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  :التركية - العالقات السورية 
  حُسن جوار أم عداء؟

  حممد زهير دياب

  مقدمة
فبرايـــــر /أثـــــار توقيـــــع اتفـــــاق التعـــــاون العســـــكري بـــــين تركيـــــا وإســـــرائيل يف شـــــباط

غيــر  مالعربيــة منهــا، وال ســيما خمــاوف ســورية، أ أكانــت -	املاضــي اخملــاوف اإلقليميــة
 عســــكري لتحــــالف تمهيديــــة خطــــوة يكــــون أن مــــن -	العربيــــة، وال ســــيما خمــــاوف إيــــران

 ضـــد والعســـكرية الدبلوماســـية الضـــغوط ملمارســـة وســـيلة يُســـتخدم الـــدولتين بـــين شـــامل
وقيــــع ت توقيــــت ولعــــل. املنطقــــة يف األميركيــــة الهيمنــــة حللقــــة وإتمامــــاً وإيــــران، ســــورية

االتفاق، وحدوثه بعد زيارة رئـيس اجلمهوريـة التركيـة سـليمان ديميريـل علـى رأس وفـد 
ضخم ضم نحو مئتين من املسؤولين األتراك إلرساء عالقات تعاون مـع إسـرائيل، كانـا 

فاالتفــــاق جــــاء وســــورية ولبنــــان ال يــــزاالن يف صــــراع . مــــن أهــــم أســــباب هــــذه اخملــــاوف
ستسالمية بشأن االنسحاب من اجلـوالن واجلنـوب تفاوضي مع إسرائيل لرفض شروط ا

اللبنــاين، والتـــدابير األمنيـــة والتطبيـــع، علـــى الـــرغم مــن جـــو التفـــاؤل الـــذي ســـاد يف بدايـــة 
العــــام، حــــين اســــتؤنفت املفاوضــــات، لكــــن إســــرائيل قطعتهــــا بعــــد العمليــــات االنتحاريــــة 

ت األميركيــة يف وتــزامن إعــالن االتفــاق أيضــاً مــع وجــود ســرب مــن الطــائرا. الفلســطينية
وال . األردن ألغــراض التــدريب املشــترك ومراقبــة املنطقــة احملظــورة يف اجلنــوب العراقــي

شك يف أن جممل هذه األجواء تسبب بنشوء تصور لدى القيادة السورية بوجود حماولة 
إلقامـــة حتـــالف عســـكري مـــن الشـــمال واجلنـــوب تشـــترك فيـــه الواليـــات املتحـــدة، وأدواتـــه 

وقــد أعطــت املصــادر التركيــة الرســمية، وخصوصــاً . يل وتركيــا واألردناإلقليميــة إســرائ
وزارة اخلارجيــة ووزارة اإلعــالم التــركيتين، التبريــرات اخملتلفــة واملتناقضــة؛ إذ ذهبــت 
تارة إىل القول إن سورية وقّعت مع اليونان اتفاقـاً للتعـاون العسـكري يسـمح باسـتخدام 

عم اللوجســتي، وإن ســورية تــدعم نشــاط حــزب املطــارات العســكرية الســورية وتــأمين الــد
العمــــال الكردســــتاين بســــبب وجــــود بعــــض عناصــــره يف ســــورية ولبنــــان، وبالتــــايل فــــإن 

وتؤكــد تركيــا تــارة أُخــرى أن االتفــاق ال . التركــي دمشــق تعمــل علــى تهديــد األمــن القــومي
ول يشـــكل حتالفـــاً، وهـــو عـــادي كغيـــره مــــن االتفاقـــات املوقَّعـــة مـــع دول كثيـــرة، منهــــا د

  .عربية كمصر، ولذلك، فإنه ال يُقصد به تهديد أي دولة جماورة

                                                            
  باحث وكاتب يف الشؤون االستراتيجية. 
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لكــــن الرؤيــــة يف ســــورية ألبعــــاد االتفــــاق كانــــت هــــي األصــــح واألكثــــر انطباقــــاً مــــع 
الوقـــائع؛ فدمشـــق نفـــت توقيـــع اتفـــاق مـــع اليونـــان يســـمح باســـتخدام املطـــارات، وأكـــدت 

دعـــم نشـــاط حـــزب العمـــال دومـــاً أن وجـــود بعـــض الالجئـــين األكـــراد مـــن تركيـــا ال يعنـــي 
وواقع األمر هو أن يف املؤسسـتين السياسـية . الكردستاين، وهذا املوضوع ليس باجلديد

والعســكرية التــركيتين توجهــاً يناصــب ســورية العــداء، وأن هــذا التوجــه قــرر أن األوضــاع 
أصــــبحت مالئمــــة للعــــودة إىل ممارســــة الضــــغوط علــــى ســــورية بالتحــــالف مــــع إســــرائيل، 

فالوضـــع العربـــي يف حـــال تفكـــك منـــذ . ذاك يخـــدم أهـــداف أنقـــرة وتـــل أبيـــبواالتفـــاق إذ 
حـــرب اخللـــيج الثانيـــة، ومصـــر واألردن يف حـــال ســـالم مـــع إســـرائيل، ومنظمـــة التحريـــر 

 ١ -	الفلســطينية منغمســة يف تــأمين احلكــم الــذاتي الــذي حصــلت عليــه يف اتفــاقي أوســلو
اً يف االعتبـــــار حالـــــة احلصـــــار وهـــــذا يقـــــود إىل عزلـــــة ســـــورية عربيـــــاً، أخـــــذ ،٢ -	وأوســـــلو

وطبعـــاً، لقـــد زادت مباركـــة . املفروضـــة علـــى العـــراق وليبيـــا، وعلـــى الســـودان إىل حـــد مـــا
واشـنطن لالتفـاق يف اخملـاوف الســورية، ودفعـت دمشـق إىل اتهــام تركيـا باللعـب بالنــار 

