81

عماد يوسف قدورة

*

تركيا ومسألة تدخلها العسكري
في الجوار

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العســكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تســتجيب
ً
أولوية لقراءتها الكلية
للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر ،وإما أن تعطي
فتقــدم مصالحها علــى ردود الفعل اآلن ّيــة ،وإما أن تحتفظ
للمشــهدين الداخلــي واإلقليمي
ّ
ودعم للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
تضامن
بوضــع من الغموض الــذي ينطوي على
ٍ
ٍ
ٍ
اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعــش" ،فــي وقــت ال تنخــرط فيــه فــي مواجهــات عســكرية
ولــكل مــن هــذه الخيــارات منافــع وتكاليف علــى المســتويين المحلــي واإلقليمي.
مباشــرة.
ٍ
تناقــش هذه الورقــة اإلطار الحاكم لمبدأ التدخل العســكري التركي ،وقيوده ،واإلســتراتيجية
والحد الفاصل الذي
الشــاملة التي تقترحها أنقرة تجاه ســورية ،وشــروط تدخلها العســكري،
ِّ
ّ
تتدخــل ،وذلك فــي ضوء التطــورات الكبيرة التي تشــهدها ســورية والعراق
يح ّتــم عليهــا أن
والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.
* باحث ومحرر أول يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
يف وقت يقف فيه تنظيم "داعش" عىل مشارف الحدود الرتكية ،تواجه
تركيا اليوم أخطر ٍ
تحد منذ عقود؛ فاملخاطر التي يشكلها مت ّدد التنظيم
وانتشاره مل تعد تقترص عىل ش ّن هجامت داخل أراضيها أو عىل
مصالحها اإلقليمية فحسب ،وإمنا قد تخلق مشاكل واضطرابات تهدد
استقرارها الداخيل أيضً ا .فقد تصاعدت نداءات املطالبة لها بالتدخل
يف سورية ،وبخاصة من األكراد ،إلنقاذ مدينة عني العرب – كوباين
وتقديم الدعم للمقاتلني املحارصين فيها ،كام اندلعت تظاهرات
واسعة احتجا ًجا عىل عدم استجابتها لهذه املطالب ،ووصلت إىل
حد اتهامها بعدم املباالة إزاء مصري املدينة .ومع أنها سمحت مؤخ ًرا
بدخول عدد من قوات البشمرغة الكردية إىل املدينة ،فقد استمرت
املطالبات بتدخلها ،وانتقلت هذه املطالبات إىل املستوى الدويل؛ إذ
ينظر التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد "داعش" باهتامم
شديد إىل املساعدة العسكرية العاجلة التي ميكن أن تقدمها تركيا.

وعىل الرغم من أ ّن موقف تركيا املتحفِّظ تجاه انتشار "داعش"
وسيطرته عىل ٍ
تغي بعد تحرير
أراض عراقية وسورية واسعة قد ّ
الرهائن األتراك الذين اختطفوا يف املوصل؛ إذ أعلنت وقوفها مع
التحالف مع تأكيدها عىل أهمية التعاون مع عنارص عىل األرض
بدلً من االقتصار عىل الرضبات الجوية ،فإ ّن سلوكها حتى اآلن
يشري إىل إرصارها عىل عدم الخضوع للضغوط ،وعدم الرغبة يف
االنخراط يف معركة من دون إسرتاتيجية متكاملة إزاء الوضع
اإلقليمي برمته ،ومن دون التزامات دولية ،وبخاصة من قبل حلف
شامل األطليس بوصفها عض ًوا فيه ،كام نبني الحقًا .فطوال السنوات
الثالث املاضية حرصت تركيا عىل تج ّنب الدخول يف حرب مفتوحة
يف سورية عىل الرغم من إسقاط طائرة تركية مبضادات سورية،
واتهامها النظام السوري بتدبري هجامت عىل األرايض الرتكية ،ورغم
امتالك حكومتها تفويضً ا من الربملان لنرش قوات برية خارج حدود
البالد منذ أواخر عام .2012
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ملح عن ماهية اإلطار الحاكم ملبدأ
ويف هذا السياق ،يثار تساؤل ّ
التدخل العسكري الرتيك ،وقيوده ،يف ضوء التهديدات الوشيكة
والرصيحة التي يو ِّجهها "داعش" لألمن القومي الرتيك ،ويف ظل
تأثريها يف السلم الداخيل .كام تثار تساؤالت أخرى عن ماهية
اإلسرتاتيجية الشاملة التي تقرتحها أنقرة تجاه سورية ،وعن رشوط
تدخلها العسكري ،وعن الح ِّد الفاصل أو الرضورة التي تحتّم عليها
التدخل عسكريًا.

