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Syria – przedwyborczy dylemat Recepa Tayyipa Erdoğana 

Rządy prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana i jego islamistycznej Partii 

Sprawiedliwości i Rozwoju przeżywają kryzys, związany przede wszystkim 

z głębokimi problemami gospodarczymi, które dotknęły Turcję. 

W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i prezydenckich wyborcy mogą 

zagłosować na partie opozycyjne, co doprowadziłoby do końca 

dwudziestoletnich rządów islamistów. Aby temu zapobiec Erdoğan stara się 

wykazać społeczeństwu swoją skuteczność w polityce zagranicznej. Jednym 

z najważniejszych jej celów jest obecnie doprowadzenie do przesiedlenia 

syryjskich uchodźców mieszkających w Turcji z powrotem do Syrii. 

Rząd islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, 

AKP) oraz prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaktywizowali swoje działania w sferze 

polityki zagranicznej, dążąc do naprawy relacji z szeregiem państw regionu. Przyczyną tej 

mobilizacji jest przede wszystkim dążenie do odniesienia możliwie jak największej liczby 

sukcesów dyplomatycznych przed wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi 

zaplanowanymi na 13 czerwca 2023 roku. Do tej pory Turcja zdołała już odbudować – po 

uprzednim głębokim kryzysie – relacje z Arabią Saudyjską, Egiptem i Izraelem, a także 

nawiązać kontakty z władzami wschodniej Libii. Odrębną, lecz kluczową inicjatywą 

dyplomatyczną Turcji są próby mediacji między Rosją i Ukrainą, które odniosły częściowy 

sukces w postaci umowy z 22 lipca br. dotyczącej umożliwienia eksportu ukraińskiego 

zboża drogą morską poprzez Morze Czarne, wcześniej blokowanego przez rosyjską flotę. 

Jeszcze innym równie ważnym dla Erdoğana obszarem dyplomatycznych negocjacji jest 

kwestia Syrii.   

Uregulowanie konfliktu syryjskiego po 12 latach trwania działań zbrojnych z udziałem 

różnych aktorów wciąż nie wydaje się realistycznym celem. Z punktu widzenia Ankary, 

głównym zadaniem pozostaje jednak nie dążenie do trwałego pokojowego rozwiązania 

w Syrii, lecz uzyskanie taktycznego sukcesu, jakim byłby powrót syryjskich uchodźców 

z Turcji do kraju. Obecnie ocenia się ich liczbę na 3,6 mln osób1. Większość tureckiego 

społeczeństwa, niezależnie od poglądów politycznych, postrzega obecność Syryjczyków 

w ich kraju jako negatywny fakt. Często przypisuje się Syryjczykom „niekulturalne” 

zachowanie, „arabizację” przestrzeni publicznej, czy też oskarża się ich o odbieranie 

miejsc pracy Turkom. Efektem tego narastającego antagonizmu są powtarzające się akty 

przemocy w stosunku do syryjskich uchodźców w tureckich miastach. Jest więc 

zrozumiałe, że partia rządząca, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczeństwa, stara 

się doprowadzić do repatriacji obywateli Syrii. Realizacja tego postulatu byłaby ważnym 

argumentem w oczach wyborców skłaniającym ich do głosowania na Erdoğana i jego 

partię. 

Od kilku lat rząd w Ankarze stara się zrealizować koncepcję repatriacji Syryjczyków 

tworząc na okupowanych przez Turcję w trakcie kilku wojennych operacji w latach 2016–

2020 przygranicznych terenach Syrii specjalne enklawy, w których zostaną oni osiedleni. 
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Pozostają one przynajmniej w chwili obecnej pod turecką administracją, choć rząd 

w Ankarze podkreśla, że nie zamierza naruszać integralności terytorialnej Syrii. Pomysł 

przesiedlenia zaczął być w tym roku forsowany z nową siłą. Rząd AKP ogłosił też 

rozpoczęcie operacji wojskowej na północy Syrii. Jej celem miało być wykrojenie jeszcze 

większej strefy okupowanej, kosztem obszaru autonomii Kurdów syryjskich, tzw. 

Rożawy. Tamże – zgodnie z planami Ankary – mogliby zostać osiedleni Syryjczycy z Turcji.  

