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: مقدمة
ً

 أوال

�انت ا�حاولة االنقالبية العســـكر�ة الفاشـــلة ال�ي �عرض لها حكم الرئيس ال���ي رجب طيب أردوغان �� 

 ب�ل املقاييس، و�ان من الصـــــــــعب فهمها وتفســـــــــ��ها،  16
ً
حيطت تموز/ يوليو ا�جاري مفاِجئة

ُ
خاصـــــــــة أ��ا أ

��الة من الغموض فيما يتعلق باألســــباب واألهداف، ورافق هذا الغموض غموض آخر �� املواقف الدولية 

 ا�ختلفة تجاهها.

 

وأل��ـــا كـــذلـــك؛ فمن نـــافـــل القول إنـــھ من الســـــــــــــــابق ألوانـــھ تحليـــل هـــذه ا�حـــاولـــة االنقالبيـــة وتفســـــــــــــ��هـــا 

الن عن �ل حيثيا��ا. لكن باملقابل، ال شــــــك أن لتوقي��ا مع�ى واســــــتخالص نتائج ودالالت م��ا ما لم يتم اإلع

مهم، ومن الضروري ر�طها بالتحر�ات السياسية ال��كية األخ��ة، وع�� رأسها إعادة العالقة مع روسيا ومع 

إســــــــــــرائيل، وتحرك القيادة ال��كية �شــــــــــــ�ل حثيث، وع�� أك�� من صــــــــــــعيد، لتغي�� ســــــــــــياســــــــــــا��ا ا�خارجية، 

إعادة التموضـــــــــــــع االســـــــــــــ��اتي�� �� املنطقة، �عد مرحلة من الصـــــــــــــعو�ات ال�ي أّرقت تركيا ومحاول��ا كذلك 

دها.  ووضع��ا �� مواجهات متعددة املسارات واألش�ال مع حلفاء سابق�ن، ومع جوار متوتر مشتعل ��ّدِ

امية) ال شك أن فهم الوضع الذي تمّر فيھ تركيا، وحدود التغي�� الذي �س�� فيھ، وتركيب صورة (بانور 

 مســاعًدا لفهم هذه ا�حاولة االنقالبية، وتفســ�� 
ً

للمشــهد ال���ي اإلقلي�ي والدو��، ســي�ون عّما قر�ب عامال

دوافعها ومعرفة املســــتفيدين م��ا، و�طبيعة ا�حال املتضــــرر�ن م��ا، إقليمًيا ودولًيا؛ و�� هذا الســــياق ال بّد 

اســــــــــــة ال��كية �� األيام ال�ي ســــــــــــبقت هذه ا�حاولة من ال��ك�� ع�� ا�حدث األهم واألبرز الذي شــــــــــــغل الســــــــــــي

 االنقالبية، وع�� رأسها عودة العالقات مع روسيا.

 

 ثانًيا: اعتذار غ�� متوقع

�عد ســـــــوء عالقة ب�ن البلدين، اســـــــتمر أك�� من ســـــــتة أشـــــــهر، �� إثر إســـــــقاط ســـــــالح ا�جو ال���ي طائرة 

اعتذار لروســــــــيا، قائدها؛ قررت تركيا تقديم  ، ومقتل2015�شــــــــر�ن الثا�ي/ نوفم��  24حر�ية روســــــــية، �� 

 إ�� تلطيف األجواء، و  -هذا-ع�� أمل أن ي�ون أســـفها العل�ي 
ً

تحســـ�ن العالقات، والقضـــاء ع�� اآلثار مدخال

ال�ي تتنامى قو��ا وتدخال��ا �� الشــــــرق األوســــــط، �شــــــ�ٍل متتاٍل الســــــلبية الناجمة عن األزمة مع موســــــ�و، و 

 ومتسارع.

التخفيف من وطـــأة اعتـــذارهـــا للروس، وقـــال رئيس الوزراء، بن ع�� يلـــدرم، إن بالده لن حـــاولـــت تركيـــا 

تدفع �عو�ضات لروسيا عن إسقاط الطائرة، وأكد أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، أعرب �� رسالتھ ال�ي 

نية، وجهها إ�� بوت�ن عن "أســــفھ" فحســــب عن ا�حادثة، وأشــــار إ�� أن أنقرة شــــرعت �� اتخاذ إجراءات قانو 

ضـــــــد ال�ـــــــخص املســـــــؤول عن مقتل قائد الطائرة املقاتلة الروســـــــية، �� محاولة لإليحاء بأن املســـــــألة �انت 

 خطأ �خصًيا.
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ا-ع�� التوازي، وقبــــــل يوم من االعتــــــذار ال���ي، أعلنــــــت تركيــــــا  أ��ــــــا قررت إعــــــادة العالقــــــات  -أيضــــــــــــــــــً

