مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية السورية
ُ
في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية للمؤسسـات
املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة لتحقيـق
التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.
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أحد برامج املنتدى السوري

محددات األحزاب التركية تجاه تجديد الوجود العسكري في سورية

ملخص تنفيذي
 يسعى تقدير املوقف لإلجابة عن سؤال دوافع وحيثيات ودالالت املوقف الرسمي التركي ومواقف األحزاب املختلفة في
سياق عوامل األمن القومي ،وملف الالجئين وديناميكيات السياسة الداخلية ،والسردية التي يقدمها كل حزب
للمشهد السوري.
 يختلف تعاطي األحزاب السياسية التركية مع "امللف السوري" ،بحسب الخلفية األيديولوجية والقاعدة الشعبية
االنتخابية من جهة ،والتموضع السياس ي لكل منها بين تحالف حاكم وأحزاب معارضة من جهة أخرى.
 تتباين مواقف األحزاب التركية تجاه الفواعل العسكرية املتواجدة في الجغرافية السورية والتواجد العسكري التركي
ّ
هناك من جهة ،وتجاه ملف الالجئين من جهة أخرى؛ وتمتلك مواقف مختلفة بشكل جزئي أو ِّكلي بخصوص "امللف
السوري" في هذا السياق.
ً
ً
ً
ً
 على الرغم من تالقيها في انتقاد السياسة الخارجية للحكومة ،ال تمتلك أحزاب املعارضة موقفا واحدا أو سردية واحدة
تجاه املشهد السوري ،ال على مستوى الفواعل العسكرية املتواجدة في الجغرافية السورية ،وال على مستوى ملف
الالجئين أو أطروحة الحل لـ "امللف السوري".
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مدخل
بعد مصادقة البرملان التركي على مذكرة/قرار رئاسة الجمهورية في أواخر أيلول/سبتمبر  )1(،2021والتي تم بموجبها تمديد
ُ
صالحية إرسال قوات خارج البالد ،إلى سورية والعراق ،وإثر انقسام األحزاب التركية بين مؤيد ومعارض للمذكرة؛ تثار
تساؤالت حول حيثيات ودالالت مواقف هذه األحزاب ال سيما مع تصاعد حدة االستقطاب في املشهد السياس ي الداخلي
ً
التركي مع اقتراب االستحقاق االنتخابي املقرر في حزيران/يونيو  ،2023خصوصا وأن "امللف السوري" ُيشكل أحد أهم
ً
ً
ً
امللفات "املثيرة للجدل" بالداخل التركي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،وذلك بكل ما يتضمنه من إشكاليات معقدة.
ومن أبرز هذه اإلشكاليات :التشكيالت دون الدولتية واملتمثلة بشكل رئيس ي بـ"قوات سورية الديمقراطية – قسد" و"هيئة
تحرير الشام – هتش" وانعكاساتها على األمن القومي التركي ،والعالقة مع الفواعل اإلقليمية والدولية ،وإشكالية الالجئين
وموجات الهجرة املحتملةُ .يضاف إلى ذلك إثارة مسألة إعادة العالقات مع النظام السوري من قبل أطياف عدة في املعارضة
التركية.
في هذا السياق ،تتباين مواقف األحزاب التركية املختلفة تجاه "امللف السوري" بشكل عام ،وتجاه التدخل العسكري
التركي في سورية بشكل خاص ،سواء من ناحية السردية التي تقدمها للمشهد السوري ،أو من ناحية الدوافع الكامنة وراء
اتخاذها لقرار تأييدها لـ "املذكرة" ومستوى هذا التأييد ،ال سيما إذا ما أخذنا بعين االعتبار الخلفيات األيديولوجية
املختلفة ،والتموضع السياس ي لكل منها بين :تحالف حاكم ،وأحزاب معارضة .وهو ما تجلى بشكل واضح في جلسة
التصويت على املذكرة؛ إذ صوت كل من حزب العدالة والتنمية ) ،(AK Partiوحزب الحركة القومية ) ،(MHPوالحزب
الجيد ) ،(İYİ Partiلصالح املذكرة؛ بينما صوت ضدها كل من حزب الشعب الجمهوري ) ،(CHPوحزب الشعوب
الديمقراطي ).)2((HDP
وعليه يسعى تقدير املوقف هذا إلى استعراض محددات األحزاب التركية املختلفة تجاه القرار ،وحيثيات مواقفها ودالالتها
املختلفة ،إضافة إلى تقديم خطوط عامة التجاهات هذه املواقف والعوامل التي تحكم ثباتها أو تحولها.