آراء حول الموقف التركي
مثة آراء عديدة تجاه موقف تركيا من عدم االستجابة حتى اآلن
ملطالب التدخل العسكري املبارش ضد "داعش" أو توفري ممر من
دون رشوط لدخول املساعدات واملعدات العسكرية ملدينة عني
العرب – كوباين املحارصة؛ إذ يرى البعض أ ّن تركيا ال تشعر باالرتياح
للدرجة التي تحققت من االستقالل الذايت يف املنطقة الكردية يف
سورية ،والتي قد تصبح حجر األساس لتأسيس كيان كردي أكرب
ومستقل يف الرشق األوسط؛ ما يعزز امليول االنفصالية ألكرادها .كام
يرى آخرون أ ّن هواجسها تجاه حزب العامل الكردستاين ،والتي متتد
ٍ
أحداث طارئة ،وبخاصة
لعقود ،ال ميكن تبديدها بهذه برسعة يف ظل
ويفس العديدون
أنها تعتربه حتى اآلن منظم ًة إرهابي ًة يف البالدِّ .
موقف تركيا الحايل انطالقًا من اعتبارها األكراد السوريني حلفاء للنظام
السوري((( ،وبخاصة بعد اإلغراءات التي قدمها الرئيس السوري بشار
األسد إليهم للحصول عىل دعمهم ضد املعارضة املسلحة عرب منح
بعضهم الجنسية وإعطائهم بعض الحقوق الثقافية وفتح املدارس
فضل عن الشكوك التي تذهب إىل أ ّن الحكومة السورية
الكرديةً .
أجرت اتصاالت مع حزب العامل الكردستاين من أجل إيجاد حلفاء لها
داخل سورية عرب حليفه حزب االتحاد الدميقراطي الكردي السوري(((.
ويذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك ،بتوجيه االتهام إىل تركيا بأنها ال
متانع من سقوط املدينة ،بل قد يخدم ذلك مصالحها .وبهذا الصدد
تعترب أمربين زمان ،وهي كاتبة يف الشأن الرتيك يف عد ٍد من الصحف
الغربية ،أ ّن أنقرة قد ترى فرص ًة يف سقوط املدينة عىل الرغم من
رس تركيا لسقوط
املجازفة بتلقّي انتقادات واسعة ،فتقول" :قد ت ُ ُّ
1 “Turkey torn between ISIL and the PKK,” Hurriyet Daily News, at http://
goo.gl/702ZRW; Sinan Ulgen, “Turkey’s Dangerous Bet on Syria,” The New
York Times, October 9, 2014, at: http://goo.gl/BAQUxF
2 Damla Aras, “The Syrian Uprising: Turkish-Syrian Relations Go
Downhill,” Middle East Quarterly, vol. 19, no. 2 (Spring 2012), p. 50.
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كوباين .برزت هذه البلدة كرمز للمقاومة الكردية ،واستقبلت [زعيم
حزب العامل الكردستاين عبد الله] أوجالن عندما كان يعيش يف
صف من
سورية .لكوباين أيضً ا أهمي ًة إسرتاتيجي ًة كبريةً ،فهي تقع بني ّ
البلدات والقرى املتتالية التي يسيطر عليها األكراد ،وهي معروفة
كلها بكانتون الجزيرة يف ات ّجاه الرشق ،وبلدة عفرين التي يديرها
األكراد باتّجاه الجنوب الغريب .ولطاملا أراد األكراد ربط املناطق
الثالث ببعضها عرب إخراج داعش ،والثوار السوريني ،من املناطق
التي تفصل بينها .وإ ّن احتامل قيام كيان كردي يديره حزب العامل
الكردستاين يفوق ما تستطيع تركيا تح ّمله .سقوط كوباين سيو ّجه
رضبة مذلّة لحزب العامل الكردستاين وسيُض ِعف الدعم الحاصل عليه
من أكراد سورية .سيضط ّر أيضً ا صالح مسلَّم [رئيس حزب االتحاد
الدميقراطي] وحزبه إىل تسوية الخالفات مع مسعود برزاين ،رئيس
حكومة إقليم كردستان يف العراق .ومع أ ّن برزاين دافع عن كوباين،
لكنه مل يلُ ْم تركيا بعد عىل موقفها"(((.