تفاق الذي تم توقيعھ �� روما؛ فإن الدبلوماســــــــية مع إســــــــرائيل، �عد ســــــــتة أعوام من قطعها، و�ناء ع�� اال

الطرف�ن سيتبادالن السفراء من جديد، و�تعاونان أمنًيا واستخبارً�ا، كما سينسقان جهدهما �� املنظمات 

الدولية، ومن املمكن أن يبحثا كذلك قضــــــــــــية مّد خط أنابيب غاز من إســــــــــــرائيل إ�� تركيا، ووفق مصــــــــــــادر 

ذي وصفتھ إسرائيل بـ "التار���"، منع حركة حماس من التخطيط إعالمية إسرائيلية، يتضّمن االتفاق، ال

ممارســــة �شــــاطا��ا الســــياســــية،  -باســــتمرار-العتداءات ضــــّد إســــرائيل، أو شــــّ��ا، من تركيا، مع الســــماح لها 

حاصر، عن طر�ق ميناء أشدود.
ُ
 وكذلك السماح لها بنقل بضائع إ�� قطاع غزة ا�

 

ا: تقارب حذر
ً
 ثالث

ب�ن تركيا وروســــيا قد توترت �� عقب إســــقاط تلك الطائرة ا�حر�ية، حيث أكدت تركيا، �انت العالقات 

�� حي��ا، أن املقاتلة دخلت مجالها ا�جوي، وشـــــــــــــّددت ع�� أ��ا حذر��ا عشـــــــــــــر مرات خالل خمس دقائق، 

تبع ذلك بينما قالت موســ�و: إن املقاتلة �انت تحلق �� األجواء الســور�ة، ولم تتلق تحذيًرا قبل إســقاطها، و 

حافة العداء، وفرضـــــــــــت موســـــــــــ�و ســـــــــــلســـــــــــلة من العقو�ات  -�� �عض الف��ات-حالة من ا�جفاء، المســـــــــــت 

االقتصـــــــــــــادية ع�� تركيا، من بي��ا منع الرحالت التجار�ة من الســـــــــــــفر إ�� تركيا، وحظر اســـــــــــــت��اد املنتجات 

 عن بدء حملة ســــــــياســــــــية وإعالمية روســــــــية؛ ال��ام تركيا 
ً

بتســــــــهيل انتقال مقات�� الزراعية ال��كية، فضــــــــال

تنظيم الدولة اإلســـالمية إ�� ســـور�ة ع��ها. أما العالقات ب�ن تركيا وإســـرائيل، ف�انت قد توترت �عد �جوٍم 

، وأســـفر 2010إســـرائي�ٍ�ّ ع�� ســـفينة تركية، �انت ��دف إ�� كســـر ا�حصـــار املفروض ع�� قطاع غزة، عام 

 ال�جوم عن مقتل عشرة مواطن�ن أتراك.

 

عودة العالقـات ب�ن تركيـا من جهـة، و�ـل من روســـــــــــــيـا وإســـــــــــــرائيـل من جهـة ثـانيـة، الكث�� من لقـد أثـارت 

التســــــــــــاؤالت واالنتقادات، وحّرضــــــــــــت املراقب�ن والســــــــــــياســــــــــــي�ن ع�� تحليل أســــــــــــباب، وأ�عاد، ونتائج، هات�ن 

كم ا�خطوت�ن، وتأث�� هذا التقارب ع�� أزمات الشرق األوسط عموًما، والقضية السور�ة �ش�ل خاص، بح

 أن روسيا وتركيا صاحبتا دوٍر وتأث�ٍ� كب��ين �� هذه امللفات.

 

د إبراهيم �ال�ن، املتحدث باســـم 
ّ

من جه��ا حاولت تركيا الرســـمية التقليل من تأث��ات هذا التقارب، وأك

إن الرئيس ال���ي، أن إعادة العالقات مع روســـيا وإســـرائيل ال �ع�ي �غي�ً�ا �� مواقف تركيا ا�خارجية، وقال: 

ســــياســــات تركيا، �شــــأن أوكرانيا وســــور�ة والقرم، لن تتغ��، وإن تركيا ســــتواصــــل مناقشــــة خالفا��ا �� تلك 

 امللفات مع موس�و.
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أما روســـــــــــــيا، فقد أثنت ع�� ا�خطوة ال��كية، وقالت املتحدثة باســـــــــــــم وزارة ا�خارجية الروســـــــــــــية، مار�ا 

�� االتجاه ال�ـــــحيح"، وأعرب وز�ر ا�خارجية،  زاخاروفا، إن موســـــ�و تؤمن بأن تركيا اتخذت "خطوة مهمة

ســـ���� الفروف، عن أملھ �� أن "ُيمّهد اللقاء، ب�ن رئي�ـــ�ي البلدين، الطر�ق ال�ـــحيح؛ التخاذ تداب�� عملية 

 لتطبيع العالقات" ب�ن بلد��ما، وأشار إ�� وجود "فرصة جيدة" ملناقشة األمور ال�ي �ستد�� ذلك.

