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 مقدمة 

 وقد أعلنت . شمال سوريا "جرابلس"آب الفائت عملية عسكرية في منطقة  42بدأ الجيش التركي في 
ومواجهة  ،"داعش"سالمية الدولة اإل تنظيممحاربة  إطارهذه العملية العسكرية جاءت في أن  تركيا

السورية ازلة على الحدود نشاء منطقة عإأجل التقدم العسكري للقوات الكردية في المنطقة، ومن 
قر فيه البرلمان التركي أفي الوقت الذي ، و التي ما زالت مستمرة، العمليةهذه سفرت أو . التركية
من الحدود " داعش"على مناطق واسعة ودحر " الجيش الحر" سيطرة عن لمدة عام كامل،ها استمرار 

 . شرق الفراتإلى  والقوات الكردية

يرانوكل من روسيا و  ،مؤشرات على تقارب بين تركيا من جهة "درع الفرات"عملية  تسبق ، وحتى ا 
فقد بدأت أنقرة . ل محتمل في السياسات التركية الخارجيةخرى، ما يدل على تحو  أمن جهة  ،لإسرائي

 سقاط الطائرة الحربية، العام الفائت،إروسيا عن إلى  ل، وتقديم االعتذارإسرائيالعالقات مع بتطبيع 
قمة  ومن ثم فالديمير بوتين، نظيرهروسيا للقاء إلى  ردوغانأارة الرئيس التركي رجب طيب ها زيتتبعو 
 .العالمي مؤتمر الطاقةانعقاد  الماضي أثناء تشرين الثاني 01يوم الرئيسين في تركيا  تجمعخرى أ

من فتور  ارافقهوما . إيرانكما ظهرت هذه التحوالت في استئناف االتصاالت والزيارات الرسمية مع 
ا على صف بالموقف الضبابي للواليات المتحدة تعقيب  ية بعد ما و  ميركاأل - في العالقات التركية

 ل الدينالواليات المتحدة تسليم تركيا رج االنقالب الفاشل في تركيا في تموز الماضي، ورفض
  .ببالوقوف وراء محاولة االنقالأنقرة ه الذي تتهم، ، فتح اهلل غولنالمعارض

تسريع الحل على لقي بظالله قد ينعكس بشكل ملموس على األزمة السورية، وقد ي  إن هذا التحو ل 
يرانبالتوافق مع روسيا و  نقرة عن أسورية ضمن حلول سياسية، وبتنازل نهاء األزمة الإعلى ضرورة  ،ا 

موافقتها للحل، و  ساسيأمطلبها الرئيسي منذ بداية األزمة برحيل الرئيس السوري بشار األسد كشرط 
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جراءو  ،حين ترتيب الوضع الداخلي السوريإلى على بقائه لمرحلة انتقالية كطرف في الحل   ا 
 .انتخابات رئاسية يختار فيها الشعب السوري قيادته المستقبلية

 

 نقرة ودمشقأعالقات  

والجزر، كان يغلب عليها طابع  السورية عبر التاريخ بتقلبات بين المد   - ت العالقات التركيةمر  
تتشارك الدولتان بحدود ، إذ سباب الجغرافيةا للعديد من األ، نظر  البلدينالتوتر في العالقات بين 
كان أبرزها وآخرها قبل  ،سباب سياسيةأإلى  ضافةلغام والرقابة المشددة، باإلطويلة كانت مزروعة باأل

سد لزعيم حزب العمال الرئيس السوري السابق حافظ األبدء العالقات الطيبة بين البلدين، استضافة 
ا بين البلدين لوال تراجع األسد في ا عسكري  تشعل نزاع  أن  التي كادت، وجالنأالكردستاني عبد اهلل 

 .خراجه من دمشقا  وجالن و أيواء إذلك الحين عن 

سدة إلى  مية التركي، وهو العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتن4114عام الشهدت الفترة ما بعد 
ا للسياسة الخارجية التركية الجديدة، حيث ، وذلك انعكاس  البلدينا في العالقات بين الحكم، تحسن  

ها وجعلها ؤ نهاإأي )المشكالت " تصفير"سياسية خارجية مغايرة تقوم على أساس أنقرة انتهجت 
رافقه  ،واضحا بين البلدين اوشهدت هذه المرحلة تطور  . "، وتجسير العالقات مع دول الجوار(صفر

تراك دون لغام على جانبي الحدود، وفتح المعابر الحدودية أمام السوريين واألزالة األإتوقيع اتفاقية 
 1."ية متعددةنمائية وخدما  رة ومشاريع صناعية و قامة منطقة حا  سمة دخول، و 

