، ووسق مصككككككككككككادر 

ن التلا ، الذي و لتب إسراتيل بك "التاريخي"، منع حركة حماا من التاطي  إعالمي ة إسراتيلية، يتضم 

ممارسككككة ب ككككادات ا السككككياسككككية،  -باسككككتمرار-لعتداءات ضككككد  إسككككراتيل، أو  ككككن  ا، من تركيا، مع السككككما  ل ا 

حا ر، عن دريق ميناء أ دود.
 
 وكذل  السما  ل ا بنقل بضائع إ،ى قطاع غزة امل

 

اث
ا
 : تقارب حذرالث

كانت العالقات بين تركيا وروسككككيا قد توترت في عقأ إسككككقا  تل  الطاترة الحربية، حي  أكدت تركيا، 

دت على أ  ا حذرت ا ع كككككككككككككر مرات خالم خمك دقاتق،  في حين ا، أن املقاتلة دخلت مجال ا الجوي، و كككككككككككككد 

ولي تتلق تحذيًرا قبل إسككقاد ا، وتبع رل  برنما قالت موسكككو: إن املقاتلة كانت تحلق في األ واء السككورية، 

حاسة العداء، وسرضكككككككككككت موسككككككككككككو سكككككككككككلسكككككككككككلة من العقوبات  -في بعض اللترات-حالة من الجلاء، لمسكككككككككككت 

القتصكككككككككككككادية على تركيا، من بين ا منع الرحالت التجارية من السكككككككككككككلر إ،ى تركيا، وحظر اسكككككككككككككتيراد املنتجات 

 عن بدء حملة سككككككككياسككككككككي
ً

ة وإعالمية روسككككككككية؛ لت ام تركيا بتسكككككككك يل انتقام مقاتلي الزراعية التركية، سضككككككككال

تنظيي الدولة اإلسكككالمية إ،ى سكككورية ع ر ا. أما العالقات بين تركيا وإسكككراتيل، سكانت قد توترت بعد  جوم  

، وأسكككلر 2010إسكككراتيلي   على سكككلينة تركية، كانت ت در إ،ى كسكككر الحصكككار امللروح على قطاع غزة، عام 

 ع رة موادنين أترات.الهجوم عن مقتل 
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لقكد أثكارت عودة العالقكات بين تركيكا من   كة، وككل من روسكككككككككككككيكا وإسكككككككككككككراتيكل من   كة ثكانيكة، الةثير من 

ضككككككككككككت املراقبين والسككككككككككككياسككككككككككككيين على تحليل أسككككككككككككباب، وأبعاد، ونتاتج،  اتين  التسككككككككككككاالت والنتقادات، وحر 

ا، والقضية السورية ب كل خا ، بحةي الخطوتين، وتلثير  ذا التقارب على أزمات ال ر  األوس  عموًم 

 أن روسيا وتركيا  احبتا دور  وتلثير  كبيرين في  ذ  املللات.

 

د إبرا يي كالين، املتحدث باسكككي 
 
من   ن ا حاولت تركيا الرسكككمية التقليل من تلثيرات  ذا التقارب، وأك

في مواقف تركيا الخار ية، وقام: إن الرترك التركي، أن إعادة العالقات مع روسكككيا وإسكككراتيل ل غع   تغييًرا 

سككككياسككككات تركيا، ب ككككلن أوكرانيا وسككككورية والقرم، لن تتغير، وإن تركيا سككككتوا ككككل مناق ككككة خالسات ا في تل  

 املللات مع موسكو.