 

 را�ًعا: �سريع التطبيع

النظر عن التعليقات الرســـــــمية ال��كية الدبلوماســـــــية، وال�ي تؤكد أن هذه ا�خطوات تتجاوب مع �غض 

ا، كمــا تتجــاوب مع املســـــــــــــتجــدات األمنيــة  التحــديــات ا�خــارجيــة، والتطورات ال�ي �شـــــــــــــهــدهــا املنطقــة عمومــً

�حالية، ودليل والســـــياســـــية ال�ي �شـــــهدها تركيا؛ يمكن القول: إن هات�ن ا�خطوت�ن مهمتان جًدا �� املرحلة ا

استقراء التوجهات ا�جديدة للسياسة  -من خاللھ-ع�� وجود مشاريع وخطط جديدة، ومؤشر مهم، يمكن 

ا�خارجية ال��كية والروســــــية ع�� حد ســــــواء، خاصــــــة �� امللف الســــــوري، بوصــــــفھ امللف األصــــــعب، واألك�� 

 �عقيًدا، من ب�ن امللفات املش��كة ب�ن البلدين.

ى وز�ر ا�خارجية الرو��ي، س���� الفروف، مع نظ��ه ال���ي، مولود جاويش أوغلو، �� هذا السياق، التق

�� مدينة ســـو��ـــ�ي الروســـية، �عد خمســـة أيام من االعتذار ال���ي، وأعلنا أ��ما اتفقا ع�� اســـتئناف �شـــاط 

فقا ع�� أســـــــــاليب التعاطي مع -مجموعة العمل الروســـــــــية
ّ
املســـــــــألة  ال��كية مل�افحة اإلرهاب، وقاال: إ��ما ات

علن عنھ ب�ن الرئيس الرو�ـــــــــــ�ي فالديم�� بوت�ن، وال���ي رجب 
ُ
الســـــــــــور�ة، كما تم تقر�ب موعد اللقاء الذي أ

 من أن ُ�عقد ع�� هامش قمة العشــــر�ن، املزمع عقدها �� الصــــ�ن، �� أيلول/ ســــبتم�� 
ً

طيب أردوغان؛ فبدال

فقا 
ّ
ع�� أن ي�ون �� ��اية تموز/ يوليو ا�جاري، أو  -خالل اتصـــال هاتفي بي��ما-املقبل، وفق ما هو ُمعلن، ات

 مطلع آب/ أغسطس املقبل.

 

كذلك نقلت أبرز وســــــــــــائل اإلعالم ال��كية عن وز�ر ا�خارجية ال���ي، مولود جاويش أوغلو، إشــــــــــــارتھ إ�� 

اســــــــــتعداد أنقرة لفتح قاعدة (أنجرليك) ا�جو�ة �� أضــــــــــنة، أمام القوات ا�جو�ة الروســــــــــية؛ �حار�ة تنظيم 

ولة اإلسالمية، وسرعان ما نفى الوز�ر ال���ي األمر، وأو�ح أن تركيا "بإم�ا��ا التعاون مع أي �خص �� الد

 قتال تنظيم الدولة اإلسالمية"، وقال إنھ لم يذكر قاعدة (أنجرليك) ا�جو�ة.

�� الســــــياســــــة ا�خارجية للبلدين  -�شــــــ�ٍل ســــــريٍع -يبدو من هذا التســــــارع، أن جملة من التغي��ات ســــــتتم 

دخل �� مرحلة صــــــــراع كب��ة، وال تملك تركيا القوة ال�افية  -بأســــــــره-�ل��ما، اســــــــتناًدا إ�� قناعة بأن العالم 

�حل املشـــــــــــكالت جميعها، كما ال تملك روســـــــــــيا أن تتجاهل الوجود والتأث�� ال��كي�ن �� الن�اعات �� املنطقة 

وســـتؤدي إ�� تنازالت وحلول وســـط امللف الســـوري،  -�شـــ�ل أســـا�ـــ�ي-عموًما، ولعل هذه التغ��ات ســـتطال 

ق ا�حد األد�ى من التوافق بي��ما، �عد ف��ة من التناقض �� األهداف، وا�خالف ��  ر�ـــــــــــــ�ي البلدين، وتحّقِ
ُ
ت

 األساليب.
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 خامًسا: مواقف إقليمية ودولية

قف جميع املواقف اإلقليمية والدولية من هذا التقارب ب�ن البلدين، كما لم تت�ح موا -�عُد -لم تّت�ح 

ا لم �ســـــــتقر املعارضـــــــة الســـــــور�ة ع�� رؤ�ة وا�ـــــــحة، أو برنامج محدد؛  دول ا�خليج العر�ي ومصـــــــر، وأيضـــــــً