ويرى بعض األكراد يف تركيا أ ّن استمرار عملية السالم الجارية بينهم
وبني الحكومة الرتكية لتحقيق االستقرار يف البالد ،يتطلب منها أن
تكون أكرث استعدا ًدا ملساعدة وحدات الحامية الشعبية يف سورية
التي تواجه رصاع بقا ٍء ضد تنظيم "داعش" .ويواجه االفرتاض الرتيك
بأ ّن عملية السالم تلك لن تتأثر جوهريًا باألحداث الجارية وأ ّن
حزب العامل الكردستاين لن يتخىل عن وقف إطالق النار معها ،وأنّه
لن يقرر محاربة تركيا وداعش يف آنٍ م ًعا ،اختبا ًرا جديًا .فقد خرج
األكراد يف تظاهرات أدت إىل مقتل العرشات وإصابة املئات يف أنحاء
تركيا استنكا ًرا ملوقفها ،كام ه ّدد الحزب باالنسحاب من املحادثات
دعم أو تسمح بوصول اإلمدادات العسكرية
نهائ ًيا إن مل تق ّدم تركيا ً
للمقاتلني األكراد املحارصين يف املدينة(((.

موقف تركيا
من التدخل العسكري وقيوده
سعت تركيا للتدخل منذ اندالع التظاهرات يف سورية يف بداية "الربيع
العريب" عرب عرض الوساطة بني النظام السوري واملعارضة .وبعد رفض
وساطتها ،أعلنت دعمها للمعارضة وطالبت بتنحي الرئيس السوري،
وسعت إىل حشد ٍ
تأييد دويل ،وبخاصة الغريب ،للتدخل لتحقيق
3 “Erdogan’s Syria policies spark riots in Kurdish cities,” Al Monitor,
October 10, 2014, at: http://goo.gl/Tu8qcQ
”4 “Turkey torn between ISIL and the PKK.
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هذا الهدف .وعندما مل تحصل عىل التأييد الكايف إلطاحة النظام،
اتهمت "القوى الغربية بعدم دعم جهود الوساطة الرتكية يف بداية
الحرب ،بل حتى تقويضها"((( .وبدأت بتقديم الدعم للمعارضة عرب
استقبال العسكريني املنشقني عن النظام ،وإقامة معسكر خاص
بهم ،ثم استضافت قيادة الجيش السوري الحر لينسق أعامل الثورة
عسكريًا ،وكذلك القيادات السياسية للمعارضة ،ورعت إعالن املجلس
الوطني السوري يف إسطنبول ،ثم إعالن االئتالف الوطني لقوى الثورة
فضل عن إيواء الالجئني.
واملعارضة يف سوريةً ،
أي تدخل مبارش يُطلب
رص تركيا عىل أ ّن ّ
واستنا ًدا إىل هذا الواقع ،ت ّ
منها يجب أن يكون عىل أساس ما تطالب به منذ ثالث سنوات عرب
بدل من
تقديم إسرتاتيجية متكاملة لحل األزمة يف املنطقة برمتها ً
االستجابة للتحدي الجديد الذي ظهر بقوة مع تقدم "داعش" يف
اتجاه الحدود الرتكية .فهي تشرتك مع سورية يف حدود متتد عىل
نحو  900كيلومرت ،وبهذا متتد التهديدات العرقية والطائفية ومخاطر
التهريب وانتقال املسلحني عىل طول هذه الحدود ،وال تنحرص يف
املنطقة التي يركز عليها األكراد حاليًا.
لذلك تؤكد املواقف الرتكية عىل الرؤية الشاملة للحل؛ إذ يقول
الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان" :نحتاج إىل إسرتاتيجية دولية؛
ليس لتدمري داعش فحسب ،وإمنا أيضً ا إلجبار األسد عىل التنحي
عن السلطة وإنهاء الرصاع يف سورية ،فالهدف األول ال ميكن تحقيقه
بنجاح مبعزل عن الثاين .وهذه اإلسرتاتيجية يجب أن تتضمن تأسيس
منطقة آمنة يف سورية إليواء املدنيني وقوات املعارضة ،عىل أن تجري
حاميتها بواسطة مناطق حظر الطريان ،وهي اإلسرتاتيجية التي طاملا
اعتقدنا أنها حيوية للنجاح يف سورية والعراق"((( .كام تشرتط تركيا
دعم الواليات املتحدة "لتغيري النظام يف دمشق" ،قبل أن تشارك
بنفسها يف قتال "داعش" ،فهي ترى أنه َع َر ٌض أكرث منه سب ًبا أساس ًيا
للمشاكل يف الرشق األوسط(((.
كام يرى أردوغان أ ّن هناك أهمي ًة للعملية الربية ،ولكنه يشرتط
"التعاون" بشأنها ،فيقول" :إ ّن اإلرهاب ال ينتهي  ...ما مل نتعاون
5 Simon Tisdall, “Radicalisation in Syria poses growing threat to Europe,
says Turkish leader,” The Guardian, November 4, 2013, at: http://goo.
gl/7VslZ6
”6 “Washington Post’s Ignatius Agrees With Turkey’s Stance on Syria,
Daily Sabah, October/11/2014, at: http://goo.gl/pMY6bH
7 Ulgen.
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من أجل عملية برية"((( .وتع ُّد هذه إشارة إىل أ ّن تركيا لن تخوض
هذه العملية مبفردها ،بل عرب مشاركة دول التحالف الدويل ودعمها.
