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نشــرة نصــف شــهرية تصــدر عــن مركــز دمشــق 
بالعــرض  تتنــاول  »مــداد«  والدراســات  لألبحــاث 
أهــم ماينشــر فــي مراكــز الدراســات اإلســرائيلية 
اجتماعيــً  اقتصاديــً،  سياســيً،  ســورية  حــول 

وعســكريً.

حول
 اإلصدار

عن
مداد

مؤسســٌة بحثيــٌة مســتقّلة تأّسســت عــام 2015، مقّرهــا مدينــة دمشــق، 
وقضايــا  والدوليــة،  اإلقليميــة  والشــؤون  العاّمــة  بالسياســات  ُتعنــى 
العلــوم السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والقانونيــة 
)نظــرّي،  الّشــامل  المعرفــّي  بالمعنــى  وذلــك  واألمنيــة،  والعســكرية 
المســتقبلية/ بالدراســات  عنايتهــا  إلــى  باإلضافــة  وتطبيقــّي(، 
االستشــرافية، وتركيزهــا علــى السياســات والقضايــا الّراهنــة، ومتابعــة 
فاعلــي السياســة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، علــى أســاس الّنقــد 
والخيــارات  والبدائــل  المحتملــة  التداعيــات  واســتقصاء  والتقييــم، 

حيالهــا. الممكنــة 

تحسين الحلبي
وحدة الدراسات اإلسرائيلية
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 »Gatestone Institute بقلم براك باكديل، الباحث في معهد »معهد غيت ستون
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     »تصــادف الســقوط املرسحــّي ملدينــة عفريــن بعــد شــهرين مــن 

املعــارك بــن القــوات الرتكيــة واملجموعــات التــي تدعمهــا مــن جهــة، 

وامليليشــيا الكرديــة مــن جهــة أخــرى، مــع ذكــرى مــرور 103 أعــوام 

ــا )الســلطنة العثامنيــة( يف معركــة غاليبــويل عــى  عــى انتصــار تركي

ــل يف  ــق الدردني ــة )قــرب مضائ قــوات الحلفــاء الفرنســية والربيطاني

17 شــباط 1915 حتــى 6كانــون الثــاين 1916 وهــي املعركــة الوحيــدة 

ــك  ــوات(. ولذل ــامين عــى هــذه الق ــش العث ــا الجي ــب فيه ــي تغل الت

ــي،  ــكل جامع ــراك بش ــج األت ــواىل، وابته ــر تت ــات الن ــدأت خطاب ب

وحملــت مقدمــة صفحــات الجرائــد عناويــن قوميــة وروايــات عــن 

الجنــود واألتــراك، وقــدم الالعبــون األتــراك يف امللعــب الريــايض مــع 

العبــن أجانــب تحيــة للجنــود األتــراك.

      وســارعت املعارضــة الرتكيــة إىل تهنئــة الجيــش الــرتيك، وكان بعض 

ــعور  ــا الش ــاً. أم ــر مزيف ــا اآلخ ــدا بعضه ــاً، وب ــاعر حقيقي ــذه املش ه

املؤكــد، فهــو أنَّ كل مــن يعــرب عــن أدىن اعــرتاض عــى عمليــة غصــن 

الزيتــون العســكرية ســيتم اعتقالــه.

    أمــا أردوغــان فقــدم خطابــات متناقضــة أثنــاء الحملــة العســكرية 

عــى عفريــن، فقــد وعــد يف أحــد األيــام بــأن االجتيــاح أصبــح قريبــاً 

ثــم قــال يف يــوم آخــر: إنَّ القــوات الرتكيــة ســتدخل عفريــن لتطهــر 

خــالء، وإعــادة املدينــة إىل ســّكانها  املدينــة مــن اإلرهابيــن الدُّ

ــاعر  ــن مش ــس م ــتفيد الرئي ــك كان املس ــم ذل ــه رغ ــن، لكن األصلي

االنتصــار التــي ظهــرت عنــد الجمهــور املتزايــد مــن القوميــن. ففــي 

ــرتيك  ــكري ال ــوم العس ــأن الهج ــية ب ــر السياس ــور الدوائ ــرة تتص أنق

عــى ســورية عــزز شــعبية أردوغــان، وزادت نســبتها بثــامٍن إىل تســع 

ــاة يب يب يس  ــن قن ــن م ــارك لوي ــول م ــه. ويق ــت علي ــاط عــام كان نق

ــن: ــق هدف ــان حق ــة: إنَّ أردوغ اإلنكليزي

ــة  ــن منطق ــردي ع ــعب الك ــة الش ــدات حامي ــيطرة وح ــاد س 1. إبع

ــة. هام

2. حشــد أغلبيــة تركيــة واســعة خلفــه بــدأ يســتثمره عــى طريقتــه، 

فاســتهداف املليشــيات الكرديــة التــي شــكلت العــدو القديــم لرتكيــا 

كان مــن النــادر أن يوحــد قــوة األتــراك يف بــالد مســتقطبة.