                                                           
 11/9/4102اريخ الوصول ، ت01/9/4102مركز الروابط للبحوث والدراسات،  في العالقات السورية التركية، 1

http://rawabetcenter.com/archives/32013  

http://rawabetcenter.com/archives/32013
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الذي " الربيع العربي"ـ بسمي أو ما ، 4100لكن األحداث التي شهدتها بعض الدول العربية في العام 
ا لموقف نقرة ودمشق، نظر  أعادة العالقات المتوترة بين إسوريا، كان له الدور الرئيسي في إلى امتد 
قطع إضافة إلى وأطراف المعارضة بكافة األشكال السياسية والعسكرية، " لثورة السوريةا"لـالداعم تركيا 

غالق سفارتهو بلوماسية مع دمشق يالعالقات الد ا هناك، وموقفها المعلن بأن حل األزمة السورية ا 
 .سديتطلب رحيل األ

أن  ا في موقف أنقرة من رؤيتها فيلم تشهد تغير  و مرت خمس سنوات على بداية األحداث في سوريا، 
 اآلن مؤشرات تحل األزمة السورية يتمثل في رحيل األسد وبدعم قوى المعارضة السورية، لكن برز 

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مقابلة مع صحيفة ، إذ قد يتغيرهذا الموقف أن إلى 
الجلوس على طاولة المفاوضات مع الرئيس السوري "أن ، 44/8/4102البريطانية في " ايمزالت"

، لكنه شدد في "ل عملية االنتقال السياسي في البالدبشار األسد لمناقشة المرحلة االنتقالية قد يسه  
نقرة أأن  كد علىوأاألسد ال يمكنه البقاء في السلطة على المدى البعيد، أن  ه علىالوقت نفس

كما شهد شهر آب . زمة السوريةعارضة السورية كطرف مهم في حل األستستمر في دعم الم
ا في األراضي السورية بزعم تطهير المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا ا تركي   عسكري  المنصرم تدخال  

 .رهابية المسلحة، ولمواجهة التمدد العسكري للقوات الكردية في المنطقةعات اإلمن الجما

 

 الروسجة –العالقات الرركجة  

ا عدائية غير سلمية، وتركت الحروب التي كانت قائمة بين الروسية تاريخي   -كانت العالقات التركية"
 2."روسيا القيصرية والدولة العثمانية ذكريات مريرة لدى الطرفين

                                                           
 .4102بيروت، الدوحة و  العربي لألبحاث ودراسة السياسات،المركز ، 0ط الروسية،-العالقات التركية معمر فيصل خولي، 2
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" صفر"، عبر انتخابات برلمانية، وضمن سياسة السلطةإلى  ية التركيمع وصول حزب العدالة والتنم
ا من خالل ، وهو ما بدا واضح  البلدينبلوماسي واقتصادي بين يمشاكل، سالفة الذكر، حدث تقارب د

، لتنميةرئيس حزب العدالة واكل من أردوغان، الذي كان يشغل  الزيارات المتبادلة التي قام بها
تركيا في العام إلى  زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،لمقابلفي او ورئيس الوزراء عبد اهلل غول، 

4112. 

سياسية واقتصادية  ،عدة صعدنتج عن هذه الزيارات توقيع العديد من االتفاقيات بين البلدين على 
وجود بعض من رغم بال عدة لسنواتتقارب بين البلدين استمر إلى  دت بدورهاأوعسكرية وثقافية، 

حين بدء  إال نها لم تؤثر بشكل جدي على العالقة ما بين الدولتين، إال أقضايا معينة بشأنالخالفات 
هما، بسبب الموقف ، وخاصة األزمة السورية التي شكلت نقطة خالف جوهرية بين"الربيع العربي"

ا من خالل جانبه سياسي  إلى ووقوفها لسوري، تمسك روسيا بدعم النظام االتركي من األزمة، مقابل 
دانة النظام السوري في مجلس األمن الدولي، إثالث مرات ضد " الفيتو"استخدام حق النقض 

جانب الجيش السوري في  إلى، عبر التدخل العسكري المباشر 4102ام ، وتحديد ا في العاعسكري  و 
 .مواجهة قوى المعارضة المسلحة

المواقف التركية والروسية تجاه القضية السورية، انتقادات متبادلة بين  صاحب هذا التناقض في
موقف روسيا من األزمة السورية خالل المقابلة التلفزيونية  ردوغانأانتقد ، على سبيل المثالف. البلدين

ن موقف روسيا تجاه األزمة السورية يسمح باستمرار القتل إ: "، حيث قالالتركية( NTV)مع قناة 
صدقاء سوريا بشأن أانتقدت وزارة الخارجية الروسية قرار مجموعة  ،في المقابل ."بال هوادةهناك 

سد بتسليح مقاتلي إن قرار المعارضين الدوليين للرئيس بشار األ: "قائلة ،تسليح المعارضة السورية
 ".اكيجاد حل سياسي سريع للصراع الدائر هنإإلى  المعارضة في سوريا سيعرقل المساعي الرامية
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سقاط طائرة حربية الروسية فوق إتعمقت األزمة بين روسيا وتركيا، بعد قيام القوات العسكرية التركية ب
 .4102األجواء السورية في تشرين الثاني 

سقاط الطائرة لعودة العالقات مع تركيا، وهو األمر الذي قام به إا على ا تركي  اشترط بوتين اعتذار  و 
لغاء العقوبات إ، تبعها سقاط الطائرةإروسيا عن إلى سالة اعتذار رساله ر إردوغان من خالل أ

زيارات رسمية متبادلة بين حادث الطائرة، و االقتصادية والتجارية التي فرضت على تركيا عقب 
 .تموز الفائت 02البلدين، خاصة بعد الموقف الروسي المعارض لمحاولة االنقالب في تركيا في 

 

 جةيرانلا  –العالقات الرركجة  

كل منهما ية عبر التاريخ بالمنافسة والصراع بين البلدين في محاولة يراناإل –تميزت العالقات التركية 
إلى  حين وصول حزب العدالة والتنميةإلى  استمرت العالقة المتنافرةو . فرض نفوذه على المنطقة

 .احيان  أرغم وجود بعض الخالفات  إيراناستقرار العالقات مع إلى  دت سياساتهكم، حيث أحال

اتفاقيات اقتصادية ما بين البلدين في مجال  إبرامي في ذلك الحين في يراناإل - تجلى التقارب التركي
منية للتعاون فيما بينهما بشأن المسائل أتوقيع اتفاقيات إلى  ضافةي، باإليرانالغاز الطبيعي والنفط اإل

 .مثل قضية انفصال االكراد ،برة للحدودة ذات اآلثار األمنية العايالداخل

، وتبني كل منهما مواقف مناقضة ث في سورياحين اندالع األحداإلى  البلديناستمر التقارب بين 
ال أنه في إاألمر الذي وضع نهاية لفترة من التواصل العميق،  ،لألخرى فيما يخص الوضع هناك

 .مواجهة فعلية على األرضإلى  الو قطيعة كاملة بين الطرفين، إلى  ذات الوقت لم يؤد
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لمحاولة االنقالب الفاشل في تركيا،  إيراندانة إية عقب يراناإل - حدث التغير في العالقات التركية
تركيا في شهر آب المنصرم، حيث إلى  ي محمد جواد ظريفيرانوزير الخارجية اإلها زيارة تأعقبو 

الجانب  عتشاطرنا م: "وغلو، الذي صرح قائالأ، ووزير الخارجية التركي جاويش ردوغانأالتقى 
ي مرة أخرى األفكار حول سوريا، وسنعمل خالل المرحلة المقبلة على تقييم مثل هذه القضايا يراناإل

 التوصلأجل من  يرانهمية الدور البناء إلأكدنا منذ البداية على أتعاون أوثق، سيما أننا  إطارفي 
 3".حل دائم في سورياإلى 

 

 تغجماذا  
 
 ؟رـــــ

ا، ا وال مستبعد  صرت على تحقيقها ليس غريب  أتراجع تركيا عن مواقفها التي طالما تمسكت بها و إن 
شروط ربطه ب نجازهإأجل ل الذي كانت تركيا تصر من إسرائييتضح ذلك باتفاق تطبيع العالقات مع و 

 وآخر جوي، ميناء بحريقامة ا  و  ،القطاعا عن فك الحصار كلي   تتعلق بقطاع غزة، حيث كانت تشترط
 . ساسيةأمام المصالح التركية العليا تنازلت عن هذه المطالب والشروط التي كانت تعتبرها أنها أ إال

في التوجهات للسياسة الخارجية من تغير الفترة القريبة الماضية  هشهدت هذه السياسة انعكست بما
نهاء إل في حزيران الماضي، وبالتالي إسرائيالتركية، التي تجلت في توقيع اتفاق تطبيع العالقات مع 

سقاط الطائرة إاعتذار تركيا لروسيا عن أن  كما. بين البلدينعدة فترة من القطيعة استمرت سنوات 
ا مؤشر آخر الحربية الروسية   .على تغير التوجهات التركيةهو أيض 

                                                           
 9/9/4102اريخ الوصول ، ت04/8/4102روسيا اليوم،  تركيا تتحدث عن تكثيف التعاون مع إيران حول سوريا، 3

https://arabic.rt.com/news   

https://arabic.rt.com/news
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في تعزيز التقارب مع كل  جاءت محاولة االنقالب العسكري لتسرع من وتيرة هذه التوجهات الجديدة
يرانمن روسيا و  ا في العالقات مع الغرب والواليات المتحدة التي اتهمتها ، في المقابل شهدت فتور  ا 

