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من الواضح كيف يمكن للقوى اخلارجية أن
متارس املزيد من الضغوط عىل النظام السوري.
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ملـخ�ص
اندلعت الثورة السورية قبل عامني ،ومل تظهر يف األفق
أي بادرة أمل بقرب هنايتها .وبينام يضيق اخلناق عىل
املعارضة ،يواصل نظام األسد استخدام كل األوراق
الدبلوماسية والسياسية واألمنية التي تراكمت لديه
عىل مدى العقود العديدة املاضية .كام حياول يف كثري
من األحيان ،االستفادة من املصالح الدولية املتشابكة
للدول الكربى يف سوريا .وبرغم االنفجار الذي
أودى بحياة مسؤولني أمنيني رفيعي املستوى من
نظام األسد يف شهر يوليو  ،2012مل تستطع املعارضة
إسقاط النظام حتى اآلن .كام أن حادث إسقاط
املقاتلة الرتكية (إف ،)-4ساعد عىل زيادة حتركات
حزب العامل الكردستاين عرب احلدود ،كذلك أدى
تدفق الالجئني والعنف يف الدول املجاورة ،الرتفاع
وترية العنف ومل تتمكن أنشطة اجلامعات املتطرفة
من إحداث تغيري يذكر يف حتركات املجتمع الدويل.
ورغم ارتفاع األصوات الداعية الختاذ إجراءات
دولية وإقليمية أحيانا ،إال أنه ال توجد أي قيادة دولية
واضحة أو توافق يف اآلراء بشأن كيفية التعامل مع
األزمة يف سوريا .فبعد أن وقفت تركيا بكل وضوح
بجانب الشعوب وساندهتا ضد األنظمة االستبدادية
خالل الربيع العريب وبعد موقفها الرصيح ضد
األسد ،ينتظر من تركيا اآلن «القيام بيشء ما» .لكن
يف الوقت احلايل ،من الواضح أن تركيا لن تقوم باختاذ
أية إجراءات أحادية اجلانب لوضع حد للرصاع
الدائر ،مع أهنا ال تزال صاحبة املصلحة يف انتهاء
األزمة ،وتسعى إىل وضع حد رسيع للرصاع بدعم
املعارضة بكل ما يف وسعها.
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يف الوقت الراهن ،ال يزال املجتمع الدويل العنف هناك .ومع ذلك ،جتنبت تركيا القيام
منقسام حول سوريا ،وال توجد أية دولة قادرة بأي عمل عسكري بمفردها .لكن يف أعقاب
أو مستعدة لقيادة حتالف أو ائتالف إلسقاط حادث إسقاط املقاتلة الرتكية إف ،-4أعلنت
نظام األسد .لذلك ،فاملعارضة السورية ،ما تركيا أهنا ستتعامل مع أي عمل عسكري عرب
زالت تفتقر إىل القدرة عىل زعزعة استقرار احلدود باعتباره عمال عدوانيا ،وأوضحت
النظام بشكل جدي ،وذلك رغم زيادة تدفق أهنا لن تتهاون أو تتسامح يف الرد عىل أي
األسلحة التي حتصل عليها .إن عملية إسقاط حادثة أخرى يف املستقبل .اآلن تدعو تركيا
نظام عمره  40عاما ،بجهازه األمني املعقد إىل إنشاء مناطق آمنة (ومنطقة حظر جوي)
والدعم الدويل الذي يتلقاه ،يزيد من تعقيد داخل األرايض السورية للحد من تدفق أعداد
املصالح املتضاربة للقوى اإلقليمية والعاملية .الالجئني القادمني إىل تركيا .لكن ال توجد
كام يشري العديد من املحللني ،فإنه ال تبدو رغبة دولية يف القيام بمثل هذه املهمة ،خاصة
هناك أي خيارات تدعو إىل التفاؤل جتاه إهناء أن أي انخراط يف رصاع بالرشق األوسط يعيق
االزمة يف سوريا وحتى أفضل سيناريوهات الواليات املتحدة عن اختاذ موقف استباقي يف
إسقاط النظام تشري إىل تكبد تكاليف برشية سوريا .وقد أعلن الرئيس االمريكي أوباما أن
ومادية فادحة.
استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية
خط أمحر ،ومن املرجح أن النظام
في الوقت الراهن ،ال يزال المجتمع الدولي منق�سما
السوري سيكون حريصا عىل عدم
حول �سوريا ،وال  توجد �أية دولة قادرة �أو م�ستعدة
إثارة التدخل اخلارجي .عموما،
لقيادة تحالف �أو ائتالف لإ�سقاط نظام الأ�سد.
الواليات املتحدة تتعاون مع تركيا
بال شك ،إن إقناع روسيا وإيران بإعادة يف دعم املعارضة ،من خالل تقديم «مساعدات
النظر يف دعمهام للنظام السوري أمر بالغ إنسانية» ،لكن هناك مؤرشات قوية عىل أن هذا
االمهية ،بالنسبة ألي نوع من اجلهود الدولية الدعم قد يذهب إىل مدى أبعد.
التي يمكن أن تؤثر يف األحداث اجلارية
بسوريا ،لصالح املعارضة .ومع ذلك ،فإن
احتامل حدوث مثل هذا السيناريو ضئيل ،ال
سيام بعد تعنت مواقف تلك البالد يف ظل غياب
أية رغبة دولية قوية بالتدخل يف سوريا .لقد دعا
بعض املحللني تركيا أن تتدخل بمفردها ،وربام
أن تقوم بعمل عسكري للمساعدة عىل إهناء
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من أجل حتديد اإلجراءات املحتملة التي
ربام ترغب تركيا يف اختاذها أو عىل استعداد
الختاذها يف سوريا ،نحن بحاجة إىل حتليل
مسار العالقات الثنائية هلذه الدول ،خاصة
يف العقد املايض .فبينام كان صناع السياسات
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الرتكية متشككون وغري واثقني يف النظام
السوري يف التسعينيات من القرن املايض،
إال أنه عىل مدار العقد املايض تغريت سياسة
تركيا جتاه سوريا بشكل كبري .اليوم ،من حيث
العالقات احلكومية ،عدنا إىل نقطة الصفر .مع
ذلك ،فإن هناك اختالف جوهري :ذلك أن
لرتكيا نصيب يف ما حيدث داخليا يف املشهد
السيايس السوري ،ومل يكن هذا هو احلال قبل
عقد من الزمن.
حتسنت العالقات الرتكية السورية بشكل
كبري يف عهد حكومة حزب العدالة والتنمية،
وخاصة يف النصف الثاين من العقد املايض.
يف التسعينيات اتسمت السياسة الرتكية جتاه
سوريا ،بالتهديد األمني الذي متثل يف الدعم
السوري حلزب العامل الكردستاين ،والتي أدت
إىل االقرتاب من حافة احلرب بأواخر تسعينات
القرن املايض .وقد كان قرار طرد زعيم حزب
العامل الكردستاين عبد اهلل أوجالن يف 1998
من دمشق بمثابة نقطة حتول يف العالقات
الثنائية ،كام أسفرت الضغوط التي مارستها
أنقرة عىل دمشق عن نتائج ملموسة من حيث
التعاون األمني .نتيجة لذلك ،فإنه عىل مدار
العقد املايض ،تعمقت العالقات الرتكية
السورية يف إطار اسرتتيجية «تصفري املشكالت
مع اجلريان».