       كام زود مرسح الحرب التي تجري يف ســورية القوات العســكرية 

الرتكيــة بفرصــة تجربــة بعــض أنظمــة األســلحة املحليــة التــي طورتهــا 

رشكات عســكرية محليــة يف الســنوات املاضيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك 

أتاحــت التجــارب العســكرية العمليــة التــي جــرت يف عفريــن للقــادة 

العســكرين األكــراد ولســلطات املشــرتيات العســكرية فرصــة تحديــد 

أفضــل لعوامــل الضعــف والتفــوق العلمياتيــة والتكنولوجيــة. فعــى 

ــرات املســّرة املســلحة  ــرتيك الطائ ــال اســتخدم الجيــش ال ســبيل املث

وغــر املســلحة بشــكل مكثــف، وتبــن لــه أنهــا ذات قيمــة ناجحــة، 

ــت  ــة كان ــة واألملاني ــة األمريكي ــة ذات الصناع ــات الرتكي ــن الدباب لك

ضعيفــة أمــام نــران العــدو، رغــم أن مــن يطلــق هــذه النــران ليــس 

جيشــاً حديثــاً ونظاميــاً.

    كــام أنَّــه طــوال الحملــة العســكرية التــي دامــت شــهرين متكنــت 

ــا،  ــورية وحده ــس يف س ــدة لي ــلحتها الجدي ــة أس ــن تجرب ــا م تركي

فصــاروخ روكيتســان الــذي يســتخدمه الجيــش، جــرت عمليــة تجربته 

كصــاروخ باليســتي فــوق البحــر األســود كــام قامــت رشكــة أصيلســان 

التــي تديرهــا الدولــة وهــي مــن أكــرب رشكات صنــع األســلحة يف تركيــا 

بتجربــة نظــام أكوربــوالت ذي الفاعليــة يف الحاميــة لــي يضــاف إىل 

ــورية.  ــتخدامه يف س ــة اس ــن أولوي ــداً ضم ــة، تحدي ــات الرتكي الدباب

ــة أخــرى عــى دباباتهــا  ــا بإضافــة إجــراءات دفاعي كــام ترغــب تركي

ــذ وقــت  مبــا يف ذلــك تحصينهــا بــدرع تفاعــي متفجــر، وقامــت من

قريــب بتجربــة نظــام مدفــع )120( مــم )360( درجــة رمبــا يجــري 

اســتخدامه يف ســورية قريبــاً، ويطلــق عليــه اســم ألــكار الــذي طورتــه 

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-syria-battleground/ 

  معهــد غيتســتون مؤسســة أبحــاث أمركيــة يرتأســها جــون بولتــون مستشــار األمــن القومــي األمــريك الجديــد لرتامــب، وهــي تدعــم اليمــن 

املتشــدد يف إرسائيــل، وشــهرة بالتحريــض عــى املســلمن.
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رشكــة أصيلســان الرتكيــة ومــع ذلــك ال بــد مــن التطــرق إىل الجانــب 

الســيايس لهــذه الحملــة العســكرية الرتكيــة يف ســورية«.

      ويضيــف باكديــل أن »ســقوط عفريــن شــكل رضبــة للتطلعــات 

الكرديــة نحــو الحكــم الــذايت يف شــامل ســورية، كــام عــزز أيضــاً قــوة 

ــارس  ــح الخ ــالد وأصب ــة يف الب ــية الرتكي ــكرية والسياس ــة العس القبض

األكــرب هــو وحــدات حامية الشــعب التــي ســعت إىل تعزيز ســيطرتها 

ــم ذايت.  ــة حك ــكيل دول ــل تش ــى أم ــورية ع ــرد س ــق ك ــى مناط ع

فهــذه الوحــدات التــي تعدهــا تركيــا منظمــة إرهابيــة وتابعــة لحــزب 

العــامل الكردســتاين )PKK( كانــت تســيطر عــى عفريــن منــذ عــام 

2012 باإلضافــة إىل مســاحات أراٍض أخــرى يف شــامل ورشقــي ســورية.

