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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشراكة االستراتيجية 

 والمستقبلبين تركيا وسورية الثورة 

 

 

وإعادة  ،وتعزيز مكانتها ودورها ،تسعى الدول إلى تحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية

استخدم على في الزمان والمكان، وتعتمد في ذلك التي تحدث تعريف نفسها وفقاً للمتغيرات 

وتأسيس الشراكة  ،العديد من الوسائل واألدوات التي من أهمها إيجاد الحلفاء االستراتيجيين

المتميزة في مختلف المجالت السياسية الدولية العالقات وبناء  ،االستراتيجية معهم

 واالقتصادية والثقافية والعسكرية.

فرضها ت، زمةبين تركيا وسورية ضرورة الوالعالقات المتميزة يجية الشراكة االستراتو

مصالح  تجعلعوامل األخوة اإلسالمية والقدر والمصير المشترك والجوار الجغرافي، التي 

 ا قدراً واحداً وكالً ال يتجزأ. موأمنهما ومستقبله البلدين

أعلى ب عالقات استراتيجيةإلى والمستقبل  بين تركيا وسورية الثورةإن تطوير العالقات 

ويستند ، يجب أن يكون هدفاً استراتيجياً له األولوية في كال البلدين، درجات التعاون والتنسيق

في حياة البلدين الجارين والشعبين الشقيقين التركي  أسئلة أساسية هامة اإلجابة عن إلى فهم

 :أهمها ما يلي ،والسوري

 وأمنها القومي بشكل خاص؟تراتيجي وعمقها االسماذا تعني سورية لتركيا  -1

 ؟بينهماوالعالقات المتميزة الشراكة االستراتيجية بماذا تعني تركيا لسورية و -2

 سورية؟الو الجغرافية التركيةماهي جوانب التكامل الجيوبوليتيكي االستراتيجي بين و -3

 إقليمياً وعالمياً؟ السورية-وحدة الجغرافية التركية ما هو أثر و -4

 بين تركيا وسورية؟والعالقات المتميزة وماذا تعني الشراكة االستراتيجية  -5

  وماهي المتغيرات التي تستوجب الشراكة االستراتيجية بين تركيا وسورية؟ -6

 ماذا تريد تركيا من سورية؟و -7

 وماذا تريد سورية من تركيا؟ -8

 من اآلخر؟جانب كل الممكن تحقيقه مما يريده  وما هو -9

ارتباط العوامل الجغرافية ب لتركيا تعني سورية الشيء الكثيربالنسبة لجواب السؤال األول، 

، والمتغيرات السياسية واألمنية الثقافية والعرقيةمع العوامل الجيوبوليتيكية واالقتصادية و
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هم أفضل من يدرك ذلك ويقدر األهمية  ،واألخوة األتراك الساهرون على مصالح بلدهم وأمنه

التي يمكن ادراج أهم ستراتيجية لسورية بالنسبة للمصالح التركية في المجاالت كافة، اال

 الجيوسياسية واألمنية واالقتصادية بما يلي: هاعتباراتا

السورية هي األطول مع الدول المجاورة لتركيا، وتصل إلى أكثر  –الحدود التركية  -1

 كم.850من 

المنفذ البري المباشر لتركيا نحو العالم العربي الجغرافية السورية هي البوابة الحيوية و -2

بإغالق هذه  نذري ،ومنطقة الشرق األوسط في آسيا، وزيادة النفوذ اإليراني في سورية

، ويقف عائقا أمام تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية المشتركة في وجه تركيا البوابة

الخليج العربي وغازه، واستفادة كاستفادة تركيا من نفط لتركيا مع العالم العربي، 

ائية، وشبكة النقل ومالمنطقة العربية من الموارد المائية التركية، والطاقة الكهر

 .والمواصالت، واألسواق التجارية
ً و . الحظ خارطة خطورة انفراد إيران بسورية كما انفردت بالعراق تعي تركيا تماما