للتخفيف من أي نتائج ســــــــــــلبية، يمكن أن تنتج من هذه التغ��ات �� الســــــــــــياســــــــــــات ال��كية والروســــــــــــية، أو 

�خطوة �� من�لة الصــاعقة لالســتفادة من أي نتائج إيجابية قد تنتج م��ا. أما أكراد ســور�ة، فقد �انت هذه ا

ا حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، صــــاحب مشــــاريع اإلدارة الكردية الذاتية والفدرالية ��  لهم، خصــــوصــــً

ل ميليشــيات وحدات حماية الشــعب 
ّ
شــ�

ُ
شــما�� ســور�ة، والذي يمتلك (قوات ســور�ة الديموقراطية) ال�ي �

صـــــــّنف إرهابًيا، و�رز عصـــــــ��ا األســـــــا�ـــــــ�ي، وال�ي �عّدها تركيا أذرًعا عســـــــكر�ة �ح
ُ
زب العمال الكردســـــــتا�ي، امل

 خوف كردي، خاصة أن روسيا قالت: إ��ا لم تأت إ�� سور�ة من أجل إنجاز املشاريع الكردية.

 

من جه��ــا أعر�ــت الواليــات املتحــدة عن مفــاجــأ��ــا ��ــذه ا�خطوة ال��كيــة، وقــالــت املتحــدثــة بــاســـــــــــــم وزارة 

�عيًدا  -هذه املرة-لة" من هذا التقارب؛ ما يو�� بأن األتراك تصـــــــــــــرفوا ا�خارجية األم��كية: إن أم���ا "مذهو 

من أي مشـــــــــــــاورات مع حليفهم األم���ي، الذي توترت العالقات معھ، �� الســـــــــــــنوات األخ��ة؛ نتيجة تذبذب 

ســـــــــــياســـــــــــتھ تجاه األتراك واألكراد واألورو�ي�ن، ومماطلتھ �� طلبات تركيا إلقامة منطقة آمنة ع�� حدودها 

ور�ة، ودعمھ ميليشــيات كردية لها مشــاريع قومية، تخ�ــ�ى تركيا أن تنتقل إ�� أكرادها، لكن باملقابل، مع ســ

أعر�ت أوســـــــــــــاط دبلوماســـــــــــــية غر�ية عديدة عن قناع��ا بصـــــــــــــعو�ة أن يجري هذا التقارب، من دون معرفة 

 اإلدارة األم��كية.

 

م روســـــــــــيا نفو  حّجِ
ُ
ذها �� ســـــــــــور�ة، أو أن تن�اح العالقات أما إيران، وع�� الرغم من أ��ا تخ�ـــــــــــ�ى من أن ت

الروســــية اإلقليمية ملصــــ�حة تركيا؛ إال أ��ا أعلنت عن ترحي��ا بتطبيع العالقات ب�ن تركيا وروســــيا، وقالت: 

ســــــــــهم �� "االســــــــــتقرار واألمان إ�� جانب م�افحة اإلرهاب"، وأعر�ت عن أملها �� أن ُ�ســــــــــهم 
ُ
إ��ا تأمل �� أن �

من القضية السور�ة، و�� �ع�ي أن ت��اجع عن دعم املعارضة، وتتخ�� عن دعم ذلك �� �غي�� موقف تركيا 

مطالب �غي�� النظام، وسرعان ما قام املنسق األع�� ب�ن إيران وروسيا، �� ما يخص الشأن السوري، أم�ن 

حيطـــت أســـــــــــــبـــا��ـــا ونتـــائجهـــا 
ُ
ا�جلس األع�� لألمن القومي اإليرا�ي، ع�� شـــــــــــــمخـــا�ي، بز�ـــارة إ�� موســـــــــــــ�و، أ

 الكتمان.ب

 

ا من أن تتغ�� قواعد اللعبة؛ فقد ســـــــــارعوا إ�� اإلعالن عن مشـــــــــروع دســـــــــتور، 
ً
أما أكراد ســـــــــور�ة، وخوف

خاص باملناطق ال�ي �ســــــــــيطرون عل��ا �� شــــــــــما�� ســــــــــور�ة، �� محاولة لفرض منطق األمر الواقع ع�� هات�ن 

 الدولت�ن.
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 سادًسا: الدور التركي في سوریة
أردوغان  رجب طيـب ، أّيد��ـا تركيـا �شـــــــــــــّدة، وأعلن2011الســـــــــــــور�ة �� آذار/ مارس منـذ انطالق الثورة 

أنھ ن�ـــــــــــــح األســـــــــــــد بإجراء إصـــــــــــــالحات ديمقراطية من دون جدوى، ومع بداية رئيس الوزراء ال���ي آنذاك) (

اســــــــــــتخدام النظام الســــــــــــوري قواتھ العســــــــــــكر�ة؛ لقتل ا�حتج�ن أرســــــــــــل أردوغان مدير جهاز مخابراتھ إ�� 