كانت العالقات اجليدة مع سوريا هي
السمة املميزة لسياسة اجلوار الرتكية جتاه منطقة
الرشق األوسط .ومل حتسن تركيا من عالقاهتا
السياسية واالقتصادية مع سوريا فحسب،

ولكن عملت أيضا عىل إهناء عزلة سوريا عىل
الساحة الدولية من خالل اتفاق سالم مع
إرسائيل .وظهرت تركيا بمظهر الوسيط النزيه
يف املنطقة .كام سعت تركيا إىل تعزيز مصاحلها
اإلقليمية من خالل التكامل االقتصادي
والسيايس من جهة ،والتعاون األمني من
جهة أخرى .وعندما اندلعت االحتجاجات
األوىل ضد نظام األسد يف سوريا ،تدخلت
تركيا برسعة وحاولت إقناع األسد بتنفيذ
إصالحات من شأهنا أن تؤدي إىل نظام حكم
تعددي وديمقراطي يف هناية املطاف .لكن
خيب نظام األسد آمال احلكومة الرتكية بعد أن
رفض أن تسري البالد يف مسار سلمي وبعد شنه
احلمله الوحشية ضد املتظاهرين السلميني.

وبعد أن اتضح أن النظام السوري لن
يستجيب بشكل بناء للنصيحة الرتكية ،وأرص
عىل استخدام القوة املفرطة ضد مواطنيه،
اختذت تركيا موقفا صارما ضد األسد،
واستضافت بكل عالنية املعارضة السورية يف
أغسطس  .2011واعترب تغري املوقف الرتكي
جتاه األسد متأخرا ،ومبكر يف نفس الوقت.
فقد رأى الليرباليون أن تركيا اختذت مواقف
ضد نظام األسد بعد فوات األوان ،يف حني
رأى «الواقعيون» أن تركيا كان جيب عليها
ترك الباب مفتوحا ملواصلة املفاوضات مع
النظام .عىل أية حال ،أظهرت تعامالت تركيا
مع نظام األسد منذ أوائل العقد املايض أن نظام
األسد عاجز عن إجراء أية إصالحات أو حتى
التوصل إىل حل عن طريق التفاوض.