وفعــالً، فقــد أعــرب . يف املنطقــة والتحــالف مــع إســرائيل علــى حســاب مصــاحلها العربيــة
مـايو وبيـان القمـة العربيـة /ن القمة الثالثيـة بـين مصـر والسـعودية وسـورية يف أيـاربيا

يونيو من هذه السنة عن القلق إزاء انعكاسـات هـذا االتفـاق علـى /التي تلتها يف حزيران
  .األمن القومي العربي، وطولبت تركيا يف البيانين بإعادة النظر فيه

وعـــودة نـــوع مـــن التضـــامن العربـــي، ثـــم غيـــر أن تـــويل الليكـــود احلكـــم يف إســـرائيل، 
اإلســالمي التركــي جنــم الــدين أربكــان يف تــأليف حكومــة ائتالفيــة " الرفــاه"جنــاح زعــيم 

، كـل ذلـك خفـف إىل حـد مـا القلـق واخملـاوف السـورية، نظـراً "الطريـق الصـحيح"مع حزب 
ية إىل مــا عُــرف عــن أربكــان مــن رغبــة يف تقويــة العالقــات مــع الــدول العربيــة واإلســالم

واستبشـرت دمشـق خيـراً بفعـل هـذا التطـور، وبـدأت تتطلـع إىل تنقيـة . ومن عداء إلسرائيل
األجــــــواء مــــــع أنقــــــرة والعــــــودة إىل احملادثــــــات الثنائيــــــة بشــــــأن مشــــــكالت احلــــــدود، وإىل 
احملادثات الثالثية فيما يتعلق بمشـكلة توزيـع حصـص ميـاه دجلـة والفـرات باالشـتراك 

  .العراقي ووضع األكرادمع العراق، إضافة إىل الوضع 
 كانـــت إذا مـــا هـــو التركيـــة -	إن الســـؤال الـــذي يُطـــرح يف نطـــاق العالقـــات الســـورية

 عالقـــات إلقامـــة لهـــا حلـــول إيجـــاد يتعـــذر بحيـــث والصـــعوبة احلـــدة مـــن اخلـــالف أســـباب
 املتبادلـة؟ والشكوك العداء من حالة على بالتايل ويُبقي والصداقة، اجلوار بحُسن تتسم

. يف التنبـؤ بشـأنها ميف وصـفها أ أكـان حاسماً، جواباً يعطي ال العالقات هذه تاريخ إن
إذ هنـــــاك كثيـــــر مـــــن العوامـــــل املوضـــــوعية والذاتيـــــة التـــــي تنســـــج شـــــبكة العالقـــــات بـــــين 

وســنحاول يف هــذا املقــال إلقــاء نظــرة علــى هــذه العوامــل، التــي منهــا . الــدولتين اجلــارتين
ــــد مصــــالح مشــــتركة أو متبادلــــة، و منهــــا مــــا يعقــــد مســــار هــــذه العالقــــات فيولــــد مــــا يوجِ

 .إىل التوتر والتهديدات العلنية واملبطنة أحياناًالشكوك ويقود 



  ٣٢، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٣ 
 

  

  حملة تاريخية
ال شــــك يف أن القمــــع العثمــــاين للنضــــال القــــومي العربــــي يف ســــورية ولبنــــان حتــــى 
 نهايـــة احلـــرب العامليـــة األُوىل تـــرك شـــعوراً مـــن العـــداء علـــى املســـتوى الشـــعبي جتســـد يف
شعارات معظم احلركـات السياسـية، وخصوصـاً الغضـب جتـاه تخطـيط احلـدود يف اتفـاق 

 ســـــورية شـــــمال مـــــن كثيـــــرة منـــــاطق اســـــتقطع الـــــذي ،١٩٢١ لســـــنة بويلـــــون -	فـــــرانكلين
 ثــم. ١٩٢٣ ســنة لــوزان معاهــدة يف ذلــك وثبّــت كليكيــا، منطقــة وأهمهــا تركيــا، ملصــلحة

 املنتدبــة الدولــة نظمتــه صــوري اســتفتاء عقــب ،١٩٣٩ ســنة اإلســكندرون لــواء ســلخ جــاء
ي لتركيـــا، وهـــو العـــداء الـــذي جتلـــى يف الـــرفض الســـوري الشـــعب العـــداء يف ليزيـــد فرنســـا،

، واالســـتقالل التـــام ســـنة ١٩٤٣االعتـــراف بهـــذا الســـلخ مـــع نيـــل االســـتقالل الشـــكلي ســـنة 
 كومـــةومـــن خـــالل وســـاطة عراقيـــة قـــام بهـــا رئـــيس احل. بجـــالء القـــوات الفرنســـية ١٩٤٦

العراقــي حينــذاك، نــوري الســعيد، تــم التوصــل إىل تســوية جتســد الوضــع القــائم وال تصــر 
تركيــا بموجبهــا علــى االعتــراف الســوري بضــم اللــواء، وال تصــر دمشــق يف املقابــل علــى 

غيـر أن . املطالبة رسمياً بعودتـه، ومـع ذلـك، فـإن سـورية ال تـزال تعتبـره أرضـاً مغتصـبة
حلكومــات التركيــة والســورية املتعاقبــة إىل االنصــراف هــذا الوضــع مل يحــل دون توجــه ا

إىل معاجلــة القضــايا الناجمــة عــن كونهمــا دولتــين متجــاورتين جغرافيــاً وتشــتركان يف 
  .مصادر املياه

يف إثــــر انضــــمام تركيــــا إىل حلــــف شــــمال األطلســــي، أصــــبحت سياســــتها اإلقليميــــة 
 السـوفياتي االحتـاد احتـواء يف األوروبـي - للتوجـه األميركـيوانعكاساً للحـرب البـاردة 