Projekt ten napotyka jednak na wiele przeszkód. Oprócz oporu sił Kurdów syryjskich 

(ang. Syrian Democratic Forces, SDF, kurd. Hêzên Sûriya Demokratîk) spotkał się on 

z negatywną reakcją Rosji, Iranu, a także USA. W związku z czym nie wydaje się, aby 

Turcja, choć rozpoczęła ostrzał pozycji SDF, była w stanie łatwo zrealizować swój cel 

rozszerzenia strefy okupacyjnej. 

Co więcej, Syryjczycy przebywający w Turcji, których większość pochodzi z innych 

regionów niż północno-wschodnia Syria raczej nie będą chcieli dobrowolnie przenosić się 

na obszary oferowane im przez Ankarę. Czynnikiem, który zniechęca uchodźców do takiej 

decyzji, jest także fakt, że w przeciągu dekady wielu z nich zdołało ułożyć sobie życie 

w tureckich miastach, a nawet rozwinąć tam udaną działalność biznesową. W związku 

z niskim prawdopodobieństwem powodzenia projektu przesiedlenia migrantów do stref 

przygranicznych, rząd w Ankarze zaczął sygnalizować chęć naprawy relacji z reżimem 

w Damaszku, co teoretycznie mogłoby umożliwić powrót Syryjczyków z Turcji także na 

tereny kontrolowane przez reżim Baszara al-Asada. 

Próby naprawy stosunków z reżimem Baszara al-Asada  
Władze w Ankarze sygnalizują od kilku tygodniu chęć podjęcia rozmów z Damaszkiem. 

Nieoficjalne kontakty, m.in. na poziomie szefów wywiadów obu państw, trwają co 

najmniej od dwóch lat. Pierwsze spotkanie Hakana Fidana, szefa tureckiej Narodowej 

Organizacji Wywiadowczej (tur. Milli İstihbarat Teșkilatı, MİT) z jego syryjskim 

odpowiednikiem, Ali Mamlukiem, miało mieć miejsce jeszcze latem 2020 roku, przy 

udziale Rosjan jako pośrednika. Następnie szefowie wywiadów tureckiego i syryjskiego 

mieli spotkać się rok temu w sierpniu oraz na początku sierpnia br.2 

Rosja, będąca partnerem Turcji w ramach formatu astańskiego negocjacji pokojowych 

między stronami konfliktu w Syrii, od co najmniej trzech lat starała się doprowadzić do 

naprawy relacji na linii Ankara–Damaszek. Proponowała skonfliktowanym stronom m.in. 

powrót do tzw. umowy z Adany z 1998 roku. Wówczas rządy turecki i syryjski zakończyły 

trwający od przełomu lat 80. i 90. XX konflikt, w którym Damaszek wspierał walczącą 

z Turcją partyzantkę kurdyjskiej Partii Pracujących Kurdystanu (tur. Partiya Karkerên 

Kurdistanê, PKK). Syryjski reżim zobowiązał się we wspomnianej umowie powstrzymać 

się od wspierania PKK. Efektem tego był m.in. wyjazd lidera tej organizacji, Abdullaha 

Öcalana, z Syrii. Umożliwiło to też tureckim siłom specjalnym późniejsze schwytanie go 

na terenie Kenii w 1999 roku. Umowa z Adany zezwalała tureckiej armii na operacje 

przeciwko PKK do 5 kilometrów w głąb syryjskiego terytorium. Ustalenia z 1998 roku 

przestały być jednak de facto honorowane przez Ankarę i Damaszek po rozpoczęciu 

wojny domowej w Syrii, w której Turcja poparła przeciwników al-Asada. 
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O wznowieniu oficjalnych relacji z reżimem w Damaszku mówił m.in. 16 sierpnia br. 

minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt Çavușoǧlu3. Erdoğan był bardziej 

powściągliwy w swoich komentarzach na temat Syrii. Podkreślał jednak, że Turcja nie 

dąży do zajęcia terytoriów syryjskich i dawał do zrozumienia, że obalenie al-Asada nie 

jest celem Ankary. Jednocześnie też zaznaczał, że jego rząd nie zrezygnuje z operacji 

wojskowej przeciwko Kurdom syryjskim i dążenia do stworzenia 30-kilometrowej 

przygranicznej strefy buforowej pod swoją kontrolą w sąsiednim kraju4.  

