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املقدمة
تت�ساع��د وت��رة التهدي��دات الرتكي��ة بفر���ض منطق��ة اآمن��ة يف املناط��ق الت��ي ت�س��يطر عليه��ا 
الف�سائ��ل الكردي��ة )الإدارة الذاتي��ة(، �س��مال �س��رقي �س��وريا، به��دف اإف�س��ال خمطط اإن�س��اء اإقليم 
ك��ردي، اأو م��ا ت�س��ميه اأنق��رة مبم��ر اإرهاب��ي، مدفوع��ة بالنجاح��ات الت��ي حققه��ا تدخلها الع�س��كري 
يف عمليت��ي غ�س��ن الزيت��ون ودرع الف��رات )منطق��ة عفري��ن(، يف ظ��ل تباي��ن وتذب��ذب يف مواق��ف 
القوى الإقليمية والدولية من التدخل الع�سكري واملنطقة الآمنة، عززها القرار املفاجئ للرئي�ض 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب بان�س��حاب ق��وات بالده من �س��وريا، والرتدد يف تنفيذه، بعد �س��نوات من 

دع��م الف�سائ��ل الكردية ع�س��كريًا و�سيا�س��يًا.
يبح��ث تقدي��ر املوق��ف ه��ذا يف دواف��ع تركي��ا لإقام��ة منطق��ة اآمن��ة وم��دى متكنه��ا م��ن ذل��ك، 

وا�س��تعرا�ض مواق��ف الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة.

عقدة الإقليم
ل��دى تركي��ا ح�سا�س��ية جت��اه املناط��ق الت��ي يقطنه��ا الأك��راد يف �س��مال �س��وريا؛ فق��د مثل��ت ملج��اأ 
لعنا�س��ر ح��زب العم��ال الكرد�س��تاين وزعيم��ه عب��د اهلل اأوج��الن، وَتُعدُّ قوات �س��وريا الدميقراطية 
وح��زب الحت��اد الدميقراط��ي ال��ذي يدي��ر مناط��ق الإدارة الذاتي��ة امت��دادًا للحزب الكرد�س��تاين، 
وتتذك��ر دع��م اإي��ران و�س��وريا يف عه��د الرئي���ض ال�س��ابق حاف��ظ الأ�س��د لالأك��راد لالإ�س��رار باأمنه��ا 
القومي يف املا�سي، ويف الوقت احلا�سر يدعمهم حلفاوؤها الغربيون بحجة حماربة تنظيم داع�ض.   
وت�س��كل اجلزي��رة ال�س��ورية، وت�س��مى اجلزي��رة الفراتي��ة، اإقليم��ًا يف �س��مال �س��رقي �س��وريا، وه��ي 
املنطقة الواقعة ما بني نهر الفرات ونهر دجلة، وتقدر م�ساحتها بثلث م�ساحة �سوريا، وهي اجلزء 

الكردي الوحيد من �سوريا الذي يحد املناطق التي يقطنها الأكراد يف كل من العراق وتركيا. 
ي��كاد يك��ون اأك��راد �س��وريا حت��ى اللحظ��ة اأبرز امل�س��تفيدين املحليني من تداعيات الثورة ال�س��عبية 
�سد نظام ب�سار الأ�سد، خ�سو�سًا بعد عملية طرد مقاتلي تنظيم داع�ض من مدينة كوباين مطلع 
ع��ام 2015، م�س��تفيدين م��ن الإمكاني��ات الع�س��كرية والغط��اء ال�سيا�س��ي للتحالف ال��دويل ملحاربة 
ن اأكراد �سوريا من ب�سط �سيطرتهم على م�ساحات  الإرهاب بقيادة الوليات املتحدة، وهو ما مكَّ
جغرافية �سا�س��عة �س��ملت مناطق اجلزيرة وكوباين وعفرين، وكان نظام ب�س��ار الأ�س��د قد �س��حب، 
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يف يوليو/مت��وز 2012، معظ��م عنا�س��ره الأمني��ة م��ن املنطق��ة، ملواجه��ة الحتجاج��ات املطالب��ة 
باإ�س��قاطه، ولإثارة خماطر الثورة على م�س��تقبل وحدة الدولة وكيانها ال�سيا�س��ي. 

