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مقدمة
متكن��ت الق��وات الرتكي��ة �إىل جان��ب اجلي���ش ال�س��وري احل��ر ،م��ن دخ��ول مرك��ز مدين��ة عفرين يف الثامن ع�ش��ر
م��ن مار���س�/آذار  ،2018بع��د �ش��هرين م��ن �ش��نها للعملي��ة الت��ي �أطلق��ت عليه��ا (غ�ص��ن الزيت��ون) ،يف الع�ش��رين من
يناير/كان��ون الث��اين  ،2018موجه��ة �ضرب��ة قوي��ة للف�صائ��ل الكردي��ة وم�ش��روعها ال�سيا�س��ي .وق��د قاوم��ت احلكومة
الرتكي��ة ال�ضغ��وط الدولية لوق��ف العملية.
�أ�س��همت عمليت��ا (غ�ص��ن الزيت��ون) ،و(درع الف��رات) ال�س��ابقة ،يف تعزي��ز ثق��ة القي��ادة الرتكي��ة بقدرته��ا على
مقاوم��ة امل�ش��اريع الت��ي ته��دد �أمنها القومي ،معتمدة عل��ى خياراتها الذاتية وحتالفاتها.
فه��ل كان��ت الدواف��ع الأمني��ة وال�سيا�س��ية امله��ددة للأم��ن القوم��ي الرتك��ي وراء التدخ��ل الع�س��كري يف �ش��مايل
�سوريا ،باعتبارها �ضرورة ،ومن ثم يتوقف التدخل عند زوالها؟ �أم �أن للتدخل دواف َع و�أهداف ًا ا�سرتاتيجية؟ هذا ما
حت��اول الورق��ة الإجاب��ة عن��ه ،متناولة مواقف الفاعلني املحليني والدوليني م��ن التدخل ،وم�آالته ،واحتمالية تكراره.

دوافع التدخل باملنطق الرتكي
تتع��دد الدواف��ع الرتكي��ة ،عل��ى امل�س��تويني الداخل��ي واخلارج��ي ،وتتداخ��ل الدواف��ع الأمني��ة م��ع ال�سيا�س��ية� ،إذ
�إنهم��ا يع��دان الأك�ثر ت�أث�ير ًا م��ن بينها ،ب�س��بب تبعاتهم��ا ،ورهانات الف�صائ��ل الكردية.