ار احلركــات التحريريــة العربيــة الوطنيــة واعتبــ أحــالف، سلســلة إنشــاء طريــق عــن الســابق
املتحالفــــة مــــع موســــكو حركــــات متحالفــــة مــــع اخلطــــر الشــــيوعي، وال بــــد مــــن حماربتهــــا 

، حاولت أنقرة ضم سورية إليه، لكـن ١٩٥٥فمع إنشاء حلف بغداد سنة . والضغط عليها
وميــــة واليســــارية تصــــدت للمحاولــــة وأحبطتهــــا، األمــــر الــــذي دفــــع تركيــــا إىل القــــوى الق

ووضـــعت تركيـــا مبــــدأ . االدعـــاء أن ســـورية ستصـــبح قاعـــدة خلفيـــة لالحتـــاد الســـوفياتي
، القاضــي بمــلء الفــراغ النــاجم عــن انحســار النفــوذين البريطــاين ١٩٥٧أيزنهــاور لســنة 

 لثنـــي الســـورية - دود التركيـــةبتحشـــدات عســـكرية علـــى احلـــوالفرنســـي، يف قيـــد التطبيـــق 
. تعــاون االقتصــادي والعســكري مــع موســكوال اتفاقــات توقيــع عــن الســنة تلــك يف دمشــق

ومل . غيـــر أن حماولـــة التهديـــد هـــذه فشـــلت بعـــد أن قامـــت موســـكو بالتحـــذير مـــن العواقـــب
 رحبـــت، قـــد أنقـــرة كانـــت وإن يـــذكر، تطـــور أي املصـــرية - تشـــهد فتـــرة الوحـــدة الســـورية

  .١٩٦١ سنة الوحدة تلك عرى بانفصام بسرعة،
بعــض  ١٩٦٣ورافــق تــويل حــزب البعــث العربــي االشــتراكي احلكــم يف ســورية ســنة 
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 الثــــورة بفعــــل بغــــداد حلــــف انهيــــار عقــــب التركيــــة - التحســــن يف العالقــــات الســــوفياتية
 وقـد. مـا حـد إىل والغربـي الشـرقي املعسـكرين بين التوتر وانحسار ،١٩٥٨ سنة العراقية

ق األوســط، الشــر بمنطقــة االســتراتيجي اهتمامهــا مــن اإلقــالل إىل تركيــا األمــر هــذا دفــع
وبقـــي مســـتوى عالقاتهـــا بإســـرائيل يف حـــده األدنـــى، بـــل إن تركيـــا أظهـــرت تعاطفـــاً مـــع 

، وهــو مــا دفــع وزيــر اخلارجيــة الســوري يف حينــه إىل ١٩٦٧العــرب يف إثــر عــدوان ســنة 
 التركيـة - النشـاط الفعلـي يف العالقـات السـوريةومـع ذلـك، مل يبـدأ . التعبير عـن امتنانـه

واعتبــاره  ١٩٧٠مــع احلركــة التصــحيحية، وتــويل الــرئيس حــافظ األســد الســلطة ســنة  إالّ
أن احملــــــور األساســــــي للسياســــــة اخلارجيــــــة الســــــورية يكمــــــن يف التعامــــــل مــــــع الصــــــراع 

 واإلقليميـــة، العربيـــة العالقـــات حتســـين بالتـــايل يتطلـــب مـــا وهـــو اإلســـرائيلي، - العربـــي
عالقـــات تعـــاون بـــدالً مـــن  يف والـــدخول تركيـــا، مـــع العالقـــة املســـائل معاجلـــة وضـــمنها

ــرَت منــذ ســنة . اجملابهــة والتــوتر ويف املقابــل، اســتجابت تركيــا لهــذا التوجــه اجلديــد، وَجَ
ونــــتج مــــن ذلــــك عــــدة . سلســــلة مــــن الزيــــارات املتبادلــــة لــــوزراء خارجيــــة البلــــدين ١٩٧٢

دة حجم التبادل التجاري، وتنظيم إجـراءات انتقـال الشـاحنات علـى اتفاقات تتعلق بزيا
وضـــمن هـــذا املنـــاخ اجلديـــد، . أراضـــي البلـــدين، والطيـــران، والســـياحة، والتبـــادل الثقـــايف

أعلنـــت ســـورية دعمهـــا اســـتقالل جزيـــرة قبـــرص وتأييـــدها تســـوية مشـــكلة اجلزيـــرة علـــى 
ر ذلــــك، إىل حــــد مــــا، إرضــــاء ويُعتبــــ. أســــاس احملافظــــة علــــى حقــــوق اليونــــانيين واألتــــراك

لتركيا ألنه يعبّر عن رفض احتاد قبرص مـع اليونـان، علمـاً بـأن املوقـف السـوري كـان، 
داعمــــاً للحكومــــة اليونانيــــة القبرصــــية، وبــــأن ســــورية تصــــوِّت ملصــــلحتها يف  ،وال يــــزال

وقــــد أثــــارت زيــــارة الــــرئيس القبرصــــي الســــابق مكــــاريوس لســــورية ســــنة . األمم املتحــــدة
الغضب التركي، الذي جتلى يف معارضة املبادرة السورية يف لبنان سـنة  بعض ١٩٧٥
" اإلخـــوان املســـلمين"مـــنح حـــق اللجـــوء السياســـي للفـــارين املنتمـــين إىل تنظـــيم و، ١٩٧٦

، اســتؤنفت ١٩٨١لكــن مــع بدايــة ســنة . الــذي كــان قــد بــدأ يشــن حملــة إرهابيــة يف ســورية
التعـــاون علـــى جميـــع املســـتويات، وجتلـــى الزيـــارات املتبادلـــة وإعـــالن الرغبـــة يف زيـــادة 

ــ ةالتركيــ كومــة، عنــدما زار نائــب رئــيس احل١٩٨٢ذلــك ســنة  ع تورغــت أوزال ســورية ووقّ
وبهـذا، يمكـن . خمسة اتفاقات ظهر أثرها يف زيادة حجم التبـادل التجـاري زيـادة كبيـرة