خر يف 2012
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عالوة عىل ذلك ،أثبت النظام السوري أنه
ليس عاجزا فقط عن إجراء إصالحات ،بل
انه عازم ومصمم أيضا عىل تدمري البالد قبل
تسليمها إىل األغلبية .لقد دمر نظام األسد املدن
الكربى مثل محص بحجة حماربة «اإلرهابيني».
يف الواقع ،هيدف النظام السوري إىل ترك بنية
مفككة للقوى السياسية القادمة ،وذلك بعد أن
تتمكن املعارضة من إسقاط النظام يف دمشق.
لقد عملت تركيا عىل حتسني العالقات عىل
اعتبارها صاحب مصلحة يف استقرار سوريا
يف املستقبل ،عند انتهاء االزمة السورية .لكن
لألسف جهودها مل تكن كافية لتغيري رغبة
نظام األسد يف رؤية الفوىض ،بدال من تسليم
السلطة إىل حكومة انتقالية يف دمشق .اليوم،
تعمل تركيا عىل تغيري النظام يف سوريا ،ويعترب
هذا من أهم وأخطر التحديات التي تواجه
السياسة اخلارجية عىل مدى العقود العديدة
املاضية.

التحدي الأكبر في الربيع العربي
لتركيا

اصبحت سوريا نقطة حمورية يف إعادة
تعريف تركيا الناجح لسياسة اجلوار جتاه
الرشق األوسط .واستنادا إىل عالقاهتا الطيبة،
كانت تركيا قادرة عىل وضع نفسها عىل
«املسار الصائب يف التاريخ» عندما بزغ الربيع
العريب .يف الواقع ،يعترب سجل األداء الرتكي
جتاه الربيع العريب جيدا ومثريا لإلعجاب،
ويتجيل ذلك بوضوح يف استطالعات الرأي
املختلفة عن تركيا وعن القيادة الرتكية يف
56

الدول العربية .ويرجع هذا اإلعجاب إىل متيز
تركيا من حيث مستوى النضج الديمقراطي،
والنجاح االقتصادي ،ومكانتها اإلقليمية .لقد
عزز وقوف تركيا مع الشعوب ضد األنظمة
االستبدادية من هذه النظرة اإلجيابية بجميع
أنحاء املنطقة؛ لقد أيدت تركيا الثورة التونسية،
كام كان رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب
أردوغان أول زعيم يدعو الرئيس املرصي
حسني مبارك إىل التنحي .يف الوقت نفسه،
رفضت تركيا االعتامد عىل النهج النمطي
يف التعامل مع االنتفاضات ،وحافظت عىل
قنوات االتصال مع القيادات السلطوية .مع
ذلك ،مل تؤيد تركيا األوضاع االستبدادية ،بل
عىل العكس متاما ،دعت إىل اجراء تغيريات
وإصالحات ،ودعت إىل االستجابة ملطالب
الشعوب املرشوعة ،وهو ما جعل من تركيا
«الفائز األكرب» من الربيع العريب(((.

املفارقة أنه خالل العقد املايض كانت
سوريا متثل عامال رئيسا يف انفتاح تركيا عىل
الرشق األوسط ،أما اآلن فيشكل نظام األسد
يف سوريا حتديا كبريا بالنسبة لرتكيا .جاء رد فعل
تركيا بشكل رسيع عىل االضطرابات يف سوريا
من خالل تقديم املساعدة لنظام األسد بشأن
إجراء اإلصالحات السياسية الالزمة .ويف
تقدير تركيا ،كان لدى األسد متسع من الوقت