التدخل الع�س��كري الرتكي �س��مال �س��وريا مدفوع بدافعي اإبعاد املخاوف الأمنية واإف�س��ال انفراد 
الأك��راد بحك��م منطق��ة �س��مال �س��وريا، وحماي��ة اأمنه��ا القوم��ي ك�س��رورة اأوىل وتعزي��ز النف��وذ يف 

املناطق املجاورة.
يف 20 دي�س��مرب/كانون الأول 2018 فاج��اأ الرئي���ض الأمريك��ي دونال��د ترام��ب حلف��اء ب��الده يف 

املنطق��ة وكث��ر م��ن موؤ�س�س��ات دولته بقراره الن�س��حاب الع�س��كري من �س��وريا خ��الل مئة يوم. 
وق��د اأ�س��ارت م�س��ادر تركي��ة اإىل اأن ق��رار الن�س��حاب اتخ��ذ نتيج��ة اإقن��اع الرئي���ض الرتكي رجب 
طي��ب اأردوغ��ان للرئي���ض الأمريك��ي ب�س��حب الق��وات الأمريكي��ة من �س��وريا، خالل املكامل��ة الهاتفية 
يف 21 دي�س��مرب/كانون الأول 2018، وعق��ب ذل��ك اأعلن��ت تركي��ا تاأجي��ل العملي��ة الع�س��كرية �س��رق 

الف��رات، ولك��ن لي���ض اإىل اأج��ل غر حمدود.
ويف 14 يناي��ر/ كان��ون الث��اين 2019 دع��ا الرئي���ض الأمريك��ي دونال��د ترام��ب اإىل اإقام��ة منطق��ة 
اآمن��ة حلماي��ة الأك��راد ومن��ع العملي��ة الرتكي��ة. ويف 29 يناير/كان��ون الث��اين زار م�ست�س��ار الأم��ن 
القوم��ي الأمريك��ي، ج��ون بولت��ون، العا�سم��ة الرتكي��ة اأنق��رة ملناق�س��ة املنطقة الآمنة مع امل�س��وؤولني 
ب لالإع��الم رف�ُض الرئي���ض الرتك��ي مقابلته؛ ردًا على ت�سريحات��ه التي اأطلقها  الأت��راك، وق��د �ُس��رِّ

يف اأثن��اء زيارت��ه لكي��ان الحتالل الإ�س��رائيلي حول تركي��ا والأكراد.
مطل��ع فرباير/�س��باط اجل��اري توا�سل��ت الولي��ات املتح��دة م��ع الأوروبي��ني والع��رب لإن�س��اء ق��وة 
م�س��رتكة، وكانت الوحدات الكردية رف�ست يف البداية فكرة املنطقة الآمنة، ثم عادت للرتحيب 

بها.

املنطقة الآمنة
تطال��ب تركي��ا باإقام��ة منطق��ة اآمن��ة بعم��ق 30-32 كيلوم��رتًا يف �س��مال �س��وريا، وتعر���ض رو�س��يا 
تفعي��ل اتفاقي��ة اأ�سن��ة املوقع��ة ع��ام 1999 ب��ني احلكومت��ني الرتكية وال�س��ورية، التي ت�س��مح بتدخل 
تركي��ا بعم��ق خم�س��ة كيلوم��رتات، م��ن جهته��ا عر�س��ت الولي��ات املتح��دة اإقامة منطق��ة اآمنة، لكن 
الأت��راك- عل��ى م��ا يب��دو- تراوده��م ال�س��كوك م��ن هدفه��ا حتى ل تتح��ول اإىل اأداة حتم��ي الف�سائل 
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الكردية امل�س��لحة.
فق��د ق��ال الرئي���ض الرتك��ي رج��ب طيب اأردوغان اإنه مل ير بع��ُد خطة مقبولة لإقامة منطقة اآمنة 
ب�س��مال �س��رقي �س��وريا بعد ثالثة اأ�س��ابيع من اقرتاح الرئي���ض الأمريكي دونالد ترامب اإن�س��اء هذه 