Fakt, że turecki przywódca jedynie w zawoalowany sposób sugeruje możliwość dialogu 

z al-Asadem wynika z jego wieloletniego stanowiska poparcia dla antyreżimowej opozycji 

w Syrii. W pierwszej dekadzie swoich rządów Erdoğan i AKP wypracowały dobre relacje 

z syryjskim prezydentem. Jednak po wybuchu antyasadowskiej rebelii i jej krwawym 

stłumieniu w trakcie tzw. arabskiej wiosny w 2011 roku, islamistyczne władze w Ankarze 

całkowicie poparły syryjską opozycję. Erdoğan powtarzał zaś wielokrotnie, że al-Asad 

musi ustąpić, a także odpowiedzieć za zbrodnie swojego reżimu.   

Taka bezkompromisowa postawa władz w Ankarze (tolerujących szereg innych dyktatur 

w świecie arabskim) wynikała przede wszystkim z bliskości ideologicznej AKP 

i opozycyjnych ugrupowań w Syrii. Zarówno turecka partia rządząca, jak i syryjscy 

rebelianci wywodzą się z tradycji islamistycznego ruchu Braci Muzułmanów. Cieszył się 

on znacznym poparciem wielu społeczeństw w świecie islamu od końca lat 60. XX wieku, 

a wywodzące się z niego ugrupowania stały na czele rewolucji w krajach arabskich 

w 2011 roku. W ciągu kolejnej dekady AKP starała się wspierać islamistyczne grupy 

związane z nurtem Braci Muzułmanów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 

i budować wizerunek Turcji jako lidera w świecie islamu.  

Potencjalne koszty zmiany paradygmatu polityki zagranicznej Ankary 
Obecnie widoczna jest zmiana paradygmatu tureckiej polityki zagranicznej. Wsparcie dla 

ugrupowań związanych z Braćmi Muzułmanami, w tym dla antyasadowskiej opozycji 

przestaje być bezwarunkowe. Oznacza to też zwrot Turcji w stronę pragmatycznego 

budowania relacji z państwami Bliskiego Wschodu oraz odejście od polityki opartej na 

więzach ideologicznych i religijnych.  

Dla Ankary decyzja o zmianie sojuszy nie jest jednak łatwa, gdyż spotka się z krytyką 

zarówno części islamistów w kraju, jak i w jeszcze większym stopniu z negatywną reakcją 

syryjskich islamistycznych ugrupowań walczących przeciwko al-Asadowi. Po deklaracji 

ministra Çavușoǧlu o konieczności doprowadzenia do porozumienia opozycji i reżimu  

al-Asada w kontrolowanych przez opozycyjne ugrupowania miejscowościach Syrii: 

w Idlibie, Azazie, Dżarablusie i Afrinie doszło do protestów Syryjczyków przeciwko 

zmianom w polityce Ankary. W ich trakcie doszło m.in. do palenia flag Turcji5.  

Nie można także wykluczyć, że w razie porozumienia na linii Ankara–Damaszek kosztem 

antyasadowskiej opozycji w Idlibie, część islamistów z opozycyjnych ugrupowań 

rozpocznie działania odwetowe wobec Turcji, na okupowanych przez nią obszarach, a być 

może także przeprowadzi zamachy terrorystyczne na jej terytorium. Odejście rządu od 

wsparcia islamistycznych, powiązanych z ruchem Braci Muzułmanów, ugrupowań, 
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spotka się także z negatywną reakcją w innych regionach Bliskiego Wschodu (np. 

w rządzonej przez Hamas strefie Gazy), a także w Afryce Północnej (np. w Libii i Tunezji).  

Oprócz wymienionych powyżej wyzwań i zagrożeń dla Ankary wiążących się ze 

zbliżeniem z syryjskim przywódcą, rzeczywista naprawa relacji  z Damaszkiem napotyka 

także szereg innych przeszkód. Po pierwsze, reżim al-Asada jako warunek wstępny stawia 

kwestię całkowitego wycofania się sił tureckich poza granice Syrii. Stoi to w sprzeczności 

z forsowaną przez Erdoğana koncepcją tworzenia 30-kilometrowej przygranicznej strefy 

buforowej na terytorium syryjskim.  