((( وجد استطالع جامعة ماريالند السنوي لعام  2011أن الرأي
العام العربي ينظر إلى تركيا على انها تلعب "دورا بناءا للغاية"
في االنتفاضات العربية –  14مارس  .2012انظر:

http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/
_ r e p o r t s / 2 0 11 / 11 2 1 _ a r a b _ p u b l i c _ o p i n i o n
telhami/1121_arab_public_opinion.pdf.
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للميض يف مسار اإلصالح ،وعقد االنتخابات،
وربام ظهوره بمظهر زعيم منتخب ووضع
البالد عىل طريق الديمقراطية .وقد أوضحت
تركيا لألسد أنه يقود البالد نحو الفوىض ،إذا
مل ينجح يف تنفيذ تغيريات ذات مغزى؛ لكن
لألسف الشديد أضاع األسد فرصة كبرية عىل
مسار االنتقال السلمي .واألكثر مأساوية أن
النظام السوري رأى اخلروج من االضطرابات
هو املواجهة .ورأى النظام أنه إذا استطاع
سحق املعارضة («اإلرهابيني» يف مفردات
النظام السوري) مبكرا ،فبإمكانه العودة
ملكانته السابقة .والواضح أن النظام السوري
اختار مسار يعتمد عىل توظيف آلته األمنية
املحلية ،واالعتامد عىل التحالفات الدولية يف
قمع املعارضة ونزع الرشعية عنها.

املايض ولكن احلال تبدل االن .فعندما رضبت
الصواريخ السورية املقاتلة الرتكية إف -4يف
يونيو  ،2012قامت تركيا بتدويل احلادث،
وأعلنت أهنا ستتعامل مع النشاط العسكري
السوري قرب احلدود الرتكية كعمل عدواين.
ومنذ ذلك احلني ،عملت تركيا عىل تعزيز
وجودها العسكري قرب احلدود مع االحتفاظ
بحقها يف الرد يف الوقت الذي ختتاره .ويف
أعقاب ذلك ،أصبح الدعم السوري حلزب
العامل الكردستاين يف شامل سوريا أكثر
وضوحا وانسحبت قوات النظام من مناطق
كثرية يف الشامل ،مما سمح للجامعات التابعة
حلزب العامل الكردستاين يف بسط سيطرهتا عىل
املدن الصغرية .واتضح أن حسابات تركيا من
أن عدم االستقرار يف سوريا ستكون له عواقب
أمنية خطرية للبلد كانت صحيحة .لقد أرض
قمع نظام األسد لالنتفاضة السورية بمصالح
تركيا األمنية واالقتصادية كام كان متوقعا.

تعرضت املصالح الرتكية يف سوريا خلطر
جدي ،بسبب عدم استجابة النظام السوري
للعرض الرتكي بشأن املساعدة يف جتنب
«الطريق الدموي» للخروج من
لقد �أو�ضحت تركيا للأ�سد �أنه يقود البالد نحو
الربيع العريب .بالطبع ،لدى تركيا
الفو�ضى� ،إذا لم ينجح في تنفيذ تغييرات ذات مغزى؛
مصلحة يف أن تظل سوريا مستقرة،
لكن للأ�سف ال�شديد �أ�ضاع الأ�سد فر�صة كبيرة على
ال سيام لتجنب املخاطر األمنية التي
م�سار االنتقال ال�سلمي.
تنتج عن تدفق الالجئني وزيادة
حتركات حزب العامل الكردستاين من داخل
بالرغم من كل شئ ،قطعت تركيا عىل نفسها
سوريا .كام ان جتارة تركيا مع الرشق األوسط عهدا بان تقف بجانب الشعب السوري ضد
خالل العقد املايض كانت متر عن طريق النظام حتى يصل إىل االستقرار والديمقراطية
سورية ،لكنها توقفت يف أعقاب االنتفاضة الشاملة .فرتكيا أوال وقبل كل يشء ،تريد
احلالية .لقد كانت التنمية االقتصادية عىل جتنب حرب أهلية طائفية ،تؤدي إىل «ثقب
جانبي احلدود حقيقة واقعة عىل مدى العقد أسود» يف الرشق األوسط هيدد االستقرار يف
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فرض السيطرة مرة أخرى .لذلك
اثناء الثورات العربية كانت تركيا حري�صة على
ينبغي لرتكيا أن تلعب دورا هاما
تجنب �أي عمل من �ش�أنه �أن يعر�ض  دورها الإيجابي
يف جهود إعادة إعامر سوريا ما بعد
و�صورتها لدى ال�شعوب العربية للخطر .في نف�س
األسد وهي عملية لن تكون قصرية
الوقت ،حافظت على وعدها في الوقوف بجانب
أو سلسة .وبينام تضطر تركيا إىل
ال�شعب ال�سوري.
مواجهة التهديدات األمنية النابعة
املنطقة برمتها .ونظرا لرفض نظام األسد أي
مقرتحات الهناء العنف -ناهيك عن رفضه من سوريا عىل املدى القصري ،اال انه جيب
التفاوض مع املعارضة– وعجز املجتمع الدويل عليها ان متتلك رؤية بشان مستقبل سوريا عىل
عن االتفاق حول إطار سلمي لنقل السلطة ،املدى البعيد.
ارتفعت األصوات الداعية إىل تسليح املعارضة
أو التدخل العسكري اخلارجي .لكن حاليا،
تركز تركيا عىل تقديم املساعدات اإلنسانية
للمدنيني داخل سورية ،وبنفس الوقت تدعو
املجتمع الدويل إلقامة مناطق آمنة داخل
البالد .ونظرا ألن أعداد الالجئني ختطت 80
الف الجئ ،فقد أبلغت تركيا األمم املتحدة
بأهنا لن تكون قادرة عىل استيعاب الالجئني
إذا جتاوز عددهم مائة الف الجئ .ال جدال
يف أن سوريا تعترب املثال األكثر نجاحا للقوة
الناعمة الرتكية يف الرشق األوسط ،لكنها يف
واقع األمر ربام جترب تركيا عىل استخدام قوهتا
اخلشنة أيضا .وهذا قد يكون ردا عىل أي
استفزاز سوري أو بناءا عىل اتفاق دويل بشان
مبادرة عسكرية برغم ضآلة الفرص .لقد
كان انفتاح تركيا عىل الرشق األوسط ناجحا
بشكل عام ،لكن من السذاجة توقع أن ال
يكون للثورات العربية تأثري مبارش عىل مكانة
تركيا يف املنطقة .املخاطر كبرية يف سوريا ،لكن
النظام يف موقف اخلارس ،ولن يكون قادرا عىل
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التدخل التركي؟