مــن القــول إنــه مــع منتصــف الثمانينــات ارتقــت العالقــات بــين البلــدين إىل مســتوى عــال 
التعـــاون االقتصـــادي ينســـجم مـــع جتاورهمـــا ومصـــاحلهما املتبادلـــة واملشـــتركة، علـــى 

  .الرغم من املشكالت اخلاصة ببعض القضايا اخلالفية، التي سنعرضها بإيجاز

  القضايا اخلالفية القائمة

  احلدود) أ
جانبــاً الغــبن الــذي حلــق بســورية جــراء تخطــيط احلــدود يف غيــاب اإلرادة ضــع إذا وُ
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، إىل جانـب تــوطن )كـم تقريبــاً ١٣٤٧(ة املسـتقلة، فــإن طـول احلـدود يف حــد ذاتـه السـوري
األقليـــــات التركمانيـــــة والكرديـــــة يف كثيـــــر مـــــن املنـــــاطق الواقعـــــة علـــــى جانبيهـــــا، يولـــــد 

بــل إن هــذه احلــدود رُســمت بصــورة اعتباطيــة يف كثيــر . مشــكالت ناجمــة عــن هــذا الوضــع
بينمــا أصــحابها يســتوطنون  ،يف جانــب مــن املواقــع بحيــث أصــبحت األراضــي الزراعيــة

وحلـــل هـــذه املشـــكلة، أُعطـــي املزارعـــون تصـــاريح خاصـــة . قـــرى تقـــع يف اجلانـــب اآلخـــر
ـــد تضاريســـها . لعبـــور احلـــدود واســـتغالل أراضـــيهم ومـــن الواضـــح أن طـــول احلـــدود وتعقّ

وقـــد ســـبب هـــذا . يفســـحان جمـــاالً واســـعاً لعمليـــات التهريـــب والتســـلل مـــن كـــال اجلـــانبين
حدوديــة كثيــرة تفاقمــت أحيانــاً إىل حــد التصــادم املســلح بــين دوريــات حــرس  خالفــات

  .احلدود ورجال األمن واجلمارك
إن املوقــف الســوري يف هــذا الســياق قــائم علــى واقــع أن لــيس لــدى ســورية مــا لــدى 

وقــد جــرى عقــد . تركيــا مــن مــوارد بشــرية أمنيــة كافيــة حلراســة جميــع نقــاط هــذه احلــدود
وأُلفت جلان مشتركة حملية، وعلى مستوى عال، من املسـؤولين األمنيـين عدة اتفاقات، 

الـذي  ١٩٩٢ملعاجلة املشكالت الناشئة عن الوضع احلدودي، وكـان آخرهـا اتفـاق سـنة 
ــع خــالل زيــارة وزيــر الداخليــة التركــي لدمشــق، وتــم تأكيــد هــذا االتفــاق وتعزيــزه مــع  وقّ

. ١٩٩٣يميريــل لســورية يف ربيــع ســنة آنــذاك ســليمان د ةالتركيــ كومــةزيــارة رئــيس احل
وتشــــير التقــــارير اآلن إىل أن تركيــــا أنشــــأت مراكــــز مراقبــــة، وتســــيِّر دوريــــات علــــى طــــول 

فشــــل  علــــىومــــن هنــــا، فــــإن ســــورية ال تتحمــــل أي مســــؤولية . القســــم األكبــــر مــــن احلــــدود
  .السلطات التركية يف ضبط التسلل والتهريب عبر هذه احلدود املعقدة

  همشكلة امليا) ب
بـــدأت مشـــكلة توزيـــع ميـــاه األنهـــار بشـــروع ســـورية يف جتفيـــف مســـتنقع الغـــاب يف 
منتصــف اخلمســينات، وبنــاء ســد علــى نهــر العاصــي الــذي يعبــر آخــره لــواء اإلســكندرون 

وقــــد عارضــــت تركيــــا هــــذا املشــــروع، وادعــــت أنــــه . ويصــــب يف البحــــر األبــــيض املتوســــط
االدعاء، ورفضت ربطه بموضـوع  غير أن سورية رفضت هذا. سيسبب أضراراً ملزارعيها

ـــل عـــن طريـــق قيـــام  ميـــاه الفـــرات، علـــى النحـــو الـــذي تريـــده أنقـــرة، وبيّنـــت أن املشـــكلة حتَُ
أمّـا . تركيا ببناء سد يف لواء اإلسكندرون لتنظيم ري األراضي، إذا كـان هنـاك مـن ضـرر

وينتهـي  موضوع مياه الفرات، فهو أكثر تعقيداً كونه ينبع من تركيا، ويمـر عبـر سـورية،
ولكـــل دولـــة مـــن الـــدول الـــثالث مشـــاريعها لبنـــاء الســـدود بغيـــة تنظـــيم الـــري . يف العـــراق

وقد أُجريت بين الدول الثالث يف الستينات حمادثات . وإصالح األراضي وتوليد الطاقة
ثــا مــن امليــاه /٣م٣٠٠مل تــؤد إىل اتفــاق نهــائي، لكنهــا أســفرت عــن التــزام تركيــا تمريــر 

 ،١٩٧٣ سـنة حلـول ومـع. والعـراق لسـورية كحصـة التركيـة - سوريةعند نقطة احلدود ال
ليــة أجنــزت تركيــا بنــاء التا الســنة ويف الســوري، الطبقــة ســد بنــاء مــن األكبــر القســم أُجنــز
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وملّـا كـان ال بـد مـن مـلء بحيـرات . سدها الكبير كيبـان، وخُطِـّط لبنـاء ثالثـة سـدود أُخـرى
عـــالً، وهـــو مـــا أثـــار الشـــكاوى مـــن جانـــب هـــذه الســـدود، فقـــد بـــدأت تركيـــا حـــبس امليـــاه ف