املنطقة.
ولحق��ًا نقل��ت وكال��ة الأنا�س��ول، يف 7 فرباير/�س��باط 2019، ع��ن وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي 
مولود ت�ساوو���ض اأوغلو، ت�س��كيل قوة مهام م�س��رتكة بني اأنقرة ووا�س��نطن، بهدف تن�س��يق ان�س��حاب 
الق��وات الأمريكي��ة م��ن الأرا�س��ي ال�س��ورية. وح��ول املنطق��ة الآمن��ة املزمع��ة يف �س��مال �س��وريا، ق��ال 
ت�ساوو�ض اأوغلو: “اإن كان املق�سود باملنطقة الآمنة هو اإن�ساء منطقة عازلة لالإرهابيني فاإن تركيا 
�س��رتف�ض ه��ذه اخلط��وة”. موؤك��دًا اأن ب��الده �س��تدعم املنطق��ة الآمن��ة الت��ي ت�س��هم يف اإزالة خماوف 

تركي��ا الأمني��ة يف تلك املناطق.
اتفاقي��ة اأ�سن��ة ت�سمن��ت- ح�س��ب م��ا �س��رب منه��ا وملحقه��ا ال�س��ري- م�سام��ني ع��دة يتلخ���ض 
اأبرزها يف: تعاون �سوريا التام مع تركيا يف مكافحة الإرهاب عرب احلدود، واإنهاء دم�سق دعمها 
حل��زب العم��ال الكرد�س��تاين، وح��ق تركي��ا يف ممار�س��ة حقه��ا الطبيع��ي يف الدف��اع ع��ن النف���ض يف 
مالحق��ة الإرهابي��ني يف الداخ��ل ال�س��وري حت��ى عمق خم�س��ة كيلومرتات، واتخ��اذ التدابر الأمنية 
الالزمة اإذا تعر�ض اأمنها القومي للخطر، واإخراج �س��وريا زعيم حزب العمال الكرد�س��تاين عبد 
اهلل اأوج��الن م��ن ترابه��ا، واإغ��الق مع�س��كراته يف �س��وريا ولبن��ان )كان خا�سع��ًا للو�ساي��ة ال�س��ورية 
املبا�س��رة(، ومن��ع ت�س��لل مقاتل��ي احل��زب اإىل تركي��ا، بالإ�ساف��ة اإىل الع��رتاف باحل��دود واإنهاء اأي 

ادعاءات �س��ابقة فيها.

حلفاء لدودون 
منذ �سنوات وتركيا تتاأرجح يف عالقاتها بني حمورين متناف�سني كل منهما يرغب يف احتوائها 
لكن دون اأن يتفهم خماوفها الأمنية واجليو�سيا�سية؛ املحور الأول ي�سمل حلفاءها يف حلف الناتو 

)الدول الأوروبية والوليات املتحدة الأمريكية(، واملحور الثاين ي�سم رو�سيا واإيران.
تعر�س��ت عالق��ات تركي��ا م��ع حلفائه��ا الغربي��ني يف حل��ف النات��و للتدهور نتيجة دع��م بع�ض دوله 
للم�س��لحني الأك��راد )�س��مال �س��وريا(، ع�س��كريًا ولوج�س��تيًا، و�سل��ت اإىل ح��د اإقام��ة قواعد ع�س��كرية 
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اأمريكي��ة وفرن�س��ية يف �س��مال �س��رقي �س��وريا، وتق��دمي غط��اء ج��وي دون التن�س��يق م��ع تركي��ا، واإىل 
ح��د تف�سي��ل اأملاني��ا �س��حب قواته��ا من قاعدة اإجنرلي��ك الرتكية بدًل عن التن�س��يق، بالإ�سافة اإىل 
ملفات عدة، ومن جهتها عار�ست فرن�سا، التي ت�سهد عالقتها مع تركيا توترًا، القرار الأمريكي 
ب�س��حب قواته��ا. وق��د بذل��ت الولي��ات املتح��دة جهودًا لتاأ�سي���ض نات��و عربي على غرار حل��ف الناتو، 