وبهذا ،يبدو أنها تخىش من تحويل األزمة إىل شأنٍ تريك خاص يف
املنطقة تجاه "داعش" يف نهاية املطاف ،بعد أن تكون قد تورطت يف
العمليات العسكرية الربية ،بدلً من أن تظل املشكلة شأنًا دول ًيا حتى
تحقيق األهداف .كام تؤكد أنقرة عدم استعدادها لتحويل جنودها
رص عىل مشاركة جنود من التحالف كله وليس
إىل "مرتزقة"؛ فهي ت ّ
قرص العمليات الربية عىل جنودها؛ إذ يقول يالشني أكدوغان ،نائب
رئيس الوزراء الرتيك" :يجب عىل املجتمع الدويل العمل م ًعا ضد
داعش  ...إذا كنتم معنيني بهذا األمر كث ًريا دعونا نفعل ذلك م ًعا ،فهل
الجنود األتراك مرتزقة؟ يجب أن تكون هناك خطة متامسكة وصلبة
ملستقبل سورية"(((.
لكن هذا التشديد الرتيك عىل اإلسرتاتيجية الشاملة التي تتضمن تغيري
النظام يف سورية ال تلقى استجابة كاملة من واشنطن ،فبالنسبة إىل
الدول الغربية ،يبقى تنظيم "داعش" هو الذي يشكل حال ًيا التهديد
الرئيس لها( .((1ولذلك يرى بعضهم أ ّن الرشوط التي تضعها الحكومة
ٍ
أهداف بعيدة املنال؛ فهي تريد يف
الرتكية للتدخل تسعى لتحقيق
ٍ
ٍ
واحد محاربة "داعش" ،وتغيري النظام يف سورية ،ومنع أي
وقت
احتام ٍل لالستقالل الكردي .وهذا النهج الطموح واملبالغ فيه قد يؤدي
إىل عدم تحقيق أي من هذه األهداف ،وقد يضيّع فرصة املساهمة
يف استقرار املنطقة(.((1
وعىل الرغم من التفاوت يف الرؤى واالختالف تجاه بعض األهداف،
فإ ّن التحالف الدويل الذي تشكّل مؤخ ًرا ضد "داعش" وتركيا يلتقيان
عىل وجود خطر داهم يهدد الجميع؛ وهو انتشار التنظيم وسيطرته
عىل أجزاء واسعة بني العراق وسورية وإعالن دولة ال تعرتف بالحدود
القامئة وتهدد دول التحالف باالنتقام وعدم االستقرار .لذلك ،أدرك
الطرفان أ ّن هناك حاجة ملحة لالنتقال إىل خطوات عملية تساهم
يف وقف مت ّدد التنظيم وتزايد قوته .ويفرض األمر الواقع الحايل دعم
الجيش العراقي وقوات البشمرغة الكردية يف العراق ،وهو األمر الذي
”8 “Erdoğan visits Syrian refugees, calls for ground operation against ISI,
Daily Sabah at: http://goo.gl/BtZN74
9 “Are Turkish soldiers your mercenaries? deputy PM asks,” Hurriyet
Daily News, October 11, 2014, at: http://goo.gl/1S2GpC
10 Ulgen.
11 Ibid.
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ال خالف عليه ،يف حني تم االتفاق مؤخ ًرا عىل أ ّن املعارضة السورية
املسلحة هي الطرف املؤهل الوحيد الذي ميكنه مواجهة داعش
يف شامل سورية ورشقها؛ أل ّن تركيا ترفض متا ًما التعاون مع النظام
السوري ،فيام تجد العديد من الدول الغربية حر ًجا يف التعاون معه
بعد ما أحدثه يف السنوات الثالث املاضية يف سورية.
لــذا ،اتفقت الــواليــات املتحدة وتركيا عىل تسليح مجموعات
من املعارضة السورية "املعتدلة" وتدريبها؛ بحيث تتوىل "وكالة
االستخبارات القومية الرتكية" تحديد هؤالء املعارضني السوريني
املعتدلني لتدريبهم يف قاعدة عسكرية عىل الحدود الرتكية  -السورية.