 

أما روسكككككككككككككيا، سقد أثنت على الخطوة التركية، وقالت املتحدثة باسكككككككككككككي وزارة الخار ية الروسكككككككككككككية، ماريا 

ئمن بلن تركيا اتاذت "خطوة م مة في التجا  الصكككككحيأ"، وأعرب وزير الخار ية، زاخاروسا، إن موسككككككو ت

د اللقاء، بين رتر كككل  البلدين، الطريق الصكككحيأ؛ لتاار تدابير عملية  م   سكككيرالي لسرور، عن أملب في أن "ي 

  .لتطبيع العالقات" بين بلدي ما، وأ ار إ،ى و ود "سر ة  يدة" ملناق ة األمور الض  تستدعي رل

 

ا  : تسريع التطبيعرابعا

بغض النظر عن التعليقات الرسكككككككمية التركية الدبلوماسكككككككية، والض  تئكد أن  ذ  الخطوات تتجاوب مع 

ا، كمككا تتجككاوب مع املسكككككككككككككتجككدات األمنيككة  التحككديككات الخككار يككة، والتطورات الض  ت ككككككككككككك ككد ككا املنطقككة عمومككً

طوتين م متان  ًدا في املرحلة الحالية، ودليل والسكككككياسكككككية الض  ت ككككك د ا تركيا؛ يمةن القوم: إن  اتين الخ

استقراء التو  ات الجديدة للسياسة  -من خاللب-على و ود م اريع وخط   ديدة، ومئ ر م ي، يمةن 

الخار ية التركية والروسككككككية على حد سككككككواء، خا ككككككة في امللف السككككككوري، بو ككككككلب امللف األ ككككككعأ، واألكثر 

 ن البلدين.تعقيًدا، من بين املللات امل تركة بي

 

في  ذا السيا ، التقى وزير الخار ية الروسل ، سيرغي لسرور، مع نظير  التركي، مولود  اويش أوغلو، 

في مدينة سكككوت كككل  الروسكككية، بعد خمسكككة أيام من العتذار التركي، وأعلنا أ  ما اتلقا على اسكككت نار ب كككا  
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لقا على أسكككككككككاليأ التعادي مع املسكككككككككللة التركية ملكاسحة اإلر اب، وقال: إ   -مجموعة العمل الروسكككككككككية
 
ما ات

علن عنب بين الرترك الروسكككككككككككل  سالديمير بوتين، والتركي ر أ 
 
السكككككككككككورية، كما تي تقريأ موعد اللقاء الذي أ

عقد على  امش قمة الع ككككرين، املزمع عقد ا في الصككككين، في أيلوم/ سكككك تم ر   من أن غ 
ً

ديأ أردوغان؛ سبدل

 
 
علن، ات على أن يكون في   اية تموز/ يوليو الجاري، أو  -خالم اتصكككام  اتلي بين ما-لقا املقبل، وسق ما  و م 

 مطلع فب/ أغسطك املقبل.

 

كذل  نقلت أبرز وسككككككككككككاتل اإلعالم التركية عن وزير الخار ية التركي، مولود  اويش أوغلو، إ ككككككككككككارتب إ،ى 

جوية الروسككككككككككية؛ ملحاربة تنظيي اسككككككككككتعداد أنقرة للتأ قاعدة )أنجرلي ( الجوية في أضككككككككككنة، أمام القوات ال

الدولة اإلسالمية، وسرعان ما نلى الوزير التركي األمر، وأوضح أن تركيا "بإمكا  ا التعاون مع أي شخت في 

 قتام تنظيي الدولة اإلسالمية"، وقام إنب لي يذكر قاعدة )أنجرلي ( الجوية.

 

في السككككككياسككككككة الخار ية للبلدين  -ع  ب كككككككل  سككككككري-يبدو من  ذا التسككككككارع، أن  ملة من التغييرات سككككككتتي 

دخل في مرحلة  ككككككككراع كبيرة، ول تمل  تركيا القوة الكاسية  -بلسككككككككر -كلي ما، اسككككككككتناًدا إ،ى قناعة بلن العالي 

لحل امل كككككككككككةالت  ميع ا، كما ل تمل  روسكككككككككككيا أن تتجا ل الو ود والتلثير التركيين في ال زاعات في املنطقة 

امللف السكككوري، وسكككتئدي إ،ى تنازلت وحلوم وسككك   -ب ككككل أسكككاسكككل -تطام عموًما، ولعل  ذ  التغيرات سككك

ق الحد األدبى من التواسق بين ما، بعد سترة من التناقض في األ دار، والخالر في  ِ
رضكككككككككككككل  البلدين، وتحق 

 
ت

 األساليأ.