يتوىل تاأمني مناطق �س��مال �س��وريا.
و�س��هدت العالق��ات الرتكي��ة الأمريكي��ة فت��ورًا وتده��ورًا خ��الل الولي��ة الثانية للرئي���ض الأمريكي 
باراك اأوباما؛ ب�سبب دعم الف�سائل الكردية، ويف عهد الرئي�ض دونالد ترامب تتذبذب العالقات 
من وقت لآخر. واأقر جمل�ض ال�سيوخ الأمريكي م�سروع قانون ال�سيا�سة اخلا�سة بال�سرق الأو�سط، 
يوم الثالثاء 5 فرباير/�سباط اجلاري )2019(، تعدياًل غر ملزم يخالف الرئي�ض دونالد ترامب 
مبعار�سة اأي خطط ل�سحب القوات ب�سكل مفاجئ من �سوريا، حيث طالب التعديل اإدارة ترامب 
بالت�سدي��ق عل��ى اأن��ه مت تلبي��ة كل ال�س��روط الت��ي تعن��ي اأن تنظي��م داع���ض ق��د تكب��د هزمي��ة ل يقوم 

بعدها، قبل اأي ان�س��حاب كبر من �سوريا.

املوقف العربي
املوق��ف العرب��ي جت��اه التدخ��ل الرتك��ي يف �س��مال �س��وريا �س��به منق�س��م، ويف ح��ني ل تب��دي دول 
املغرب العربي اهتمامًا كبرًا، �سوى التاأكيد على احلفاظ على وحدة الأرا�سي ال�سورية واحرتام 
�س��يادتها، ت��ربز مواق��ف بع���ض دول اخللي��ج وم�س��ر معار�س��ة ب�س��دة للتدخ��ل الع�س��كري الرتك��ي. 
وخ��الل اجتماع��ات قم��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة ال�س��ابقة نددت بالتدخل الرتكي يف �س��مال �س��وريا 
يف منطق��ة عفري��ن وعملي��ة درع الف��رات، م��ع حتف��ظ بع�ض الدول، اأبرزها قط��ر، ويثار يف الإعالم 
اأخبار عن م�ساٍع اأمريكية مع بع�ض الدول العربية لتاأ�سي�ض ناتو عربي يحمي مناطق �سمال �سوريا 

م��ن تنظيم داع���ض ومينع التدخ��ل الرتكي فيها.

املوقف الرو�سي
تت�س��رف رو�س��يا يف �س��وريا مبنزل��ة الوكي��ل احل�س��ري، حي��ث تظه��ر قدرته��ا عل��ى تخ�سي���ض 
م�س��احات ونوعي��ة التدخ��ل للق��وى الإقليمي��ة، وتعم��ل عل��ى تعزي��ز حتالفاته��ا م��ن خ��الل ذل��ك، 
والحتفاظ بالقدرة على اإدارة ال�سراع بني القوى الإقليمية، مبا يحفظ م�ساحلها. وعلى الرغم 
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مما تعر�ست له عالقتها مع تركيا على خلفية اإ�سقاط املقاتلة الرتكية، ومقتل �سفرها يف اأنقرة؛ 
يب��دو من��ط �س��لوك رو�س��يا جت��اه تركي��ا خ��الل ال�س��نوات اإغرائي��ًا، يف حماول��ة ل�سمه��ا اإىل حمورها 

