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تقرير

قبل الحرب الروسية عىل اوكرانيا وبعدها، بادرت تركيا اىل مصالحات مهمة ومفاجئة مع دول كان مجرد الحديث عنها 
يعترب من املحرمات، منها االمارات التي اتهمتها تركيا بتدبري ومتويل انقالب عام 2016، والسعودية التي قررت تركيا 

طي صفحة جامل خاشقجي معها

ليس السؤال لقاء األسد وأردوغان بل متى وأين؟
2023 عام التقارب بني سوريا وتركيا

رمبا كان الدافع االسايس اىل هاتني املصالحتني هو 
توقع تركيا بأن تحصل عىل مساعدات ومشاريع 
مالية تحد من ازمتها االقتصادية وتاثريها السلبي 
عىل  اردوغان  طيب  رجب  رئيسها  شعبية  عىل 
مسافة اشهر من انتخابات رئاسية حاسمة. كام 
حصلت مصالحته مع ارسائيل، ورمبا يك تضغط 
السياسية  ضغوطها  من  لتخفف  واشنطن  عىل 

واالقتصادية عىل تركيا.
ومعطياته  مالمحه  بدأت  الذي  الجديد  التطور 
رسيعا  وستتبلور  املايض  العام  نهايات  تتكون 
بدايات هذا العام، هو التقارب املتسارع الخطى 
دفع  وقوة  تركية  مببادرة  وتركيا،  سوريا  بني 
رمبا.  ايرانية  ومباركة  سوريا  وتجاوب  روسية 
املفاجآت  التقارب مع سوريا كانت آخر  عملية 
يف السياسة الخارجية الرتكية، وكانت بدأت منذ 
رغبة  انقرة عن  افصحت  عندما  املايض  الصيف 
املواقف  وتوالت  دمشق.  مع  واملصالحة  الحوار 
الرتكية عىل اعىل مستوى واخرها جاء عىل لسان 
ثاليث  لقاء  عقد  يف  رغبة  ابدى  الذي  اردوغان 
يجمعه اىل الرئيسني فالدميري بوتني وبشار االسد، 
والخارجية.  الدفاع  لوزراء  اجتامعات  وتسبقه 
يف  بلقاء  الروسية  الجهود  توجت  وبالفعل، 
موسكو جمع وزيري الدفاع السوري عيل محمود 
عباس والرتيك خلويص اكار، ورئييس املخابرات يف 
البلدين عيل اململوك وحقان فيدان، حرضه وزير 
الدفاع الرويس سريغي شويغر. وهو اللقاء االول 
الحرب يف سوريا  اندالع  عىل هذا املستوى منذ 
عام 2011. احتلت مسألة العودة االمنة لالجئني 
االولوية  تركيا واسرتداد ممتلكاتهم  السوريني يف 

خالل االجتامع.
هذا االجتامع رسخ االنعطافة الرتكية نحو سوريا 
املشهد  يف  حقيقية  تغيريات  عىل  الباب  وفتح 
السوري يف العام 2023. وبعدما كانت املفاوضات 

محصورة باملستوى االمني، برزت مؤرشات عدة 
التفاوض مع مبادرة كل  اىل مستوى جديد من 
مدروسة  اتخاذ خطوات  اىل  ودمشق  انقرة  من 
نحو هذا التقارب، عرب الرشوع بشكل تدريجي 
وبينام  السوريني.  والالجئني  النازحني  اعادة  يف 
املصالحات،  مراكز  عمل  نطاق  سوريا  وسعت 
واوقفت  ادلب،  يف  جديدة  مراكز  وافتتحت 
االستدعاءات االمنية للسوريني الذين حصلوا عىل 
الجنسية الرتكية، مهدت تركيا من جهتها، االرض 
الحكومة  مناطق سيطرة  بني  دامئة  معابر  لفتح 
السورية ومناطق سيطرة الفصائل شامال، وبدأت 
اي  كبح  بهدف  الفوىض،  لحالة  تنظيم  عملية 
اصوات معارضة لالنفتاح عىل دمشق. استفادت 
هذه االنعطافة الرتكية، التي جاءت مدفوعة من 
سوريا،  مع  توافقية  نقاط  مجموعة  من  روسيا، 
ابرزها رفض الطرفني للوجود االمرييك عىل االرايض 
قضية  بانهاء  املشرتك  واهتاممهام  السورية، 

الالجئني، خصوصا يف ظل الضغوط املتزايدة التي 
يولدها هذا امللف عىل الحكومة الرتكية.