وطلبــت ســورية تــأليف جلنــة . ومــن جانــب العــراق الــذي أنشــأ بــدوره ســد احلبانيــة ،ســورية
طبقاً للعرف الدويل، ثالثية لوضع اتفاق نهائي ينظم التوزيع العادل بين الدول الثالث 

تماطـــــل، وأعلنـــــت يف منتصـــــف الثمانينـــــات مشـــــروع الغـــــاب الـــــذي  تغيـــــر أن تركيـــــا بـــــدأ
ســـدّاً يف األراضــي التركيـــة، وهــذا يعنـــي إحلــاق الضـــرر الكبيــر بســـورية  ٢٢يتضــمن بنــاء 

وكي تغطي أنقـرة نياتهـا باحتكـار مصـادر امليـاه، أعلنـت . والعراق يف غياب اتفاق دائم
مـر بسـورية وتتفـرع إىل العـراق ، الذي يقضي بمد أنابيب ميـاه ت"أنابيب السالم"مشروع 

وقـــد رفضـــت ســـورية املشـــروع جملـــةً وتفصـــيالً ألنـــه يعنـــي . واألردن وإســـرائيل واخللـــيج
إتاحــة وســيلة ضــغط أُخــرى لتركيــا، فضــالً عــن تلبيــة حاجــات إســرائيل مــن امليــاه، وهــي 

وبعــد أخــذ ورد ومفاوضــات متقطعــة، . التــي تغتصــب األراضــي وامليــاه العربيــة وتســرقها
التوصـــــل إىل اتفـــــاق موقـــــت بـــــين ســـــورية وتركيـــــا يقضـــــي بتمريـــــر  ١٩٨٧ســـــنة تـــــم يف 

عقدت سـورية مـع العـراق اتفاقـاً يقضـي بتمريـر  ١٩٨٩ويف سنة . ثا كحد أدنى/٣م٥٠٠
ومــع ذلــك، فــإن تركيــا ال تــزال تقلــل أو تكثــر مــن هــذه . مــن هــذه احلصــة إىل العــراق ٪٥٨

ي يثيـــر االحتجاجـــات الســـورية احلصـــة أحيانـــاً، بحســـب مـــا يالئـــم حاجاتهـــا، األمـــر الـــذ
  .والعراقية

، أطلق ديميريل تصريحه اخلطر بأن للعرب نفطهـم ولتركيـا ماءهـا، ١٩٩١يف سنة 
لكــن وزيــر اخلارجيــة التركــي اســتطاع خــالل . حــرة يف التصــرف فيهــا] أي تركيــا[وهــي 

تلطيــف التــوتر بشــأن هــذا املوضــوع، وأعلــن نيــة  ١٩٩١أغســطس /زيارتــه لدمشــق يف آب
بيـد أن اخلـالف مل يُحــل . اجتماعـات اللجنـة الثالثيــة املشـتركة اخلاصـة بامليــاه مواصـلة

، واملشــاريع التركيــة جاريــة علــى ١٩٩٣بعــد؛ إذ إن اجتماعــات اللجنــة توقفــت منــذ ســنة 
وتنحصــر نقطــة اخلــالف القانونيــة يف أن تركيــا تــدعي أن نهــر الفــرات نهـــر . قــدم وســاق

عــــــراق العــــــرف الــــــدويل القاضــــــي بحــــــق الــــــدول تركــــــي ال دويل، بينمــــــا تؤكــــــد ســــــورية وال
املتشاطئة يف استغالل مياهه بصـورة عادلـة، وطبقـاً حلاجاتهـا، وهـو مـا يرفـع حصـتي 

ومـــن اجللـــي أن . ثـــا؛ وهـــذا مـــا ترفضـــه أنقـــرة/٣م٧٠٠ - ٦٠٠ســـورية والعـــراق إىل نحـــو 
احلكومـــات التركيـــة املتعاقبـــة جعلـــت مشـــكلة امليـــاه وســـيلة ضـــغط ضـــد ســـورية، وربطـــت 

كلة بموضـوع املعارضـة اليسـارية واألرمنيـة والكرديـة، التـي جلـأ بعـض عناصـرها املش
وال شـك يف أن التصـريح الـذي أدىل بـه . إىل سورية ولبنـان منـذ السـبعينات والثمانينـات

أخيــراً وزيــر الدولــة التركــي لشــؤون املــوارد املائيــة، مــن أن دولتــه ســتحل هــذه املشــكالت 
  .ضغط، سيلقى ترحيباً يف دمشقولن تستخدم ورقة املياه وسيلة 
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  "اإلرهاب"موضوع ) ج
كمـــا أن . كمـــا أشـــير ســـابقاً، مـــن العبـــث ضـــبط حـــدود مشـــتركة بهـــذا الطـــول والتعقيـــد

وجود أقليات كردية وأرمنية يف سورية ولبنان وبين دول متجاورة سـيؤدي يف طبيعـة 
ولقــد . الـدولاحلـال إىل جلـوء عناصـر مــن احلركـات السياسـية املعارضـة إىل أي مــن هـذه 

ادعـــت تركيـــا يف الســـبعينات أن املنظمـــات الفلســـطينية املتعـــددة، املوجـــودة يف ســـورية 
ولبنــان، كانــت تــدرب هــذه احلركــات وتســاعدها، وبالتــايل مــن املفــروض علــى حكــومتي 
هــذين البلــدين التعــاون مــع تركيــا بتســليم أفــراد هــذه احلركــات إليهــا وقمعهــم، بــل عــدم 

ومــن الواضــح أن مــا طالبــت تركيــا بــه خمــالف للتعامــل . اســيإعطــائهم حــق اللجــوء السي
حـق اللجـوء السياسـي، وهنـا، " اإلخـوان املسـلمين"فتركيـا نفسـها منحـت عناصـر . الدويل