 نان.في العراق وسورية ولبراني امتداد النفوذ اإلي

 



 
 

3 
 

ً  ،إلى تركياامتداداً جيوثقافياً ومذهبياً الجغرافية السورية  وتشكل -3 ً  وعمقا   لهااستراتيجيا

 .في المنطقة في مجال التأثير الجيوسياسي

ً واقتصادياً،  ،وتتشارك تركيا مع سورية في عدد من القضايا الهامة -4 ً وأمنيا سياسيا

المشتركة والمسألة المائية  ،والقضية الفلسطينية ،حل القضية الكردية مجالوخاصة في 

، ووجود العرب في السورية –والخالفات الحدودية التركية لنهري الفرات ودجلة، 

هي الكفيلة بالتفاهم تركيا والتركمان في سورية، والشراكة االستراتيجية بين البلدين 

ادت تر في العالقات التي س، وإنهاء حالة التوحل هذه القضايا كافةلوالتعاون والتنسيق 

 ً  .طيلة عقود من الزمن سابقا

في المنطقة، اإلقليمي  تركيا عزز دورقة تركيا االستراتيجية مع سورية تإن عال -5

للشرق األوسط إلى دولة مركز مؤثرة حولها من دولة جسر لعبور المصالح الغربية وت

 .وعلى مستوى العالم وفاعلة في إقليمها

 ما يلي:هو في ذلك واألهم لتركيا تعني تركيا لسورية،  سوريةكما تعني و

، تمتلك معظم المقومات األساسية ألن تمارس جارة إقليميةشقيقة تركيا دولة إسالمية  -1

قوياً وحليفاً تكون سنداً استراتيجياً مؤهلة ألن و ،الدور االستراتيجي الفاعل في المنطقة

ثاني أكبر كتلة مستقبلها، فهي مجريات لسورية، وخاصة في محنتها الحالية وفي 

، النيتو، وأول قوة اقتصادية فيها، وثاني أكبر قوة عسكرية في حلف بشرية في المنطقة

 وتعددية حزبية. ،يقوم على أساس ديمقراطية إسالمية ،نموذجي وذات تأثير معنوي

ألراضي السورية وتوحيد ا ةأحد أهم الداعمين لوحدهي وتركيا بالنسبة لمستقبل سورية  -2

إعمار إعادة و ،ودعم السلم األهلي واالستقرار السياسي في سورية، المكونات الوطنية

 .النظام السوري المجرمه ما دمر

وخياراتها  ،وبموقعها الفريد ،والحضاري كما تعد تركيا بوزنها السياسي واالقتصادي -3

ركي واإلسالمي والعربي، أحد أهم نحو العالم الغربي والشرقي والت ،السياسية المتعددة

 .في المستقبل المفاتيح الفاعلة والساندة لعالقات سورية الدولية وتجارتها العالمية

في وتدخلها تركيا تسهم في إبعادها عن تأثير إيران االستراتيجية مع  سوريةإن عالقة  -4

  نها الداخلية وسياستها الخارجية، وتعزز دورها في العالم العربي واإلسالمي. وشؤ

والجيوسياسي، وعمقها الجغرافي والحيوي  ،سورية دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني -5

 يقع في الجغرافية التركية.

في مصالحها مع سورية، وشراكة تركيا هي الدولة اإلقليمية المحورية األكثر تقاطعاً  -6

بين البلدين  والتاريخي  عن وشائج االرتباط الجغرافي والثقافي والمذهبيفضال

بمثابة  مما يجعل تركيا، بينهما ، والقدر والمصير المشتركينالجارين الشقيقين

   . بسورية االستراتيجي القوي األمين على المصالح المشتركة والخاصة
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تكامال فريداً من نوعه في المجاالت كافة، لكان توتركيا وسورية دولتان شقيقتان جارتان يم