اثناء الثورات العربية كانت تركيا حريصة
عىل جتنب أي عمل من شأنه أن يعرض دورها
اإلجيايب وصورهتا لدى الشعوب العربية
للخطر .يف نفس الوقت ،حافظت عىل وعدها
يف الوقوف بجانب الشعب السوري .فدعت
األسد إىل التنحي ،واستضافت املعارضة
السورية علنا ،ودعت النظام إىل وضع حد
للعنف الدائر .هناك أيضا دالئل قوية عىل أن
تركيا ربام تساعد املعارضة يف احلصول عىل
األسلحة .ومع ذلك ،استنادا إىل الدروس
املستفادة من العراق ،ظلت تركيا تنتقد التدخل
العسكري اخلارجي .يف الوقت نفسه ،اكدت
تركيا مرارا وتكرارا أهنا لن تبقى صامتة يف
وجه عنف النظام .ففي منتصف مارس ،أعلن
رئيس الوزراء أردوغان أن من بني اخليارات
التي ينبغي أن ياخذها حلف شامل األطليس
واحللفاء بعني االعتبار «منطقة آمنة» و«منطقة
عازلة» .ونظرا ملعارضتها التدخل ،فضال
عن غياب الدعم املحيل ،اعتمدت تركيا هنج
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التدويل واألممية يف التعامل مع األزمة وقامت
بدعم املعارضة .وكجار يسعى إىل تغيري النظام
يف سوريا ،حتاول تركيا ان تستقرئ هناية األزمة
ونتائجها من خالل تقديم الدعم للمعارضة
وممارسة الضغوط الدولية.

أشارت عدة تقارير إىل أن تركيا يمكن أن
تغض الطرف عن تدفق األسلحة إىل املعارضة.
لكن من الصعب تأكيد صحة هذه التقارير،
فليست هناك سوق سوداء لألسلحة يف تركيا،
والدولة الرتكية هي وحدها فقط من يمكن أن
يوفر األسلحة إذا أرادت أن تفعل ذلك .من
املحتمل أن دول اخلليج ،خصوصا ،يشاركون
يف تقديم بعض االموال واألسلحة اخلفيفة إىل
املعارضة ،ال سيام عن طريق شامل لبنان .فقد
ازدادت اآللة العسكرية عىل األرض بشكل
كبري ،وارتفعت األصوات الداعية لتسليح
املعارضة.
ناهيك عن أن تردد تركيا يف املوافقة عىل
تسليح املعارضة ،ينبع من خوفها من حدوث
حرب أهلية طائفية متتد لفرتات طويلة ،وأن
تصبح سوريا ساحة قتال حلرب بالوكالة
اإلقليمية .فاألوضاع عىل األرض تدهورت،
وقد حتول تردد تركيا إىل تأييد كامل إلنشاء
«مناطق آمنة» بواسطةاألمم املتحدة أو بواسطة
أي حتالف دويل .وقد متت مناقشة أفكار كإقامة
«ممر إنساين» و«منطقة آمنة» و«منطقة عازلة»
و«منطقة حظر جوي» ،وحتى «منطقة خالية
من وسائل النقل» ،وربام تكون كلها حجر
األساس ألي تدخل عسكري مستقبيل .لكن

تركيا تفضل استنفاد مجيع الوسائل املتاحة مثل
املساعدات اإلنسانية ،وعزلة النظام الدولية،
ومتكني املعارضة سياسيا ودبلوماسيا .ومع
ذلك ،أثبتت هذه املبادرات اهنا غري كافية يف
النهاية ،لذلك فإن تركيا اآلن تؤيد اختاذ التدابري
األمنية الصارمة الالزمة ملنع وقوع املزيد من
العنف والتفكك املحتمل لسوريا.