 

ا  : مواقف إقليمية ودوليةخامسا

ضح  قارب بين البلدين، كما لي تتضح مواقف  ميع املواقف اإلقليمية والدولية من  ذا الت -بعد  -لي تت 

ا لي تسكككككككتقر املعارضكككككككة السكككككككورية على راية واضكككككككحة، أو برنامج محدد؛  دوم الخليج العربي ومصكككككككر، وأيضكككككككً

للتاليف من أي نتاتج سككككككككككككلبية، يمةن أن تنتج من  ذ  التغيرات في السككككككككككككياسككككككككككككات التركية والروسككككككككككككية، أو 

. أما أكراد سككورية، سقد كانت  ذ  الخطوة في م زلة الصككاعقة لالسككتلادة من أي نتاتج إيجابية قد تنتج من ا

ا حزب التحاد الديمقرادي الةردي،  ككككاحأ م ككككاريع اإلدارة الةردية الذاتية واللدرالية في  ل ي، خصككككو ككككً

ل ميلر ككيات وحدات حماية ال ككعأ 
 
 ككك

 
 ككما،ي سككورية، والذي يمتل  )قوات سككورية الديموقرادية( الض  ت
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ف إر ابًيا، وبرز عصكككككككا ا األسكككككككاسكككككككل ، وا صكككككككن 
 
لض  تعد  ا تركيا أررًعا عسكككككككةرية لحزب العمام الةردسكككككككتابي، امل

 خور كردي، خا ة أن روسيا قالت: إ  ا لي تلت إ،ى سورية من أ ل إنجاز امل اريع الةردية.

 

من   ن ككا أعربككت الوليككات املتحككدة عن ملككا ككلت ككا ب ككذ  الخطوة التركيككة، وقككالككت املتحككدثككة بككاسكككككككككككككي وزارة 

بعيًدا  - ذ  املرة-خار ية األميركية: إن أميركا "مذ ولة" من  ذا التقارب؛ ما يوحي بلن األترات تصكككككككككككككرسوا ال

من أي م كككككككككككككاورات مع حليل ي األميركي، الذي توترت العالقات معب، في السكككككككككككككنوات األخيرة؛ نتيجة تذبذب 

إلقامة منطقة فمنة على حدود ا سكككككككككككياسكككككككككككتب تجا  األترات واألكراد واألوروبيين، وممادلتب في دلبات تركيا 

مع سككورية، ودعمب ميلر ككيات كردية ل ا م ككاريع قومية، تا ككل  تركيا أن تنتقل إ،ى أكراد ا، لةن باملقابل، 

أعربت أوسكككككككككككككا  دبلوماسكككككككككككككية غربية عديدة عن قناعن ا بصكككككككككككككعوبة أن يجري  ذا التقارب، من دون معرسة 

 اإلدارة األميركية.

 

ي روسكككككككككككيا نلور ا في سكككككككككككورية، أو أن ت زا  العالقات أما إيران، وعلى الرغي من  ِ
 ج 

 
أ  ا تا كككككككككككل  من أن ت

الروسككككية اإلقليمية ملصككككاحة تركيا؛ إل أ  ا أعلنت عن ترحيا ا بتطبيع العالقات بين تركيا وروسككككيا، وقالت: 

سكككككككككك ي في "السككككككككككتقرار واألمان إ،ى  انأ مكاسحة اإلر اب"، وأعربت عن أمل ا في 
 
سكككككككككك ي إ  ا تلمل في أن ت أن غ 

رل  في تغيير موقف تركيا من القضية السورية، وهي تع   أن تترا ع عن دعي املعارضة، وتتالى عن دعي 

مطالأ تغيير النظام، وسرعان ما قام املنسق األعلى بين إيران وروسيا، في ما يات ال لن السوري، أمين 

حيطكككت أسكككككككككككككبكككاب كككا ونتكككاتج كككا  املجلك األعلى لألمن القومي اإليرابي، علي  كككككككككككككماكككابي، بزيكككارة إ،ى
 
موسككككككككككككككو، أ

 بالةتمان.