تأيت االجتامعات السورية ـ الرتكية برعاية روسية 
بعد تعرث الخطة الرتكية لشن هجوم بري جديد 
يف الشامل السوري، بفعل رفض كل من موسكو 
بالنسبة  الوحيد  الحل  ليبقى  اياه،  وواشنطن 
الخطة  االنفتاح عىل دمشق وفق  انقرة هو  اىل 
متلك  ال  املتحدة  الواليات  ان  الروسية، خصوصا 
املناطق  لربط  مرشوعها  طرح  تجديد  سوى 
)االدارة  السورية  الحكومة  الخارجة عن سيطرة 
الذاتية والشامل السوري(، االمر الذي تعتربه تركيا 

وصفة لتجذير االدارة الذاتية بدال من انهائها.
وحدات  لوجود  للغاية  مرتاحة  تركيا  تكن  مل 
تتلقاه.  الذي  االمرييك  والدعم  الشعب  حامية 
الوحدات  هذه  دفع  هو  تركيا  تريده  ما  واقل 
اىل مسافة 30 كيلومرتا عىل االقل من حدودها، 
تحقيق  وبغية  هناك.  آمنة  منطقة  وانشاء 
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االسد متريث ويفضل
االنتظار الى ما بعد االنتخابات 

التركية الرئاسية

اهدافها، تشري تركيا اىل عملية عسكرية جديدة 
التي  املتحدة،  الواليات  تريد  وال  فرتة.  منذ 
وحدات  املحلية  رشيكتها  يف  الكثري  استثمرت 
حامية الشعب، ان تلحق االرضار باستثامراتها. 
تريد  ال  مختلفة،  والسباب  روسيا  فان  كذلك، 
عملية تركية ايضا. ويف ظل هذه الظروف، تبدو 
اىل حل من خالل  للتوصل  استعداد  تركيا عىل 

املحادثات بدال من القتال.

اكرث اهمية مع االنتخابات املقبلة، ويف ظل هذه 
الظروف، اختارت الحكومة الرتكية تحوال سياسيا 
مع  حل  "ال  عنوانها  مقاربة  من  للغاية،  جديا 
االسد"، اىل مقاربة "ال حل من دون االسد". واذا 
وتحقيق  االسد  مع  التحدث  من  اردوغان  متكن 
اي يشء ميكن اعتباره انجازا، فانه سوف يحقق 

نجاحا ديبلوماسيا كبريا آخر.
الرتكية  الرئاسية  الواضح االن ان االنتخابات  من 
هي الحد الفاصل بني مرحلتني، ان عىل مستوى 
الوضع الداخيل يف تركيا ومن سيحكمها لسنوات 
ـ  الرتكية  العالقات  مستوى  عىل  او  مقبلة، 
فرتة  تجديد  يف  راغب  الرتيك  فالرئيس  السورية. 
رئاسية جديدة وتأكيد بقائه يف املشهد السيايس 
الرتيك، وكالهام امر ينبغي ان تؤكده االنتخابات 
الرئاسية املرتقبة عام 2023، وهو ما يعمل عليه 
الجميع  مع  وجدية  جهد  بكل  وحزبه  اردوغان 
فتح  ذلك  يف  مبا  واملجاالت،  املستويات  كل  ويف 
الباب للعالقة مع نظام االسد، وتأكيد دور تركيا 
يف سوريا، السيام يف شاملها، الذي يركز يف الحرب 
عىل قوات سوريا الدميوقراطية تحت الفتة االمن 