حمددات املوقف الرمسي( ...هتديدات أمنية وموجات هجرة حمتملة)
تستند املذكرة التي قدمتها رئاسة الجمهورية ،والتي تمت املصادقة عليها كقرار من البرملان التركي ،على "اتخاذ جميع التدابير
الالزمة في إطار القانون الدولي ضد الحركات االنفصالية والتهديدات اإلرهابية وجميع املخاطر األمنية التي تهدد األمن
القومي لتركيا ،والقضاء على أي هجمات أخرى من جميع املنظمات اإلرهابية في العراق وسورية ،وضمان الحفاظ على األمن
الوطني ضد املخاطر املحتملة األخرى ،مثل الهجرة الجماعية" ،باإلضافة إلى إشارة القرار إلى "املخاطر والتهديدات املستمرة
التي تستهدف فعاليات إنشاء األمن واالستقرار ،في إدلب ،في إطار عملية أستانا"(.)3
(1) Karar No. 1310, Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, 26.10.2021,

Link: https://cutt.us/MsRTG
TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin süresi 2 yıl daha uzatıldı, Anadolu Ajansı, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/ehJCn
Karar No. 1310, Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, 26.10.2021, A.G.K.

)(2
)(3
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ُّ
لذلك؛ ُيمكن القول بأن األولوية الحالية للسياسة الخارجية التركية تتمثل في منع تشكل أي كيان حوكمي إثني في سورية،
ً
وإبعاد "قسد" والتشكيالت املرتبطة بها عن الحدود التركية ،وصوال إلى الحد من نشاط "حزب العمال الكردستاني"
واملجموعات املرتبطة به في املنطقة ،بالتوازي مع الحفاظ على الحد الضروري من االستقرار النسبي في إدلب بشكل يمنع
حدوث موجة هجرة جديدة تجاه الحدود التركية ،وتراعي هذه األولوية حساسية ملف اإلرهاب لألمن القومي التركي على
مدى العقود األربعة السابقة ،إضافة إلى الحساسية الكبيرة على املستوى التركي الداخلي تجاه أي موجة لجوء محتملة ،في
حال َّ
شن النظام السوري عملية عسكرية واسعة في إدلب ،األمر الذي سيثير ردة فعل غاضبة على املستويين االجتماعي
ً
والسياس ي ،خصوصا مع التصاعد املتزايد لالحتقان االجتماعي وخطاب الكراهية تجاه الالجئين واملهاجرين بشكل عام،
والسوريين منهم بشكل خاص(.)4
وفي ذات السياقُ ،يالحظ إيالء الحزب الحاكم أهمية ملسألة االستقطاب السياس ي وتفاعله مع "امللف السوري" ،وذلك
من خالل تمديده املذكرة لعامين مقبلين ،حتى تشرين األول من العام  ،2023أي ملا بعد االنتخابات الرئاسية والبرملانية
املقبلة واملقرر عقدها في حزيران من العام ذاته ،وهي املرة األولى التي تتم فيها املصادقة على املذكرة ملدة سنتين ،بعد أن
كانت املصادقة تتم ملدة عام واحد فقط في السنوات السابقة ،وهو ما يمكن تفسيره بتجنب أن تكون املذكرة في مركز
ً
الحسابات االنتخابية العام املقبل ،خصوصا مع تصاعد االستقطاب السياس ي كلما اقتربت البالد من موعد االستحقاق
االنتخابي.
وعلى الرغم من تصدر حزب العدالة والتنمية ) (AK Partiواجهة هذا االستقطاب ،إال أنه ال يمكن إهمال موقف حزب
ً
ً
الحركة القومية ) (MHPاملؤيد للموقف الرسمي التركي ،كونه حزبا حليفا لألول في تحالف "الجمهور"ُ ،ويعتبر بشكل أو
ً
ً
ً
ً
ً
بآخر فاعال سياسيا ُيسهم في صياغة موقف التحالف ،وبالتالي املوقف الرسمي للحكومة .عالوة على كونه حزبا "قوميا-
ً
ً
ً
ً
يمينيا" ،يمتلك تقليدا سياسيا صلبا تجاه القضايا األمنية بشكل عام ،ومسألة "اإلرهاب" و"حزب العمال الكردستاني"
بشكل خاص.