وتوجــد يف تلــك املناطــق تحالفــات هشــة ومعقــدة، إذ رحــب 

ــّر بعضهــم اآلخــر مــن  ــرتيك، وف ــش ال بعــض الكــرد الســورين بالجي

ــن،  ــوب ورشق عفري ــات مــن جن أجــل التحضــر لشــن حــرب عصاب

والكــرد غــر غــر متوافقــن، ذلــك أنَّ بعضهــم يشــعر بالتعاطــف مــع 

وحــدات الحاميــة وحــزب العــامل الكردســتاين، بينــام يديــر بعضهــم 

ــن. ــن الكرديت ــن املنظمت ــة للخــروج مــن هات اآلخــر حمل

     وهنــاك بعــض املقاتلــن الســورين الذيــن كانــوا يحملــون الســالح 

أصــالً ضــد نظــام الرئيــس بشــار األســد أصبحــوا اآلن يقاتلــون الكــرد 

ــز  ــن الرتكي ــت ع ــا تحول ــول اآلن: إنَّ تركي ــن يق ــة م ــورين، فثم الس

ــردي  ــور حــزام ك ــع ظه ــن أجــل من ــر النظــام الســوري م عــى تغي

يف شــامل ســورية، ومثــة مــن يقــول: إن »الثــورة« الســورية خرجــت 

عــن طريقهــا.

     وباملقابــل كان أردوغــان قــد تعهــد بعــدم انســحاب جيشــه مــن 

عفريــن، إال بعــد أن يســتكمل مهمتــه فهــو يقــول: إن تركيــا ســوف 

تتوســع يف هجومهــا ليشــمل منطقــة شــامل رشق ســورية والوصــول 

إىل مدينــة منبــج التــي بقيــت فيهــا القــوات الكرديــة املتحالفــة مــع 

القــوات األمريكيــة، ثــم يريــد أردوغــان التوجــه نحــو رشق الفــرات 

والوصــول إىل الحــدود الســورية العراقيــة.

     فبموجــب خطــة اللعــب الرتكيــة لــن يتوقــف الهجــوم العســكري 

ــامل  ــزب الع ــة ح ــان مبقاتل ــد أردوغ ــد تعه ــاً، فق ــاك أيض ــرتيك هن ال

ــة  الكردســتاين يف معاقلــه شــامل العــراق، وذكــرت التقاريــر الصحافيّ

أن قــوات تركيــة بــدأت تنتــر يف 19 آذار يف شــامل العــراق مدعومــة 

بغطــاء جــوي وســط اشــتباكات عنيفــة مــع مقاتــي الحــزب، وأفــاد 

ــة أصبحــت تتمركــز يف  ــون أكــراد أن القــوات الرتكي مســؤولون محلي

ــدود  ــث الح ــى مثل ــة ع ــآت ثابت ــت منش ــيداكان وأقام ــة س ضاحي

الــرتيك –العراقــي – الســورّي. 

     وبالرغــم مــن ذلــك يبــدو أن الحلقــة املفقــودة تكمــن هنــا 

ــن  ــا تعل ــيايس، فرتكي ــا الس ــة وهدفه ــكرية الرتكي ــة العس ــن العملي ب

ــن أجــل  ــراق م ــل يف ســورية والع ــا الرســمية أن جيشــها يقات بلغته

ســحق اإلرهابيــن، إال أنــه ليــس رّساً أن العمليــة العســكرية تهــدف 

ــا  ــى تركي ــذي تخ ــذايت ال ــم ال ــة للحك ــات الكردي ــحق التطلع إىل س

مــن إمكانيــة تحريــك أكــراد تركيــا عــى املطالبــة بحكــم ذايت أوســع«.