القومي الرتيك.
يستعجل  اردوغان  كان  اذا  انه  يعترب  هناك من 
تحقيق انجازات يف موضوع امن الحدود مسألة 
عودة الالجئني السوريني قبل االنتخابات الرئاسية 
ان  يريد  ال  السوري  الرئيس  فان  "املصريية"، 
اكرث  اردوغان  االنتخابات.  قبل  ذلك  يساعده يف 
استعدادا واالسد اكرث تريثا. هذا ما يراه محللون 
اتراك بأن االسد ينطلق من قاعدة "نحن املنترصون 
ونحن الذين نحدد معايري" الحل السيايس، لكن 
كثرية  مناطق  هناك  ألن  مضلل،  االعتقاد  هذا 
خارج سيطرة الدولة مثل رشق الفرات وغربها، 
والوضع  والسويداء،  درعا  يف  احداث  وهناك 
يف  انشغلت  وروسيا  للغاية"،  سيئ  االقتصادي 

اوكرانيا وترضرت هيبتها.
ما  اىل  االنتظار  يفضل  االسد  فان  النتيجة،  يف 
بعد االنتخابات الرتكية، ولديه قناعة بأنه يتعني 
االنتظار ملعرفة َمن سيحكم تركيا يف االنتخابات 
تأمني  تريد  فانها  روسيا،  اما  املقبلة.  الرئاسية 
الحدود االكرث اهمية لسوريا، وهي الحدود مع 
تركيا، والرئيس الرويس يريد جمع اردوغان واالسد 
يف اقرب وقت ممكن، لكن الزعيمني يريدان لعب 

اوراقهام حتى اللحظات االخرية. 

اىل  بالنسبة  السؤال  يكن  مل  االخرية،  االشهر  يف 
متى  بل  ال  ام  باالسد  يجتمع  هل  اردوغان: 
بات  انه  مرة  من  اكرث  اعلن  فقد  به؟  يجتمع 
جهود  بينها  من  كثرية،  السباب  للقاء  مستعدا 
لـ"تصفري املشكالت" مع معظم دول املنطقة قبل 
االنتخابات. ومع تنامي التعاون الرويس - الرتيك 
اردوغان  انتخابات  موعد  واقرتاب  اوكرانيا،  يف 
وتعمق االزمة االقتصادية السورية، ضغط بوتني 
اكرث الستعجال التطبيع وعقد لقاء ثاليث يجمعه 
لـ"صديقه  هدية  وتقديم  واالسد،  اردوغان  مع 
اللدود" للفوز يف انتخابات الرئاسة منتصف العام 
املقبل. وعليه، كان االقرتاح الرويس بعقد سلسلة 
ثالثية،  امنية  محادثات  تشمل  اللقاءات،  من 
واجتامعات بني وزراء الدفاع يف حضور مسؤويل 
ثم  الخارجية،  وزراء  بني  ثاليث  ولقاء  املخابرات، 

قمة ثالثية بني االسد واردوغان وبوتني.
اكرث  نوع  نشوء  عن  اوكرانيا  يف  الحرب  اسفرت 

قوة وتنوعا من عالقات العمل بني تركيا وروسيا، 
مصالحة  عقد  واالسد  تركيا  من  روسيا  وتريد 
تتوىل  ان  برسور  تقبلت  تركيا  ان  يبدو  بينهام. 
القيادة وامليض قدما. ويتحكم ثاليث  روسيا دفة 
السوري  بالواقع  وايران(  وتركيا،  )روسيا،  استانة 
عىل مدى السنوات القليلة املاضية، ويدين االسد 
باستمراره يف السلطة لروسيا وايران اىل حد كبري. 
ورغم ان روسيا منشغلة االن بالحرب الدائرة يف 
اوكرانيا، وايران تواجه تحديات خطرية يف الداخل، 
فان ايا من البلدين مل يرتاجع عن مكانته كصاحب 
نفوذ يف الشأن السوري. انخرطت تركيا يف االونة 
مع  التطبيع  يف  كبري(  اىل حد  )ونجحت  االخرية 
عدد من بلدان املنطقة التي كانت عالقاتها معها 
سيئة، واالن، تحولت اىل سوريا من اجل التطبيع. 
لقضيتي وحدات حامية الشعب وعودة الالجئني، 
مشكلة  وكلتاهام  تركيا،  عىل  مبارشة  تداعيات 
متجذرة يف سوريا. وقد اصبحت هاتان القضيتان 