أما الواليات املتحدة فقد وافقت عىل تقديم التسليح املتعلق مبعدات
التدريب ،كام تم االتفاق عىل أن تضم املجموعة األوىل أربعة آالف
عنرص من املعارضة( .((1وال يشمل برنامج التدريب األمرييك  -الرتيك
حزب االتحاد الدميقراطي ،الــذراع العسكري لوحدات الحامية
الشعبية الكردية ،أل ّن تركيا تع ّده مرتبطًا مبنظمة إرهابية بحسب
تصنيفه قانونيًا لديها(((1؛ وتقصد حزب العامل الكردستاين .ويف هذا
الصدد ،يرى بعضهم أ ّن أنقرة تسعى لتج ّنب أن تفيض الحرب عىل
"داعش" إىل أي شكل من أشكال دمج حزب العامل الكردستاين يف
التحالف الدويل؛ أل ّن ذلك سيعزز قوته ورشعيته قبل أن تصل معه
إىل اتفاق سالم نهايئ .ويتنامى الحذر الرتيك يف وقت يستعد فيه هذا
الحزب لالستفادة من حاجة التحالف املل ّحة ،وهو يبحث عن طرقٍ
الحتواء خطر التنظيم وتقليص انتشاره .وقد تفيض االستعانة بهذا
الحزب إىل إجرا ٍء قانوين رضوري يف الواليات املتحدة يتعلق بحذفه
من قامئة املنظامت اإلرهابية يك تتمكن هي واالتحاد األورويب من
تزويده باألسلحة .أما تركيا فقد ترى أ ّن تحسني صورة هذا الحزب
مناسب؛ فتحسني صورته خارجيًا قد تؤدي إىل تزايد
يأيت يف وقت غري
ٍ
مطالبه ورشوطه إىل أقىص ٍ
حد يف محادثات التسوية الجارية بني
الطرفني .ويف حال فشل سيناريو تلك املحادثات ،قد يؤدي األمر إىل
عودة تركيا ملواجهته مرة أخرى ،ولكن سيكون ذلك يف الوقت غري
دعم وتأيي ًدا دوليني(.((1
مناسب؛ ألنه يكون قد تلقى ً
12 “Turkey, US to Provide Military Training for Syrian Opposition,” Daily
Sabah, October 11, 2014, at: http://goo.gl/8JIhhK
13 Ibid.
14 Sinan Ulgen and F. Doruk Ergun, “A Turkish Perspective on the Rise
of the Islamic Caliphate,” EDAM Discussion Paper Series 2014/6, September
1, 2014, at:
http://www.edam.org.tr/Media/IcerikFiles/1019/ISIL_TR_Perspective.pdf
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من جانب آخر ،تستغرب الحكومة الرتكية حال ًيا طلب األحزاب
الكردية ،وحتى بعض أحزاب املعارضة الرتكية مثل حزب الشعب
الجمهوري ،التدخل ملساعدة مدينة عني العرب – كوباين ،يف حني
كانت تحذرها سابقًا من أي تدخل يف الشأن السوري طوال السنوات
الثالث املاضية .فعندما أقر الربملان الرتيك مرشوع قانون يف ترشين
األول /أكتوبر  2012مينح الجيش تفويضً ا م َّدته سنة واحدة لنرش
قوات برية تركية خارج حدود البالد ،عارضه نواب حزب الشعب
الجمهوري وحزب السالم والدميقراطية الكردي ،واعترب حزب الشعب
الجمهوري وحزب الحركة القومية حينها أ َّن النظام السوري يقوم
بتسليح حزب العامل الكردستاين وتجهيز أحد فروع الحركة الكردية
االنفصالية عىل طول الحدود الرتكية  -السورية من أجل االنتقام من
سياسة تركيا تجاه سورية(.((1

التدخل العسكري وضروراته
يثري تباين املواقف يف الساحة السياسية الرتكية ،والضغوط والنداءات
مهم عن الح ّد الذي تعتربه
ً
التي تطالب تركيا بالتدخل حال ًيا،
تساؤل ً
فاصل يك تتدخل عسكريًا وبشكل مبارش .فبعد أن
الحكومة الرتكية ً
قررت تركيا املشاركة رسم ًيا يف التحالف الدويل ملواجهة "داعش" يف
سورية والعراق ،فإنّها تدرك أنها أضحت هدفًا لهجامته االنتقامية.