Skuteczny opór Kurdów syryjskich, sprzeciw Iranu, Rosji oraz USA 
Podstawowym wyzwaniem dla tureckiego planu pozostaje jednak potencjał militarny 

kurdyjskiej autonomii. Mimo trudnej sytuacji Rożawy, którą charakteryzuje brak 

sojuszników w regionie, a także skomplikowanych relacji z Damaszkiem, Kurdowie 

syryjscy ciągle odgrywają istotną polityczną rolę w północno-wschodniej Syrii. Turcja 

liczy na wsparcie reżimu al-Asada w walce z autonomią kurdyjską. Nie wydaje się jednak, 

aby Damaszek chciał, czy też w ogóle był zdolny do zaostrzenia konfliktu z Kurdami. 

Wręcz przeciwnie od kilku lat siły al-Asada współpracują z SDF w celu zahamowania 

ekspansji tureckiej na obszarze przygranicznym.     

Władze w Ankarze nie ogłosiły jeszcze oficjalnego rozpoczęcia kolejnej ofensywy 

przeciwko siłom autonomii kurdyjskiej w Syrii. Od maja br. jednak dokonują ostrzału 

miejscowości pod kontrolą Kurdów przy użyciu artylerii i lotnictwa, w tym 

bezzałogowców. SDF ze swojej strony rozpoczęły ataki odwetowe na pozycje tureckie. 

Trwają też negocjacje kierownictwa autonomii kurdyjskiej zarówno z Damaszkiem, jak 

i z Rosjanami. Kurdów syryjskich wzmacnia też politycznie obecność żołnierzy 

amerykańskich w regionie6. Kolejnym aktorem wpływającym na sytuację bezpieczeństwa 

jest Iran. Na trójstronnym spotkaniu w Teheranie 19 lipca br. z udziałem Władimira 

Putina oraz irańskiego prezydenta Ebrahima Raisiego, Erdoǧan starał się uzyskać zgodę 

obu przywódców na turecką operację przeciwko Kurdom, spotkał się jednak z odmową.  

Planowaną przez Turcję ofensywę w północno-wschodniej Syrii skrytykowała 

kilkakrotnie Rosja. Turecki prezydent starał się przekonać Putina ponownie podczas 

spotkania w Soczi 5 sierpnia br. Rosyjski przywódca ograniczył się jednak do 

ogólnikowego stwierdzenia, że Rosja popiera walkę z terroryzmem w Syrii. Przy czym siły 

Kurdów syryjskich, SDF, i wchodzące w nie Powszechne Jednostki Obrony (kurd. 

Yekîneyên Parastina Gel, YPG) nie są traktowane przez Moskwę jako organizacja 

terrorystyczna.   

YPG mają rzeczywiste powiązania strukturalne i ideowe z PKK, i są utożsamiane z nią 

przez Ankarę. Większość państw zachodnich, w tym USA, nie traktuje jednak sił syryjskich 

Kurdów jako tożsamych z działającą w Turcji PKK. Co więcej, Stany Zjednoczone, Wielka 

Brytania i Francja współpracują z SDF/YPG, uważając je za ważnego sojusznika w walce 

z terroryzmem Państwa Islamskiego.  
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Presja polityki wewnętrznej ponad priorytetami polityki zagranicznej 
Perspektywa rekoncyliacji z reżimem al-Asada pozostaje jednak atrakcyjna dla rządu 

w Ankarze ze względu na uwarunkowania polityki wewnętrznej. Koncepcja ta cieszy się 

od dawna poparciem znacznej części elity wojskowej w Turcji, a także partii opozycyjnych 

w Ankarze. Realizacja idei porozumienia z Damaszkiem wzmacniałaby więc wpływy AKP 

w armii, a także pozbawiłaby świecką, nawiązującą do tradycji kemalizmu opozycję 

argumentu, że partia rządząca wspiera islamistyczne, terrorystyczne ugrupowania 

w Syrii.  

Porzucenie wysiłków na rzecz dialogu z al-Asadem oznaczałoby z kolei, że koncepcja ta 

zostanie podjęta w kampanii przedwyborczej przez polityków partii opozycyjnych. 