وخلخل��ة حل��ف الناتو.
تتفهم رو�س��يا املخاوف الرتكية، وترى اإمكانية معاجلتها من خالل التن�س��يق امل�س��رتك بينهما، 
وق��د تعم��د الرئي���ض الرو�س��ي فالدمي��ر بوت��ني، يف اأثن��اء زيارته للعا�سم��ة الرتكية اأنق��رة، التذكر 
باتفاقي��ة اأ�سن��ة املوقع��ة ع��ام 1999 ب��ني دولت��ي �س��وريا وتركي��ا، والت��ي ت�س��مح لالأخ��رة بالتدخ��ل 
الع�سكري يف حدود �سوريا بعمق خم�سة كيلومرتات بهدف اإزالة اأي خماطر اأمنية من قبل حزب 
العمال الكرد�ستاين. وتهدف رو�سيا من عر�ض تفعيل اتفاقية اأ�سنة اإىل توفر م�سروعية للتدخل 
الع�س��كري الرتكي يف �س��مال �س��وريا، مقابل اإعادة �س��رعنة نظام ب�س��ار الأ�سد ودجمه يف املنظومة 
الإقليمي��ة؛ م��ن خ��الل تبع��ات تفعي��ل اتفاقي��ة اأ�سنة التي تقت�سي حدوث توا�سل وتن�س��يق بني نظام 
ب�س��ار الأ�س��د وتركي��ا، لذل��ك تب��دو موافق��ة رو�س��يا على اإقام��ة تركيا منطقًة عازلة �س��رطًا اأ�سا�س��يًا 

لت�س��هيل العملية واحلد من تداعياتها ال�سيا�س��ية والع�س��كرية.

ال�سيناريوهات
تب��دو خي��ارات تركي��ا يف العملي��ة الع�س��كرية �س��رق الف��رات )�س��مال �س��وريا( حم��دودة ومعق��دة، 
وحتمل خماطر جيوا�س��رتاتيجية، على عك���ض عمليتي درع الفرات وغ�سن الزيتون، اللتني متكن 
اجلي���ض الرتكي من تنفيذهما بخ�س��ائر �سئيلة، بالتعاون مع ف�سائل اجلي���ض احلر ال�س��وري، ومل 

تك��ن فيها قوات اأجنبية. 

ال�سيناريو الأول: جناح تركيا يف اإقامة املنطقة الآمنة 
يفرت�ض هذا ال�س��يناريو اأن تنفذ تركيا تهديداتها ب�س��ن عملية ع�س��كرية �س��املة، واإقامة منطقة 
اآمنة على بقية حدودها مع �سوريا، �سواء بالتفاهم مع الوليات املتحدة ورو�سيا ومن خلفها نظام 
الأ�سد واإيران، خ�سو�سًا مع توفر عرو�ض اأولية من قبل رو�سيا والوليات املتحدة للمنطقة اآمنة، 
بحك��م نف��وذ رو�س��يا عل��ى نظ��ام ب�س��ار الأ�س��د ووجودها الع�س��كري، ولك��ون الوليات املتح��دة قائدة 
التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب، وحتى اإذا اقت�سى الأمر اعتماد تركيا على اإمكانياتها الذاتية 

وم��ن دون تفاهم��ات دولي��ة، م��ع ال�س��تعانة باجلي���ض ال�س��وري احلر.
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يق��وم ه��ذا ال�س��يناريو عل��ى ثب��ات املوقف الرتك��ي وات�س��امه بالت�سعيد اخلطابي، وح�س��د القوات 
الع�سكرية على احلدود، وعقد اجتماعات لكبار قيادات اجلي�ض الرتكي وال�ستخبارات يف املناطق 
املحادة لالأرا�سي ال�سورية، للتاأكيد على الإ�سرار على تنفيذ العملية الع�سكرية ولو ب�سكل منفرد.

ويع��زز ه��ذا ال�س��يناريو فر�سي��ة ترجي��ح الولي��ات املتح��دة ورو�س��يا مل�ساحله��م م��ع تركي��ا عل��ى 
تلك املتعلقة بالأكراد والإيرانيني، وكذلك فر�سية ان�سحاب القوات الأمريكية من �سمال �سوريا، 

واتف��اق رو�س��يا م��ع تركيا عل��ى اإ�سعاف النف��وذ الأمريكي والإيراين. 
 لك��ن اخل�س��ية م��ن التداعي��ات الت��ي ميك��ن اأن تلح��ق بالدول��ة الرتكي��ة واحل��زب احلاك��م عل��ى 
امل�س��تويني الداخل��ي واخلارج��ي ب�س��بب اخل�س��ائر الب�س��رية، �س��واء يف �سف��وف اجلي���ض الرتك��ي اأو 

املدني��ني يف مناط��ق املواجه��ة، ت�س��كل نق��اط �سع��ف له��ذا ال�س��يناريو. 