وعرض ع�� الســـلطات الســـور�ة تدر���ا ع�� للتباحث مع املســـؤول�ن، ونقل التجر�ة ال��كية إل��م، ســـور�ة؛ 

لكنھ فشــل، ثم أعلن أردوغان أن لديھ مخاوف من أن تنفجر االشــتبا�ات الطائفية ��  العمل الديمقراطي،

 -هذه-ر�حاتھ ســــــــــور�ة، وعّدها بمن�لة "شــــــــــأن داخ�� تر�ي"؛ �ســــــــــبب طول ا�حدود ب�ن البلدين، وأرفق تصــــــــــ

، وفتح لها أبواب تركيا؛ لتعقد اجتماعا��ا بدعم املعارضــة الســور�ة ب�ل طيفها، خاصــة التيارات اإلســالمية

ومؤتمرا��ا، وتطلق تصــــــر�حا��ا، مهما �انت معادية للســــــلطة الســــــور�ة، وضــــــاعفت التصــــــر�حات واملواقف 

قليمًيا، ُيضـــــــــــــاف إ�� دعم �عض الدول ال��كية آمال املنتفضـــــــــــــ�ن الســـــــــــــور��ن، وأشـــــــــــــعر��م أن لد��م عوًنا إ

 -�� االنتفــاضــــــــــــــة-ا�خليجيــة، و�ــان لهــذا الــدور ال���ي تــأث�� كب�� �� دفع ا�حوادث، وأعطى للتيــار اإلســـــــــــــالمي 

 دعًما معنوً�ا �انوا ينتظرونھ. -�ش�ل عام-أهمية ودوًرا، ولإلسالمي�ن 

 

واع��افهما با�حدود ا�حالية، وقبولهما تجاهلت تركيا كرم النظام الســـــــــوري معها (األســـــــــد األب واالبن)، 

عّد األ��ار الدولية أ��اًرا محلية تركية، وموافق��ما ع�� ضـــــــــــــم لواء اســـــــــــــكندرون ل��كيا، كما تجاهلت حجم 

إ�� نحو ثالثة مليارات دوالر، وألن سور�ة جار  -عند بدء ا�حوادث-التبادل االقتصادي املتنامي الذي وصل 

يميـة، وال ينب�� للســـــــــــــيـاســـــــــــــة ال��كيـة ا�جـديـدة أن تتب�ى موقف ا�حيـاد تجـاه مـا مهّم، ودولـة ذات أهميـة إقل

 عن خوفها من �شــــــــــــكيل 
ً

يجري ف��ا، و�خوف تركيا من ا�ع�اس تدهور األوضــــــــــــاع األمنية ع�� أم��ا، فضــــــــــــال

أكراد شــــما�� ســــور�ة مناطق حكم ذا�ي، قررت امل�ــــ�ي �� تثبيت موقفها من القضــــية الســــور�ة، كجزء من 

ا،  دور تركيا اإلقلي�ي الواسـع، كما قررت االسـتفادة من مجالها ا�حيوي اإلقلي�ي واإلسـالمي واآلسـيوي أيضـً

واســـــتغالل املوقع ا�جديد؛ لتحســـــ�ن شـــــروط التفاوض مع أورو�ا من جهة، وتقو�ة موقعها �� حلف شـــــمال 

ن دعم ا�حراك األطل�ـــــــــــــ�ي من جهـــة أخرى، وكـــذلـــك، أخ�ً�ا، ملواجهـــة األطمـــاع اإلقليميـــة اإليرانيـــة، ب�ون أ

 مع إيران. -غ�� املباشرة-الشع�ي السوري، هو الوجھ اآلخر للمواجهة 

 

 تبّدى الدور ال���ي �� ثالثة اتجاهات: 
ً

، تبّ�ي املعارضــــــة الســــــور�ة، ودعمها ســــــياســــــًيا، واســــــتضــــــاف��ا، أوال

ية أك�� من ، اســـــــــــــتقبال ورعاوثانًياوتقديم التســـــــــــــهيالت، والســـــــــــــماح لها �عقد مؤتمرات ولقاءات �� مد��ا، 

مليون�ن ونصـــف املليون من الالجئ�ن الســـور��ن، ومحاول��ا إقناع ا�جتمع الدو�� بإقامة مناطق آمنة داخل 

ااألرا�ـــــ�ي الســـــور�ة؛ إليوا��م، 
ً
، محاولة إقناع االتحاد األورو�ي، واإلدارة األم��كية، بتصـــــليب املواقف وثالث

 ام بمختلف الوسائل واألساليب.تجاه املسألة السور�ة، وتحر�ضهما للضغط ع�� النظ
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 بــــــالــــــدعم األم���ي واألورو�ي املــــــأمول، بــــــل ع�� العكس، يمكن القول: إن 
َ
لكن ا�جهــــــد ال���ي لم يحظ