 الدوافع الأمنية وال�سيا�سيةعل��ى م��دى ال�س��نوات املا�ضي��ة كان��ت ح��دود تركي��ا اجلنوبي��ة ت�ش��هد ا�ضطراب��ات واخت�لاالت �أمني��ة خط�يرة،
تتابعه��ا الأجه��زة الع�س��كرية واال�س��تخباراتية وال�سيا�س��ية الرتكي��ة بقل��ق ،وق��د ع��زز م��ن املخ��اوف الرتكي��ة تعاظ��م
الق��درات الع�س��كرية للف�صائ��ل الكردي��ة ،الت��ي ت�صنفه��ا �إرهابي��ة ،وبن��اء القواع��د الع�س��كرية الغربي��ة وانت�ش��ارها يف
مناطق �س��يطرة الف�صائل الكردية ،والتح�صينات الع�س��كرية ،التي ُك�ش��ف بعد عملية ال�س��يطرة ب�أنها كانت �ضخمة،
ا�س��تخدمت يف �إعداده��ا مع��دات خا�ص��ة بحف��ر الأنف��اق.
لذل��ك ته��دف تركي��ا �إىل حماي��ة �أمنه��ا القوم��ي ،ومن��ع وج��ود ف�صائ��ل م�س��لحة ذات �أه��داف �سيا�س��ية وحتظ��ى
بدع��م غرب��ي عل��ى حدوده��ا م��ع �س��وريا ،الت��ي يبل��غ طوله��ا  911ك��م ،وتع��د �أطول حدود بري��ة لرتكيا مع دول��ة �أخرى.
وكان��ت الف�صائ��ل الكردي��ة ،املدعوم��ة م��ن الواليات املتحدة ،ت�س��يطر على نحو  %90منه��ا قبل عمليتي درع الفرات
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وغ�صن الزيتون ،و�ش��كلت �س��يطرة وحدات حماية ال�ش��عب الكردية (�ش��مال �س��وريا) ممر ًا يربط مناطق الأكراد يف
كل من العراق وتركيا و�س��وريا ،وي�صلها بالبحر املتو�س��ط.
ويع��د الداف��ع الرئي�س��ي للتدخ��ل الع�س��كري� ،سيا�س��ي ًا ،ويتمث��ل مبن��ع قي��ام دول��ة كردي��ة؛ بو�صفه��ا امله��دد الأول
للأمن القومي الرتكي ،وهو ما يجمع عليه الأتراك مبختلف توجهاتهم ،با�ستثناء جزء من الأكراد ،ولذا فهو يعزز
فر���ص ح��زب العدال��ة احلاكم يف االنتخابات ال�ش��املة العام القادم.
وكان ط��ول �أم��د العملي��ة ،و�س��قوط جن��ود �أت��راك قتل��ى ،ق��د ت�س��بب ب�إث��ارة ج��دل ب�ين ح��زب ال�ش��عب الرتك��ي
املعار�ض ،وحزب العدالة والتنمية احلاكم وحليفه حزب احلركة القومية؛ حول جدوى التدخل الرتكي يف �ش��مايل
�سوريا.
وت��رى احلكوم��ة الرتكي��ة �ض��رورة احل��د -م��ا �أمك��ن -م��ن ح�ص��ول الف�صائ��ل الكردي��ة عل��ى �أي م��ن املقوم��ات
الت��ي ق��د تع��زز �إمكاناته��ا الع�س��كرية واملادي��ة عل��ى الأر���ض ،وجتريده��ا م��ن املكا�س��ب ال�سيا�س��ية الت��ي ح�صل��ت عليها
خ�لال ال�س��نوات الأخ�يرة منذ ع��ام .2011
وت�س��عى تركي��ا م��ن خ�لال تدخله��ا الع�س��كري �إىل تو�س��عة نفوذه��ا ،واحلف��اظ عل��ى م�صاحله��ا يف �س��وريا،
وامل�س��اهمة يف ت�س��وية ال�ص��راع ،وتعزي��ز فر���ص ح�ضوره��ا يف ال�س��احة الدولي��ة.
وت��رى تركي��ا يف القواع��د الغربي��ة يف �ش��مايل �س��وريا بع��د هزمي��ة تنظي��م الدول��ة ،تهدي��د ًا لأمنه��ا القوم��ي،
وحما�ص��رة له��ا ولنفوذه��ا يف املنطق��ة.

 تقدمي منوذج تركي خمتلفب��دا الأت��راك خ�لال عملي��ة (غ�ص��ن الزيت��ون) حري�ص�ين عل��ى تق��دمي من��وذج ثالث��ي الأبع��اد (�أم��ن وتعاي���ش
وتنمية)؛ بهدف �إزالة ال�صورة ال�سلبية عن احلرب ،وتفنيد تهمة االحتالل وتبعاتها ،وخلق قابلية للتدخل م�ستقب ًال
يف املناطق املجاورة ،ومناطق ال�صراع ،متمثلة يف حمدودية الكلفة الب�شرية واملادية ،و�إ�شراك جميع العرقيات يف
�إدارة املنطق��ة ،و�إع��ادة الإعم��ار والتنمي��ة ،حا�ش��دين عنا�صر من القوة الناعم��ة؛ تتمثل يف حمالت الإغاثة ،وتنظيم
الزي��ارات للوفود الفني��ة والريا�ضية للمناطق احلدودية.
وق��د رك��ز اخلط��اب الر�س��مي الرتك��ي عل��ى املقارن��ة ب�ين حج��م اخل�س��ائر الناجت��ة ع��ن عملي��ة غ�ص��ن الزيت��ون،
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الت��ي خا�ضه��ا اجلي���ش الرتك��ي م��ع اجلي���ش ال�س��وري احل��ر ،الت��ي و�صفوه��ا باملح��دودة ،وم��ا �أحدثت��ه ح��رب التحال��ف
الدويل بقيادة الواليات املتحدة �ضد تنظيم الدولة (مدينة املو�صل العراقية منوذج ًا) ،وكذلك �آلة القتل الرو�سية
الإيراني��ة وق��وات نظام ب�ش��ار الأ�س��د بحق �س��اكني املدن ال�س��ورية ،وخا�ص��ة (مدينة حلب).
ويراه��ن الأت��راك عل��ى تق��دمي من��وذج م��ن الأم��ن واال�س��تقرار ،و�إ�ش��راك جمي��ع املكون��ات العرقي��ة يف �إدارة
منطقته��م ،و�إح��داث تنمي��ة فيه��ا ،ويب��دو حت��ى اللحظ��ة ق��درة الأت��راك عل��ى تق��دمي النم��وذج.