خطط �إقليمية وح�سابات عالمية

تركيا ليست قادرة عىل العمل يف سوريا
بعيدا عن ميزان القوى اإلقليمي والعاملي
إقليميا ،تعد سوريا ساحة قتال
وحساباهتام.
ًّ
ألجندات طائفية؛ وعامليا ،تشعر القوى
الكربى بالقلق من عدم استمرار مصاحلها
االسرتاتيجية .هذه الديناميات ال تلتقي
بالرضورة مع بعضها البعض ،ونتيجة لذلك،
يتم سحب سوريا يف اجتاهات خمتلفة .تركيا
تواجه اآلن انتقادات باهنا تتبع أجندة سنية
«إقليمية» أو أجندة «إمربيالية» عاملية .لكن
أي مراقب خملص يري أن تركيا تؤيد املطالب
املرشوعة ألغلبية الشعب يف سوريا ،والذي
يتضمن جمموعات أخرى غري أهل السنة.
النظر إىل السياسة الرتكية باعتبارها أجندة
طائفية يتطلب وجود أدلة عىل أن تركيا تدعم
فقط أهل السنة يف سوريا .لكن نجد أنه عىل
العكس متاما ،طلبت تركيا بإرصار أن تتضمن
املعارضة السورية مجيع الفئات بام يف ذلك
العلويني واألكراد وغريهم عند اختاذ القرارات
اهلامة .عىل كل حال ،رغبة تركيا بمنع األنشطة
اإلرهابية عرب احلدود ،تدل عىل أن جهود
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وحتركات تركيا يف سوريا ال تسعى إلحياء
ماض امرباطوري قديم .لكن الواقع أن هناك
آثار أمنية خطرية بالنسبة لرتكيا مرتتبة عىل ما
حيدث يف سوريا.

رسم نظام األسد صورة لرتكيا وأهنا
حتاول«التدخل» يف الشؤون العربية بجدول
أعامل سني يمثل «العثامنيني اجلدد» .بالطبع
ربام تستفيد بعض احلكومات العربية من مثل
هذه الدعاية يف بقاء أنظمتها ،بعد ظهور الربيع
العريب ،وربام ُينظر إىل تركيا كقوة سنية رغم
كوهنا غري طائفية ودولة ديمقراطية .وبينام
ترفض تركيا أن تبني سياستها اخلارجية عىل
أولويات طائفية ،جتد من الصعب اإلفالت من
هتمة «األجندة السنية» يف بيئة تشهد توترات
طائفية كبرية .لذلك حذر وزير اخلارجية
الرتكي أمحد داود أوغلو طهران من إشعال
«حرب باردة طائفية» بالرشق االوسط .وبينام
ترى إيران ودول اخلليج أن الفوز باملعركة يف
سوريا يعود بالفائدة عىل أجنداهتم الطائفية،
نجد أن تركيا ترى الوضع السوري رصاعا بني
نظام األقلية القمعي وبني األغلبية املمضطهدة.
فمصالح تركيا تكمن يف ان تصبح سوريا دولة
ديمقراطية غري طائفية ،بينام مصالح اململكة
العربية السعودية وإيران تقوم عىل وجهات
نظر إقليمية وطائفية .ومؤخرا قام الوسيط
املرصي بعقد اجتامع رباعي عىل مستوى وزراء
اخلارجية لبحث أزمة سوريا بالقاهرة ،لتوفري
املناخ املالئم هلاتني الرؤيتني وللتوصل إىل
اتفاق حول سوريا بمرحلة ما بعد األسد ،لكن
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يبدو أن هذا االجتامع كان آخر اجلهود الدولية
التي باءت بالفشل.
عندما اختذت تركيا موقفا حازما ضد
األسد يف أغسطس  ،2011بدأ النظام السوري
يشن محلة مغرضة ضد تركيا بتهمة تنفيذ أجندة
العثامنيني اجلدد ،وأهنا ألعوبة يف يد الغرب.
بالطبع كان هلذه الدعاية تأثري سلبي إىل حد
ما ،إال ان تركيا استطاعت ردع النظام السوري
من تشتيت الدول العربية هبذا التصور اخلاطئ
الذي يضع «األتراك بمواجهة العرب».
انحازت سياسة تركيا جتاه سوريا اسرتاتيجيا
مع اجلامعة العربية ،ونادت بحل «إقليمي».
ومع ذلك تكمن املشكلة يف أن اجلامعة العربية
ال تلتزم ،بالرضورة ،بضامن مستقبل ديمقراطي
لسوريا .لكن يف املقام األول ،هتدف إىل احلد من
النفوذ اإليراين يف املنطقة .مع ذلك ،تبدو فائدة
انخراط تركيا يف حماولة حل األزمة السورية أن
اجلامعة العربية قامت بجهود نشطة وأيدت
انتقال السلطة يف سوريا ،كذلك ساعدت
تركيا عىل إنشاء جمموعة «أصدقاء سوريا»،
وهي جتمع لدول حتاول حل األزمة يف سوريا،
ومواصلة الضغط عىل النظام.