ومن هنا ،فإ ّن تعرضها لهجوم مبارش من قبل تنظيم "داعش" أو أي
رشا
مجموعة يف تركيا قد يدعمها التنظيم عالنيةً ،سوف يُع ّد تهدي ًدا مبا ً
لألمن القومي الرتيك .وقد يحظى التدخل العسكري املبارش حينها بتأييد
شعبي ،بل رمبا مبطالبة واسعة بالرد ،وبخاصة إذا تم استهداف رضيح
سليامن شاه ،ج ّد ساللة السالطني العثامنيني ،الذي يقع داخل األرايض
السورية شامل حلب عىل بعد نحو ثالثني كيلوم ًرتا من الحدود الرتكية
مع سورية ،والذي يعد أرضً ا تركية مبوجب اتفاقية أنقرة لعام  .1921يف
الواقع ،يعد الرضيح أحد األهداف املحتملة املفضلة النتقام "داعش"،
بسبب موقعه داخل األرايض السورية وسيطرة التنظيم عىل األرايض
القريبة منه ،واألفضلية العسكرية التي يحظى بها التنظيم نظ ًرا إىل
محدودية الوجود العسكري الرتيك هناك .ولذلك ،ع ّززت تركيا دفاعاتها
15 Fatma Kayabal, “Reaction in Turkey to AKP’s Policy on Syria: Divided
Society, Polarized Politics,” Qantara, October 12, 2012, at:
http://goo.gl/8iihhB

85
تجاهه ،ونرشت عنارص القوات الخاصة عىل طول الحدود القريبة منه،
كام نرشت مدفعية وصواريخ ميكنها الوصول إىل املنطقة املحيطة به
من دون الحاجة إىل انتهاك األجواء السورية(.((1

وعىل الرغم من موقف تركيا الحايل الذي مل يستجب كل ًيا ملطالب
التدخل املبارش أو فتح ممر إلمدادات السالح يف الوقت الذي تجري
فيه املعارك عىل بُعد مئات األمتار من حدودها ،فإنها أعلنت رصاح ًة
أنه يف حال تع ّرض أمنها القومي لتهديد أو وقوع هجوم عىل رضيح
سليامن شاه ،فإنها "لن ترتدد يف اتخاذ جميع اإلجراءات املطلوبة"(.((1
ويأيت هذا املوقف أل ّن الحكومة الرتكية تدرك اتفاق أغلبية الرأي
العام الرتيك عىل أ ّن استهداف الرضيح يعد اعتدا ًء واض ًحا عىل األرايض
فضل عن كونه رم ًزا للسيادة الرتكية.
الرتكية ،ملا له من مكانة معنويةً ،
فر ًّدا عىل سؤال طُرح يف استطال ٍع أجرته جامعة إسطنبول ،وهو" :ما
تدخل ترك ًيا عسكريًا يف سورية؟"،
الرشوط التي من شأنها أن تتطلب ً
أجاب  %79من املستجيبني بأ ّن "وجــود تهديد مبارش فقط ضد
تركيا يربر ذلك"( .((1إ ّن هذه النسبة املرتفعة ج ًدا من تأييد التدخل
العسكري يف هذه الحالة فقط جاءت يف ظل ظروف ما قبل تهديدات
"داعش" الجدية وقبل اقرتابه من الحدود الرتكية .فكيف ستكون
النسبة يف ظل تهديد وشيك أو وقوع هجوم فعيل؟
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن اعتبار وقوع اعتداء عىل األرايض واملصالح الرتكية
ٍ
كرشط للتدخل العسكري ينطوي عىل أمرين آخرين لدى الحكومة
الرتكية :األول ،محاولة الدولة االحتفاظ بهيبتها بوصفها قوة إقليمية
16 Can Kasapoğlu and F. Doruk Ergun, “Defending the Tomb of
Suleyman Shah: Turkey’s Options and Challenges,” EDAM Discussion Paper
Series 2014/8, October 1, 2014, at: http://www.edam.org.tr/Media/Files/2159/
SuleymanSahReport.pdf
17 “Turkey’s ISIS Formula: A New Power in The Region”, Daily Sabah,
October 12, 2014, at: http://goo.gl/JVp3zq
 18بحسب استطالع للرأي أجرته جامعة إسطنبول يف  26مدينة تركية مع نحو 1000
شخص بني  26كانون األول /ديسمرب  2012و 6كانون الثاين /يناير  ،2013انظر:
Kadri Gürsel, “Poll Shows Weak Support for Turkey’s Syria Policies,” The
Monitor, at: http://goo.gl/GtPJ5L
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ال تتحرك إال وفق مربرات قانونية تراعي االلتزامات الدولية مثل حق
الر ّد يف حال تع ّرضها لهجوم مسلح بحسب ميثاق األمم املتحدة .أما
ٍ
وكسند سيايس،
مهم عىل الصعيد العسكري
األمر الثاين الذي يع ّد ً
فهو سعي تركيا لعدم الر ّد بصفة منفردة ،بل من خالل جهد جامعي،
أل ّن عضويتها يف حلف شامل األطليس تُلزم أعضاءه جميعهم بالدفاع
عنها؛ بحسب املادة الخامسة املعروفة من ميثاقه .وبهذا ،فهي تعترب
أي تدخل عسكري ال يتسق وااللتزامات الدولية أو رشوط تحالفاتها
الغربية سوف يحرمها من التدابري الجامعية واإلمكانات والقدرات
العسكرية التي توفرها لها تلك التحالفات.