ــتاين بــدأ بشــن  ــزب العــامل الكردس      ويضيــف باكديــل أن »ح

عملياتــه العســكرية بشــكل رســمي عــام 1984 ومنــذ ذلــك الوقــت 

قتــل الجيــش الــرتيك أكــر مــن أربعــن ألفــاً مــن أكــراد تركيــا يف هــذا 

ــام 1999،  ــزب ع ــس الح ــالن رئي ــه أوج ــال عبدالل ــم اعتق ــزاع رغ الن

وكان قســم مــن األكــراد املوجوديــن يف العــراق قــد حملــوا الســالح 

ــن  ــراق ضم ــامل الع ــلطتهم يف ش ــكل س ــل أن تتش ــة قب ــّدًة طويل م

ــام  ــراق ع ــة للع ــوات األمركي ــالل الق ــد احت ــالد بع ــم ذايت يف الب حك

ــدأ أكــراد ســورية بتأســيس جيــوب عســكرية يف  2003، وقبــل أن يب

ــام 2011. وتشــر التجــارب  ــة ع شــامل ســورية بعــد الحــرب األهلي

ــة نشــوء صلــة قويــة بــن الكيانــات الكرديــة  إىل عــدم توافــر إمكانيّ

التــي ظهــرت يف الــدول املجــاورة وتطلعــات أكــراد تركيــا نحــو تقريــر 

املصــر. وإذا كانــت تركيــا تقــول: إنهــا أنهــت وجــود أكــر مــن 

3500 مقاتــل كــردي يف شــهرين منــذ بَــْدِء عمليــات غصــن الزيتــون 

ــل  ــاً ال ميث ــو كان دقيق ــى ل ــرتيك حت ــم ال ــإن هــذا الرق العســكرية، ف

أكــر مــن 0.01 ,% مــن مجمــوع الســكان األكــراد الذيــن يعيشــون يف 

املنطقــة. والحقيقــة أن روســيا أعطــت تركيــا يــداً محــدودة الحريــة 

ــدف  ــامالت به ــم االحت ــورية ويف معظ ــامل س ــه ش ــت ب ــا قام يف م

ــن  ــك ب ــدة وكذل ــات املتح ــا والوالي ــن تركي ــامات ب ــق االنقس تعمي

تركيــا وحلــف األطلــي، وال ننــَس أن روســيا ليســت حليفاً اســرتاتيجياً 

لرتكيــا، ويبــدو أن تحــول الحســابات الروســية حــول مســتقبل ســورية 

ميكــن أن يغــر بشــكل كبــر خارطــة ســاحة املعــارك يف ســورية ودون 

ــا «. أن تكــون هــذه الخارطــة بالــرورة يف منفعــة تركي
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التحليل واالستنتاج:

     ال أحــد  يجــب أن يشــك يف أنَّ املوقــف الســوري الرســمي الرافــض 

للعمليــات العســكرية الرتكيــة داخــل األرايض الســورية عــرب الحــدود 

الشــاملية للبــالد واملنــدد بهــا بصفتهــا انتهــاكاً لســيادة األرايض 

ــاق األمــم املتحــدة ال ميكــن أن يبقــى مقتــراً عــى  الســورية وميث

ــب  ــو املطل ــوراً، وه ــوات ف ــذه الق ــحاب ه ــة بانس ــد واملطالب التندي

الــذي تؤكــد رشعيتــه وتتفــق فيــه مــع ســورية، الدولتــان الحليفتــان 

لهــا يف محاربــة اإلرهــاب والتخلــص مــن نتائجــه عــى األرايض 

الســورية، وهــام: روســيا وإيــران فقــد حاولــت الدولتــان احتــواء تركيا 

ــق  ــة ضــد ســورية عــن طري ــد األعــامل العدائي ــا عــن تصعي ولجمه

ضمهــا اىل الــدول الضامنــة يف مؤمتــري أســتنة وســوتيش للمفاوضــات 

مــن أجــل التوصــل إىل حــل ســلمي بــن الفرقــاء الســورين، لكــن مل 

ــة  ــدول الصديق ــن ال ــن ب ــان ال م ــوق بأردوغ ــى الوث ــد ع ــْد أح يعت

ــن  ــا وال م ــداء له ــن الع ــي يعل ــدول الت ــن ال ــس م ــع لي ــه، وبالطب ل