في الموارد البشرية والطبيعية ووالبيئية الجغرافية والمناخية،  ،جيوبوليتيكيةالمكانية ال

، وكل عنصر ثقافيةالو ، وفي الخبرات الزراعية والصناعية، والمعالم الحضاريةقتصاديةواال

 .خرىإحداهما تجده في االمتداد الجغرافي لألتفتقر إليه 

فتركيا + سورية = قلب األمة اإلسالمية، وبالد الشام + تركيا = الحضارة اإلسالمية ما بين 

دمشق وإسطنبول، وسورية + تركيا = جسر العبور بين العالمين العربي والتركي، وبين 

أوربا ومنطقة الشرق األوسط وآسيا بشكل عام، وتركيا + سورية = جدار الصد عن حياض 

 أخرى كثيرة ال حصر لها.حيوية ولوجستية مية ودرع هيبتها، وأمور األمة اإلسال

لموقع الجيوبوليتيكية السورية تعزز األهمية االستراتيجية  –إن وحدة الجغرافية التركية 

والنقل، وفي مجال إنشاء المشاريع  البلدين، وخاصة في مجال االتصال والتواصل

ية إلى األسواق األوربية، وإدارة التنافس بين االستراتيجية، كنقل الطاقة النفطية والغاز

مصادرها من الخليج العربي وإيران والقوقاز وروسيا، ونقل المياه من تركيا إلى المناطق 

ائية واالستثمار الزراعي ومت الكهرالعربية الجافة وشبه الجافة، ومشاريع وصل الشبكا

 .والصناعي المشترك

التركية على جذب األنشطة اإلسالمية الدينية والسياسية  –وحدة الجغرافية السورية  وتعمل

اإليجابية  ها، وتسهم في تكوين بؤرة إسالمية نموذجية مفتوحة بتأثيراتواستقطابها واالقتصادية

 ً مشروع الشرق األوسط  توازن انشاءفي تؤثر ونحو الجغرافية اإلسالمية المحيطة بها،  دائريا

الة إسالمية أكثر قبوالً في وسط العالم اإلسالمي، تجمع بين تتطور إلى نشوء ح ربماوالجديد، 

 ورمزية تركيا اإلسالمية العثمانية.   ،رمزية بالد الشام اإلسالمية

تعزيز التجربة اإلسالمية الوسطية تشكل نواة لالسورية  –الشراكة االستراتيجية التركية و

مية، وإيجاد دور استراتيجي محوري واالسالالمنطقة العربية  باتجاهعميمها تالديمقراطية، و

وعالقات سياسية حيوية على المستوى اإلقليمي والدولي، وربط العالم العربي بالعالم مشترك 

 التركي، الذي هو امتداد لتركيا في دول آسيا الوسطى والبلقان.

 جغرافية التحالف السياسياالستمرار في تقطع  السورية –والشراكة االستراتيجية التركية 

 ،ف مده المذهبي الطائفي، وتفشل مشروعه الطائفيالشيعي الطائفي في المنطقة، وتوق

 ومحاوالته في التغيير الديمغرافي لسكان بالد الشام.

نميز في الشراكات االستراتيجية ما بين وعلينا في مجال اإلجابة عن األسئلة األخرى أن 

لتفريط بها، وبين األهداف المرحلية األهداف األساسية والمواقف الثابتة التي ال يمكن ا

المحلية واإلقليمية والدولية  الفرعية، التي يمكن العمل عليها بسياسات تكتيكية، وأن المعوقات

ً والعسكري واالقتصادي في ساحات العمل السياسي  وجودةتبقى م بالشدة  ، ولكن لن تكوندائما
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واغتنام الفرص في تحقيق  ،غيرات، ومن هنا تأتي أهمية رصد المتكلها نفسها في األوقات

 األهداف االستراتيجية.