أما إقليم ًيا ،فإ ّن تركيا تحذر من االنعكاسات األمنية والجيوبولتيكية
بسبب الطبيعة املتغرية لداعش ودولته املعلنة .ويرى بعض املحللني
أنّها تريد أن يكون لديها تأثري سيايس قوي يف مرحلة ما بعد األسد،
عرب تأسيس عالقات قوية مع فصائل الثوار السوريني ،ولكن مثل هذا
السيناريو يسبِّب خسارة إيران لنفوذها يف سورية ،ورمبا يف لبنان أيضً ا؛
ما يعني خسارة املنافس التاريخي لرتكيا موقعه يف سياق التنافس
اإلقليمي عىل القوة( .((1فقد شهدت العالقة الرتكية مع إيران توت ًرا يف
بداية األزمة السورية بسبب ظهور اختالف جذري يف املواقف تجاهها.
وعىل الرغم من محاولة تغليب املصالح املشرتكة عىل مواضع النزاع
اإلقليمي مثل وصف الرئيس اإليراين حسن روحاين للرشاكة مع تركيا
يف حزيران /يونيو املايض بأنها "إسرتاتيجية وقوية"( ،((2فقد عادت
كل منهام اآلخر بأنه
االتهامات املتبادلة مؤخ ًرا بني البلدين؛ إذ يصف ٌ
يقوم بدو ٍر خطريٍ يف سورية .أما العراق فتشهد عالقته برتكيا تحس ًنا يف
ظل مصالح الطرفني يف مواجهة التهديدات التي يفرضها تنامي االنفالت
األمني عىل الحدود وتزايد األخطار التي ميثلها تنظيم "داعش" ،وبخاصة
بعد سيطرته عىل أجزاء واسعة من سورية والعراق .ومن أجل احتواء
ظهور مشكلة كردية تستهدفها مجد ًدا ،تحرص تركيا عىل تعزيز عالقتها
بإقليم كردستان العراق ،يف مجاالت الطاقة واالقتصاد واألمن؛ لتعزيز
مساهمة هذا اإلقليم يف أمن تركيا.

خالصة
تتباين املواقف واآلراء بشأن موقف الحكومة الرتكية من التدخل
عسكريًا يف سورية .وعىل الرغم من االنعكاسات السلبية والخطرة
19 Ulgen and Ergun.
20 “Turkey, Iran on different page in Syria but ties ‘strategic’,” Hurriyet
Daily News, June 9, 2014, at: http://goo.gl/AtZSwH
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لسقوط املدينة بيد تنظيم "داعش" عىل الصعيد اإلنساين ،واألمن
القومي الرتيك ،وعملية السالم الجارية مع األكراد ،فإ ّن الحكومة
رص عىل أ ّن تدخلها وتوقيته ال يخضعان للضغوط ،وأنها
الرتكية ت ّ
تتعامل مع كارثة املدينة يف إطار الصورة الكلية للوضع يف املنطقة،
ويف سورية تحدي ًدا ،وأنها ال تتدخل عسكريًا وبصفة مبارشة إال بتوافر
مربرات التدخل التي تسمح لها بحق الرد وتتيح لها املساندة دوليًا
وأطلس ًيا .أما التدخل حال ًيا ،فإ ّن إشارتها إىل أ ّن الجنود األتراك "ليسوا
مرتزقة" ،تعني أنها ال تشارك إال مبثل مشاركة التحالف الدويل ضد
"داعش" الذي تنخرط كثري من دوله يف الرضبات الجوية يف حني أنها
ترفض إرسال قوات برية حتى اآلن.
بهذا املوقف ،تحاول أنقرة التذكري بأنها دولة إقليمية مركزية تقرر ما
تقوم به وال تخضع ألجندة اآلخرين ،وهي املقولة التي طاملا نظَّر لها
رئيس الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو يف كتاباته وترصيحاته ،منذ كان
وفضل
ً
أستاذًا جامعيًا ثم مستشا ًرا لرئيس الوزراء فوزي ًرا للخارجية.