الــدول التــي تحــاول إيجــاد الطــرق املناســبة للجــم سياســته العدائيــة 

ــر  ــة لتربي ــاوف واهي ــن مخ ــه م ــا يعلن ــد م ــت أو تبدي ــكل مؤق بش

ــة. سياســته العدواني

ــة  ــية الرتكي ــف السياس ــن للمواق ــم املتتبع ــف معظ ــك يص      ولذل

املتهــورة واملقامــرة دون وضــع حســابات  بالشــخصية  أردوغــان 

للربــح والخســارة، فهــو مييــل إىل االدعــاء بالربــح حتــى حــن يتعــرض 

للخســارة ويدفــع مثنهــا علنــاً، ويســتمر يف تأســيس أربــاح موهومــة 

أمــام الجمهــور ويف النهايــة تــزداد أشــكال تورطــه يف اتجاهــات غــر 

ــه.  ــا علي مســتقرة يف نتائجه

     فهــو ال يــرى أو يتجاهــل الحســابات التــي تفرضهــا عليــه طبيعــة 

ــي يتحــرك فيهــا عــى  ــة السياســية والعســكرية الت الســاحة اإلقليمي

حــدوده الجنوبيــة بــن ثــالث دول يلحــق الــرر مبصالحهــا الوطنيــة 

والجغرافيــة والسياســية، وهــي ســورية والعــراق وإيــران، فهــذه 

ــاب  ــة اإلره ــة يف محارب ــرتكة ومصري ــح مش ــا مصال ــدول تجمعه ال

ــاب  ــع اإلره ــق م ــو بالتواف ــوم ه ــام يق ــه بين ــن نتائج ــص م والتخل

اإلســالموي املتشــدد بأســامئه املختلفــة ويتدخــل يف ســورية والعــراق 

عســكرياً باســم محاربــة مــا يســميه إرهابــاً كرديّــاً، وهــذه السياســة 

األحاديــة الرتكيــة ال ميكــن أن تربرهــا هــذه األطــراف الثالثــة ســورية 

وايــران والعــراق، أو أن تســتمر بالصمــت عليهــا، تحديــداً بعــد 

احتــالل الجيــش الــرتيك لعفريــن واجتياحــه العســكري ألراٍض عراقيــة 

ــة حــزب العــامل الكردســتاين. باســم محارب

     وتجــد روســيا عــى املســتوى الــدويّل، أن الوقــوف مــع حليفيهــا 

الســوري واإليــراين ســيفرض عليها عاجــالً أم آجالً اســتحقاقات تتطلب 

منهــا االتفــاق مــع الحليفــن عــى جــدول عمــل يواجــه التحديــات 

ــي  ــة الت ــى املنطق ــان ع ــة أردوغ ــا سياس ــي فرضته ــات الت والخروق

ــية  ــة الروس ــرتاتيجية يف السياس ــة اس ــة حيوي ــم منطق ــت أه أصبح

ــدويّل.  عــى املســتوين االقليمــي وال

ــورية  ــة س ــراف الثالث ــذه األط ــدرك ه ــا ت ــك رمب ــب ذل      وإىل جان

وإيــران وروســيا باإلضافــة إىل العــراق، أن أوراق قــوة أردوغــان 

ــد  ــي تع ــاريعه الت ــند مش ــة تس ــة فوري ــع بجهوزي ــرة، وال تتمت مبع

أكــرب مــن حجــم تركيــا يف هــذه الظــروف. وهــذا يعنــي بلغــة 

أخــرى أن ميــزان القــوى اإلقليمــي ال متيــل كفتــه ملصلحــة أردوغــان 

حتــى وإن كان يــرى العكــس، كــام أنــه يلعــب يف ســاحات كيانــات 

سياســية متكنــت مــن لجــم مخطــط إعــادة تقســيمها بينــام هــو مل 

ــية  ــة السياس ــاحته الداخلي ــة يف س ــذه التجرب ــل ه ــد مث ــض بع يخ

ــذ  ــي من ــزق الداخ ــات التم ــا تحدي ــزداد فيه ــي ت ــة الت والدميوغرافي

ــاول  ــذي يح ــو ال ــاورة، وه ــرى املج ــدول األخ ــؤون ال ــه يف ش تدخل

تجنــب اســتحقاقاتها التدمريــة عــى الســاحة الرتكيــة بالهــروب 

ــا  ــلمن ودور تركي ــة املس ــعار دول ــب ش ــالموّي وتغلي ــل اإلس إىل الح

اإلســالموّي يف املنطقــة وزيــادة أســلمة التعليــم عــى حســاب التعليــم 

العلــامين يف البــالد وعــى حســاب الــدور الوطنــي أو القومــي الــرتيك 