إن الكثير من أصحاب االدراك السطحي لطبيعة الشراكات االستراتيجية، وأهدافها البعيدة 

المدى، وخاصة ما يجب أن تكون عليه تركيا وسورية، ال يقدرون السياسات التكتيكية في 

شدة المعوقات الموجودة أمام ، متناسين اكةهذه الشرمواجهة المعوقات، ويستعجلون في نتائج 

، المهيمن المعارض تحقيقها واستثمار التكامل الجيوبوليتيكي بين البلدين، كالموقف األمريكي

والصهيوني، واإليراني، والروسي، والسلبي لبعض العرب، وحالة التشرذم الثورية والوطنية 

تركيا العزيزة رين لكل ما قامت به في سورية، فيذهبون إلى التشكيك بالدور التركي متنك

بقيادة حكومات حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب للثورة والشعب السوري وقدمته 

 .حفظه هللا وحفظ تركيا وشعبها الشقيق من كل مكروه أردوغان

 كان من أهم معوقات الدور التركي في سورية ما يلي:و

وانقسامه بشأن الموقف من الثورة السورية الداخلي ارتباك الرأي العام التركي  -1

موقف التركية نطقة، وتبني بعض أحزاب المعارضة في الم االستراتيجيةوالقضايا 

 .من األزمة السورية النظام السوري

وأولوياتها بشأن  ،وترتيباتها األمنية ،تعارض مصالح الواليات المتحدة األمريكية -2

 وأولياتها.ألمنية وترتيباتها امع مصالح تركيا  ،المنطقة

 الموقف السلبي لحلف الناتو وعدم توافر اإلرادة لديه بالتدخل في سورية. -3

، واضطرار تركيا في سورية لتركيادور أي ضد الصلبة حلفاء النظام السوري مواقف  -4

 .روسيا وإيران ،لمراعاة مصالحها التجارية مع هؤالء الحلفاء

كاملة ضمن مدى الصواريخ  األجواء السورية ووقوعالتفوق العسكري الروسي  -5

 .المضادة للطيران /400الروسية المتطورة /أس 

أضحت والتي  ،بأبعادها الثالثة المحلي واإلقليمي والدولي تعقيدات األزمة السورية -6

 وكذلكمحلية متصارعة حول القوة والنفوذ والمشروع األيديولوجي، مرتبطة بمسارات 

 .إنتاج عالقات القوة والنفوذ فيما بينها علىتتنافس التي ، الدوليةو بالمسارات اإلقليمية

 .داخلهاالكردية في  الورقة تركيا من استجرارها للتدخل في سورية، واستخدامخوف  -7

 المسألة السورية تحت سقف شرعي دولي.بالتزام تركيا التصرف  -8

منطقة، وتفضيل تصفير النزاعات في ال التي اعتمدت مبدأتركيا ل السياسة الخارجية -9

 الحل السياسي على العسكري.

ويثقون في مواقفها  لتركياالدوَر اإليجابّي  ونقّدربكافة توجهاتهم يون األحرار معظم السوريي

لتحرير سورية من السوري مشروع الجيش الوطني تبني ويدعونها إلى ، االستراتيجية
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حتى لوكان ذلك بوسائل مخفية ، ، وحماية وجودها وهويّتهااالحتاللين اإليراني والروسي

 .ودعم غير مباشر

فيها الطاقات وظف ، ت  سوريةإلى شراكة استراتيجية مع  ا السوريون األحرار تركيايدعوو

بناء المشاريع االستراتيجية المشتركة في مختلف المجاالت، العسكرية ب المشتركةقدرات الو

قطع ، ولها مكافئةع يرابمشلمعادية اع يرامواجهة المشواالقتصادية والثقافية والفكرية، ل

الغلو ها، وخاصة المشروع الطائفي اإليراني في المنطقة، ومشروع الطريق على أصحاب

 الدمار والخراب.اإلسالمية والمنطقة على األمة  ، وكالهما يجرالمتطرف اإلرهابو