مواقف الفاعلني وخطوط الت�شابك
ات�س��مت املواق��ف الدولي��ة يف جممله��ا مبعار�ض��ة التدخ��ل الرتك��ي ،با�س��تثناء املوقف الرو�س��ي وال َق َطري ،وجزء
من املوقف العربي على امل�ستوى ال�شعبي.

 نظام ب�شار الأ�سد وحلفا�ؤهدان��ت وزارة اخلارجي��ة ال�س��ورية م��ا و�صفت��ه باالحت�لال الرتكي ملدينة عفرين ال�س��ورية ،وا�صف��ة �إياه ب�أنه عمل
غري م�ش��روع ويتناق�ض مع مبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل ،مطالبة القوات الرتكية باالن�س��حاب فور ًا
من الأرا�ضي ال�سورية التي دخلتها.
وبعث��ت ال��وزارة ر�س��التني� :إىل الأم�ين الع��ام ل�ل�أمم املتحدة و�إىل رئي���س جمل���س الأمن الدويل ،ح�س��بما ذكرت
وكالة الأنباء ال�سورية (�سانا).
وق��د رف�ض��ت �إي��ران التدخ��ل الرتك��ي يف �ش��مايل �س��وريا منذ الي��وم الأول ،وتكرر �صدور املوق��ف الإيراين ،وكان
�آخ��ر ذل��ك عل��ى ل�س��ان الرئي���س الإي��راين ح�س��ن روح��اين ،ال��ذي طل��ب م��ن نظ�يره الرتكي رج��ب طي��ب �أردوغان ومن
العا�صمة الرتكية �أنقرة االن�س��حاب من عفرين وت�س��ليمها جلي���ش نظام ب�ش��ار الأ�س��د.

 املوقف العربياملوق��ف العرب��ي الر�س��مي ع� َّبر عن��ه وزراء اخلارجي��ة الع��رب يف خت��ام اجتماعه��م ال�ـ  ،149يف  7مار���س/
�آذار  ،2018يف مق��ر اجلامع��ة العربي��ة ،وذل��ك برف�ضه��م للعملي��ات الع�س��كرية الرتكي��ة يف عفري��ن ال�س��ورية ،فيم��ا
حتفظت دولة قطر على هذا القرار .وكان املوقف امل�صري الأكرث و�ضوح ًا ،حيث �أدان ما و�صفه باالحتالل الرتكي
ملدينة عفرين ال�س��ورية ،وجددت اخلارجية امل�صرية ،يف بيانها ال�صادر  19مار���س�/آذار  ،2018رف�ضها النتهاك
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�س��يادة �س��وريا ،وما جنم عن العمليات الع�س��كرية الرتكية يف عفرين ب�ش��مايل �س��وريا من انتهاكات يف حق املدنيني
ال�س��وريني ،وتعري�ضهم لعمليات نزوح وا�س��عة وخماطر �إن�س��انية ج�س��يمة.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي ق��د الم �أم�ين ع��ام اجلامع��ة العربية� ،أحم��د �أبو الغيط ،على طلب��ه مبنع التدخل
يف �س��وريا ،وذ َّكره بعجز اجلامعة العربية عن وقف املجازر بحق ال�ش��عب ال�س��وري ،و�صمتها على الوجود الع�س��كري
الأجنبي فيه.
�أم��ا املوق��ف العرب��ي ال�ش��عبي فق��د انق�س��مت مواقف��ه م��ن التدخ��ل الرتك��ي ب�س��بب ك�ثرة الق��وات وامللي�ش��يات
الأجنبي��ة يف �س��وريا ،ول��ذا فق��د ع�بر بع�ضه��ا ع��ن تفهمه��ا ب��ل وترحيبه��ا بالتدخ��ل الرتك��ي ،مقاب��ل معار�ض��ة �آخري��ن.