ــا  ــا وتجنيده ــن إرهابه ــان م ــن أردوغ ــه ومتك ــت أحزاب ــذي ضعف ال

ــورية،  ــكري يف األرايض الس ــه العس ــد توغل ــته بع ــراه يف سياس باإلك

ويبــدو أن أردوغــان يحــاول تأســيس دولــة تركيــا اإلســالمويّة، وتعزيــز 

الهويــة اإلســالمويّة عــى حســاب الهويــة الوطنيــة، ذلــك لصهــر 

جميــع األثنيــات والطوائــف والقوميــات املوجــودة تاريخيــاًّ يف تركيــا 

يف قالــب إســالموّي، يســتحر فيــه دولــة الســلطان العثــامين بطريقــة 

معــارصة، ويفتــح بوابــات امتــداد نفوذهــا بهــذه الصفــة اإلســالمويّة 

عــى شــعوب املنطقــة فهــو يدعــو اىل » بنــاء حضــارة جديــدة 

تقودهــا تركيــا تأكيــداً لإلنجــازات الداخليــة للتاريــخ العثــامين وتغلبــه 

عــى األفــكار الغربيــة ونفوذهــا«.  وهــذا مــا يشــكل مفارقــة ال مــكان 

https://www.reuters.com/investigates/special-report/turkey-erdogan-education/

ازداد عــدد الطــالب األتــراك يف املعاهــد الدينيــة اإلســالمية ومــدارس تخريــج األمئــة وأصبحــت نســبتهم 11% مــن مجمــوع الطــالب يف املــدارس 

املهنيــة والعامــة لكــن ميزانيــة املعاهــد الدينيــة  بلغــت 23% مــن ميزانيــة التعليــم العامــة للعــام 2018. 

  املصدر نفسه، املعطيات السابقة نفسها.
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ــا يف  ــة عنه ــات املنبثق ــة وأشــكال العالق ــدول القومي ــا يف عــر ال له

ــة. ــة الثالث ــامل يف هــذه األلفي ــة والع املنطق

ــد  ــري عن ــيايس والفك ــط الس ــذا املخط ــي ه ــك يف أنَّ تبن      وال ش

ــل  ــن التدخ ــددة م ــكاالً متع ــه أش ــيحمل مع ــه، س ــان أو حزب أردوغ

ــح دول  ــا مصال ــرتيك يف منطقــة تتقــارب فيه الســيايس والعســكري ال

إقليميــة كثــرة يف مناهضــة هــذا املــروع، وتدفــع عــدداً منهــا 

ــي  ــة الت ــن سياســة الهيمن ــص م ــن أجــل التخلُّ ــا م ــن تحالفه إىل متت

ينتهجهــا أردوغــان باســم مفهومــه الخــاص عــن اإلســالم عــى طريقــة 

ــة. ــى دول املنطق ــا ع ــامين ليفرضه ــلطان العث الس

      ويَُعــدُّ طبيعيّــاً عــى املســتوى الــدويّل أن تناهض روســيا االتحاديّة 

ــح  ــداف ومصال ــع أه ــجاماً م ــاين انس ــط األردوغ ــذا املخط ــل ه مث

حلفائهــا يف ســورية وإيــران، إضافــًة إىل مصالــح العــراق الــذي بــدأت 

تتطــور بشــكل ايجــايب عالقاتهــا معــه، عــالوًة عــى عــدد مــن الــدول 

ــر.  ــداً م ــان، تحدي ــة أردوغ ــض سياس ــي تناه ــرى الت ــة األخ العربي

هــذا، إىل أنــه ســتظل روســيا تحافــظ عــى عالقاتهــا الخاصــة واملميــزة 

ــان وحســاباته  ــض سياســة أردوغ ــطى، وتناه ــيا الوس مــع دول آس

الخياليــة بتشــكيل ســلطنته الجديــدة، ولذلــك ســيظل الزمــن يعمــل 

يف مصلحــة ســورية والعــراق وإيــران ملواجهــة التوغــل الــرتيك يف 

أرايض ســورية والعــراق عــى املــدى القصــر واملتوســط والبعيــد.

ــابات  ــرى أن: »الحس ــن ي ــث ح ــذا البح ــتنتجه ه ــا يس ــذا م      وه

الروســية حــول مســتقبل ســورية ميكــن أن يغــر بشــكل كبــر خارطــة 

ســاحة املعــارك يف ســورية ودون أن تكــون هــذه الخارطــة بالــرورة 

يف منفعــة تركيــا«.
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