أحزاب املعارضة( ...مواقف متباينة ودالالت خمتلفة)
يجتمع كل من حزب الشعب الجمهوري ) ،(CHPوحزب الشعوب الديمقراطي ) (HDPبالتصويت ضد القرار ،إال أنهما
يختلفان في الدوافع التي تقف وراء موقفهما .فقد اعتاد حزب الشعب الجمهوي ) (CHPأن يصوت لصالح القرار في
السنوات السابقة ،إذ صوت بنعم لصالح القرار في العام  2020تحت حجة حماية حياة الجنود األتراك هناك ومكافحة
اإلرهاب( ،)5وهو ما يمثل املوقف التقليدي الحازم للشعب الجمهوري ) (CHPفي القضايا األمنية ،في حين أن الشعوب
الديمقراطي ) (HDPكان وما يزال يرفض التدخل العسكري التركي في سورية ،وذلك كون التدخل يستهدف بشكل أساس ي
املجموعات املسلحة التابعة لـ"اإلدارة الذاتية" ،والتي ينظر إليها الحزب كـ"مبادرة ّ
قيمة" في برنامج الحزب الرسمي ،في حين

()4

السوريون في تركيا وحكاية “امللف املؤجل”ُ ..
أي حلول وخيارات مستقبلية؟ ،السورية نت 17 ،ايلول/سبتمبر  ،2021انظر الرابطhttps://cutt.us/mYutV :
(5) Yıldız Yazıcıoğlu, Irak ve Suriye Tezkeresi TBMM'de Kabul Edildi, VOA Türkçe, 08.10.2020, Link: https://cutt.us/Bp621
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تنظر لها األحزاب التركية األخرى بشكل عام ككيان "إرهابي" ،األمر الذي يشكل أحد العوامل التي تجعل حزب الشعوب
ً
الديمقراطي ) (HDPموصوما بتهمة "اإلرهاب" وعدم فكه االرتباط بـ"حزب العمال الكردستاني".
وفي الوقت الذي يصف فيه الشعوب الديمقراطي ) (HDPاملذكرة على أنها "تذكرة عداء الكرد ...وتقدم يد العون للجيش
ً
السوري الحر ،وتنظيم الدولة ،والنصرة " مصنفا "الجيش السوري الحر" في خانة "التنظيمات اإلرهابية" ،ويصرح بأن
"شمال وشرق سورية ممر للسالم بين الشعوب ،وممر لالستقرار والديمقراطية"( ،)6إضافة إلى رفضه إلعادة الالجئين
وخطاب الكراهية املتصاعد تجاههم () 7؛ فإن الشعب الجمهوري ) (CHPيرى بأن الحل يكمن في إعادة العالقات
الدبلوماسية مع النظام السوري ،وفي "تسهيل إمكانية تأسيس األسد لوحدة األرض ،والسيادة والوحدة السياسية في
بالده" ،مع تأكيده على إمكانية القيام بمكافحة اإلرهاب بالتعاون مع النظام السوري ،وبوجود إمكانية إليقاف "الحرب
األهلية" في سورية وتأسيس السالم وإعادة السوريين إلى بالدهم بـ"سالم"(.)8
لذلك ،نجد بأن الدوافع وراء اتخاذ الحزبين قرار التصويت ضد القرار مختلفة ،فالشعوب الديمقراطي ) (HDPيمتلك
ً
ً
ً
موقفا كان وما زال صلبا وثابتا ضد التدخل العسكري التركي خارج البالد ،وذلك لدوافع أيديولوجية – إن صح التعبير –
تتجلى في خطابه املؤيد لـ"اإلدارة الذاتية" في سورية؛ في حين يمكن تقييم موقف الشعب الجمهوري ) ،(CHPكخطوة
تكتيكية لزيادة الضغط على الحزب الحاكم بشأن "امللف السوري" ،وكسب أصوات الشعوب الديمقراطي ) (HDPفي
االنتخابات الرئاسية املقبلة على غرار ما حدث في االنتخابات املحلية (انتخابات البلدية) في كل من اسطنبول وأنقرة والتي
ً
لم يرشح فيها األخير مرشحا عنه ،إذ يعمل الشعب الجمهوري ) (CHPبذلك على محاولة حفاظه على تموضع سياس ي يمكنه
من التنسيق بين أطياف املعارضة املختلفة بغض النظر عن خلفيتها األيديولوجية أو أسباب معارضتها للحزب الحاكم.
ً
ً
على الجانب اآلخر ،وعلى الرغم من كون الحزب الجيد ) (İYİ Partiحزبا حليفا للشعب الجمهوري ) (CHPفي تحالف
"امللة ،"Millet/إال أنه ّ
صوت لصالح املذكرة/القرار ،تحت ذريعة حماية األمن القومي .وبالتوازي مع ذلك ،انتقد الحزب
ً
سياسة الحكومة التركية تجاه "امللف السوري" ،متبنيا سردية "أن طريق الحل في سورية ،ال يمر فقط من موسكو
ً
وواشطن ،وإنما من دمشق أيضا"( ،)9فلطاملا طالب قياديون في الحزب الجيد ) (İYİ Partiبإعادة فتح القنوات الدبلوماسية
مع النظام السوري ،كخطوة لحل املعضلة السورية ،بما يتضمن إعادة الالجئين .لذلكُ ،يمكن تفسير موقف الحزب،
برغبته بالتمايز عن الحزب الحاكم من جهة ،وحزب الشعوب الديمقراطي ) (HDPمن جهة أخرى.