يالحـــظ أن املوقـــف التركـــي يشـــابه إىل حـــد مـــا املوقـــف اإلســـرائيلي الـــذي يطالـــب الـــدول 
غيــــر أن أهــــم . ســــطينيةالعربيــــة بالقيــــام بمهمــــة شــــرطة يف خــــدمتها لقمــــع املقاومــــة الفل

خــالف اآلن هــو الــذي ال يــزال قائمــاً بشــأن موضــوع حــزب العمــال الكردســتاين، الــذي بــدأ 
ومل ينحصـــر . مطالبـــاً بـــاحلقوق الوطنيـــة الكرديـــة يف تركيـــا ١٩٨٤نشـــاطه املســـلح ســـنة 

نشــاط هــذا احلــزب يف الــداخل التركــي، بــل امتــد إىل املنــاطق احلدوديــة املتاخمــة لســورية 
ومنـذ . إيران، حيـث طبيعـة التضـاريس املالئمـة لالختبـاء وشـن عمليـات إغـارةوالعراق و

لعــــراق اتفاقــــاً يســــمح للقــــوات التركيــــة بــــدخول األراضــــي اذاك الوقـــت، عقــــدت تركيــــا مــــع 
لكــن علــى الــرغم مــن أعمــال القمــع التــي تمارســها . ملالحقــة عناصــر هــذا احلــزب ةالعراقيــ

قوات اجليش وسلطات األمن التركية ضد األكراد إىل حد القيـام بأعمـال وحشـية أحيانـاً 
ودخولها األراضي العراقية مراراً وتكراراً، فإن أنقرة مل ضد النساء واألطفال واألبرياء، 

وهي تـرفض إيجـاد تسـوية سياسـية للمشـكلة بـاالعتراف . ةتستطع قمع املقاومة الكردي
  .بالثقافة الكردية ومنح األكراد حكماً ذاتياً، كما فعل العراق

وبالنســــــبة إىل ســــــورية، فــــــإن تركيــــــا تطلــــــب منهــــــا تســــــليمها زعــــــيم حــــــزب العمــــــال 
الكردســتاين عبــد اللــه أوجــالن، الــذي يقــوم أحيانــاً بزيــارة لبنــان وســورية، كــأن تســليمه 

متــــه وإعدامــــه أمــــر يشــــكّل حــــالًّ للمعضــــلة الكرديــــة، التــــي ال يــــزال العــــراق وإيــــران وحماك
وجــود معســكر تــدريب كــردي يف  بشــأنكمــا أن تركيــا أثــارت الضــجيج . يعانيــان بفعلهــا

البقاع اللبناين، وطلبت وضع حد لذلك، فاستجابت احلكومتان السورية واللبنانيـة سـنة 
وعـالوة . كرديـة الالجئـة مـن التـدرب علـى السـالحلهذا املطلب ومنعتا العناصـر ال ١٩٩٢

على ذلك، أُلِّفت جلان مشتركة تظهر حسن النية السورية واستعداد سورية للتعـاون علـى 
ن مبالغــــة تركيــــا يف إثــــارة غيــــر أ. صــــعيد ضــــبط احلــــدود ومنــــع تســــلل العناصــــر الكرديــــة

 ،املقاومـة الكرديـةحماولة لتصدير فشـلها يف إنهـاء  الضجيج بشأن املشكلة ال تعني إالّ
فعناصــــر حــــزب . وتعبيــــراً عــــن الفوضــــى السياســــية واالقتصــــادية التــــي تعانيهــــا تركيــــا

وإمّـــا يتمركـــزون يف معظمهـــم علـــى طـــول  ،العمـــال الكردســـتاين يعملـــون إمّـــا داخـــل تركيـــا
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 أبـدت ودمشـق. السـورية احلـدود على ال املشتركة التركية - اإليرانية - احلدود العراقية
 زيــــارة خــــالل اتفاقــــات مــــن أخيــــراً عقــــد مــــا أن واعتقــــدت التعــــاون، يف ملــــةالكا الرغبــــة

 العمــال حــزب موضــوع بشــأن اخلالفــات إنهــاء إىل ســيقود ١٩٩٣ ســنة لســورية ديميريــل
لكــن وجـود مراكـز قـوى سياســية وعسـكرية تركيـة معاديــة . دودواحلـ وامليـاه الكردسـتاين

التحـــالف مـــع إســـرائيل وعـــدائها ألي توجـــه للتعـــاون مـــع ســـورية ومعروفـــة بميلهـــا نحـــو 
 لالهتـــزاز عرضـــة التركيـــة - للعـــرب لتغطيـــة فشـــلها الـــداخلي يجعـــل العالقـــات الســـورية

زيــز لهــذه العالقــات تع فتــرة اآلن نشــاهد فهــل. الســاعة كرقــاص ويســاراً يمينــاً والتحــرك
اإلسالمي يف السـلطة وحتبيـذه التعـاون اإلقليمـي؟ وهـل " الرفاه"من خالل اشتراك حزب 

ســمح أميركــا وإســرائيل واحلركــات السياســية والعناصــر العســكرية املواليــة لهمــا بــأن ست
  يمضي أربكان قدماً يف التوجه اجلديد؟

  األبعاد اإلقليمية
يســـتخلص ممـــا ســـبق أنـــه إىل جانـــب املشـــكالت الناجمـــة عـــن تـــاريخ اإلمبراطوريـــة 

والقضــايا  ،)حاليــاًوهــي جممَّــدة (العثمانيــة يف تخطــيط احلــدود وســلخ لــواء اإلســكندرون 
اخلالفيـــة الراهنــــة بشــــأن امليــــاه وحــــزب العمـــال الكردســــتاين وضــــبط احلــــدود، فقــــد كــــان 

