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تلعب اجلغرافيا دوراً مهامً يف الرصاعـات الدولية.إذ يمكن لبلـد ما أن يبقى بمنأى عن
توترات او إقـامة عالقـات وثيقة مع بلـد ال جياوره او بعـيد عنه من دون أن تـتأثر

العالقات سلباً او إجياباً. ولكن اجلوار اجلغرايف يف علم السياسة قدر.
يمكن إعطاء مثال واضح عىل هذه النظرية بموقع تركيا اجلغرايف بني قارتني،وبني اكثر
من أربع مناطق إقليمية حساسة هي البلقان والرشق األوسط ورشق املتوسط وشامل
أفريقيا ومنطقـة البحر األسود والقوقـاز/آسيا الوسطى.غـري ان املثال السوري هو

األكثر وضوحاً وتأثرياً يف عالقة السياسة باجلغرافيا.
كان يمكن لرتكـيا أن تصحح سياساهتـا او تغريها مع بلدان"بعيـدة"مثل السعودية
واإلمارات ال جتاورهـا جغرافياً.لكـن التامس اجلغرايف مع مرص عرب الـبحر املتوسط
جيعل حل املشكالت بـني البلدين أكثر تعقيداً.كذلك األمر بالنسبة للعالقات الرتكية مع
إرسائيل.لكن األمـر أيضا مع سوريـا وتالياً العـراق يصبح من املسـائل العصية عىل

حلول فورية او سهلة أو قصرية املدى.
تـدرجت تركيا يف املـصاحلات واملصـافحات مع كل السعـودية واإلمارات وارسائيل
واخـرياً مرص.لكن املـواقف التي تعـكس استعـدادات للتصـالح بني دمـشق وانقرة
تـصطدم بعـوامل جتعل من مثل هـذه املحاوالت بطـيئة وحتتـاج إىل وقت.كام إهنا

تتضمن اعتبارات معقدة اخرى.
بخالف العالقات مع دول أخرى فإن تركـيا يف جوار بري مع سوريا ال يقل عن 911
كيلومـرتا.وقد لعبت تركـيا دوراً مركزيـاً يف احلرب السوريـة تدرج من االنحياز إىل
املعارضة بكل أشكـال الدعم وصوال إىل التدخل العسكـري الرتكي املبارش والسيطرة
عىل مساحات واسعـة من شامل سوريا سواء يف غـرب الفرات او يف رشقه.وإىل تركيا
تدفق عىل امتداد العـرش سنوات املاضية ما يـزيد عىل أربعة ماليني الجئ سوري.ويف

أنـقـــــــرة وأولـــــــويـــــــة املــــصـــــــاحلـــــــة مـع دمـــــشـق

ـــة ـاإلفـتتــاحي
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إدلب يتـواجد عرشات اآلالف من املـسلحني املؤمتـرين بإمـرة أنقرة.ويف شامل رشق
الفرات ال تـزال تركيا تـرى يف قوات احلامية الكـردية املقدرة بـأكثر من سبعني ألف

مقاتل هتديداً ألمنها القومي.
هذه العوامل األربعة وغريها جتعل من إجياد حل للمشكالت القائمة بني البلدين عسرياً
ويتطلب وقتـاً طويالً.لكن أيضـاً هناك يف العالقـات بني البلدين عـوامل ال تقل امهية
وصعـوبة وهي وجـود قوات أجنبـية عىل أرض سوريـا تتمثل يف القـوتني العظميني
الواليات املتحدة وروسيـا.ويف ظل الرصاع القائم بني موسكـو وواشنطن يف اوكرانيا

فإن التوصل اىل حلول يف سوريا للعديد من مشكالهتا يبدو أكثر صعوبة.
يف هذه اللحظة بـالذات تتقدم انقرة مهددة بـاجتياح املناطق التي تـسيطر عليها قوات
احلامية الكردية بعدما اهتمت األكـراد بأهنم وراء تفجري اسطنبول يف منتصف الشهر

الفائت.
وقد اتاح غض النظر األمريكي - الـرويس تنفيذ اجليش الرتكي غارات جوية يف شامل
سوريا والعـراق عىل مواقع حلزب العامل الكـردستاين واملجموعـات املوالية له.لكن
أنقرة ترغب يف تـنفيذ عملية عسكرية برية حتـتل هبا املناطق التي ال يزال يتواجد فيها

املقاتلون األكراد وبعمق ثالثني كيلومرتا.
غري أن تأخري العملية يطرح تساؤالت عن األسباب، ليأيت يف مقدمها اعرتاض الواليات
املتحدة وروسيـا عىل هذه العمليـة.الواليات املتـحدة ال تريد كـرس رشاكتها مع قوات
احلامية الكردية يف رشق الفرات، وروسيـا ال تريد وحلفاؤها أن تقف تركيا عىل أبواب

حلب الشاملية من جديد يف حال احتلت تل رفعت ومنبج وعني العرب/كوباين.
يديل يف هذه اآلونة عدد كبري من اخلرباء والديبلوماسيني األتراك بدلوهم يف ما آلت إليه
السياسة الرتكية جتـاه سوريا واملنطقة واملخاطـر التي يسببها استمرار اخلالف بني

انقرة ودمشق عىل املصالح الوطنية لكال البلدين.
لـذلك إذا كانت املصاحلات أكثـر من رضورية بني تركيا ودول بعيـدة نسبيا عنها فإن
املـسألة مع سوريا املجاورة جغرافيا هـي مسألة حياة او موت لكال البلدين.ومن أجل
ذلك يتطلب أن تكون مـثل هذه املصاحلة اولوية مطلقـة ألنقرة تتقدم عىل ما عداها من
مصاحلات جانبية وان تدخل املفاوضـات يف صلب املوضوع وبعيداً عن توظيفات هلا

يف السياسات الداخلية عشية االنتخابات الرئاسية يف تركيا يف الربيع املقبل.
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