 

ا من أن تتغير قواعد اللعبة؛ سقد سكككككككككارعوا إ،ى اإلعالن عن م كككككككككروع دسكككككككككتور، 
ً
أما أكراد سكككككككككورية، وخوس

خا  باملنادق الض  غسككككككككككيطرون علي ا في  ككككككككككما،ي سككككككككككورية، في محاولة للرح منطق األمر الواقع على  اتين 

 الدولتين.
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ا  ي سورية: الدور التركي فسادسا

ة، وأعلن2011منكذ انطال  الثورة السكككككككككككككورية في فرار/ مارا  دت كا تركيكا ب كككككككككككككد  أردوغان  ر أ ديكأ ، أي 

أنب نصكككككككككككككح األسكككككككككككككد بإ راء إ كككككككككككككالحات ديمقرادية من دون  دو ، ومع بداية رترك الوزراء التركي فنذات( )

  از ماابراتب إ،ى  اسككككككككككككتادام النظام السككككككككككككوري قواتب العسككككككككككككةرية؛ لقتل املحتجين أرسككككككككككككل أردوغان مدير

وعرح على السكككلطات السكككورية تدريا ا على سكككورية؛ للتباح  مع املسكككئولين، ونقل التجربة التركية إلي ي، 

لةنب س ككل، ثي أعلن أردوغان أن لديب مااور من أن تنلجر ال ككتباكات الطاتلية في  العمل الديمقرادي،

 - ذ -حدود بين البلدين، وأرسق تصككككككككككريحاتب سككككككككككورية، وعد  ا بم زلة " ككككككككككلن داخلي تركي"؛ بسكككككككككك أ دوم ال

، وستأ ل ا أبواب تركيا؛ لتعقد ا تماعات ا بدعي املعارضككة السككورية بكل ديل ا، خا ككة التيارات اإلسككالمية

ومئتمرات ا، وتطلق تصككككككريحات ا، م ما كانت معادية للسككككككلطة السككككككورية، وضككككككاعلت التصككككككريحات واملواقف 

ضكككككككككككككار إ،ى دعي بعض الدوم  التركية فمام املنتلضكككككككككككككين السكككككككككككككوريين، وأ كككككككككككككعرت ي أن لدي ي عوًنا إقليمًيا، ي 

 -في النتلككاضككككككككككككككة-الخليجيككة، وكككان ل ككذا الككدور التركي تككلثير كبير في دسع الحوادث، وأعطى للتيككار اإلسكككككككككككككالمي 

 دعًما معنوًيا كانوا ينتظرونب. -ب كل عام-أ مية ودوًرا، ول سالميين 

 

ع ا )األسكككككككككد األب والبن(، واعتراس ما بالحدود الحالية، وقبول ما تجا لت تركيا كرم النظام السكككككككككوري م

عد  األ  ار الدولية أ  اًرا محلية تركية، ومواسقن ما على ضكككككككككككككي لواء اسكككككككككككككةندرون لتركيا، كما تجا لت  جي 

إ،ى نحو ثالثة مليارات دولر، وألن سورية  ار  -عند بدء الحوادث-التبادم القتصادي املتنامي الذي و ل 

، ودولكة رات أ ميكة إقليميكة، ول ينبلي للسكككككككككككككيكاسكككككككككككككة التركيكة الجكديكدة أن تتب   موقف الحيكاد تجكا  مكا  م ي 

 عن خوس ا من ت ككككككككككككةيل 
ً

يجري سي ا، ولخور تركيا من ابعكاا تد ور األوضككككككككككككاع األمنية على أمن ا، سضككككككككككككال