الواليات املتحدة خذلت حليفها الشــرق أوســطي، ورفضــت إقامة مناطق آمنة داخل ســور�ة، وتحالفت مع 

باالنضـــــــــمام إ�� االتحاد أكراد ســـــــــور�ة املناوئ�ن ألنقرة، كما رفض األورو�يون تقديم تنازالت لها �� ما يتعلق 

األورو�ي، ولم ُيبِد الناتو كب�� اهتمام بدعم تركيا، �عد حادثة إســـــــــــــقاط الطائرة الروســـــــــــــية، بل وّجھ إل��ا 

اللوم، وطال��ا بحّل املشـــــ�لة ودًيا، وكذلك امتّد اإلرهاب إ�� تركيا، ع�� ســـــلســـــلة عمليات انتحار�ة، �ســـــببت 

-التداعيات إ�� وضع تركيا �� حالة من العزلة النسبية، و�رزت ��زات سياسية وقلق شع�ي، وأّدت �ل هذه 

براغمــــاتيــــة واقعيــــة رغبــــة لــــدى القيــــادة ال��كيــــة بفــــّك هــــذه العزلــــة، ع�� مراجعــــة  -خالل الســـــــــــــنــــة األخ��ة

ال���ي فحســـــــــــب، بل تطال الكث�� من -ال تقتصـــــــــــر ع�� امللف الرو�ـــــــــــ�يســـــــــــياســـــــــــت�ن الداخلية وا�خارجية، لل

 ي �عا�ي م��ا تركيا.امللفات اإلش�الية ال�

 

 سا�ًعا: االحتماالت املقبلة

دان لسياسة خارجية  قال مسؤولون أتراك إن ا�خطوت�ن ال��كيت�ن (التصا�ح مع روسيا وإسرائيل)، تمّهِ

تركية جديدة، لكن أحًدا م��م لم �ســـــــتطع ا�جزم بماهية وطبيعة هذه الســـــــياســـــــة ا�جديدة، أو ر�ما لم ُيرد 

لتوقيت، كما راح السور�ون، ع�� املستوى السيا��ي والشع�ي، ع�� طر�� املعارضة أن ُيف�ح ع��ا �� هذا ا

 والنظام، ُيفّسرون ا�خطوة ال��كية، �ٌل وفق رغباتھ أو أمنياتھ.

 

ق باملوقف من القضـــــــــــــية الســـــــــــــور�ة عموًما، تتعّدد الســـــــــــــينار�وهات حول األســـــــــــــباب والتأث��ات 
ّ
وما يتعل

ا، تماًما كما تتداخل ال���ي، ك-املرتقبة للتقارب الرو�ــــــــ�ي ما تتداخل هذه الســــــــينار�وهات مع �عضــــــــها �عضــــــــً

�عقديات القضـــــــــــية الســـــــــــور�ة ذا��ا، و�العموم، يمكن وضـــــــــــع عّدة احتماالت مســـــــــــتقاة من الواقع�ن ال���ي 

 والرو��ي، ومن تطور ا�حوادث، أهمها:

 

ــــــــ 1 ، بمراجعة لسياس��ا ا�خارجيةا�ع�اًسا لرغبة تركية �� القيام أن ت�ون ا�خطوة ال��كية، بالفعل،  ـ

وإعادة ترتيب العالقات مع دول ا�جوار، ع�� املســتو��ن: اإلقلي�ي والدو��، و�مكن عّدها تجســيًدا لســياســة 

إ��اء املشـــــــــــــكالت ال�ي واجه��ا تركيا خالل الســـــــــــــنوات ا�خمس األخ��ة تحديًدا، وألن هذه التغي��ات تحكمها 

واألمنية؛ فإ��ا ســـــت�ون، ع�� ما يبدو، بطيئة جًدا؛ لتعقيدات مصـــــا�ح تركيا االقتصـــــادية وا�جيوســـــياســـــية 

 األوضاع وا�حسابات الدقيقة ألي خطوة جديدة �� منطقة، �شو��ا عدم االستقرار.

، فاالقتصـــاد حاجة اقتصـــادية ُم�ّحة ملوســـكو وأنقرةكذلك يمكن النظر إ�� هذه ا�خطوة ع�� أ��ا  ــــــــــــــــ 2

مالي�ن ســــــــــــائح رو�ــــــــــــ�ي خســــــــــــر��م،  4��كيا تر�د اســــــــــــتعادة نحو يحكم الســــــــــــياســــــــــــة �� الكث�� من ا�حاالت، ف

واســـــــــتئناف صـــــــــادرا��ا الســـــــــلعية لروســـــــــيا، وكذلك اســـــــــ��جاع تجارة ال��انز�ت املارة بأراضـــــــــ��ا، واملتجهة إ�� 