Jednym z nich jest Meral Akșener, szefowa prawicowej, nacjonalistycznej Dobrej Partii 

(tur. İyi Parti). Obiecała ona niedawno swoim wyborcom, że po dojściu do władzy spotka 

się z al-Asadem i wynegocjuje powrót uchodźców do Syrii. Jak stwierdziła, w razie 

zwycięstwa w wyborach doprowadzi do repatriacji wszystkich obecnie przebywających 

w Turcji Syryjczyków w ciągu pierwszych trzech lat swoich rządów7. 

Oprócz wspomnianych rozmów szefów tureckiego i syryjskiego wywiadu, Ankara 

uruchamia także inne kanały kontaktu z Damaszkiem. Plany wizyty i spotkania z al-

Asadem upublicznił m.in. przewodniczący prorosyjskiej, nacjonalistycznej Partii Ojczyzny 

(tur. Vatan Partisi) Doğu Perinçek. Choć formalnie ugrupowanie to nie wchodzi w skład 

rządu, jego lider cieszy się popularnością w kręgach wojskowych. Wydaje się też, że 

prowadzi zakulisową współpracę z AKP. Lobbuje konsekwentnie wzmacnianie więzi 

z Rosją, naprawę relacji z Damaszkiem oraz wyjście Turcji z NATO. Choć ten ostatni 

postulat jest obecnie nierealny, gdyż Sojusz Północnoatlantycki pozostaje głównym 

gwarantem bezpieczeństwa Republiki Tureckiej, na poziomie retorycznym postulaty 

Partii Ojczyzny współgrają często z antyzachodnimi narracjami Erdoğana i partii 

rządzącej. Nie można więc wykluczyć, że Perinçek odgrywa rolę nieformalnego 

emisariusza Ankary, mającego za zadanie wysondować możliwości zbliżenia 

z Damaszkiem. Na razie rezultaty jego misji pozostają nieznane. Publicznie ogłosił jednak, 

że dąży do zbudowania wspólnego, antyamerykańskiego frontu Syrii, Turcji i Rosji8. 

Wnioski 
 Aktywizacja tureckiej polityki zagranicznej w odniesieniu do Syrii powiązana jest 

przede wszystkim z kwestią uchodźców syryjskich w Turcji. Ewentualny sukces 

projektu przesiedlenia Syryjczyków zwiększyłby popularność Erdoğana i jego 

partii w społeczeństwie tureckim przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi 

i parlamentarnymi. Postrzega ono fakt „arabizacji” miast tureckich przez 

syryjskich migrantów jako jeden z głównych problemów ich kraju. Temat 

odesłania uchodźców z powrotem do Syrii stał się jednym z głównych tematów 

debaty publicznej. Rząd AKP do niedawna obiecywał, że będzie to możliwe dzięki 

stworzeniu stref okupacyjnych na północy Syrii. Koncepcja ta jednak nie wydaje 

się realistyczna. Z tego powodu coraz większą popularność zdobywa inny plan, 

zgodnie z którym Ankara doprowadziłaby do rekoncyliacji z reżimem al-Asada, 

a ten miałby zgodzić się na powrót uchodźców. 
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 Mimo niewielkiego prawdopodobieństwa przełomu w relacjach Turcji z reżimem 

w Damaszku w najbliższym czasie, turecka dyplomacja będzie dalej dążyć do 

naprawy stosunków z al-Asadem. Plany obalenia jego reżimu przez siły 

opozycyjne wspierane przez Turcję pozostają w chwili obecnej całkowicie 

nierealne. Dla Ankary ważniejsze jest natomiast rozwiązanie niecierpiącej zwłoki 

kwestii uchodźców syryjskich w Turcji. Brak działań rządu w tej sprawie mógłby 

stać się jednym z głównych tematów w nadchodzącej kampanii przed wyborami 

prezydenckimi i parlamentarnymi oraz przedmiotem krytyki Erdoğana i jego 

partii ze strony opozycji.  