ال�سيناريو الثاين: ف�سل تركيا يف اإقامة املنطقة الآمنة
خ��الل ال�س��نوات املا�سي��ة �س��كلت مناط��ق ال�س��مال ال�س��وري م�س��در ج��ذب للق��وى الغربي��ة، الت��ي 
راأت يف وجوده��ا الع�س��كري املبا�س��ر، ودع��م الف�سائ��ل الكردي��ة امل�س��لحة، م�سلح��ة يف حمارب��ة 
تنظيم داع���ض، ورمبا حما�سرة النفوذ الرتكي املت�س��ارع خارج حدودها يف اأكرث من دولة، لذلك 
تقف حتديات كبرة اأمام م�س��اعي تركيا لإقامة مناطق اآمنة، نظرًا لت�س��اع امل�س��احة اجلغرافية، 
وتعقي��دات املعرك��ة، وا�س��تثمارات ال��دول الغربي��ة يف دع��م الف�سائل الكردية وال�س��كوك يف رغبتها 
يف جعله��م �س��ياجًا فا�س��اًل ب��ني تركي��ا والع��رب، وح�سا�س��ية البع��د التاريخ��ي لرتكيا وم��ن ثم رف�ض 
ال�س��ماح باإمكاني��ة اإع��ادة ت�س��كله م��ن جدي��د للح��د من النف��وذ. واحتياج التدخل الع�س��كري الرتكي 

اإىل �س��وء اأخ�س��ر اأمريك��ي رو�س��ي، وتع��رث املقاي�س��ة يف ملف��ات اأخ��رى.
يع��زز ه��ذا ال�س��يناريو مالحظ��ة وج��ود تلك��وؤ ترك��ي يف تنفي��ذ عملي��ة التدخ��ل الع�س��كري عل��ى 
الرغ��م م��ن ت�ساع��د الت�سريح��ات وتهدي��دات امل�س��وؤولني الأت��راك، وعل��ى راأ�س��هم الرئي���ض رج��ب 
طيب اأردوغان يف تنفيذ العملية الع�س��كرية �س��رق الفرات، اإل اأنه من خالل تتبع �سل�س��لة املواقف 
ميكن مالحظة تردد تركيا وخ�سيتها من التورط يف �سراع مفتوح مع اأكراد �سوريا وامتداداتهم، 
والنعكا�س��ات ال�س��لبية عل��ى الداخ��ل الرتك��ي، اجتماعي��ًا واقت�سادي��ًا و�سيا�س��يًا، خا�س��ة قب��ل 
النتخاب��ات البلدي��ة املق��رر اإجراوؤه��ا يف مار���ض/اآذار الق��ادم. بالإ�ساف��ة اإىل وج��ود ت��ردد اأمريكي 
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ده��ا اإق��رار الكونغر���ض الأمريك��ي قانون��ًا مين��ع الن�س��حاب املفاج��ئ  يف الن�س��حاب م��ن �س��وريا، عقَّ
للق��وات الأمريكي��ة يف �س��وريا، والتباي��ن الرتك��ي ح��ول طبيع��ة العر���ض الأمريك��ي للمنطق��ة الآمن��ة 

وهدف��ه ال��ذي ق��د ي�س��كل عائقًا اأم��ام تركيا. 

ال�سيناريو الثالث: النجاح اجلزئي 
يفرت�ض هذا ال�س��يناريو اإمكانية تو�سل تركيا مع الوليات املتحدة ورو�س��يا اإىل اتفاقيات ثنائية 
ورمبا م�سرتكة حول اإقامة منطقة اآمنة يف �سمال �سوريا باحلدود الدنيا للمطالب الرتكية، �سواء 
م��ن حي��ث م�س��احة العم��ق اجلغ��رايف للمنطق��ة الآمن��ة، اأو طبيع��ة دور الف�سائل الكردي��ة وعالقتها 
بالق��وى الدولي��ة. وعل��ى الرغ��م م��ن عدم تلبيتها لحتياجات تركيا لتحقي��ق اأمنها القومي ورغبتها 
يف تعزي��ز نفوذه��ا، فم��ن املتوق��ع اأن تركي��ا �س��تدفع للتواف��ق م��ع الق��وى الدولي��ة والإقليمي��ة يف ه��ذه 