مــع حلــول  لكــن. التركيــة - للحــرب البــاردة يف بــدايتها دور يف تــوتير العالقــات الســورية
االنفراج الدويل يف السبعينات وتويل الـرئيس األسـد السـلطة يف سـورية، مالـت الـدولتان 

امل املباشر ملعاجلـة املسـائل املرتبطـة بطبيعـة اجلـوار واملشـاركة يف املصـادر إىل التع
وقد نمت شـبكة العالقـات بالتـدريج، مـع تعرضـها للصـعود والهبـوط تبعـاً لتغيـر . املائية

إن انتهـاء احلـرب البـاردة وحـرب  إالّ. احلكومات التركية وتوجهاتها السياسية اإلقليميـة
ضــع العراقــي واملشــكلة الكرديــة املرتبطــة بــه، وابتــداء العمليــة اخللــيج الثانيــة، وتعقــد الو

 جممـــــل إىل جديـــــداً بعـــــداً أضـــــاف ذلـــــك كـــــل اإلســـــرائيلي، - الســـــلمية يف النـــــزاع العربـــــي
فتركيـــا دولـــة رئيســـية يف . لعربيـــة وإيـــران وإســـرائيلا الـــدول وبـــين تركيـــا بـــين العالقـــات

ار نفســـها دولـــة شـــرق أوســـطية النظـــام اإلقليمـــي، وهـــي ال تـــزال حـــائرة التوجـــه يف اعتبـــ
فهـي . األوروبـيباملعنى الكامل أو دولة أوروبية تبذل املستحيل لالنضمام إىل االحتاد 

ترغـــب يف رؤيـــة دورهـــا جســـراً بـــين القـــارتين األوروبيـــة واآلســـيوية، غيـــر أن مـــا تعانيـــه 
انفصـام ثقـايف بـين كونهـا دولـة علمانيـة أوروبيـة، كمـا أرادهـا املؤسـس أتـاتورك،  جراء

وبــين كونهــا دولــة إســالمية تنتمــي إىل املنطقــة، يــدخل تعقيــداً كبيــراً يلقــي بظاللــه علــى 
فمصــاحلها االقتصــادية تكمــن، يف . توجهاتهــا السياســية وتعاملهــا مــع الــدول اإلقليميــة

باســـتيراد الطاقـــة مـــن نفـــط وغـــاز  أكـــاندول املنطقـــة، حيـــز مهـــم منهـــا، يف التعامـــل مـــع 
بتصـــــدير منتوجـــــات صـــــناعتها املتقدمـــــة نســـــبياً يف الشـــــرق األوســـــط، عـــــدا  مأ ،طبيعـــــي

ومنــــــذ ارتفــــــاع أســــــعار الــــــنفط يف . إســــــرائيل، واملعادلــــــة للمنتوجــــــات اإليرانيــــــة تقريبــــــاً



  ٣٢، ص )١٩٩٦خريف ( ٢٨، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٩ 
 

يف يـــــا الســـــبعينات ومـــــا تـــــاله مـــــن موجـــــة بنـــــاء وإعمـــــار يف الـــــدول النفطيـــــة، رغبـــــت ترك
احلصـــــول علـــــى حصـــــتها مـــــن هـــــذه املشـــــاريع، األمـــــر الـــــذي دفعهـــــا إىل إبقـــــاء عالقاتهـــــا 
بإســرائيل بــاردة ويف املرتبــة الثانيــة مــن األهميــة، إىل جانــب مراعــاة الشــعور اإلســالمي 

، أعلنــت تركيــا منــع اســتخدام حلــف ١٩٧٣وســنة  ١٩٦٧وحتــى يف حربــي ســنة . الشــعبي
عربية، وذلـك اسـتجابة للشـعور الشـعبي بالتعـاطف شمال األطلسي قواعدها ضد الدول ال

  .مع املوقف العربي
ولقــد أزال انتهــاء احلــرب البــاردة، وإىل أمــد مــا إن مل يكــن أمــداً طــويالً، اخملــاوف مــن 
. طموحـــات روســــية، وتركيــــا يف اجلانــــب املنتصـــر يف هــــذه احلــــرب، أي املعســــكر الغربــــي

ــا حلــف شــمال األطلســي فبقــي وازداد قــوة، وتركيــا عضــو فيــه،  فحلــف وارســو تالشــى، أمّ
اتيجي اإلقليمـــي، واملؤسســـة العســـكرية التركيـــة وهـــذا عامـــل أساســـي يف توجههـــا االســـتر

غيــر أن اخــتالل التــوازن الــدويل وامتداداتــه . تتمســك بــه بشــدة وتــراه مصــدر قــوة لتركيــا
اإلقليميــة أدخــل متغيــراً جديــداً، هــو نــزوع الــدول اإلقليميــة إىل التنــافس وإرســاء مــوازين 

ويف هــــذا . ةقــــوى خاصــــة بهــــا حلمايــــة مصــــاحلها وحتقيــــق أهــــداف سياســــتها اخلارجيــــ
النطـــــاق، تعتبـــــر تركيـــــا نفســـــها دولـــــة رئيســـــية يف املنطقـــــة، وترغـــــب يف فـــــرض النظـــــام 

ــــد يف تركيــــا نقاشــــاً بــــين تــــوجهين رئيســــيين. اإلقليمــــي الــــذي يالئمهــــا : وهــــذا بــــدوره ولّ
؛ اإلسـرائيلي - تسـوية الصـراع العربـي ذلك بدءُأحدهما التحالف مع إسرائيل، وقد سهل 

ي مع جميع الدول اإلقليمية إلرساء نظام تعاوين مسـتقر يخـدم واآلخر التعامل بالتساو
والتوجـــه األول، الـــذي تقـــوده املؤسســـة العســـكرية واألحـــزاب . املصـــالح التركيـــة القوميـــة

العلمانيــة املمالئــة ألميركــا، تــرى فيــه فائــدة للهيمنــة علــى النظــام اإلقليمــي واحتــواء أي 
سورية، وكذلك العراق بعـد رفـع احلصـار  نمو مستقبلي يف قوى الدول العربية، وال سيما