عن ذلك ،يؤكد املوقف الرتيك حتى اآلن االفرتاض القائل أ ّن تركيا
بعد انتخابات الرئاسة األخرية ،تسعى لتقليص انخراطها يف مشاكل
الجوار بدلً من نهجها النشط الذي اتبعته يف العقد السابق ،أل ّن
لديها أهدافًا داخلي ًة تتعلق بإسرتاتيجية عام 2023؛ إذ يسعى الحزب
الحاكم للوفاء بوعوده تجاهها ،ومنها تب ّوء املرتبة االقتصادية العارشة
عامليًا ،وإقرار دستور جديد يؤسس "جمهوري ًة جديدةً" ،وحل قضية
األكراد نهائ ًيا .ولذلك ،فاألرجح أال تنرصف تركيا عن تركيز اهتاممها
رش أو وجود
عىل هذه األهداف ،إال يف حال وقوع اعتدا ٍء مسل ٍح مبا ٍ
ٍ
تهديد فعيل يستهدفها .وقد يكون حتى هذا التدخل محدو ًدا يف
إطار الر ّد الذي يحفظ الهيبة ويحقق الردع ويقلص التهديد ،من دون
الدخول يف حرب مفتوحة يف الجوار.
وبنا ًء عىل مجمل املواقف الرتكية إزاء موضوع التدخل العسكري،
ميكن استنتاج أ ّن أنقرة رمبا تع ّول عىل ثالثة أمور ت ُج ِّنبها االنعكاسات
السلبية لعدم االستجابة لنداءات التدخل ،أو قد تخفف منها؛ وهي
تتعلق باألكراد ،و"داعش" ،ودور املعارضة السورية:
•بالنسبة إىل األكراد ،تعتقد تركيا غال ًبا أ ّن مصلحة حزب العامل
الكردستاين تقتيض التزام محادثات السالم أو تعليقها عىل أبعد
تقدير؛ أل ّن الوضع اإلقليمي ليس يف مصلحته يك يعلن انسحابه
النهايئ منها أو يعلن الحرب مجد ًدا عىل الحكومة الرتكية .وهي
تفرتض أيضً ا أ ّن الحزب ذاته ال يستطيع فتح جبهات يف الداخل
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الرتيك ضد الحكومة ويف سورية ضد "داعش" يف الوقت نفسه ،وذلك
فضل عن
يف ظل فقدانه النفوذ يف املناطق املساندة له يف سوريةً ،
عدم ترحيب إقليم كردستان العراق بأي خطوات تصعيدية تجاه
تركيا بسبب وجود تقارب يف املواقف واملصالح املشرتكة.
لعل أنقرة تع ّول عىل إدراك التنظيم لقوتها
•وبالنسبة إىل "داعش"ّ ،
بوصفها دول ًة متامسك ًة وليست رخوة أو منهار ًة أو يسودها االنفالت
األمني واإلقليمي كحال العراق وسورية .وعىل الرغم من ذلك ،فإنها
ال تستبعد االستجابة للتحدي يف حال وقوع السيناريو األسوأ عرب
تنفيذ التنظيم بعض تهديداته.
رص تركيا عىل أ ّن مصلحة املنطقة برمتها تقتيض معالجة
•أخ ًريا ،ت ّ
أساس املشكلة وأعراضها يف آنٍ م ًعا .وهذا ما طالبت به طوال الفرتة
املاضية؛ مبعنى الضغط عىل التحالف الدويل العتامد رؤيتها القامئة
عىل استهداف النظام السوري وتنحيته ،ومواجهة "داعش" يف العراق
وسورية ،وتدريب املعارضة السورية وتسليحها بوصفها الطرف املؤهل
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رص عىل أن يتبنى
عىل األرض الذي يستطيع مواجهة االثنني م ًعا .كام ت ّ
التحالف الدويل اقرتاحها الداعي إىل إقامة منطقة عازلة ،أو كام تسميها
آمنة ،عىل الحدود الرتكية  -السورية ،عرب حظر الطريان فوقها الستيعاب
الالجئني وتأمني قواعد انطالق للمعارضة داخل سورية.
وبناء عليه ،رمبا تحاول تركيا تج ّنب التورط يف عمليات برية شاملة قد
تستنزف قدراتها ،وتعرقل طموحاتها االقتصادية والسياسية ،وتدخلها
يف رصا ٍع مع أطراف ذات طبيعة متغرية وعابرة للحدود مثل "داعش"،
حرب طائفية ،أو مواجه ٍة مبارش ٍة أو غري مبارش ٍة مع قوة إقليمية
أو ٍ
منافسة مثل إيران ذات النفوذ الواسع يف كل من سورية والعراق.
ويف خضم املواقف والرؤى والتحليالت املتباينة يف الوقت الراهن،
مت ّر املنطقة بفرت ٍة أضحى كل فاعلٍ فيها ،دول ًة وما دون الدولة،
يحاول تج ّنب السيناريوهات األسوأ بسبب كثافة التدافعات الدولية
واإلقليمية واملحلية وتداخالتها ،ومن ث ّم يسعى إليالء مصالحه
األولوية القصوى بنه ٍج سيايس واقعي براغاميت.