لسككككورية، كجزء من أكراد  ككككما،ي سككككورية منادق حةي راتي، قررت املثككككل  في تث يت موقل ا من القضككككية ا

ا،  دور تركيا اإلقلي   الواسكع، كما قررت السكتلادة من مجال ا الحيوي اإلقلي   واإلسكالمي وا سكيوي أيضكً

واسكككككتغالم املوقع الجديد؛ لتحسكككككين  كككككرو  التلاوح مع أوروبا من   ة، وتقوية موقع ا في حلف  كككككمام 

قليميكككة اإليرانيكككة، بكون أن دعي الحرات األدل كككككككككككككل  من   كككة أخر ، وككككذلككك ، أخيًرا، ملوا  كككة األدمكككاع اإل

 مع إيران. -غير املبا رة-ال عب  السوري،  و الو ب ا خر للموا  ة 
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 تبد   الدور التركي في ثالثة اتجا ات: 
ا

، تب    املعارضككككككة السككككككورية، ودعم ا سككككككياسككككككًيا، واسككككككتضككككككاسن ا، أوًل

ا ا، وتقديي التسككككككككككككك يالت، والسكككككككككككككما  ل ا بعقد مئتمرات ولقاءات في مد  ، اسكككككككككككككتقبام ورعاية أكثر من وثانيا

مليونين ونصكككف املليون من الال ئين السكككوريين، ومحاولن ا إقناع املجتمع الدو،ي بإقامة منادق فمنة داخل 

ااألراضكككككل  السكككككورية؛ إليوا  ي، 
ا
، محاولة إقناع التحاد األوروبي، واإلدارة األميركية، بتصكككككليأ املواقف وثالث

 وتحريض ما للضغ  على النظام بماتلف الوساتل واألساليأ. تجا  املسللة السورية،

 بككككككالككككككدعي األميركي واألوروبي املككككككلموم، بككككككل على العةك، يمةن القوم: إن 
ع
لةن الج ككككككد التركي لي يحد

الوليات املتحدة خذلت حليل ا ال ككر  أوسككطي، ورسضككت إقامة منادق فمنة داخل سككورية، وتحاللت مع 

نقرة، كما رسض األوروبيون تقديي تنازلت ل ا في ما يتعلق بالنضكككككككككمام إ،ى التحاد أكراد سكككككككككورية املناوتين أل 

ب إلي ا  بِد الناتو كبير ا تمام بدعي تركيا، بعد حادثة إسكككككككككككككقا  الطاترة الروسكككككككككككككية، بل و   األوروبي، ولي ي 

ت انتحارية، تسكككككب ت اللوم، ودالا ا بحل  امل ككككككلة ودًيا، وكذل  امتد  اإلر اب إ،ى تركيا، ع ر سكككككلسكككككلة عمليا

ت كل  ذ  التداعيات إ،ى وضع تركيا في حالة من العزلة النس ية، وبرزت  -ب زات سياسية وقلق  عب ، وأد 

براغمككككاتيككككة واقعيككككة رغبككككة لككككد  القيككككادة التركيككككة بلكككك    ككككذ  العزلككككة، ع ر مرا عككككة  -خالم السكككككككككككككنككككة األخيرة

التركي سحسكككككككككككأ، بل تطام الةثير من -سكككككككككككل ل تقتصكككككككككككر على امللف الرو سكككككككككككياسكككككككككككتين الداخلية والخار ية، لل

 املللات اإل كالية الض  تعابي من ا تركيا.