روســــــــيا، وال�ي فقدت معظمها، كما أ��ا �� حاجة إ�� الغاز الرو�ــــــــ�ي �ســــــــعره التفضــــــــي�� (تركيا �� ثا�ي أك�� 
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 20ي�� الرو��ي �عد أملانيا)، و�� حاجة إ�� روسيا؛ ملواصلة بناء محط��ا النوو�ة (�لف��ا مستورد للغاز الطب

ـــــــــــــــــــ  مليار دوالر ســـــــنوً�ا، أما  35مليار دوالر)، و�شـــــــ�� �عض التقديرات إ�� أن األضـــــــرار االقتصـــــــادية تقارب الـ

ب الغاز إ�� أورو�ا روســــــيا، ف��يد حصــــــ��ا من الســــــوق ال��كية للغاز، كما ترغب �� إحياء مشــــــروع خط أنابي

ع�� تركيا، وا�حصـــــــــــول ع�� فرص تنفيذه، وتر�د إعادة أســـــــــــعار ا�خضـــــــــــروات والفاكهة إ�� ســـــــــــابق عهدها، 

واســــــتئناف اســــــت��اد مواد أولية، وقطع غيار لصــــــناعة الســــــيارات الروســــــية ال�ي تأ�ي من األســــــواق ال��كية، 

 وترغب �� إ�عاش سوق العقارات واملقاوالت، بدعٍم من تركيا.

 

ـــــــــــــــ 3 رغبة تركية �� ال��اجع عن معادا��ا من ناحية أخرى، يرى مؤ�دو النظام الســـوري �� هذا التقارب  ـ

ســـّرب �عض وســـائل اإلعالم أخباًرا عن وســـاطة جزائر�ة ��ذا الشـــأن (لم ينفها األتراك للنظام الســـوري
ُ
، و�

املوقف ال���ي من النظــام  أو النظــام الســـــــــــــوري ح�ى اآلن)، لكن هــذا االحتمــال يبــدو مســـــــــــــتبعــًدا، ألن �غّ��

الســـــــــــــعودية،  -الســـــــــــــوري، قد ي�ون لھ ثمن باهظ ســـــــــــــتدفعھ تركيا، وهو كفيل بتخر�ب العالقات ال��كية 

ا، أك�� كث�ً�ا -وال��كيــة ا ودوليــً ا وإقليميــً األورو�يــة، وســـــــــــــت�ون مخــاطر تحوٍل من هــذا النوع ع�� تركيــا، داخليــً

لت��ير هذه -إ�� مجار��ا مع النظام الســـــــــــــوري، كما ال يكفي مما يمكن أن �ســـــــــــــتفيده تركيا من إعادة املياه 

 القاسم املش��ك ب�ن تركيا والنظام، واملتمثل بموقف��ما الرافض للفدرالية الكردية. -ا�خطوة

 

؛ فهناك من يقول: إن تجسيد لتباعد رو��ي ــــــــــ إيرا�يكذلك ُ�عتقد أن التقارب الرو��ي ــــــــــ ال���ي هو  ــــــــــ 4

�� كّفة م��ان، وعالق��ا مع تركيا �� الكّفة األخرى، تصــعد األو�� ف��بط الثانية، وقد عالقة روســيا مع إيران 

ن عالقات تركيا مع �ل من الســـــــعودية وقطر واإلمارات، ورفع التنســـــــيق معها إ��  ُ�عّزز هذا االحتمال تحســـــــّ

لهيمنة اإليرا�ي �� التصــــدي ملشــــروع ا -جميًعا-مســــتو�اٍت عدة، بما ف��ا املســــتوى العســــكري، بما �ســــاعدها 

ا وجود رغبة تركية وروســـية �� إعادة صـــوغ منظومة التحالفات �� املنطقة، بما ُيف�ـــ�ي  ع�� املنطقة، وأيضـــً

ا، و�� العراق وغ��ها ع��  إ�� شــــر�اء جدد، قادر�ن ع�� تحقيق أســــس عملية ســــياســــية �� ســــور�ة خصــــوصــــً

خرج ��ا وزراء خارجية روسيا وإيران وسور�ة  النتائج الهز�لة ال�ي -كذلك-وجھ العموم، �عزز هذا االحتمال 

دت تركيا -من اجتماعهم �� طهران، قبل ثالثة أسابيع من إعالن عودة العالقات الروسية
ّ

ال��كية؛ حيث أك

أ��ا لن تتعاون مع إيران إال جزئًيا �� امللف الســـــــــــــوري، وميدانًيا لم تحاول روســـــــــــــيا أن تقّدم �غطية وحماية 

 وميليشيا��ا �� ر�ف حلب ا�جنو�ي؛ ما �سبب بحدوث خسائر كب��ة.جّو�ة ملقات�� إيران 

 

ا: استحقاقات أمام السور��ن
ً
 ثامن

شــــــ�� جميع االحتماالت الســــــابقة إ�� وجود رغبات تركية وروســــــية �� التقارب والتال��، وتتقاطع �� هذا 
ُ
�

خالل -التقارب مصـــــــا�حهما االقتصـــــــادية والســـــــياســـــــية واالســـــــ��اتيجية، و�� الغالب األعم، ســـــــتســـــــ�� تركيا 

اقعية، وســـــ��كز ع�� محار�ة براغماتية وو أك�� إ�� التعامل مع ا�حقائق ع�� األرض، �شـــــ�ل  -املرحلة املقبلة
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تنظيم الدولة اإلسالمية استخبارً�ا وعسكرً�ا، وستتعاون مع روسيا �� هذا اإلطار، كما ستضع اس��اتيجية 

ق مع موســــــ�و �� هذا الشــــــأن؛ للوصــــــول إ�� غايا��ا، من  جديدة؛ للتعامل مع ملف أكراد ســــــور�ة، وســــــُتنســــــّ

ضطّر إ�� مواجهة األكراد السور��ن عس
ُ
كرً�ا، كما ستس�� روسيا لتقر�ب تركيا م��ا، من دون أن دون أن ت

رغم ف��ا تركيا ع�� �غي�� موقفها من النظام الســــوري، والقضــــية الســــور�ة 
ُ
يصــــل التقارب إ�� الدرجة ال�ي ت

عموًما، وهذا يتطلب من املعارضــة الســور�ة االســتعداد لالحتماالت املقبلة، �أن ت�ون بدورها براغماتية �� 

 هذا التقارب، و�مكن أن تركز ع��: �عاملها مع

 

ــــــــــــ أن ي�ون لها موقف وا�ح متجا�س مرن وواق��، ووضع ا�خطط الضرور�ة؛ إلبقاء تحالفها مع تركيا  ـ

 تحالًفا اس��اتيجًيا، ينظر إ�� املستقبل أك�� مما ينظر إ�� ا�حاضر.

ـــــــــــــــــ إعادة تقو�م ائتالف قوى الثورة واملعارضـــــة الســـــور�ة، والهيئة العليا للم فاوضـــــات، إلقناع تركيا بأن ـ

.
ً

 رها��ا ع�� املعارضة السور�ة ليس رهاًنا فاشال

ــــــــــــــــــــــ االنفتاح ع�� التعامل مع مشــــــــــروع التقارب ال���ي الرو�ــــــــــ�ي، وعدم مقاطعة روســــــــــيا �شــــــــــ�ل مجا�ي -ـ

ا-وقط��، بل التقارب معها  حة بمطالب الثورة الســـــــــــور�ة الوا�ـــــــــــحة، ومحاولة التخلص من  -أيضـــــــــــً
ّ

ُمســـــــــــ�

والفســاد وقصــر النظر) ال�ي وصــلت إل��ا الكث�� من مؤســســات املعارضــة الســور�ة، خاصــة  حاالت (الفشــل

 تلك ال�ي تتخذ من تركيا مقًرا لها.

ة واحدة، واالنفتاح سياسًيا ع�� 
ّ
ــــــ تجاوز أخطاء املا��ي، وعدم وضع �ل بيض املعارضة السور�ة �� سل

قّرب السور��ن من ا
ُ
 �حصول ع�� حقوقهم الوطنية املشروعة.جميع السالل األخرى، ال�ي يمكن أن ت

ـــــــ استمرار عدم الثقة بروسيا أو الواليات املتحدة، إال وفق ما تحصل عليھ املعارضة من نتائج ملموسة  ـ

 �� مص�حة الثورة.

ــــــــــــــ اســتغالل املعارضــة الســور�ة هذا التقارب؛ لتفعيل عملية وقف إطالق النار، برعاية روســية أم��كية -ـ

 مش��كة.

املشـــــــــــــكالت القـانونيـة واإلدار�ـة ال�ي �عـا�ي م��ـا الســـــــــــــور�ون املقيمون �� تركيـا؛ تخفيف  ــــــــــــــــــــــــــ العمـل ع��

 للتخفيف عن �اهل السياسة ال��كية، ح�ى ال يؤثر الضغط البشري واالجتما�� ع�� القرار ال���ي.

 

و�انتظار أن تتب�ن الصــــــورة �شــــــ�ل أفضــــــل، وأك�� وضــــــوًحا، �� األســــــابيع القليلة املقبلة، تقع ع�� عاتق 

الســــور�ة مســــؤولية تفكيك املتغ��ات ا�جديدة �� الســــياســــة ال��كية والروســــية، والوقوف مع أي املعارضــــة 

مية م��ا والدولية، فرضــــيات �عزز من فرص انتصــــار قضــــي��م، واإلصــــرار ع�� رفض جميع املشــــاريع، اإلقلي

علنة واملعروفة.
ُ
 ال�ي ال تخدم الثورة السور�ة، وأهدافها األساسية امل
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