املرحلة على الأقل، وذلك خل�س��يتها من تداعيات تدخلها الع�س��كري منفردة.
والت�سور الآخر لهذ ال�س��يناريو اأن يكون التدخل الع�س��كري الرتكي حمدودًا وبتفاهمات جزئية 
وبال�س��تعانة باجلي���ض ال�س��وري احل��ر. ويف كل الأح��وال فه��ذا ال�س��يناريو املرج��ح يعتم��د على وجود 
مقرتح اأمريكي اأويل للمنطقة الآمنة، وعلى فر�سية حدوث مقاي�سة بني تركيا ورو�سيا )ملقدرتها 
على فر�ض التفاق على نظام ب�سار الأ�سد وحلفائه( يف مناطق وملفات �سورية اأخرى، بالإ�سافة 
اإىل رغب��ة رو�س��يا يف احل��د م��ن النف��وذ الغرب��ي والإي��راين يف �س��وريا، باعتباره��ا املتحك��م الأول يف 
ال�س��احة ال�س��ورية. وقد يرى نظام الأ�س��د يف اإ�سعاف تركيا لالأكراد م�سلحة له، من خالل تقليل 
خماط��ر نزوعه��م نح��و ال�س��تقالل، واإ�سعاف��ًا للوج��ود الع�س��كري الغرب��ي يف �س��وريا، خ�سو�سًا اإذا 

حدثت تفاهمات تعيد العرتاف بنظامه ال�سيا�س��ي.
 وق��د تتف��ق تركي��ا م��ع اإي��ران اأي�س��ًا، والت��ي ت��رى يف الوج��ود الع�س��كري الغرب��ي مه��ددًا لوجوده��ا 
الع�س��كري ونفوذه��ا يف �س��وريا، اإ�ساف��ة لت�س��ابه موقفه��ا م��ع املوق��ف الرتكي اإزاء جن��اح الأكراد يف 
اإقام��ة اإقلي��م اأو كي��ان �سيا�س��ي، وخط��ورة ذلك يف حتفيز اأكراد اإي��ران والعراق على الحتذاء بهم.

باملقاب��ل حتر���ض اأغل��ب دول الحت��اد الأوروب��ي والولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة عل��ى عدم خ�س��ارة 
حلفه��ا م��ع تركي��ا بحك��م موقعه��ا اجلغ��رايف وعلماني��ة نظامه��ا ال�سيا�س��ي، مل�سلح��ة رو�س��يا وحت��ى 

ال�س��ني واإي��ران، وع��دم التفري��ط باملل��ف الكردي ب�س��كل كلي.



مرك��ز م�س��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية، وي�س��اهم يف �سناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�س��اعته م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�س��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�سال، اإ�س��هامًا 

من��ه يف �سناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

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

الأهداف
-  الإ�سهام يف ن�سر الوعي الثقايف.

-  قيا�ض الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�سايا حمددة.

-  التاأ�سيل العلمي للق�سايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�ست�سارات.

الو�سائل
-  اإعداد الدرا�سات والأبحاث وال�ست�سارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�سل والتن�سيق مع املراكز واملوؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�ساي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�س��ل ل�سروريات التعاي���ض ال�س��لمي، وامل�س��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ض.

-  رعاية ال�سباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�سمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�سات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�س�ض 
املركز، وهي:

- الدرا�سات ال�سيا�سية.

- الدرا�سات املتخ�س�سة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.

-الدرا�سات احل�سارية والتنموية. 

- درا�سات الفكر الإ�سالمي. 

ال�ست�سارات وقيا�ض الراأي:  .2

ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي ال�ست�س��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية 
والأهلية، وذلك من خالل قيا�ض الراأي العام جتاه الق�سايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�سر:   .3

ي�سهم املركز يف ن�سر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�سر املتنوعة.

ع�سوية املركز يف املنظمات العاملية:




