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 الملخص
اتيا مع بعض عالق ؿيعد الصراع بنوعيو االقميمي والدولي مف االنماط التي تدير بيا الدو     

في سوريا ىو احد اواع  اإليرانيوالصراع التركي  ،خريف التعاوف والتنافسفضاًل عف النمطيف اآل
الذي شيدتو منطقة الشرؽ االوسط وبشكل خاص في سوريا في ظل المرحمة الصراع االقميمي 

ثـ تحولت ىذا االحتجاجات  1022التي شيدت بيا االحتجاجات الشعبية منذ منتصف آذار عاـ 
 صراع مسمح اتسـ بالتعقيد وتعدد االطراؼ . إلىالشعبية 

سكري يع واالدوار والتدخل العاخذ الصراع بيف تركيا وايراف اشكااًل عدة منيا صراع المشار     
اختمف حجـ وطبيعة التواجد والصراع السياسي ودعـ الحمفاء او  المباشر لكل مف الطرفيف واف

بيد اف ىذا الصراع محكوـ بمجموعة مف العوامل المختمفة السياسية والقيمية واالمنية  ،الوكالء
. ويتوقف مستقبل الصراع بيف اخرى  إلىوالعسكرية واالقتصادية ويتبايف تأثيرىا مف مرحمة 
 الدولتيف عمى مدى تأثير ىذه العوامل والمتغيرات .

Abstract 

    The conflict in both regional and international forms is one of the types 

in which countries manage their relations with each other, as well as the 

other two types of cooperation and competition. The Turkish-Iranian 

conflict in Syria is one of the types of regional conflict in the Middle 

East, particularly in Syria, Popular since mid-March 2011 and then turned 

this popular protests into an armed conflict characterized by complexity 

and multilateralism. 

The conflict between Turkey and Iran has taken many forms, including 

the conflict of projects and roles and the direct military intervention of 

both sides. The size and nature of the presence and the political conflict 

and the support of the allies or agents differed. However, this conflict is 

governed by a variety of political, moral, security, military and economic 

factors. Stage to stage. The future of the conflict between the two 

countries depends on the impact of these factors and variables. 

 المقدمة
ويختمف مف  ،مثل الصراع احد انماط ادارة العالقات الدولية فضاًل عف التعاوف والتنافسيُ    

 وىذا االمر ،اخرى أيضاً  إلىاخرى ومف مرحمة  إلىحيث نطاقو الجغرافي وشدتو مف حالة 
 1022ينطبق عمى ما يحصل بيف كل مف تركيا وايراف في الساحة السورية منذ منتصف آذار 

وُيعد الصراع التركي االيراني مف الصراعات  ،سورياالذي شيد اندالع االحتجاجات الشعبية في 
ظير ابتداًء مف برز بوضوح الصراع عمى سوريا و االقميمية التي تشيدىا منطقة الشرؽ االوسط و 

 ازدادوجيات النظر بيف تركيا وايراف حوؿ ما يجري في سوريا مف تطورات واحداث و ؼ اختال
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في الساحة السورية ومف ثـ التدخل المباشر مف قبل الدولتيف في اؼ المتصارعة بدعـ االطر 
بمجموعة مف العوامل والمتغيرات  وتأثر ،الصراع مظاىر وآليات مختمفة اخذ ىذا ،خضـ االحداث
عمى الرغـ مف حدة االختالؼ بيف الدولتيف خالؿ المدة و  .قتصادية واالمنية وغيرىا السياسية واال

لىو   1022مف عاـ  في تركيا  1022اال اف المرحمة التي تمت انقالب تموز  1022عاـ  ا 
شيدت وجود بعض التفاىمات بيف تركيا وايراف التحسف قد  إلىوعودة العالقات التركية الروسية 

وما تبعيا مف  ،لسوري وال سيما دور الدولتيف في محادثات استانا المتعددةفيما يخص الشأف ا
لقاءات بيف المسؤوليف االتراؾ وااليرانييف ما اشر عمى دخوؿ الصراع التركي االيراني في سوريا 

دعـ االطراؼ المحمية المتصارعة مف جية فييا مظاىر الصراع و مرحمة جديدة تتفاوت  إلى
 التفاىـ في الساحة السورية مف جية اخرى .ووجود مساحات مف 

البحث مف كونو يدرس موضوعًا ميمًا مف الناحيتيف العممية التي اىمية تأتي  اهمية البحث:
تتمثل بمحاولة استجالء طبيعة الصراع التركي االيراني في سوريا والعوامل المؤثرة فيو بشكل 

لموضوع مف قبل العديد مف الباحثيف الذيف يتوخى الدقة والموضوعية في الوقت الذي يدرس ىذا ا
 توناحية العممية تنبع اىمياليميموف لوجية نظر احادية تحاكي توجو احد طرفي الصراع . ومف 

ة منطقاالكثر فاعمية في  مظاىر وآليات الصراع بيف القوتيف االقميميتيفمف كونو يختص بتتبع 
لداخمي اارض الواقع عمى الصعيديف كيفية تحوالتو ومدى تأثيراتو عمى الشرؽ االوسط و 

 والخارجي .
بابو وتفكيؾ تعقيداتو وايضاح اسوتتمثل بمحاولة تتبع الصراع التركي االيراني  :اشكالية البحث
 :ومف ىنا تثار عدة اسئمة ،وما يمتبس منو

 في الساحة السورية؟ طبيعة الصراع بيف االتراؾ وااليرانييفما  -
 التركي االيراني عمى سوريا ومظاىره؟ادارة الصراع لعوامل التي ساىمت بتحوالت صيغ ماىي ا -
التي مف المتوقع اف يكوف عمييا الصراع التركي االيراني عمى سوريا ما ىي السيناريوىات  -

 مستقباًل؟
الؾ صراع بيف وتركيا وايراف في يقوـ البحث عمى افتراض اساس ىو اف ىن :فرضية البحث

وىذا الصراع يتأثر بمجموعة مف  1022السورية ظير جميًا في مرحمة ما بعد آذار الساحة 
العوامل والمتغيرات السياسية واالمنية واالقتصادية واالجتماعية والقيمية وبدورىا تؤثر بشكل 

 متفاوت في مراحل ومظاىر الصراع المختمفة .
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االمر استعماؿ عدد مف مناىج  دراسة وافية لمموضوع يتطمب إلىبغية الوصوؿ  :مناهج البحث
البحث العممي اىميا المنيج الوصفي والمنيج التحميمي والمنيج االستشرافي ولكل مف ىذه المناىج 

 فائدتو في دراسة كل جانب مف جوانب الموضوع المتعددة .
مقدمة وثالث مباحث  إلىبغية تحقيق البحث بشكل عممي ومتكامل فقد تقسيمو  :هيكلية البحث

طبيعة الصراع التركي االيراني يدرس  ،االوؿالمبحث  :وتتثمل بػػػػػػػ ،ومف ثـ الخاتمة االستنتاجات
في الساحة العوامل المؤثرة في الصراع التركي االيراني  ويتناوؿ ،الثاني. المبحث  في سوريا

مصراع التركي االيراني المستقبل ل فإنو يختص بدراسة السيناريوىات ،السورية . اما المبحث الثالث
 . في سوريا

 طبيعة الصراع التركي االيراني في سوريا: االول حثبالم
بينيما كاف طوياًل والتنافس لتاريخ العالقات بيف كل مف تركيا وايراف اف الصراع  يجد المتتبع    

مف اجل مد النفوذ واحكاـ السيطرة عمى راطوريتيف العثمانية والفارسية بمنذ زمف االم ودامياً 
وصفيما بأنيما تمثالف الوريثتيف كوف الدولتيف الحاليتيف يمكف والمناطق المجاورة  المنطقة العربية

 2121وتتمثل اىـ الصراعات بينيما ما جاء بعد معركة جالديراف عاـ  ،اإلمبراطوريتيفلتمكما 
)التي رسمت حدودًا فاصمة بينيما

، ثـ حدث بعد ذلؾ مجموعة مف الحروب والصراعات السياسية واالجتماعية اندلعت بيف (2
" مف اجل فرض السيطرة عميو، لينتيي 2282-2218الدولتيف العثمانية والصفوية خالؿ المدة "

االمر بالسيطرة العثمانية عمى العراؽ التي استمرت منذ ذلؾ الحيف إلى الوقت الذي سيطرت فيو 
مى العراؽ بشكل كامل بعد الحرب العالمية االولى، ليتوقف بعدىا الصراع بيف تركيا بريطانيا ع

، وتحسنت العالقات التركية االيرانية طيمة العقود 2518وايراف في ظل نشأة تركيا الحديثة عاـ 
وبدأ ظيور االختالؼ االيديولوجي بيف  2535التي اعقبتيا إلى اف حصل التغيير في ايراف عاـ 

االيراني الديني والنظاـ التركي العمماني ثـ في عقد التسعينيات عادت بوادر الخالؼ  النظاـ
بالظيور عند تزايد نشاط حزب العماؿ الكردستاني في تركيا واشتدت االزمة بعد اغتياالت طالت 
العديد مف الكتاب والصحفييف االتراؾ الذيف كانوا ينتقدوف سياسات ايراف الدينية، واتيمت تركيا 
ايراف بيذه االغتياالت مثمما اتيمت ايراف وسوريا بدعـ حزب العماؿ وما اعقبيا مف ازمة بيف 
تركيا وسوريا وفي المقابل اتيمت ايراف تركيا بدعـ الحزب الديمقراطي الكردستاني في ايراف 

 .(1)وحركة مجاىدي خمق االيرانية المعارضة
في مرحمة تحسف اال اف  1001رانية بعد عاـ وعمى الرغـ مف دخوؿ العالقات التركية االي     

مساحات التنافس والصراع بقيت مستمرة بيف الدولتيف في ظل متغيرات داخمية واقميمية ودولية 
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لتبرز  1022شكمت بدورىا عوامل محفزة لمصراع االقميمي، وجاءت االحداث السورية منذ عاـ 
راع التركي االيراني الراىف في سوريا ىذا الصراع بشكل جمي، حتى انو ىنالؾ مف يرى بأف الص

ىو نسخة محدثة لمصراع التركي االيراني القديـ، واف ما جرى في سوريا ادى اف يسير التنافس 
والصراع بيف تركيا وايراف في مسار تصادمي يعود في جل اسبابو إلى التورط في الصراعات 

وايراف نموذجيف لمصراع االقميمي الدائر . وبذلؾ تمثل تركيا (8)الطائفية التي تشيدىا دوؿ المنطقة
في سوريا كوف االخيرة شكمت النقطة االبرز في اظيار اختالؼ وتضارب المصالح التركية 
االيرانية، ما ادى إلى بروز الخالفات وتصعيد الخطاب السياسي المتعارض وظيور التيديدات 

صار مف الصعب اف يتجاوز المتبادلة ودعـ االطراؼ المتصارعة في الساحة السورية، حتى 
. واحتدـ (1)الطرفيف خالؼ المصالح الحاد في ىذه الساحة، وظيرت الدولتيف عمى طرؼ نقيض

الصراع والتنافس السياسي والعسكري لمييمنة عمى سوريا والمنطقة، حتى عدت مرحمة الربيع 
 .(1)العربي بأنيا مرحمة تاريخية ميمة اثرت في اسس العالقات بيف تركيا وايراف

واستمر التصعيد التركي االيراني في سوريا لعدة سنوات بعد اندالع االحتجاجات السورية      
إلى اف سنحت فرصة الحوار بيف ايراف وتركيا بعد فشل االنقالب العسكري في تركيا في تموز 

وتحسف العالقات الثنائية وجرت محادثات بينيما حوؿ سوريا، وتحققت جولتيف مف  1022
ثات رفيعة المستوى تسبب في توقفيا التدخل العسكري التركي في شماؿ سوريا بعممية "درع المحاد

، وليستمر بعدىا سعي الطرفيف لتوسيع النفوذ في الساحة (2)الفرات" االمر الذي استنكرتو ايراف
 السورية بشكميو المباشر وغير المباشر .

ي في سوريا، اف ىذا الصراع اخذ اشكاؿ ويظير مف خالؿ تتبع مسار الصراع التركي االيران    
 عدة اىميا:

اواًل: صراع المشاريع، لكل مف تركيا وايراف مشاريع اقميمية تسعياف إلى تطبيقيا فكانت سوريا احد 
المياديف في المجاؿ االقميمي توجيت الدولتاف لتطبيق ىذه المشاريع فييا، فكاف التضارب بينيما 

الجوانب في ظل سعي تركيا وايراف إلى الييمنة والسعي عمى شكل صراع متعدد االبعاد و 
إلستعادة امجاد تاريخية متالشية، فترى ايراف اف سياسة تركيا تجاه سوريا في جزء منيا نتاجًا 
لمطموحات العثمانية التي تتبناىا تركيا رغبة باستعادة نفوذىا، وتعزيز قوة ومكانة مؤيدييا مف 

كاف يحكميا العثمانيوف اسالؼ االتراؾ الحالييف، حتى اف  "السنة" في مختمف المناطق التي
 1022مسئواًل في االمف القومي االيراني عزى اف مف احد اسباب التغيرات في سوريا بعد عاـ 

"الطموحات التركية"، في المقابل رأى المسؤولوف االتراؾ اف ايراف تعمل عمى اعادة احياء 
"نزعة شيعية" وتيدؼ إلى تطبيق ىذا المشروع عمى اراٍض ُتعد  االمبراطورية الفارسية ولكف بػػػػػػػ
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ضمف مجاؿ نفوذ الدولة العثمانية سابقًا، واتيـ الرئيس التركي رجب طيب اردوغاف ايراف بأنيا 
. االمر الذي ينذر بوجود محاور طائفية نشأت في المنطقة (3)تقاتل داعش "لتحل محميا فحسب"
اذا استمرت إلى اثارة المزيد مف الصراعات والمشاكل الداخمية  وعابرة لمحدود الوطنية ومرشحة

 .(4)والخارجية
ثانيًا: التدخل المباشر، شكل التدخل التركي وااليراني المباشر في الساحة السورية احد مظاىر 
الصراع االقميمي بيف الدولتيف، اذ إليراف تواجد مباشر ومتعدد في سوريا سياسيًا وعسكريًا، ويتمثل 

ا التدخل العسكري المباشر إليراف بوجود العديد مف قوات الحرس الثوري التي تقود المعارؾ ىذ
إلى جانب قوات النظاـ السوري، ومستشاريف وخبراء وتقنييف وامنييف ممف ليـ الخبرة في قمع 

، وتمكنت ايراف مف ارساؿ متطوعيف مف دوؿ عدة لمقتاؿ في (5)الثورات واالحتجاجات الشعبية
ت مختمفة تديف إليراف بالوالء إلى جانب قوات النظاـ السوري وبالتعاوف مع قوات الحرس جماعا

الثوري المتواجدة في خطوط المواجية مع الجماعات المعارضة، وىذا التواجد المباشر إليراف 
، وتمكنيا مف ادارة صراعيا مع (20)عمى االرض يزيد معو حجـ وآليات النفوذ االيراني في سوريا

 ا االقميمييف تركيا والسعودية والدولييف وفي مقدمتيـ الواليات المتحدة االمريكية .خصومي
اما بالنسبة لتركيا فعمى الرغـ مف انيا لـ تكف بنفس االقداـ وسرعة التحرؾ االيراني في    

التواجد المباشر في سوريا اال انيا رأت في مسألة ىذا التدخل ضروريًا ألمنيا القومي، فكاف 
ة التحرؾ التركي بعممية سميت "درع الفرات" ودخمت قواتيا إلى مدينة جرابمس السورية الحدودي

بيدؼ معمف لمواجية خطر تنظيـ داعش بعد تفجيرات  1022شماؿ محافظة حمب في آب 
عديدة طالت الداخل التركي قد تبناىا التنظيـ مف جية ولمواجية التمدد الكردي الذي يتخوؼ 
االتراؾ مف تواصمو عمى جانبي الحدود السورية، ومف دوف اف تغفل تركيا شبكة التعاوف الروسي 

. يضاؼ إلى ذلؾ ما  (22)االيراني في الممف السوري  –والتعاوف العسكري الروسي االسرائيمي –
قامت بو تركيا مف ايقاؼ ومنع العديد مف شحنات االسمحة االيرانية التي كانت ايراف تحاوؿ 
ايصاليا لقوات النظاـ ومؤيديو وبالفعل تـ مصادرة العديد مف شحنات االسمحة قبل اف تصل إلى 

 وما يعنيو ذلؾ مف تزايد اسيـ خصوميا االقميمييف في سوريا .  (21)تايدي ىذه القوا
ولمتدخل التركي المباشر في سوريا بعديف: االوؿ، بسيطرتيا عمى المسافة والمناطق بيف     

إلى منطقة الباب لتمنع بذلؾ اي خطوة إلنشاء كياف كردي في شماؿ سوريا يكوف  جرابمس واعزاز
امتداده بيف القامشمي وعفريف . والثاني، يمنح ىذا التدخل تركيا فرصة وجودىا المباشر عمى 
االرض السورية لتفرض نفسيا طرفا في الصراع الدائر عمييا وفي اي طريقة لحمو، وال سيما 

ىا في مواجية ايراف التي تمتمؾ وجودًا مباشرًا اضافي في المناطق التي يؤدي ذلؾ إلى وجود
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يسيطر عمييا النظاـ السوري، وترى تركيا في ىذا البعد استدارة ميمة في تعامميا مع الممف 
، ومنحيا اوراؽ اكثر في (28)السوري وكمما زاد تأثيرىا عمى االرض زاد مف اسميما في ىذا الممف

 قميمي .صراعيا وتنافسيا اال
ولكف ىذا التدخل ُيرى مف منظور متناقض عند كل مف تركيا وايراف تجاه بعضيما البعض     

فتركيا ترى بأف تدخل ايراف يقوـ عمى اسس طائفية وساىـ في زيادة العنف، بينما ترى ايراف اف 
النظاـ  تدخل تركيا ىو غزو تركي لألراضي السورية واف ايراف غير راضية عنو وانيا تدعـ قوات

السوري وحزب هللا المبناني في العديد مف المناطق السورية واف اي اقتراب تركي مف ىذه 
 .(21)المناطق ال يمكف دوف التنسيق مع ايراف

ثالثًا: دعـ الحمفاء في الداخل السوري، ُيعد دعـ األطراؼ المتصارعة في الساحة السورية احد 
ء في ىذِه الساحة، فقد حاولت كل مف الدولتيف دعـ اشكاؿ الصراع التركي االيراني عبر الوكال

. بحيث ىيأت (21)احد اطراؼ الصراع وتمويمو ومساندتو وتسميحو وتقويتو بيدؼ الظفر في سوريا
تركيا االجواء المناسبة الستقباؿ واستضافة قوى المعارضة السورية، وتـ عقد اولى المؤتمرات في 

رات االحداث السورية وتاله عدد مف المؤتمرات لبحث تطو  1022مدينة اسطنبوؿ في نيساف 
االخرى التي دعت إلى دعـ االنتفاضة والدعوة إلسقاط النظاـ، وفي تركيا تـ تأسيس المجمس 

الذي ضـ مختمف اطياؼ المعارضة  1022تشريف االوؿ  1الوطني السوري المعارض في 
ثمما دعمت تركيا موقف قوى . م(22)السورية لدعـ التغيير في سوريا واقامة الدولة المدنية

المعارضة السورية ودعت إلى تمبية مطالب الشعب السوري واسقاط النظاـ بعد اف فشمت 
محاوالتيا بممارسة الضغط عمى النظاـ السوري لالستجابة لممطالب الشعبية والقياـ باإلصالحات 

تقباؿ العسكرييف المطموبة ىذا مف جية ومف جية اخرى دعمت تركيا المعارضة المسمحة عبر اس
المنشقيف عف قوات النظاـ، ووفرت ليـ المعسكرات الخاصة، واستقبمت قيادات الجيش السوري 

 .(23)الحر الذي يمثل الجناح العسكري لممعارضة ليتمكف مف ادارة عممياتو العسكرية
بينما كاف موقف ايراف عمى النقيض مف الموقف التركي، اذ دعمت ايراف النظاـ السوري     

واتسـ موقفيا باالنحياز التاـ لو وقدمت لو الدعـ والمساندة بمختمف الطرؽ السياسية والعسكرية 
واالقتصادية واالعالمية المتاحة ضد االحتجاجات الشعبية وقوى المعارضة، وتبنت ايراف رواية 

، (24) النظاـ السوري في اف ما يحدث فييا ال يعدو كونو مؤامرة امريكية صييونية تستيدؼ سوريا
كما حققت توافقًا مع كل مف روسيا والصيف عمى معارضة اي تدخل في الشأف السوري وفقًا 
لمقولة ايرانية يتـ ترديدىا باستمرار مفادىا اف الحرب االىمية في سوريا تمثل شأنًا داخميًا سوريًا 

لدعـ النظاـ ويحظر عمى اي طرؼ خارجي التدخل فييا، وشكل ىذا التوجو موقفًا ايرانيًا ثابتًا 
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. وقدمت ايضًا الدعـ االقتصادي الكبير لمنظاـ السوري فكاف (25)السوري والتحذير مف المساس بو
 150مميار دوالر وتوالت الدفعات االخرى وتـ تخصيص  1.4اوؿ مبمغ قد خصصتو لو قد بمغ 

منقذ الف برميل مف النفط الخاـ يوميًا لسد حاجاتو، فضاًل عف سعي ايراف لممارسة دور ال
لالقتصاد السوري وتعويضو عف الخسائر المتالحقة بسبب الحرب االىمية وتقمص التبادؿ 

. (10)التجاري بيف سوريا والدوؿ االخرى والعقوبات واالنخفاض المستمر في االحتياطي النقدي
وعمى صعيد الدعـ العسكري فقد تمثل بمد قوات النظاـ باألسمحة واالعتدة لممراقبة والقتاؿ، 

يد النظاـ بالتكنولوجيا الالزمة لممراقبة االلكترونية وشبكات االستقباؿ والتواصل وخبراء فنييف وتزو 
وعسكرييف ومستشاريف امنييف لتمكيف ىذه القوات مف مواجية قوى المعارضة والسعي لمقضاء 
عمييـ، ومولت ايراف بناء قاعدة عسكرية عمى الساحل السوري والعمل عمى تطوير مجمع 

ي الالذقية، والعمل عمى تأميف خط مباشر إليصاؿ االسمحة والمعدات التي تحتاجيا عسكري ف
 .(12)قوات النظاـ السوري بشكل عاجل دوف المرور بأطراؼ اخرى 

بقيت القوى والفصائل السياسية والمسمحة الكردية السورية التي لـ تكف بمنأى عف الصراع    
وىو ائتالؼ يتكوف  KNCالمجمس الوطني الكردي التركي االيراني في سوريا، اذ دعمت تركيا 

 PYDحزبًا كرديًا صغيرًا، وشجعتيـ لمعمل والنشاط بالضد مف حزب االتحاد الديمقراطي  21مف 
الذي تدخمت تركيا عسكريًا بالضد منو  YPGوجناحو العسكري المسمى وحدات حماية الشعب 

ة ارىابية في تركيا، وبالمقابل المصنف كمنظم PKKكونو مرتبط بحزب العماؿ الكردستاني 
تعاممت ايراف مع حزب االتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بالضد مف المصالح التركية 
في سوريا وكورقة ضغط تستخدميا ايراف والنظاـ السوري ضد تركيا التي ترى في ذلؾ تشجيعًا 

يتمكف مف شف ىجماتو في  لحزب العماؿ الكردستاني بإعطائو دعمًا لوجستيًا وعممياتيًا حتى
الداخل التركي، مثمما ترى فيو محاولة لقطع اتصاليا بالدوؿ العربية، وىذه الخطوة االيرانية ىي 
دعمًا لمنظاـ السوري في اطار تركيز مواجيتو لقوى المعارضة السورية وتحييد القوى الكردية التي 

 . (11)اعمة ليـ مف جية اخرى تتوسع عمى حساب المعارضة مف جية وكوسيمة لردع تركيا الد
رابعًا: الصراع السياسي، ويتمثل ابتداًء بتبني كل مف تركيا وايراف لرؤى سياسية مختمفة عما 
يحصل في سوريا اذ ترى تركيا بأف مطالب القوى السورية المعارضة واالحتجاجات التي انطمقت 

ىي مشروعة وال بد مف التغيير في سوريا وضرورة اف يتـ  1022في سوريا منذ منتصف آذار 
نظاـ االسد، وفي المقابل تتبنى ايراف رؤية النظاـ السوري في اف ما يحدث ىو مؤامرة  اسقاط

غربية تيدؼ إلى تدمير سوريا واخراجيا مما يسمى بػػػػػ "محور المقاومة أو الممانعة"، وفي جانب 
اخر لمصراع التركي االيراني في سوريا وبسبب اختالؼ المواقف وتعارضيا الذي كاف احد اسباب 
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ذا الصراع دأبت الدولتاف عمى تبادؿ االتيامات بينيما بأف كل منيما يؤدي دورًا خطيرًا في ى
. بحيث اتيمت تركيا ايراف بأنيا نشرت مميشيات مسمحة مف عدة دوؿ في (18)الساحة السورية

سوريا مف اجل حماية االقمية العموية عمى حساب االكثرية السنية، ما تسبب في اذكاء النزعة 
فية في دوؿ المنطقة وساىـ في ظيور الجماعات السنية المتطرفة، وفي الطرؼ المعاكس الطائ

تتيـ ايراف تركيا بعدـ جديتيا في منع المتشدديف مف عبور اراضييا إلى سوريا، وتتيميا بأنيا 
قدمت الدعـ ليـ ماليًا ولوجستيًا، وتندد كل مف الدولتيف برفض االخرى لالعتراؼ بمنظورىا حوؿ 

 .(11)جري في الميداف السوري ما ي
اما الجانب اآلخر مف الصراع السياسي التركي االيراني فقد كاف في دور كل منيما في     

المؤتمرات والمفاوضات الدولية الخاصة بالشأف السوري اذ حاولت كل مف الدولتيف ابعاد االخرى 
ومؤتمرات استانا التي عنيا، كما حصل في مؤتمرات جنيف المتعددة ومؤتمرات اصدقاء سوريا 

حاولت تركيا ابعاد ايراف عنيا ومف ثـ حاولت ايراف تعطيل مقرراتيا وعدـ تنفيذ بنودىا مف خالؿ 
تحريؾ حمفاءىا في الداخل السوري متمثميف بالنظاـ والميميشيات المسمحة المؤيدة لو عبر خرؽ 

 .(11)اليدنة وغيرىا
ي في سوريا تجمى بمظاىر عدة يختمف كل منيما ونمحع مما سبق اف الصراع التركي االيران    

عف اآلخر وفقًا لما تمميو متغيرات ومعطيات الدولتيف الداخمية وتحوالت الوضع السوري وكذلؾ 
 متغيرات الوضع الدولي .

 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة في الصراع التركي االيراني في سوريا
ريا بمجموعة مف العوامل المختمفة منيا ما يخص يتأثر الصراع التركي االيراني في سو      

الساحة السورية واخرى االقميمية وغيرىا التأثيرات الدولية، وىذه العوامل منيا يزيد مف حدة 
الصراع واخرى مقيدة لو ومنيا ذي حديف محفزًا ومقيدًا لمصراع وفقًا لما يمميو التعاطي معيا، 

 ويمكف توضيح ذلؾ بما يمي:
سوريا في المشروعيف التركي وااليراني، وتأتي اىمية سوريا في المشروع التركي مف  اواًل: اىمية

اىميتيا الجيوستراتيجية التي مف خالليا تشكل محورًا اساسيًا لسياسة التركية الشرؽ متوسطية 
المصري خط التوازف لشرؽ المتوسط، وترتبط –السوري  -وتوازناتيا بحيث يشكل المثمث التركي

ًا بسياسة تركيا الشرؽ اوسطية وىاتيف السياستيف لتركيا ىما جزءًا اساسيًا مف سوريا ايض
استراتيجية تركيا البارزة "العمق االستراتيجي". يضاؼ إلى ذلؾ تشترؾ تركيا وسوريا بحدود طويمة 
مفتوحة ليا اىميتيا في مجاؿ االنفتاح المتبادؿ اقتصاديًا وفي مجاالت الزراعة والتجارة والنقل 

ستخداـ المناطق المائية المشتركة، فضاًل عف كوف سوريا الممر الطبيعي لتركيا إلى الدوؿ وا
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العربية االخرى، وكونيا المدخل إلى القضية الفمسطينية، اما في المجاؿ االمني فتكمف اىميتيا 
ؽ في امكانية تأثيرىا عمى نشاط حزب العماؿ الكردستاني، او ما يسمى "بعممية السالـ" في الشر 

 .(12)االوسط
وفيما يتعمق بأىمية سوريا في المشروع االيراني، فإف االىمية االستراتيجية ليا تكمف في كونيا    

البوابة الميمة إليراف إلى المنطقة العربية، وكونيا خط دفاع تجاه اسرائيل، وممر اساس لتقديـ 
ربي قوي اماـ ايراف الدعـ الموجستي إلى حزب هللا المبناني، والعائق اماـ تشكيل حمف ع

. وتربط سوريا وايراف بخط القضية الفمسطينية عبر حزب هللا في لبناف (13)ومشروعيا في المنطقة
الذي يساىـ في تقوية المشروع االيراني  مف جية والفصائل الفمسطينية مف جية اخرى، االمر

كونو يساىـ باختراؽ القاعدة الشعبية العربية واالقميمية مف خالؿ اظيار ايراف بأنيا داعـ لمقضية 
الفمسطينية التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعوب العربية واالسالمية، وعمى الصعيد االمني 

ة ايراف في المواجية غير المتوازية، والدفاع عف والعسكري فإف سوريا تمثل جزءًا مف استراتيجي
ايراف خارج حدودىا مف خالؿ حمفاءىا االقميمييف سواء مف الدوؿ او الفواعل مف غير الدوؿ 
وىؤالء الحمفاء ىـ جزء مف حزاـ ايراف الذي تمثل سوريا بمنزلة القمب فيو وما لذلؾ مف اىمية 

 .(14)كبرى لدى ايراف
بيف تركيا وايراف عمى سوريا مف اجل اف تكوف جزء مف مشروع احد مف ىنا كاف الصراع    

 ىاتيف الدولتيف دوف االخرى .
ثانيًا: العوامل االقتصادية، وىي مف العوامل التي تحد مف امكانية احتداـ الصراع التركي االيراني 

د الثاني لمغاز في سوريا تحت ظل الحاجة االقتصادية المتبادلة بيف الدولتيف اذ تعد ايراف المّور 
مميار متر مكعب مف الغاز  13الطبيعي بعد روسيا إلى تركيا التي تحتاج سنويًا ما يقرب مف 

، يضاؼ إلى ذلؾ التبادؿ التجاري بيف (15)% مف ىذِه الحاجة10الطبيعي، وتقوـ ايراف بتغطية 
مميار  80لى وىنالؾ سعي متبادؿ إليصالو إ 1023مميار عاـ  10تركيا وايراف بمغ ما يقرب مف 

. وىنالؾ تشابؾ اقتصادي بيف تركيا وايراف، فتركيا ىي بوابة ايراف التجارية  (80)1024مف عاـ 
إلى اوروبا اذ اف ُخمس حجـ التجارة االيرانية تعبر االراضي التركية، حتى اف ىنالؾ مف وصف 

- 2540قية االيرانية تركيا بشرياف الحياة االيرانية عند االوقات االكثر حرجًا خالؿ الحرب العرا
. االمر الذي يشير إلى اف ( 82)1021-1022وخالؿ ذروة العقوبات الدولية عمى ايراف  2544

العوامل االقتصادية كانت نوعًا ما بعيدة ولو جزئيًا عف الصراعات والخالفات بيف تركيا وايراف، 
لمصراع الثنائي في سوريا وتشكل حافزًا لتطور العالقات في ظل الحاجة المتبادلة بينيما ومقيدة 

 نوعًا ما .
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ثالثًا: العامل الكردي، تشترؾ كاًل مف تركيا وايراف في الخشية مف مشاعر االنفصاؿ الكردي، 
كوف الدولتيف يوجد فييما اقمية كردية اكبر مف باقي دوؿ المنطقة، وتشيد تركيا نشاطًا مسمحًا 

الف شخص بيف مدنيًا  10اكثر مف تسبب بمقتل  2541لحزب العماؿ الكردستاني منذ عاـ 
وعسكريًا في تركيا وتدمرت بسببو اجزاء كبيرة مف منطقة الجنوب الشرقي مف البالد، اما ايراف 
فقد شيدت تمردًا طوياًل لمحركات الكردية التي تعرضت لمتشتت ونزوح الكثير مف عناصرىا جّراء 

ي تركيا قمقيا مف تأجج المشكمة . وتبد(81)التنكيل والقمع وتخمي عدد منيا عف حمل السالح
الكردية بعد سيطرة الحركات الكردية السورية عمى اراضي حدودية واسعة مع تركيا وسعييا إلى 
انشاء اقميـ حكـ ذاتي في المناطق التي تسيطر عمييا، وما يمكف اف يشكمو ذلؾ مف دافع لمسعي 

وما يعنيو االمر مف تعزيز إلى تأسيس كياف كردي اكبر ومستقل في منطقة الشرؽ االوسط، 
المشاعر االنفصالية ألكراد تركيا ىذا مف جية، ومف جية اخرى تأخذ تركيا بنظر االعتبار 

، والدعـ االيراني ليا واستخداـ ذلؾ (88)العالقة بيف الحركات الكردية التركية والنظاـ السوري 
اع التركي االيراني كورقة ضغط عمى تركيا وبذلؾ يشكل ىذا العامل سيف ذي حديف في الصر 

عندما تمتقي المخاوؼ مف انتشار النزعة االنفصالية لكرد الدولتيف والمحاذير االمنية مف النشاط 
المسمح ذو الحركات الكردية فييا، يكوف ذلؾ عامل تخفيف ليذا الصراع، وعندما يتـ دعـ 

ل الكردي عامل تأجيل الحركات الكردية المسمحة مف قبل كل دولة اتجاه االخرى عندئذ يعد العام
 لمصراع التركي االيراني .

رابعًا: االختالؼ حوؿ قضايا المنطقة، تختمف وتتعارض وجيات النظر والمواقف بيف تركيا 
وايراف حوؿ العديد مف قضايا المنطقة اذ لكل منيما موقفًا يتناسب مع ما يحققو مف مصالح 

ية عاصفة الحـز التي شنيا التحالف واىداؼ لكل منيما، إذ دعمت تركيا السعودية في عمم
العربي بقيادة السعودية عمى الحوثييف في اليمف بعد سيطرتيـ عمى البالد وانقالبيـ عمى السمطة 
الشرعية، ووجيت الحكومة التركية سياـ االنتقاد صوب القيادة االيرانية وعّدتيا تسعى إلى بسط 

ء، ولعل ابرز تصريح تركي حوؿ ىذا االمر النفوذ االيراني في المنطقة عبر ما لدييا مف وكال
كاف عمى لساف الرئيس التركي رجب طيب اردوغاف عندما قاؿ: "اف عمى ايراف تغيير وجية 
نظرىا، وعمييا اف تسحب كل قواتيا وما ليا مف اليمف وسوريا والعراؽ، وعمييا اف تخدـ سيادة 

يا مع قضايا المنطقة وترى اف تركيا ىذِه الدوؿ"، وبالمقابل تختمف ايراف مع تركيا في تعامم
. وتختمف رؤية الدولتاف حوؿ تطورات االحداث (81)متغطرسة بسياستيا واف استراتيجيتيا خاطئة

 في العراؽ واليمف والبحريف وليبيا وكل ذلؾ ينعكس عمى صراع الدولتيف في الساحة السورية.
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مريكية زماـ التأثير وفرض قواعد المعبة خامسًا: العامل االمريكي، تمتمؾ الواليات المتحدة اال   
في منطقة الشرؽ االوسط انطالقًا مف كونيا القوة العظمى عالميًا، ومف كونيا قوة شرؽ اوسطية 
ليا تواجدىا في المنطقة عسكريًا وسياسيًا، ما يمنحيا التأثير العميق في انظمة المنطقة مف حيث 

وقد ادت سياسات ادارة باراؾ اوباما السابقة في  االستقرار واالستمرار ومنيا النظاـ السوري،
االنكفاء عف قضايا المنطقة إلى تحريؾ مكامف الطموح لدى كل مف تركيا وايراف لمد نفوذىما في 
المنطقة، فكانت سوريا قد اختمرت فييا عوامل التفجر الداخمي في منطقة خط االندفاع إليراف 

غرب"، واماـ خط االعتراض -سط افقيًا "محور شرؽ القادـ مف الشرؽ االوسط نحو منطقة المتو 
جنوب" لتشكل بذلؾ -التركي اآلتي صوب شبو الجزيرة العربية وبشكل عمودي "محور شماؿ

نقطة االلتقاء بيف تركيا وايراف المتنافستيف عمى النفوذ لتتحوؿ سوريا إلى حمبة صراع بينيما، 
 .(81)التماس المباشر في بعض االحياف وانطمقت حرب اقميمية بالوكالة فييا ووصمت إلى حد

وعمى صعيد آخر يؤدي التعاطي االمريكي مع الممف السوري دورًا في التأثير عمى مسار     
الصراع التركي االيراني في الميداف السوري مف خالؿ التماىي مع ىذِه الدولة او تمؾ، او مف 

والتأييد او الرفض والعداء، فعندما خالؿ التعامل مع االطراؼ الداخمية لألزمة مف حيث الدعـ 
كانت ادارة اوباما ترفض المبادرات التركية لمتعامل مع سوريا ومنيا انشاء مناطق آمنة، والتعامل 
مع ايراف مف اجل اتماـ صفقة برنامجيا النووي كانت االمور تسير لصالح ايراف اما بعد وصوؿ 

لتشدد مع ايراف اختمف االمر حتى اف ىنالؾ ادارة ترامب إلى البيت االبيض واعتمادىا سياسة ا
مف يرى باف التدخل التركي في سوريا جاء في ظل ضوء اخضر امريكي . ويمكف لمواليات 
المتحدة االمريكية اف تؤثر وبشكل كبير عمى الصراع المختمف االطراؼ في سوريا كونيا اىـ 

او ذاؾ تعتمد في جانب كبير منيا جية فاعمة في النظاـ العالمي واف نتيجة الصراع ليذا الطرؼ 
في  (82)عمى مساحة النفوذ االمريكي في سوريا والتكمفة التي ترغب في تحمميا لتحقيق مصاليا

 ترجيح كفة تركيا او ايراف .
سادسًا: العامل الروسي، تدخمت روسيا في سوريا في ظل وجود تفاىـ وتنسيق ودفع ايراني مف 

راف مف االنييار الذي كاف وشيكًا، ويطرح ىذا التدخل العديد اجل انقاذ النظاـ السوري حميف اي
مف االحتماالت بشأف الحراؾ االيراني عمى الصعيديف الروسي واالقميمي، كوف التواجد الروسي 
ال يتوافق بشكل كامل مع اىداؼ ومرتكزات المشروع االيراني في المنطقة، بيد اف استثمار ايراف 

قاط االختالؼ بيف روسيا وايراف ادى إلى تزايد قمق ومعارضة دوؿ ليذا التواجد والتغاضي عف ن
المنطقة لو وفي مقدمتيا تركيا ودوؿ الخميج العربي، واف التعاوف العسكري الروسي االيراني ىو 
في ذاتو لصالح توسيع النفوذ الروسي بشكل اساس ومف ثـ لحماية ايراف وحمفاءىا ما يجعل ايراف 
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يا مع روسيا، طالما انيا الدولة الوحيدة التي تحقق ليا مصالحيا، الطرؼ االضعف في عالقت
كما اف المصالح الروسية تتجاوز المصالح االيرانية وتتعارض معيا بشكل معيف في بعض 
الممفات ال سيما مصالحيا مع دوؿ الخميج وتركيا، فتحاوؿ روسيا الموازنة في عالقتيا مع ىذِه 

 .(83)عيـاالطراؼ حتى ال تخسر مصالحيا م
وفي ظل تحسف العالقات الروسية التركية انعكس االمر عمى الصراع التركي االيراني في      

سوريا بشقيو السياسي والعسكري بحيث اصبح لتركيا إلى جنب روسيا القوؿ المؤثر في العديد مف 
 جوالت المفاوضات حوؿ الممف السوري مف استانا المتعددة إلى مؤتمر سوتشي االخير إلى
التفاىمات الثنائية مع روسيا وحتى التي تشترؾ معيا يراف، يضاؼ إلى ذلؾ التواجد العسكري 
المباشر في سوريا الذي يحمل في جزء مف اىدافو ضرب عدد مف حمفاء ايراف المحمييف في 
الداخل السوري مما يعني استفادة تركيا مف عالقتيا مع روسيا حميف ايراف المؤثر في الساحتيف 

 يمية والدولية .االقم
يضاؼ إلى ذلؾ احتمالية مقايضة روسيا لمنظاـ السوري بصفقة مع الغرب فيما يخص    

، او الحصوؿ  منظومة الدرع الصاروخي الذي ييددىا او قبوؿ الغرب بضميا لشبو جزيرة القـر
عمى ضمانات بالحفاظ عمى مصالحيا في سوريا ما بعد االسد مف استمرار قواعدىا وصفقات 

 .(84)سمحة مع الجيش الجديد والمشاركة في عممية اعادة سوريا ما بعد التغييراال
كما ال يخفى اف التواجد الروسي المباشر عمى االرض السورية مقيدًا في عدد مف المجاالت      

لمتحرؾ التركي وااليراني في المجاؿ السوري وطالما ساعد في تحرؾ كل مف تركيا وايراف 
 او حد مف تحركاتيـ في اطار الصراع في سوريا .وحمفاءىا السورييف 

 المبحث الثالث:  مستقبل الصراع التركي االيراني في سوريا
قبل التطرؽ إلى االحتماالت والسيناريوىات المستقبمية المتوقعة لمصراع التركي االيراني في    

سوريا ينبغي اف نعرج عمى اىمية دراسة المستقبل ومفيومو وما يتطمب اف يقوـ عميو مف 
ي االفتراضات التي ترتكز عمييا سيناريوىاتو المتوقعة، اذ ُتعد الدراسات المستقبمية مجاؿ اشكال

بسبب رؤية مفادىا ما مدى دقة دراسة اشياء غير موجودة في االساس، والرد عمييا مفاده اف 
الدراسات المستقبمية ليست وحدىا مف تتعامل مع ما ىو غير ممموس بل ىناؾ الدراسات القانونية 

ور واالخالقية والدينية التي تتعامل مع عدة ظواىر ممموسة، وال يمكف تجاىل ما تسيـ بو مف تط
االدراؾ والفيـ البشري، حتى اف ىنالؾ مف يرى اف المعرفة البديمة او التأويمية قد تصل إلى 
مرحمة تأخذ مكاف الحقائق المستقبمية، واف المستقبل ُيشكل احد اسس فعل الحاضر ويبرز ما 

 .(85)يمكف اف يظير مف تفاعالت حركية بيف مراحل الزمف الثالث الماضي والحاضر والمستقبل
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ُتعد الدراسات العممية المستقبمية مجاؿ معرفي واسع مف العمـ يرتكز عمى اربعة عناصر      
 :(10)اساسية تتمثل بػ

 االرتكاز عمى استعماؿ طرؽ عممية في دراسة الظواىر الخفية . -2
ُتعد اوسع مف الحدود المقررة، لمعمـ كونيا تتضمف مساىمات فمسفية إلى جانب الجيود  -1

 العممية. 
مع مجموعة كبيرة مف البدائل المتوقع حصوليا، وليس فقط مع اسقاط معطى محدد التعامل  -8

 عمى المستقبل .
 اف الدراسات المستقبمية تتحدد بآجاؿ زمنية ما بيف خمس سنوات وخمس سنيف . -1

ومف الجديد بالذكر عند دراسة مستقبل ظاىرة او موضوع معيف في العموـ السياسية يتـ       
السيناريوىات المستقبمية ليذه الظاىرة او الموضوع وكل سيناريو يقوـ عمى  اعتماد مجموعة مف

مجموعة مف الشروط واالفتراضات تدعـ امكانية تحققو في المستقبل، والسيناريو "ىو وصف 
لوضع مستقبمي ممكف او محتمل او مرغوب فيو توضيح مالمح المسار او المسارات التي يمكف 

ستقبمي وذلؾ انطالقًا مف الوضع الراىف او مف وضع ابتدائي اف تؤدي إلى ىذا الوضع الم
مفترض واف تنتيي الدراسات المستقبمية إلى سيناريوىات أي إلى مسارات وصور مستقبمية بديمة، 
وبشكل عاـ ُيعد السيناريو مف االدوات التي تمنح الدراسات المستقبمية الوحدة المنيجية عمى 

رؽ التي تستعمل في انتاج السيناريوىات المستقبمية وبذلؾ فاف الرغـ مف التنوع الشديد في الط
السيناريو يصف البدائل واالحتماالت المستقبمية ويقدـ عرضًا لما ىو متاح مف االختيارات مع 
بياف النتائج المتوقعة ايجابيًا وسمبيًا، كما اف السيناريوىات ال تحدد بدقة وقت وكيفية حدوث 

ماىي تحاوؿ تحديد المسارات المستقبمية المتوقعة لمظواىر االجتماعية الظاىرة محل البحث بقدر 
 . (12)والسياسية والمتغيرات واالفتراضات التي تحكـ ىذه المسارات

فيمكف  1022وفيما يخص الصراع التركي االيراني الحاصل في سوريا في مرحمة ما بعد     
المعطيات المتوقع حصوليا مستقباًل عمى ضوء واقعو والعوامل المؤثرة في تطوراتو وعدد مف 

 يمكف دراسة مستقبل ىذا الصراع وفقًا لثالثة سيناريوىات مستقبمية وبالشكل االتي:
 اواًل: سيناريو تراجع الصراع 

يقوـ ىذا السيناريو عمى توقع تراجع الصراع بيف تركيا وايراف في الساحة السورية في المرحمة 
عمى مجموعة مف االفتراضات التي يتوقع حصوليا مستقباًل بالشكل القادمة ويقـو ىذا التوقع 

 اآلتي:
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مف المتوقع اف تحكـ عالقة كل مف تركيا وايراف الواقعية السياسية مستقباًل، واف تكوف غمبة  -2
المصالح المتعددة بينيما ذات اولوية عمى ما دونيا مف اعتبارات ايديولوجية ومذىبية، اذ مف 

دولتاف اىتمامًا اكبر بالمصالح االقتصادية واالخذ بنظر االعتبار موازيف المتوقع اف تمنح ال
، ما (11)القوى االقميمية والموقف المشترؾ ازاء عدد مف قضايا منطقة الشرؽ االوسط المختمفة

 يحدو تركيا وايراف إلى التراجع بصراعيما في سوريا العتبارات تمؾ المصالح.
ادلة بيف تركيا وايراف مف احتمالية التعاوف االقتصادي بينيما قد تزيد الحاجة االقتصادية المتب -1

وبالتالي التخفيف مف مساحات االختالؼ والصراع في الممف السوري، وذلؾ في ظل مسعى 
مميار دوالر مستقباًل وخطط لمتعامل بعممة  80متبادؿ لرفع قيمة التبادؿ التجاري ليصل إلى 

لتيف، ناىيؾ عف البعد الجيو اقتصادي الذي يوجب الدولتيف المحمية وفتح مصايف في الدو 
التقارب التركي االيراني، اذ تشكل تركيا ممر ايراف إلى اوروبا وتشكل ايراف ممر تركيا 

، يضاؼ إلى ذلؾ اف العقوبات االمريكية االخيرة عمى كل مف ايراف بسبب (18)صوب آسيا
الغمب ستدفع بالدولتيف إلى مزيد برنامجيا النووي وتركيا بسبب قضية القس االمريكي عمى ا

 مف التعاوف االقتصادي مستقباًل.
تدرؾ كل مف تركيا وايراف مدى استمرار تأثير القوى الدولية الفاعمة عمى منطقة الشرؽ  -8

االوسط في المرحمة القادمة واف ىذِه السيطرة ستؤثر عمى مديات النفوذ والمصالح التركية 
ما يعني ضرورة التحرؾ إلى االماـ لمحفاظ عمى مصالح وااليرانية عمى الصعيد االقميمي 

الدولتيف االستراتيجية وبيدؼ ايجاد مواضع اماف استراتيجي ليما حتى واف كاف بشكل مؤقت 
يتطمب االمر ايجاد مساحات لمتعاوف المشترؾ في قضايا المنطقة وممفاتيا ومنيا الممف 

مف مستقباًل او عمى اقل تقدير الحذر السوري، والسعي لتقميل مساحات الصراع في ىذا الم
 .(11)مف التحوؿ إلى التصعيد الذي ال يخدـ مصالح الطرفيف

اف تكرار المقاءات واالجتماعات الدورية والزيارات بيف رؤساء ومسؤولي كل مف روسيا وتركيا  -1
وايراف بخصوص الممف السوري ومنيا مفاوضات استانا المتعددة وما برز عنيا مف وجود 

مف التفاىـ في عدد مف المسائل التي تخص ىذا الممف مف المتوقع اف تفضي   مساحات
إلى تقميل مساحات الصراع بيف تركيا وايراف في سوريا وزيادة مساحات التعاوف القائـ عمى 

 .(11)اسس براغماتية تسمح بتخطي ابعاد الصراع المعقدة مستقبالً 
مستوياتو المحمية واالقميمية والدولية إلى ادى استمرار الصراع في الساحة السورية وبمختمف  -1

ارتفاع كمفة البقاء كأحد اطراؼ ىذا الصراع، وفيما يخص ايراف فأنيا تحممت عبء كبير مف 
الخسائر االقتصادية والعسكرية )بشقييا التسمحي والبشري( كمفت اقتصادىا الكثير في ظل 
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مي االيراني واالحتجاجات ضد مرحمة العقوبات االمريكية عمييا واضطرابات الوضع الداخ
وبالمقابل فاف تركيا تحممت ايضا  (12)سياسة ايراف تجاه سوريا والدعوات لخروج ايراف منيا

مالييف الجئ سوري عمى اراضييا وتدخميا العسكري في الشماؿ  8اعباء وجود اكثر مف 
الصراع بيف  السوري ومواجية الجماعات الكردية السورية المسمحة ما يعني احتمالية تخفيف

تركيا وايراف في سوريا تجنبًا لمزيد مف الخسائر التي يفرضيا االستمرار كأحد اطراؼ ىذا 
 الصراع .

قد يدفع العامل الكردي في سوريا المتمثل بالخشية مف ظيور كياف كردي يسعى إلى البقاء  -2
د والحصوؿ عمى االستقاللية في ظل وجود قوات حماية الشعب الكردية وحزب االتحا

الديمقراطي الكردستاني ال سيما في ظل وجود دعـ امريكي عسكري كبير ليـ إلى التقارب 
التركي االيراني لمواجيتو، اذ ترى الدولتاف في أي توجو قد يؤدي إلى اقامة دولة كردية تيديد 
كبير ألمف الدولتيف القومي، نظرًا لوجود حركات كردية مسمحة تواجييا الدولتيف عمى 

. ليا مطالب قومية ونزعة انفصالية مثل "حزب العماؿ الكردستاني" في تركيا و (13)اراضييما
"حزب الحياة الحرة الكردستاني" في ايراف، االمر الذي يشير إلى احتمالية حصوؿ المزيد مف 
التعاوف والتقارب التركي االيراني لمواجية ىذِه الحركات في سوريا وايراف وتركيا، كما مف 

مزيد مف التفاىمات حوؿ منع حصوؿ أي تغيير في جغرافيا المنطقة المتوقع حصوؿ 
 .(14)السياسية وبشكل خاص قياـ "دولة كردية" في سوريا او العراؽ

ال يخفى مدى تأثير العامل الروسي في الساحة السورية وال سيما التأثير عمى االطراؼ  -3
لتركي االيراني، ونظرًا لطبيعة االقميمية المتمثمة بتركيا وايراف بعد حصوؿ التقارب الروسي ا

الدور الروسي في سوريا ومدى ما تتمتع بو مف عالقات مع ايراف وتفاىمات بشأف 
. وما اصبحت عميو العالقات الروسية التركية مف تحسف في مرحمة ما بعد انقالب (15)سوريا
السوري في تركيا، ونظرًا أيضًا لمصمحة روسيا في ايجاد حل او تسوية لمصراع  1022عاـ 

بعد اف طاؿ امر تدخميا مف دوف اف تحقق نياية مرضية ليا، فمف المتوقع اف تعمل روسيا 
عمى زيادة مساحات التفاىـ بيف كل مف تركيا وايراف وتضييق مساحات الصراع بينيما مف 

 اجل تحقيق مصالحيا في سوريا والمنطقة.
تواجد العسكري االمريكي عمى ظير مؤخرًا توافق تركي ايراني مفاده الرغبة في انياء ال -4

االراضي السورية، مثمما ىنالؾ توافق عمى انتقاد الدور االمريكي في سوريا وبخاصة دعـ 
قوات سوريا الديمقراطية، اذ ترى تركيا اف ىذا الدعـ بمثابة دعـ لإلنفصالييف الكرد في 

بمثابة تيديد  الداخل، بينما ترى ايراف في ىذا الدعـ وكذلؾ الوجود العسكري االمريكي
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، ومف ىنا قد يكوف الخالؼ االمريكي التركي حوؿ (10)لممصالح االيرانية في سوريا والمنطقة
 سوريا دافعًا يحدو تركيا وايراف إلى المزيد مف التقارب في الساحة السورية .

قد يدفع االدراؾ المتبادؿ لدى كل مف روسيا وتركيا وايراف الذي مفاده اف كل منيـ يمثل  -5
اساس إلنياء الصراع وتحقيق أىدافيـ االقميمية، إلى تخفيف الصراع بينيـ والتوجو  عنصر

صوب فتح آفاؽ لمتعاوف المتبادؿ ال سيما اف ليذِه االدراؾ ما يعززه مف توافق حوؿ الحفاظ 
 . (12)عمى وحدة االراضي السورية ومحاربة التنظيمات االرىابية فييا

  الراهن للصراعثانيًا: سيناريو استمرار الوضع 
يستند ىذا السيناريو عمى افتراض استمرار وضع الصراع الحالي بيف تركيا وايراف في الساحة     

السورية مف حيث وجود مساحات لمصراع بينيما وال سيما مف خالؿ دعـ طرفي الصراع المحمييف 
كل منيما عمى  وحروب الوكالة والسعي لكسب ود االطراؼ الدولية الفاعمة في سوريا إلى جانب

حساب اآلخر، مثمما استمرار وجود تفاىمات مقابل مساحات الصراع الثنائية، وما يتضمنو ىذا 
السيناريو مف استمرار وجود حاالت التفاوض بيف االطراؼ االقميمية بشأف سوريا وتبادؿ وجيات 

راىنة التي يمكف النظر بشأف التواجد التركي وااليراني المباشر في سوريا، واستمرار الحالة ال
تسميتيا بػ "الصراع التعاوني المتبادؿ االدوار االقميمية" التي مف الممكف اف تسمح بإمكانية تقاسـ 

. ولكف دواـ الحاؿ مف المحاؿ وعمى الرغـ (11)النفوذ في سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عاـ
يات تشير بشكل ال لبس إلى اف العديد مف المعط 1022مف استمرار الصراع في سوريا منذ عاـ 

فيو إلى اف الوضع السوري المقبل عمى تغيرات لف تبقيو في شكمو الراىف ما يعني انعكاس ذلؾ 
عمى الصراع التركي االيراني ومآالتو، االمر الذي يضعف مف تحقق ىذا السيناريو لصالح غيره 

 مف السيناريوىات االخرى .
 ثالثًا: سيناريو تصاعد الصراع 

يقوـ سيناريو تصاعد الصراع بيف تركيا وايراف في المجاؿ السوري عمى مجموعة مف      
االحداث والمتغيرات التي يتوقع حصوليا وتفضي إلى تصاعد الصراع التركي االيراني في سوريا 

 مستقباًل، ولعل اىميا ما يأتي:
مف غير المتوقع اف تتخمى قد تزداد مساحة التناقض بيف تركيا وايراف حوؿ سوريا مستقباًل اذ  -2

تركيا عف دعـ المعارضة السورية وبخاصة "الجيش السوري الحر" المرتبط بيا، بل مف 
المتوقع اف تزيد مف دعمو وتحافع عمى عالقتيا الوطيدة بو كوف عالقة تركيا بالمعارضة 

ـ اوراؽ السورية السياسية والعسكرية، فضاًل عف تواجدىا العسكري المباشر الذي ُيعد مف اى
، وبالمقابل فمف المتوقع (18)الضغط التي تمتمكيا في المشيد السوري ضد منافسييا وخصوميا
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اف تستمر ايراف بدعـ نظاـ االسد الف وجودىا في سوريا مرتبط بوجوده راىنًا ومستقباًل، ما 
في يعني اف الصراع في سوريا مصيري إليراف والخسارة فيو ستكوف تاريخية لممشروع االيراني 

عموـ المنطقة، فال يتوقع اف تتخمى ايراف عف النظاـ السوري بل انيا ستفعل كل ما بوسعيا 
 .(11)حتى تبقى رقمًا صعبًا في المعادلة السورية مستقبالً 

اف الخالفات بيف تركيا وايراف حوؿ سوريا مف المرجح اف تعود إلى البروز تدريجيًا السيما في  -1
في سوريا بأغمب اتفاقات وقف اطالؽ النار واتفاقات خفض ظل عدـ التزاـ ايراف وحمفائيا 

التصعيد بيف النظاـ والمعارضة التي يتـ االتفاؽ عمييا برعاية روسية وتركية، مثمما مف 
المرشح اف يتزايد الدعـ االيراني لمنظاـ السوري مف اجل فرض المزيد مف الشروط عمى 

تمل اف ترد تركيا بتصعيد المطالبة إلخراج المعارضة السورية التي تدعميا تركيا، ومف المح
كافة التنظيمات االجنبية التي تدعميا ايراف مف سوريا وفي مقدمتيا حزب هللا المبناني، فضاًل 
عف تزايد الخالؼ حوؿ طرح مسألة االنتقاؿ السياسي في سوريا التي تريد تركيا اف ال يكوف 

، اذ ُيعد بشار االسد الفرد (11)عمى نظاـ االسد بشار االسد  وجود فييا بينما تريد ايراف الحفاظ
االكثر اىمية في االسقاط االيراني لمقوة داخل سوريا وخارجيا وترفض ايراف رؤية أي اصالح 

ما يعني احتمالية تصاعد الصراع  (12)سياسي نيائي ييدد موقف االسد او يضعف سمطتو
 التركي االيراني في سوريا.