 موقف الدول الغربيةمت��ر العالق��ة ب�ين تركي��ا وحلفائه��ا الغربي�ين يف حل��ف النات��و مبرحل��ة تده��ور م�س��تمر ،مقاب��ل حت�س��ن عالقته��ا
م��ع رو�س��يا ،وذل��ك ب�س��بب م��ا تعتق��ده �أنق��رة م��ن �أن حلفاءه��ا الغربيني يقدم��ون دعم ًا ع�س��كري ًا للميلي�ش��يات الكردية
ي�ضاهي ما حت�صل عليه الدول ،فكثري ًا ما يردد القادة الأتراك �أن بالدهم تعر�ضت للخذالن وامل�ؤامرة وا�س��تغالل
التحال��ف ال��دويل ملكافح��ة تنظي��م الدول��ة يف تهديد �أمنه��ا القومي ،بالإ�ضاف��ة �إىل ق�ضايا �أخرى.
وق��د عمل��ت تركي��ا عل��ى ن�ش��ر املواق��ع الت��ي فيه��ا الق��وات الأمريكي��ة والفرن�س��ية يف �ش��مايل �س��وريا ،وه��و م��ا دفع
الأمريكيني �إىل االحتجاج على ذلك؛ الحتمال تعر�ض قواتهم للخطر .وقد حاولت تركيا التو�صل �إىل تفاهمات مع
الإدارة الأمريكية� ،إال �أن تغيري وزير اخلارجية ريك���س تيلر�س��ون قد ي�ش��كل عرقلة لها.
وي�ش��كل الوجود الع�س��كري الأمريكي يف �س��وريا ،املقدر ب�ألفي جندي ،دعم ًا معنوي ًا ومادي ًا للوحدات الكردية،
وغطاء حامي ًا ،وتنت�ش��ر القوات الأمريكية يف �أكرث من ع�ش��ر قواعد ،وعلى الرغم من �إعالن الرئي���س الأمريكي نية
�إدارته �سحب اجلنود من �سوريا ،ف�إن كثريين ي�شككون يف حدوث ذلك.

املحددات
يف كلت��ا احلالت�ين لدواف��ع التدخ��ل (ال�ضرورة �أو اال�س�تراتيجية) ،ثمة ثالثة حمددات رئي�س��ية يف بقاء القوات
الرتكية يف �ش��مايل �س��وريا وتو�س��عة نطاق العملية الع�س��كرية ،و�إمكانية تكرارها م�س��تقب ًال يف �س��احات �أخرى؛ تتمثل
بالق��درة عل��ى حتقي��ق اال�س��تقرار والتنمي��ة ،والتواف��ق م��ع بع���ض الفاعل�ين الدولي�ين امل�ؤثري��ن يف ال�س��احة ال�س��ورية،
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�إ�ضاف��ة �إىل تواف��ر الإرادة والإمكان��ات لتحقيق ذلك.

 القدرة على حتقيق اال�ستقرار والتنميةتتبن��ى تركي��ا جمموع��ة م��ن اخلي��ارات لتحقي��ق اال�س��تقرار والتنمي��ة ،متمثل��ة يف �إيج��اد تواف��ق جمتمع��ي ب�ين
املكونات العرقية للمنطقة ،الختيار جمل���س بلدي يدير �ش��ؤونها ،وكذلك ربط مناطق التدخل الع�س��كري يف عمليتي
(غ�صن الزيتون) ودرع الفرات باالقت�صاد الرتكي ،وحت�سني ظروف املعي�شة لل�سكان ،وقد ت�سعى �إىل جتني�س بع�ض
ال�سكان.