(6) Buldan: Bu tezkere iktidarın gidiş tezkeresidir, HDP Sitesi, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/NJWwX

( ) 7حمزة خضر" ،قضية املوز" ..أحزاب معارضة وحقوقيون أتراك يستنكرون قرار ترحيل سوريين ،تلفزيون سورية 29 ،تشرين األول/أكتوبر  ،2021انظر الرابط:
https://cutt.us/uxcQv
(8) CHP’li Çeviköz: “Tezkerelerin süresini uzatmakla ömrünüzü uzatmaya mı çalışıyorsunuz?”, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/HnC5d
(9) Tezkere Meclis’ten geçti, Tele1, 26.10.2021, Link: https://cutt.us/cKRXN
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خامتة
باالستناد إلى ما سبق ،نالحظ اختالف تعاطي األحزاب السياسية التركية مع "امللف السوري" ،بحسب الخلفية
األيديولوجية والقاعدة الشعبية االنتخابية والتموضع السياس ي لكل منها بين تحالف حاكم وأحزاب معارضة ،إذ يختلف
بالضرورة موقف الحزب املتموضع في موقع املسؤولية في الحكم عن املعارض ،الذي يسعى لرفع أسهمه في االنتخابات
املقبلة أو املحافظة على تقليده السياس ي في هذا الصدد.
لذلك ،ال تبدو أحزاب املعارضة إلى اآلن مؤثرة في صياغة التصور العام للسياسات تجاه سورية في الوقت الراهن ،على
ُ
الرغم من تأثير أطروحاتها على املستوى اإلعالمي واالجتماعي ،إذ تعنى مواقفها وأطروحاتها بديناميكيات السياسة الداخلية
وتموضعها السياس ي وقاعدتها الشعبية ،أكثر من واقع الجغرافية السورية وديناميكيات السياسة الدولية ذات الصلة.
لهذا ،يبدو بأن الحزب الحاكم سيبقى ّ
املوجه الرئيس ي لبوصلة السياسات تجاه "امللف السوري" ،وفق محددات األمن
ِّ
القومي و"خطر" موجات الهجرة املحتملة وطبيعة عالقته مع حليفه الحركة القومية ) (MHPبالدرجة األولى ،وديناميات
السياسة الداخلية بالدرجة الثانية؛ وذلك حتى موعد االستحقاق االنتخابي املقرر عقده في حزيران/يونيو .2023
باملقابل ،تبقى كل هذه املواقف؛ سواء تجاه الفواعل على الجغرافية السورية ،أو ملف الالجئين السوريين عرضة للتبدل
والتغير ،الجزئي أو الكلي ،بحسب التغيرات التي قد تطرأ على التموضع السياس ي لألحزاب وديناميكيات السياسة
الداخلية ،أو ما قد يفرضه طول أمد "األزمة" والعوامل املركبة واملعقدة ،واملرتبطة بالفواعل اإلقليمية والدولية وطبيعة
مواقفها تجاه "امللف السوري" ،والتطورات امليدانية في الجغرافية السورية.
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