 W razie zwycięstwa opozycyjnej koalicji w przyszłorocznych wyborach można 

także oczekiwać aktywnych prób odbudowy stosunków dyplomatycznych 

z Damaszkiem. Z punktu widzenia laickich partii opozycyjnych, autorytarny, lecz 

świecki reżim al-Asada, jest lepszym partnerem do dialogu niż islamistyczne 

ugrupowania syryjskie wspierane obecnie przez rząd Erdoğana. 

 Oprócz stworzenia szansy na relokację uchodźców z Syrii z powrotem na terytoria 

kontrolowane przez reżim, naprawa stosunków z Damaszkiem, przyniosłaby 

Ankarze inne korzyści. Zdjęłaby z Turcji ciężar wsparcia militarnego 

i dyplomatycznego dla antyasadowskiej opozycji. Zmniejszyłoby to także napięcia 

w relacjach z Rosją, która wykorzystuje od lat kolejne ofensywy na siły opozycyjne 

w Idlibie jako formę nacisku na Ankarę, która je wspiera. Porozumienie  

z al-Asadem dawałoby Turcji także szansę – w razie uzyskania zgody reżimu 

w Damaszku – na zdławienie sił Kurdów syryjskich w północno-wschodniej Syrii. 

 Negocjacje władz w Ankarze z reżimem al-Asada nie są jednak łatwe, biorąc pod 

uwagę dwunastoletni okres tureckiego wsparcia dla rebeliantów walczących 

z rządem w Damaszku. Co więcej, Turcja nie jest gotowa zrezygnować całkowicie 

z poparcia dla sił opozycyjnych. Nie wydaje się też, aby zgodziła się na przekazanie 

al-Asadowi kontrolowanej przez antyasadowskie ugrupowania islamistyczne 

prowincji Idlib. Jakkolwiek przetrwanie rządów syryjskiego przywódcy 

uzależnione jest przede wszystkim od wsparcia sojuszniczego ze strony Rosji 

i Iranu, syryjski reżim utrzymuje asertywne wobec Turcji stanowisko. Z punktu 

widzenia Damaszku Ankara nie jest postrzegana jako wiarygodny partner.  

 Jako warunek wstępny naprawy relacji z Turcją rząd al-Asada stawia kwestię 

zwrotu regionu Idlibu, udostępnienie obecnie okupowanych przez Turcję przejść 

granicznych Reyhanlı-Cilvegözü i Kesep oraz dróg łączących je z Damaszkiem, 

a także wycofanie się sił tureckich z okolic trasy M4 łączącej miasta Dajr az-Zaur 

i Haseke w północno-wschodniej Syrii. Żądania te wydają się mało realne do 

zaakceptowania przez Ankarę. Ich akceptacja byłaby możliwa wyłącznie w razie 

zbudowania wspólnego frontu Turcji i reżimu al-Asada przeciwko Kurdom. 

Z punktu widzenia Damaszku autonomia Kurdów syryjskich nie przedstawia 

jednak tak dużego zagrożenia, jak wzmocnienie i poszerzenie tureckiej strefy 

okupacyjnej w północnej części kraju.  
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 Autentyczna naprawa relacji Ankary z Damaszkiem wzmacniałaby więzi turecko-

rosyjskie. Od co najmniej 2015 roku Turcja i Rosja wspierają przeciwne strony 

konfliktu w wojnie domowej w Syrii: ta pierwsza opozycję, ta druga reżim  

al-Asada. Rosyjska interwencja wojskowa powstrzymała jego upadek i pomogła 

mu odzyskać kontrolę nad znaczną częścią kraju. Jednocześnie jednak Turcja, przy 

milczącej zgodzie Rosji, okupuje część terytoriów północnej Syrii. Ankara 

współpracuje też z Moskwą i Teheranem w ramach tzw. astańskiego formatu 

negocjacji pokojowych reżimu w Damaszku i opozycji. Stopniowe wycofanie się 

Turcji z poparcia dla ugrupowań antyasadowskich i akceptacja rządów al-Asada 

zlikwidowałyby jeden z głównych przedmiotów sporu między Ankarą a Kremlem. 

To z kolei umożliwiłoby włączenie się Turcji do nieformalnej antyzachodniej 

koalicji Rosji, Iranu i Syrii. Potencjalnie mogłoby też osłabić – już obecnie 

skomplikowane – relacje rządu w Ankarze z sojusznikami z NATO.      
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