 التوافق مع الفاعلني الدولينيعل��ى الرغ��م م��ن التن�س��يق م��ع الرو���س قب��ل التدخ��ل الع�س��كري يف (عفري��ن) ،وت�صوي��ر تركي��ا لدواف��ع تدخله��ا
ب�أن��ه ين�س��جم م��ع اال�س�تراتيجية الدولي��ة يف حمارب��ة الإره��اب ،و�إزال��ة مه��ددات �أمنه��ا القومي املتمثل مبن ت�س��ميهم
الإرهابيني (وحدات حماية ال�شعب الكردية) املدعومة من دول غربية؛ ف�إن ا�ستمرار الوجود الع�سكري الرتكي يف
�ش��مايل �س��وريا ق��د يحت��اج �إىل غط��اء دويل ،خ�صو�ص� ًا يف ظل معار�ضة نظام ب�ش��ار الأ�س��د وحلفائ��ه الإيرانيني ودول
غربية.
وال يب��دي الأت��راك ،بع��د �إخف��اق التفاه��م م��ع الأمريكي�ين ،ورف���ض الو�س��اطة الفرن�س��ية ،اهتمام� ًا بذل��ك حت��ى
اللحظة ،وهو ما قد يعقد تو�س��عة عملياتهم يف اجتاه منبج و�ش��رقي الفرات وبقاء قواتهم يف ذات الوقت ،مع لزوم
التذك�ير بالإ�ص��رار الرتكي عل��ى ت�أمني احلدود.

 توافر الإرادة والإمكاناتالرا�ص��د واملحل��ل خلط��اب الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب �أردوغ��ان ،وتوجهات ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة ،يجد البعد
الإ�س�لامي والإن�س��اين ،ون�ص��رة املظلوم�ين ،وممار�س��ة دور الوكي��ل املنافح عنهم ،والتذكري مبا�ض��ي تركيا ووجودها
خارج حدودها.
وقد جتلت الإرادة يف رد الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان الراف�ض ب�شدة لدعوة وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف تركيا لت�سليم منطقة عفرين جلي�ش نظام ب�شار الأ�سد ،معترب ًا �أن بالده ال تتلقى التعليمات حول
ما يجب عليها عمله.
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وق��د ا�س��تطاعت تركي��ا حتقي��ق �إجن��ازات يف الوجود الع�س��كري خ��ارج حدودها ،يف دول مطل��ة على بحار مهمة
تعب منها �إمدادات الطاقة والتجارة (اخلليج العربي وبحر العرب) مب�ضايق هرمز وباب املندب.
ُ
و�ش��هدت ال�س��نتان املا�ضيت��ان اهتمام� ًا بال�صناع��ات الدفاعية املحلية ،وتعاظمت الق��وة البحرية ،ومن املتوقع
�أن تد�شن تركيا خالل العام القادم �إنزال حاملة طائرات حملية ال�صنع .%100
ويف حدي��ث �س��ابق ق��ال �إ�س��ماعيل دمي�ير ،وكي��ل وزارة الدف��اع الرتكية ل�ش��ؤون ال�صناع��ات الدفاعية (،)SSM
�إنهم �سلموا حتى الآن  40من�صة بحرية للقوات البحرية الرتكية ،ويجري العمل على �إن�شاء  20من�صة �أخرى.

ال�سيناريوهات
بن��اء عل��ى م��ا �س��بق م��ن دواف��ع وحم��ددات للتدخ��ل الرتك��ي يف �ش��مايل �س��وريا ،ومواق��ف الفاعل�ين من��ه ،تكم��ن
احتم��االت م�آالت��ه ،و�إمكاني��ة تك��راره جم��دد ًا يف �أك�ثر م��ن م��كان ،يف ثالث��ة �س��يناريوهات:

 الأول� :سيناريو التوقف بزوال التهديدث��ارت املخ��اوف الرتكي��ة عل��ى �أمنه��ا القوم��ي م��ن ج��راء تعاظ��م الإمكان��ات الع�س��كرية مل��ا ت�صفه��ا بامليلي�ش��يا
الإرهابي��ة؛ املتمثل��ة بق��وات حماي��ة ال�ش��عب الكردي��ة وح��زب العم��ال الكرد�س��تاين ،ومثيالتها ،التي ته��دف �إىل �إقامة
دول��ة كردي��ة ،بالإ�ضاف��ة للوج��ود الع�س��كري املتع��دد للفاعل�ين الإقليمي�ين والدولي�ين يف �ش��مايل �س��وريا ،والداعم�ين
للوح��دات الكردي��ة؛ وم��ن ث��م ف��إن دواف��ع (ال�ض��رورة) حتم��ت عل��ى �صانع الق��رار الرتكي التدخل الع�س��كري� ،إف�ش��ا ًال
للمخطط��ات الت��ي ته��دد الأم��ن القوم��ي ،وحتا�ص��ر النف��وذ الرتكي.
وتبدو تركيا م�صممة على موا�صلة حربها على الف�صائل الكردية يف �ش��مايل �س��وريا ،فعادة ما يكرر الرئي���س
الرتك��ي رج��ب طي��ب �أردوغ��ان خ�لال خطابات��ه ،ع��زم ب�لاده عل��ى موا�صل��ة العملية حت��ى حترير منبج ،وعل��ى امتداد
حدود بالده مع �س��وريا والعراق.
الق��وات الت��ي دفع��ت به��ا تركي��ا �إىل �ش��مايل �س��وريا ،ون�برة اخلط��اب ال�سيا�س��ي املرتفع��ة عل��ى ل�س��ان الرئي���س
الرتكي ،الراف�ضة لدعوة وزير خارجية رو�سيا بت�سليم منطقة عفرين لقوات نظام ب�شار الأ�سد ،بالإ�ضافة �إىل تعهد
�أردوغان بتنمية املنطقة؛ جمموعها ي�ش�ير �إىل وجود تركي م�س��تمر يف املنطقة وقابل للتو�س��ع م�س��تقب ًال.
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 �سيناريو املزاحمة لتعزيز النفوذ (الدوافع اال�سرتاتيجية)جت��د تركي��ا ب�أنه��ا الأح��ق بالتدخ��ل يف ال�س��احة ال�س��ورية م��ن غريه��ا ،لرواب��ط اجل��وار اجلغ��رايف ،والت�أري��خ،
والدميغرافي��ا ،وه��ي م��ن ال��دول ال�صاع��دة ذات الأه��داف اال�س�تراتيجية املجدولة يف خططها ،وال��واردة معاملها يف
اخلط��اب ال�سيا�س��ي والتوجه��ات الرتكية.
وتعتق��د القي��ادة الرتكي��ة �أن النظ��ام العامل��ي احل��ايل غري عادل؛ باحتكار خم���س دول للقرار الدويل يف جمل���س
الأمن ،و�أنه� -أي النظام الدويل -مير بحاالت حتول يف ظل �صعود دول �إقليمية ت�سعى للح�ضور على امل�شهد الدويل
معتم��دة عل��ى �إرث ح�ض��اري ،ور�صي��د تنم��وي �صاعد ،وتعد تركيا من �أكرث هذه الدول ال�صاعدة متتع ًا باخل�صائ�ص
امل�ؤهل��ة لأداء دور دويل ،فق��د بل��غ مع��دل النم��و يف الع��ام املا�ض��ي  ،)% 7.4( 2017ومبتو�س��ط من��و �س��نوي (5.3
 )%من��ذ الع��ام  ،2002وتخط��ط �أن تك��ون �ضم��ن جمموع��ة ال��دول الع�ش��ر عل��ى م�س��توى العامل ،متقدم��ة من املرتبة
ال�س��ابعة ع�ش��رة ،يف حل��ول مئوي��ة ت�أ�سي�س��ها ع��ام  ،2023وه��ي يف �س��بيل حتقيق هدفها تعمل عل��ى تنويع اقت�صادها،
وتع�س��ى لفتح �أ�س��واق اقت�صادية و�شراكات جديدة.
وق��د لوح��ظ الرتكي��ز الرتك��ي عل��ى دول الق��ارة الإفريقي��ة ،وم��ن �ضمنه��ا ال��دول الت��ي عرف��ت مبناط��ق النف��وذ
الفرن�سي يف غرب �إفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل تد�شني قاعدتني ع�سكريتني خارج حدودها لأول مرة يف كل من جمهورية
ال�صوم��ال ودول��ة قط��ر ،واالهتم��ام بالت�صني��ع الع�س��كري النوع��ي املعتم��د عل��ى الق��درات املحلي��ة ،وخا�ص��ة يف جم��ال
ال�صناعات البحرية الع�س��كرية.