ة تركيا في تطورات الممف السوري وتحاوؿ تحجيـ دورىا تعمل ايراف عمى تقميل مشارك -8
وتقميص مساحة تواجدىا العسكري عمى االراضي السورية وقد تعرضت القوات التركية لعدة 
ىجمات مف قبل قوات موالية لمنظاـ السوري، وايراف مستمرة في مسعاىا لتحجيـ الدور التركي 

يسًا وستعمل عمى مواجية أي زيادة في النفوذ في سوريا، وترى اف تركيا منافسًا اقميميًا رئ
التركي عمى االراضي السورية ومف المتوقع اف ترفض أي خطوات لتركيا سواء ما تقوـ بو مف 
عمميات عسكرية في االراضي السورية او الجيود المشتركة مع روسيا في مناطق خفض 

 .(13)التصعيد
الساحة السورية وقد يتحوؿ ىذا الصراع إلى مف المتوقع اف يستمر الصراع التركي االيراني في  -1

مباراة صفرية يكوف الرابح فييا قد حاز عمى كل النقاط، وىذا االفتراض يستند عمى العديد مف 
العوامل تمنع الدولتيف مف الموافقة عمى أي تسوية سياسية ال تحقق ليما سوى القميل مف 

تيجية في مدركات الدولتيف، طبيعة االىداؼ، واىـ ىذه العوامل ىي: اىمية سوريا االسترا
العالقات الصراعية التي ربطت بيف الدولتيف لعدة قروف، والوضع االقميمي المحفز لمصراع 

 .(14)بينيما
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اف استمرار تناقض المشروعيف التركي وااليراني واختالؼ التوجيات والتصورات لكل مف تركيا  -1
قد يؤدي إلى احتداـ الصراع بيف الدولتيف وال سيما  وايراف حوؿ مستقبل منطقة الشرؽ االوسط

في الساحة السورية فمكل منيما اوراؽ ضغط مؤثرة ازاء االخرى، اذ اف تركيا مف خالؿ 
تواجدىا المباشر في سوريا تستطيع ضرب حمفاء ايراف فييا كما ستحاوؿ التأثير عمى االقمية 

اؽ ضغط عمى تركيا ومنيا امكانية التأثير عمى التركمانية في ايراف، وبالمقابل فإف إليراف اور 
االقميات في تركيا، مثمما إليراف عالقة مؤثرة مع حزب العماؿ الكردستاني تستطيع مف خاللو 

 .(15)ضرب الداخل التركي
لمعامل االمريكي دورًا مؤثرًا في مستقبل الصراع التركي االيراني في سوريا، فعمى الرغـ مف  -2

لتركية االخيرة اال اف المتتبع لمعالقات بيف الواليات المتحدة االمريكية الخالفات االمريكية ا
وتركيا يجد اف الدولتيف حريصتاف عمى معالجة أي خالؼ يحصل بينيما، ما يعني اف مف 
المتوقع تحسف العالقات االمريكية التركية مستقباًل عند ذلؾ ستضطر تركيا في ظل التوجو 

اف تتماشى مع التوجيات االمريكية في تنفيذ العقوبات عمى االمريكي لمتشدد تجاه ايراف 
 .السوري  حوؿ الممف، ما يزيد مف استخداـ الصراع االيراني التركي (20)ايراف

السياسة يمكف اف يحصل  اف إلىما سبق مف سيناريوىات مستقبمية ونظرًا  إلىوباالستناد        
فييا الكثير حتى غير المتوقع فيمكف القوؿ بناء عمى التجربة السورية وتحوالتيا اف سيناريو 
تراجع الصراع التركي االيراني ىو االقرب لمتحقق نتيجًة لمعطيات الساحتيف الداخمية السورية 

 والساحة الخارجية بعوامميا ومتغيراتيا االقميمية والدولية .
 الخاتمة 

ختامًا وبعد تتبع وتحميل موضوع الصراع التركي االيراني الدائر عمى االراضي السورية بعد    
منيا تضارب المشاريع االقميمية التركية يمحع اف ىذا الصراع تجمى بمظاىر عدة  ،1022آذار 

ة المتصارعة والحروب بالوكالة عبر دعـ االطراؼ السوري ،والتواجد المباشر ،الروسية االيرانية
وقوات النظاـ السوري والجماعات المتحالفة معو مف  ،عمى قوى المعارضة السورية مف جية

المختمفة قد حدد مساره مجموعة مف والصراع السياسي فيما يخص الشأف السوري وقضاياه  ،جية
كل منيا ذات صمة بالشأف السوري الداخمي واخرى تتعمق بقضايا العوامل والمعطيات المختمفة 

وثالثة تختص بالوضع الدولي وحركة الفواعل الدولية المؤثرة في الساحة العالمية  ،مف تركيا وايراف
 . وال سيما السياسة االمريكية والدور الروسي

 :عدد مف االستنتاجات اىميا إلىومف خالؿ ذلؾ يمكف التوصل    
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مرتكز عمى ارث مف  اف الصراع التركي االيراني في سوريا ليس وليد لحظتو بقدر ما ىو .2
 . وسياسية عوامل الصراع قائـ عمى مسببات قيمية وتاريخية

محفزًا لبروز حالة مف الصراع في العالقات التركية  1022شكمت االزمة السورية في اذار  .1
 االيرانية فضاًل عف حالتي التعاوف والتنافس بيف الدولتيف .

ع المشاريع والتدخل المباشر ودعـ الحمفاء اخذ الصراع بيف تركيا وايراف اشكاؿ عدة منيا صرا  .8
ولكل شكل مف ىذه االشكاؿ طبيعتو والعوامل التي تؤثر فيو  ،والوكالء والصراع السياسي

 وتحوالتو بحسب ما تفرضو تحوالت الساحة المحمية واالقميمية والدولية .
السياسية واالقتصادية تتفاوت مراحل تطور الصراع بيف الدولتيف بحسب تأثير العوامل المختمفة  .1

 والقيمية فضاَل عف المتغيرات الدولية التي كاف ليا التأثير الكبير والمباشر في طرفي الصراع .
 مف والكثير واالمنية السياسية الجوانب عميو يغمب وايراف تركيا بيف الصراع اف المتتبع بجد .1

 التجاري  والتبادؿ االقتصادية العالقات تتأثر ال االغمب عمى ولكف بينيما المناوئة التصريحات
 . بينيما

 وانما 1022 عاـ في بيا ابتدأ التي وتيرتو عمى سوريا في االيراني التركي الصراع يستمر لـ .2
 او السوري  الممف في مطالبيـ بعض عف طرفيو وتنازؿ طبيعتو بيا تغيرت مرحمة إلى وصل

 . تقدير اقل عمى منيا بعض عف التغاضي تـ
المشاريع وتقاطع االدوار االقميمية لكل مف تركيا وايراف يؤثر بشكل كبير عمى يبقى اختالؼ  .3

مثمما يبقى لمعامل الدولي والمتمثل بعالقات الدولتيف مع كل مف  ،طبيعة الصراع بينيما
الواليات المتحدة االمريكية وروسيا تأثير عمى تصاعد الصراع بينيما او تراجعو وفقًا لما تمميو 

 تيف بالقوى الدولية الفاعمة االمريكية والروسية . عالقات الدول
يتوقف مستقبل ىاذ الصراع عمى اساس ما يمكف اف يتحقق مف افتراضات واحتماالت واحداث  .4

 عمى ارض الواقع .
 الهوامش

                                                           

دار  :)بغداد ،1008التنافس التركي االيراني لمسيطرة عمى العراؽ بعد عاـ  ،عمار مرعي الحسف :انظر - 2
 .50ص ،(1021،الكتب العممية لمطباعة والنشر والتوزيع

-1-12 ،موقع اورينت نت ،الصراع عمى العرب في التاريخ والجغرافيا والمذاىب :ايراف-تركيا ،دمحم عزيزي  - 1
  http://cutt.us/VTvzW :في ،1021

لمبحوث والدراسات  ابطو مركز الر  ،النفوذ االيراني في سوريا إلضعاؼتركيا توظف تفاىماتيا مع روسيا  - 8
  http://rawabetcenter.com/archives/38132 :في ،5/2/1023 ،االستراتيجية

http://cutt.us/VTvzW
http://rawabetcenter.com/archives/38132
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