 

ا  املقبلة: اًلحتماًلت سابعا

دان لسياسة خار ية  ِ
قام مسئولون أترات إن الخطوتين التركيتين )التصالح مع روسيا وإسراتيل(، تم  

رد تركية  ديدة، لةن أحًدا من ي لي غسكككككككتطع الجزم بما ية ودبيعة  ذ   السكككككككياسكككككككة الجديدة، أو ربما لي ي 

لصح عن ا في  ذا التوقيت، كما را  السوريون، على املستو  السياسل  وال عب ، على درفي املعارضة  أن ي 

رون الخطوة التركية، كٌل وسق رغباتب أو أمنياتب. لس   والنظام، ي 

 

د السكككككككككككككرناريو ات ح ق باملوقف من القضكككككككككككككية السكككككككككككككورية عموًما، تتعد 
 
وم األسكككككككككككككباب والتلثيرات وما يتعل

ا، تماًما كما تتداخل -املرتقبة للتقارب الروسككككككككل  التركي، كما تتداخل  ذ  السككككككككرناريو ات مع بعضكككككككك ا بعضككككككككً

ة احتمالت مسكككككككككككتقاة من الواقعين التركي  تعقديات القضكككككككككككية السكككككككككككورية رات ا، وبالعموم، يمةن وضكككككككككككع عد 

 والروسل ، ومن تطور الحوادث، أ م ا:
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ــــــــ 1 ا لرغبة تركية في القيام بمراجعة لسياستها الخارجيةوة التركية، باللعل، أن تكون الخط ـ ، انعكاسا

وإعادة ترترأ العالقات مع دوم الجوار، على املسككتويين: اإلقلي   والدو،ي، ويمةن عد  ا تجسككيًدا لسككياسككة 

تغييرات تحةم ا إ  اء امل كككككككككككككةالت الض  وا  ن ا تركيا خالم السكككككككككككككنوات الخمك األخيرة تحديًدا، وألن  ذ  ال

مصكككككالح تركيا القتصكككككادية والجيوسكككككياسكككككية واألمنية؛ سإ  ا سكككككتكون، على ما يبدو، بطيئة  ًدا؛ لتعقيدات 

 األوضاع والحسابات الدقيقة ألي خطوة  ديدة في منطقة، غ وب ا عدم الستقرار.

 

ة ملوســـ و وأكذل  يمةن النظر إ،ى  ذ  الخطوة على أ  ا  ــــــــــــــــ 2 ، سالقتصكككاد نقرةحاجة اقتصـــادمة ّمةحمل

ماليين سككككككككككككاتأ روسككككككككككككل  خسككككككككككككرت ي،  4يحةي السككككككككككككياسككككككككككككة في الةثير من الحالت، ستركيا تريد اسككككككككككككتعادة نحو 

واسكككككككككت نار  كككككككككادرات ا السكككككككككلعية لروسكككككككككيا، وكذل  اسكككككككككتر اع تجارة الترانزيت املارة بلراضكككككككككي ا، واملتج ة إ،ى 

بسككككككككعر  التلضككككككككيلي )تركيا هي ثابي أك ر روسككككككككيا، والض  سقدت معظم ا، كما أ  ا في حا ة إ،ى الغاز الروسككككككككل  

 20مستورد للغاز الطبيعي الروسل  بعد أملانيا(، وفي حا ة إ،ى روسيا؛ ملوا لة بناء محطن ا النووية )كللن ا 

مليار دولر سكككككككنوًيا، أما  35مليار دولر(، وت كككككككير بعض التقديرات إ،ى أن األضكككككككرار القتصكككككككادية تقارب الكككككككككككككككككككك 

لسككككككو  التركية للغاز، كما ترغأ في إحياء م ككككككروع خ  أنابرأ الغاز إ،ى أوروبا روسككككككيا، ستريد حصككككككن ا من ا

ع ر تركيا، والحصكككككككككككوم على سر  تنليذ ، وتريد إعادة أسكككككككككككعار الخضكككككككككككروات واللاك ة إ،ى سكككككككككككابق ع د ا، 

واسككككككت نار اسككككككتيراد مواد أولية، وقطع غيار لصككككككناعة السككككككيارات الروسككككككية الض  تلتي من األسككككككوا  التركية، 

 في إبعاش سو  العقارات واملقاولت، بدعي  من تركيا. وترغأ

 

ـــــــــــــــ 3 رغبة تركية في التراجع عن معاداتها من ناحية أخر ، ير  مئيدو النظام السكككوري في  ذا التقارب  ـ

ب بعض وسكككاتل اإلعالم أخباًرا عن وسكككادة  زاترية ب ذا ال كككلن )لي ينل ا األترات للنظام الســـور  سكككر 
 
، وت

ر املوقف التركي من النظككام أو النظككام السكككككككككككككوري  حض  ا ن(، لةن  ككذا الحتمككام يبككدو مسكككككككككككككتبعككًدا، ألن تغي 

السكككككككككككككعودية،  -السكككككككككككككوري، قد يكون لب ثمن با د سكككككككككككككتدسعب تركيا، و و كليل بتاريأ العالقات التركية 

ا، أك-والتركيككة ا ودوليككً ا وإقليميككً  ر كثيًرا األوروبيككة، وسكككككككككككككتكون ماككادر تحوم  من  ككذا النوع على تركيككا، داخليككً

لت رير  ذ  -مما يمةن أن تسكككككككككككككتليد  تركيا من إعادة امليا  إ،ى مجاري ا مع النظام السكككككككككككككوري، كما ل يةلي 

 القاسي امل ترت بين تركيا والنظام، واملتمثل بموقلي ما الراسض لللدرالية الةردية. -الخطوة
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عتقد أن التقارب الروسل  كككككككككك التركي  و  ــــــــــ 4 ؛ س نات من يقوم: إن ي ــــــــــ إمرانيتجسيد لتباعد روس كذل  غ 

ة األخر ، تصككعد األو،ى سن ب  الثانية، وقد  ة ميزان، وعالقن ا مع تركيا في الةل  عالقة روسككيا مع إيران في كل 

ن عالقات تركيا مع كل من السكككككككعودية وقطر واإلمارات، ورسع التنسكككككككيق مع ا إ،ى  ز  ذا الحتمام تحسككككككك  عز  غ 

في التصككككدي مل ككككروع ال يمنة اإليرابي  - ميًعا-و  العسككككةري، بما غسككككاعد ا مسككككتويات  عدة، بما سي ا املسككككت

لثكككل   ا و ود رغبة تركية وروسكككية في إعادة  كككوا منظومة التحاللات في املنطقة، بما ي  على املنطقة، وأيضكككً

ا، وفي العرا  وغير ا على  إ،ى  ككككركاء  دد، قادرين على تحقيق أسككككك عملية سككككياسككككية في سككككورية خصككككو ككككً

النتاتج ال زيلة الض  خرج ب ا وزراء خار ية روسيا وإيران وسورية  -كذل -عموم، تعزز  ذا الحتمام و ب ال

دت تركيا -من ا تماع ي في د ران، قبل ثالثة أسابيع من إعالن عودة العالقات الروسية
 
التركية؛ حي  أك

م تغطية وحماية أ  ا لن تتعاون مع إيران إل  زتًيا في امللف السكككككككككككككوري، وميدانًيا لي تحا وم روسكككككككككككككيا أن تقد 

ية ملقاتلي إيران وميلر يات ا في ريف حلأ الجنوبي؛ ما تس أ بحدوث خساتر كبيرة.   و 

 

ا
ا
 : استحقاقات أمام السوريينثامن

 ككككككير  ميع الحتمالت السككككككابقة إ،ى و ود رغبات تركية وروسككككككية في التقارب والتال ي، وتتقادع في  ذا 
 
ت

خالم -قتصكككككككادية والسكككككككياسكككككككية والسكككككككتراتيجية، وفي الغالأ األعي، سكككككككتسكككككككعى تركيا التقارب مصكككككككالح ما ال

براغماتية وواقعية، وسكككككتركز على محاربة أكثر إ،ى التعامل مع الحقاتق على األرح، ب ككككككل  -املرحلة املقبلة

تراتيجية تنظيي الدولة اإلسالمية استابارًيا وعسةرًيا، وستتعاون مع روسيا في  ذا اإلدار، كما ستضع اس

ق مع موسكككككككو في  ذا ال ككككككلن؛ للو ككككككوم إ،ى غايات ا، من  نسكككككك   ديدة؛ للتعامل مع ملف أكراد سككككككورية، وسككككككت 

ضطر  إ،ى موا  ة األكراد السوريين عسةرًيا، كما ستسعى روسيا لتقريأ تركيا من ا، من دون أن 
 
دون أن ت

رغي سي ا تركيا على تغيير موقل ا
 
من النظام السككككوري، والقضككككية السككككورية  يصككككل التقارب إ،ى الدر ة الض  ت

عموًما، و ذا يتطلأ من املعارضككة السككورية السككتعداد لالحتمالت املقبلة، كلن تكون بدور ا براغماتية في 

 تعامل ا مع  ذا التقارب، ويمةن أن تركز على:

 

مع تركيا ككككككككككككك أن يكون ل ا موقف واضح متجابك مرن وواقعي، ووضع الخط  الضرورية؛ إلبقاء تحالل ا 

 تحالًلا استراتيجًيا، ينظر إ،ى املستقبل أكثر مما ينظر إ،ى الحاضر.

اتتالر قو  الثورة واملعارضكككككة السكككككورية، وال يئة العليا للملاوضكككككات، إلقناع تركيا بلن تقويي كككككككككككككككككك إعادة 
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.
ً

 ر ا  ا على املعارضة السورية لرك ر اًنا سا ال

الروسككككككككككل ، وعدم مقادعة روسككككككككككيا ب كككككككككككل مجابي -لتركيككككككككككككككككككككككك النلتا  على التعامل مع م ككككككككككروع التقارب ا

ا-وقطعي، بل التقارب مع ا  حة بمطالأ الثورة السكككككككككككورية الواضكككككككككككحة، ومحاولة التالت من  -أيضكككككككككككً
 
سكككككككككككا م 

حالت )الل ككل واللسككاد وقصككر النظر( الض  و ككلت إلي ا الةثير من مئسككسككات املعارضككة السككورية، خا ككة 

 تل  الض  تتاذ من تركيا مقًرا ل ا.

ة واحدة، والنلتا  سياسًيا على كككككك 
 
تجاوز أخطاء املاضل ، وعدم وضع كل بيض املعارضة السورية في سل

ب السوريين من الحصوم على حقوق ي الودنية امل روعة. قر 
 
  ميع السالم األخر ، الض  يمةن أن ت

من نتاتج ملموسة استمرار عدم الثقة بروسيا أو الوليات املتحدة، إل وسق ما تحصل عليب املعارضة كككككككك 

 في مصاحة الثورة.

أميركية -ككككككككككككككك اسككتغالم املعارضككة السككورية  ذا التقارب؛ لتلعيل عملية وقف إدال  النار، برعاية روسككية

 م تركة.

امل كككككككككككككةالت القكانونيكة واإلداريكة الض  غعكابي من كا السكككككككككككككوريون املقيمون في تركيكا؛ كككككككككككككككككككككككككك العمكل على تاليف 

 حض  ل يئثر الضغ  ال  ري وال تماعي على القرار التركي.للتاليف عن كا ل السياسة التركية، 

 

وبانتظار أن تتبين الصككككككورة ب كككككككل أسضككككككل، وأكثر وضككككككوًحا، في األسككككككابيع القليلة املقبلة، تقع على عاتق 

السككككورية مسككككئولية تلةي  املتغيرات الجديدة في السككككياسككككة التركية والروسككككية، والوقور مع أي املعارضككككة 

ر  انتصككككار قضككككين ي، واإل ككككرار على رسض  ميع امل ككككاريع، اإلقليمية من ا والدولية، سرضككككيات تعزز من س

علنة واملعروسة.
 
 الض  ل تادم الثورة السورية، وأ داس ا األساسية امل
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