يف ظل الظروف احلالية ،يستمر تضارب
املصالح اإلقليمية بشأن سوريا .ترغب تركيا
واململكة العربية السعودية يف توقف النظام
السوري عن القمع الوحيش ،ولكل منهام
أسبابه اخلاصة .فاململكة العربية السعودية
ترغب يف انتصار السنة يف سوريا عىل نظام
األسد املدعوم من إيران .لكن األمر خيتلف
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بالنسبة لرتكيا ،فهي تؤيد املطالب املرشوعة
للشعب السوري ،ولدهيا رؤية مستقبلية
لسوريا الديمقراطية .السياسة اخلارجية
التارخيية لرتكيا تدل عىل أهنا ليست طائفية ،بل
أممية وديمقراطية .ومن غري املعقول أن تنتهج
تركيا سياسة طائفية ناجحة الهنا تفتقر إىل كل
من التجربة التارخيية والروابط األيديولوجية
للمجموعات الطائفية املختلفة يف سوريا.
يف املقابل ،نجد ان السعوديني هلم روابط
أيديولوجية مع بعض اجلامعات املتطرفة داخل
سوريا .من ناحية أخرى ،نجد ان إيران تعول
الكثري عىل استمرار نظام األسد .اململكة العربية
السعودية وإيران عىل استعداد لالستفادة من
هذه االشياء ،وكالمها حياول احلد من تأثري
ونفوذ االخر.

املبهمة النامجة عن الثورات العربية ،يفضلون
نظام األسد الضعيف غري املستقر بدال من
«حكم اإلسالميني» .وبرغم أن إلرسائيل
فوائد يف حتجيم النفوذ اإليراين بسوريا ،لكنها
ترى أيضا مستقبال قامتا يف سوريا بمرحلة ما
بعد األسد حيث إن اجلامعات اإلسالمية ربام
تأيت إىل سدة احلكم .بناء عىل ذلك ،مل تظهر
إرسائيل تأييدا حقيقيا إلسقاط نظام األسد،
ومل تلح عىل صناع السياسة األمريكيني الذين
ردعتهم جتربة احلرب عىل العراق .بالنسبة
إلرسائيل ،سوريا يف ظل األسد الضعيف
ال تزال األفضل؛ أي أفضل من سوريا حتت
حكم االخوان .ويف اآلونة األخرية ،أعربت
إرسائيل عن قلقها من األسلحة الكيميائية التي
بحوزة األسد .فأي خطوة غري حكيمة من قبل
النظام قد جتر بإرسائيل والواليات املتحدة إىل
احلرب .مع ذلك ،فاحتامل حدوث مثل ذلك
األمر ضئيل ،بعد جتربة غزو العراق وما تكبدته
الواليات املتحدة من خسائر ،لذلك لن تكون
راغبة يف قيادة التدخل العسكري الرامي لتغيري
النظام يف سوريا.

تعمل إيران تعمل جاهدة للحفاظ عىل
عالقاهتا املتينة بحزب اهلل يف لبنان ،الذي يعد
حليفها يف «جبهة املقاومة» ضد إرسائيل منذ
فرتة طويلة ،والقادر عىل مواصلة السياسات
اإلقليمية إليران ،بواسطة األسد أو بدونه .أما
حكومة املالكي يف العراق فتقبع حتت الضغوط
اإليرانية وتسمح بتدفق األسلحة بالن�سبة لإ�سرائيل� ،سوريا في ظل الأ�سد ال�ضعيف
من إيران إىل سوريا .كذلك شهدت ال تزال الأف�ضل؛ �أي �أف�ضل من �سوريا تحت حكم
لبنان واألردن قدر كبري من زعزعة االخوان .وفي الآونة الأخيرة� ،أعربت �إ�سرائيل عن
االستقرار.
قلقها من الأ�سلحة الكيميائية التي بحوزة الأ�سد.