عالوة على انقطاع العالقة مع مصر بعد إزاحة حكم  ،تركيا بدعم االنقالب ورفضها تسليم غولن
مناطق شمال العراق، إلى  التركي ، ومع العراق بعد محاولة دخول الجيشهناك اإلخوان المسلمين

إلى  والتقارب التركي مع السعودية، وتصاعد التوتر التركي مع االتحاد األوروبي بعد رفض ضم تركيا
السعي إلعادة إلى  ة الخارجية التركيةبالسياس ادحاألمر الذي يها، إل تدفق الالجئين وبسبباالتحاد، 

 ". صفر مشاكل"ستراتيجية االعتبار إل

ى تحقيق التقارب مع روسيا ألهداف اقتصادية لما قد ينتج من آثار اقتصادية تركيا عل توحرص
 فرض روسيا عقوبات اقتصادية وتجارية عليها بعد حادثة الطائرة، باإلضافةنتيجة  سلبية على تركيا

ري قناعتها بأهمية الدور الروسي في األزمة السورية بصفتها الالعب األبرز بعد التدخل العسكإلى 
  .يميركوتراجع الدور األ

، التي تشاركها المصلحة إيرانالعالقات مع موسكو، انتهجت تركيا ذات التوجه مع  إعادة ا معتزامن  
 قليم كردي في المنطقة،إقامة إلح في الحفاظ على سوريا موحدة ومواجهة كل محاوالت التقسيم لصا

األمر  ،يميركالسورية بعد الدعم الروسي واألكراد ودورهم على األرض وخاصة بعد زيادة فاعلية األ
ولم تكن تركيا  .خل العسكري في سوريانقرة قرارها بالتدأحد األسباب الرئيسية في اتخاذ أالذي شكل 

في  إيرانراضي السورية لوال التقارب مع روسيا والشراكة مع على التدخل العسكري داخل األ" لتجرؤ"
الحل النهائي لألزمة  لفرض تركيا نفسها كطرف فيمفاوضات الذي يعتبر مقدمة لل، هذا الموقف

 .السورية

سبتمبر /أيلول 49تركيا في إلى  زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيزوقد تكون 
، وبعد يوم واحد من ةنقرة بعد محاولة االنقالب الفاشلأإلى  ، كأول زيارة لمسؤول سعوديالماضي
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نقرة في رسم سياساتها أجوالت  ىحدإيام من زيارة بوتين، أ، وقبل عشرة ظريفثانية قام بها زيارة 
شمال " اآلمنة"قامة المنطقة ا إلقليمي لهلحشد الدعم اإلوسعيها الخارجية الجديدة حول المنطقة، 

 .سوريا

تلطيف األجواء إلى ، راضي السورية وعدم تقسيمهاا لمصالحها في وحدة األوتحقيق   ،تركياسعى قد ت
( في منطقة العراق إيران)ة كريبين الرياض وطهران، وتلعب دور الوسيط بين البلدين ليكونا قوة عس

رغبة تركيا في أن  كما .داعمة للمصلحة التركية في مواجهة المشروع الكردي( السعودية)واقتصادية 
وجهات النظر بين السعودية  لتقريبمحاولة إلى دفعها تقد  سوريةزمة الرئيسي في حل األ لعب دور

يرانو   .ساسيين في األزمة السوريةأباعتبارهما العبين  ا 

قد فرضت نفسها بقوة بلعب دور " درع الفرات"تركيا وبعد عملية أن  إلى ضافة، وباإلا لكل ذلكنظر  
جديدة ي بداية لمرحلة يرانقد يكون في التقارب التركي الروسي واإلف ساسي في حل األزمة السورية،أ

ا منه تكون السعودية جزء   ربما) طرافاألزمة السورية، بتوافق مشترك بين جميع األ في التعامل مع
تشكيل حكومة وحدة  ايرافقه، و على سدة الحكم األسدمرحلة انتقالية يبقى فيها على ( بجهود تركية

جراءوضاع و حين تسوية األإلى حزاب المعارضة، وطنية مشكلة من جميع األطياف السورية واأل  ا 
 .انتخابات ديمقراطية برقابة دولية يختار الشعب السوري قيادته المستقبلية

حول قمة سان بطرسبيرغ، في ردوغان أح بوتين في المؤتمر المشترك مع يصر ما سبق تيدلل على و 
الموقف ا من هذا انطالق  : "حيث قالتسوية األزمة السورية، يتمثل بنقرة أموسكو و وجود هدف مشترك ل

تحوالت ديمقراطية إلى  ننا ننطلق من استحالة التوصلا  المشترك سنبحث عن حل مشترك مقبول، و 
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مقابل تغاضي روسيا عن مساعي تركيا وذلك  4".ال بالوسائل الديمقراطية، هذا هو موقفنا المبدئيإ
 .الكردية بنشاء المنطقة العازلة ووقف دعمها للمطالإفي 
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