تركيــا إلســرائيل بفــرض قيــود علــى تســلح ولعــل مــا تفيــد التقــارير بــه بشــأن مطالبـة . عنـه
ســـورية يف حـــال توقيـــع اتفـــاق ســـالم معهـــا يشـــير إىل التفكيـــر الطـــوراين املعـــادي للعـــرب 
 والســــــــائد يف الطبقــــــــات السياســــــــية احلاكمــــــــة ويف األوســــــــاط األكاديميــــــــة واإلعالميــــــــة

" الرفـــاه"أمّـــا التوجـــه اآلخـــر األضـــعف، والـــذي يمثلـــه بصـــورة رئيســـية حـــزب . والعســـكرية
اإلســالمي والطبقــات التجاريــة، فيــرى أن مصــالح تركيــا االقتصــادية تكمــن يف التعامــل 
مع إيران والدول العربية أوالً؛ فإسرائيل هـي يف الواقـع دولـة صـناعية ومنافسـة لتركيـا 

يتطلــــب اإلبقــــاء علــــى مســــافة منهــــا لعــــدم إغضــــاب الــــدول  يف هــــذا اجملــــال، وهــــذا بــــدوره
وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك، فـــــإن انـــــدفاع ديميريـــــل نحـــــو الســـــماح بالتعـــــاون . اإلقليميـــــة األُخـــــرى

ـــا سياســـة أربكـــان اجلديـــدة فهـــي  العســـكري مـــع إســـرائيل كـــان انتصـــاراً للتوجـــه األول، أمّ
حكوماتهـا وتعرضـها غير أن املشكلة يف تركيا هي عدم استقرار . انتصار للتوجه اآلخر

وال شك يف أن يف مصـلحة الـدول . للتذبذب يف سياستها اخلارجية وللضغوط األميركية
العربية أن يستمر توجه حكومة أربكان ويتعزز، لكن مع احلذر من التقلبات املستقبلية، 
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وخصوصــــــاً يف ضــــــوء توقــــــف العمليــــــة الســــــلمية وعــــــودة التــــــوتر علــــــى صــــــعيد الصــــــراع 
  .اإلسرائيلي - العربي

ن يقـــود الســـلطة فيهـــا، التظـــاهر ومهمـــا حتـــاول تركيـــا، أو بـــاألحرى مهمـــا يحـــاول مَـــ
بأنهــــــا دولــــــة أوروبيــــــة ويف املعســــــكر الغربــــــي وال تريــــــد التــــــورط يف املشــــــكالت الشــــــرق 

والـــدليل . األوســطية، فــإن وضــعها اجلغـــرايف يفــرض عليهــا التعامــل مـــع هــذه املشــكالت
يـــة مـــع إيـــران وســـورية بشـــأن وضـــع العـــراق علـــى هـــذا هـــو يف املشـــاورات الثالثيـــة الدور

فالـدول الـثالث يجمعهـا قاسـم مشـترك . الراهن والتخـوف مـن تطـورات املعضـلة الكرديـة
هو أن بروز دولة كردية مستقلة يف العـراق سـيخل باالسـتقرار ويهـدد السـيادة اإلقليميـة 

دة للــــدول املتجــــاورة، وبالتــــايل فــــإن مصــــلحتها تلتقــــي عنــــد نقطــــة احملافظــــة علــــى وحــــ
وقـد جمِـّدت هـذه املشـاورات . األراضي العراقية لعدم إعطـاء سـابقة ألكـراد تركيـا وإيـران

 التركيــة احلكومــة رغبــة عكــس مــا وهــو اإلســرائيلي، - أخيــراً مــع ازديــاد التقــارب التركــي
 اشــتراك وطــرح باســتئنافها، وعــد أربكــان لكــن. وســورية إيــران عــن االبتعــاد يف الســابقة
ن هــذا ال يعتبــر أمــراً مالئمــاً لســورية، وإىل حــد مــا إليــران، يف ضــوء كــا وإن فيهــا، العــراق

وكســيناريو مســتقبلي، يمكــن القــول إنــه يف حــال اســتئناف . الســائدةاألوضــاع السياســية 
 وبــروز الليكــود، حكــم انتهــاء بعــد أي اإلســرائيلي، - العمليــة الســلمية يف الصــراع العربــي

الئمـــاً ملصـــالح تركيـــا وســـيقربها مـــن م ســـيكون ذلـــك فـــإن تعـــاوين، أوســـطي شـــرق نظـــام
  .الدول اإلقليمية أكثر، وخصوصاً إذا مل يتم قبولها عضواً يف االحتاد األوروبي

واستخالصـــاً مـــن هـــذه العجالـــة، مـــن اجلـــائز اســـتنتاج أن الواقـــع اجلغـــرايف يفـــرض 
 البلــــدين، ملصــــلحة تعاونيــــة تركيــــة - شــــروطه املوضــــوعية علــــى بنــــاء عالقــــات ســــورية

الفــات بينهمــا ســلماً لضــمان االســتقرار الــداخلي واإلقليمــي واألمــن القــومي اخل وتســوية
بيـــد أن التوجهـــات التركيـــة السياســـية التـــي تـــؤدي العوامـــل الذاتيـــة فيهـــا دوراً . لكلتيهمـــا

 ان إليهـــا وضـــمان اســـتمرارها، نظـــراً إىل طبيعـــة اجلـــدل التركـــيئنـــكبيـــراً، ال يمكـــن االطم
سياســــية، وتوجــــه سياســــتها اخلارجيــــة، إضــــافة إىل الــــداخلي الــــدائر يف شــــأن الهويــــة ال

كونهــا عضــواً يف حلــف شــمال األطلســي وخضــوعها بالتــايل للضــغوط األميركيــة إىل حــد 
 .بعيد
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