أما إرسائيل فقد أيدت رسميا
سقوط نظام األسد ،إال أهنا ختيش من قدوم
حكومة إسالمية يف سوريا بعد سقوط األسد.
لكن الواضح أن االرسائيليني ،نظرا لألجواء

عامليا ،تدعم روسيا النظام السوري ،ضد
ما تعتربه محلة غربية بقيادة الواليات املتحدة
لالنقضاض عىل مصاحلها اإلقليمية .إذا سقط
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النظام السوري فقد تتعرض مصالح روسيا يف
البحر األبيض املتوسط للخطر بأقل تقدير .كام
تريد روسيا ان توقف ما تعتربه زحف جدول
أعامل غريب هادف لتغيري األنظمة ،حتى ال
تقرتب الثورات واالضطرابات من حدودها.
روسيا تساند األسد ،ليس بالرضورة ألهنا
تكن له الوالء ،لكن ألهنا تريد رفض ما تعتربه
مؤامرات غربية هتدف إىل تغيري االنظمة يف
دول صديقة لروسيا.

يف الواقع ،قد تكون روسيا عىل استعداد إلبرام
صفقة كربى مع الواليات املتحدة ،لكن الواليات
املتحدة ال ترى أية مصالح حيوية يف سورية حتى
تدخل يف مساومة مع روسيا .الواليات املتحدة
لدهيا مصلحة يف إقامة نظام ديمقراطي بمرحلة
ما بعد األسد ،وأيضا هلا مصلحة يف حتجيم النفوذ
اإليراين يف سوريا .مع ذلك ،فالواليات املتحدة
شديدة احلذر بشأن شن عملية عسكرية ،رغم
ارتفاع األصوات الداعية إىل التدخل العسكري
يف سوريا باآلونة األخرية ،ال سيام بعد جتارهبا يف
العراق وأفغانستان ،األمر الذي ال تريد تكراره.
من الواضح أن اسرتاتيجية الواليات املتحدة
مشاهبة لنهج تركيا ،ولكن حل األزمة السورية
تعترب مسألة ملحة بالنسبة لرتكيا ألهنا تواجه
ضغوطا؛ متمثلة يف الالجئني واإلرهاب عرب
احلدود .حتى بعد االنتخابات ،ستتجنب اإلدارة
األمريكية أي «مغامرة» يف الرشق األوسط.

خاتمة

نظرا لتضارب املصالح اإلقليمية والدولية،
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فاحلرب الطائفية طويلة األمد أو القمع املستمر
من قبل نظام األسد لقوى املعارضة ،سيالقي
قبوال من قبل بعض اجلهات الفاعلة اإلقليمية
األخرى ،وطبعا ال ينطبق ذلك عىل تركيا .حتى
االن ،لقد تضمنت اجلهود الرتكية اختاذ موقف
واضح ضد النظام السوري ،ودعم املعارضة،
واستضافة الالجئني ،واملساعدة عىل اقامة
حتالف دويل ،والعمل عىل تقديم املساعدات
اإلنسانية .إذا مل يقم حتالف دويل بدعم تلك
اجلهود ،سيكون من غري املرجح أن تستمر
تركيا بمفردها .الدعم الرتكي للمعارضة،
يوثق عالقات تركيا بقادة املستقبل يف سوريا،
ويف تقدير تركيا ،لن يكون األسد قادرا عىل
استعادة السيطرة مرة أخرى.
اجلهود الرتكية يف حد ذاهتا غري كافية
إلسقاط النظام .وبرغم كل العيوب احلالية
للمعارضة السورية الوليدة واملسلحة نسبيا،
إال اهنا جيب أن تكون من يوجه الرضبة القاضية
للنظام .عندئذ فقط يمكن أن يكون للجهود
الدولية والضغوط اخلارجية تأثري ظاهر.

انخراط تركيا واستثامراهتا اهلائلة يف
سورية خالل العقد املايض ،جعلت منها
صاحب مصلحة رئيس يف مستقبل سوريا
املستقرة .واآلن فإن التحدي الكبري بالنسبة
لرتكيا بعد الربيع العريب محاية املصالح األمنية
والوقوف بجانب ثورات الشعوب ،وجتنب
العمل العسكري أحادي اجلانب واالنجراف
إىل حرب أهلية طائفية ،وجتاوز التعقيدات
اإلقليمية والعاملية يف سورية.
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