 �سيناريو االنتكا�سة واالنكفاءينطلق ال�سيناريو من احتمالية عدم متكن اجلي�ش الرتكي وحليفه اجلي�ش ال�سوري احلر من فر�ض ال�سيطرة
وحتقي��ق اال�س��تقرار يف منطق��ة عفري��ن ،بالإ�ضاف��ة �إىل تعاظ��م ال�ضغ��ط ال�سيا�س��ي ،والتلوي��ح باخلي��ار الع�س��كري من
قبل املت�ضررين من التدخل الع�سكري الرتكي ،و�أبرزهم الوحدات الكردية وداعموها ،ونظام ب�شار الأ�سد وحلفا�ؤه
الإيراني��ون ،خ�صو�ص� ًا بع��د دع��وة وزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي �س�يرغي الف��روف تركي��ا لت�س��ليم منطق��ة عفرين جلي���ش
نظام ب�شار الأ�سد.
وتعد احتمالية حدوث هذا ال�سيناريو �أقل.
ميك��ن الق��ول �إن دواف��ع التدخ��ل الع�س��كري الرتك��ي يف �ش��مايل �س��وريا بع��د ف�ترات م��ن ال�تردد �ضروري��ة عل��ى
املدى الق�صري ،وا�سرتاتيجية على املدى املتو�سط والطويل ،ففي احلالة الأوىل مكنها التدخل الع�سكري من حتييد
8
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امله��ددات ال�سيا�س��ية والأمني��ة عل��ى الأم��ن القوم��ي ،الناجت��ة ع��ن �س��يطرة الأجنح��ة الع�س��كرية للأح��زاب الكردي��ة
ب�أهدافه��ا ال�سيا�س��ية املتمثل��ة ب�إقام��ة كي��ان كردي ،وقد زاد الدعم الدويل للق��وات الكردية من قلق تركيا ،فتحركت
لإزال��ة ج��زء منه ،وت�س��عى ال�س��تكمال املهمة حتى احل��دود العراقية.
ويف احلال��ة الثاني��ة تتمث��ل الدواف��ع (اال�س�تراتيجية) با�س��تح�ضار فائ���ض الق��وة االقت�صادي��ة والع�س��كرية
املت�صاع��دة ،والتطلع��ات ال�سيا�س��ية يف ا�س�تراتيجية تركي��ا م��ا بع��د  ،2023وم��ا حققت��ه تركي��ا م��ن ح�ض��ور ع�س��كري
يف اخل��ارج ،وا�س��تقطابها للط�لاب ،ون�ش��ر اللغ��ة الرتكي��ة م��ن خ�لال املن��ح ال�س��نوية الت��ي تقدمه��ا احلكوم��ة واملراكز
الثقافي��ة املنت�ش��رة يف كث�ير م��ن ال��دول ،والرتكي��ز عل��ى النم��وذج الرتك��ي يف التدخ��ل ،فم��ن املتوق��ع �أن ت��زداد الثق��ة
وال�ش��هية الرتكي��ة باالنت�ش��ار خ��ارج احل��دود ،وخا�ص��ة يف الق��وات البحري��ة ،و�س��تزاوج تركي��ا ب�ين ال��دور التنم��وي
وال�ش��راكات االقت�صادي��ة م��ع �إ�ضف��اء ع�س��كرة عل��ى ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة الرتكي��ة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع� ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوعي وتعزيزه و�إ�ش��اعته
م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا من��ه يف �صناعة الوع��ي وتعزيزه
و�إث��راء التفك�ير املبني على منهج علمي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تناول ق�ضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا ي�ؤ�صل ل�ضروريات التعاي�ش ال�سلمي ،وامل�شاركة الفاعلة.
�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبح��اث وف��ق املنهجي��ة العلمي��ة يف جم��االت تخ�ص���ص املرك��ز،
وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية والأهلي��ة ،وذل��ك
م��ن خ�لال قيا���س ال��ر�أي الع��ام جت��اه الق�ضايا الفكري��ة والأح��داث ال�سيا�س��ية واالجتماعية ،بالتعاون م��ع كادر علمي
ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

