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تؾجد مجطؾعة مؽ الطتغيرات الداخمية والخارجية ،التي تؤثر وبأشكال مختمفةة،
فةةي تشة لةكي ل سياسةةات الةةدول الخارجيةةةو وة ةةد الؾجةةؾ الكةةر فةةي سةةؾرةا وترايةةا لم ةةا
واضة ة ا ل ةةهلػ ،وأ ةةؾ م ةةا ثة ةر عمة ة حس ةةا ات وقة ة اررات وتؾجه ةةات السياس ةةة الخارجي ةةة

التراية ةةة ،حية ةةال سة ةةؾرةا سة ةةيطا ة ةةد ال ة ةةا  .2011وعظة ةةدما إ ة ةةؾ ل ة ة ثطاإيظية ةةات
وتسة يظيات القةةر ال شةرةؽ ،حةةيؽ سةةاعدت سةةؾرةا "حة ا ال طةةال الكر سةةتاإي" ""pkk

اله ت ده ترايا تهديدا ألمظها القؾمي ،فع ذلػ السياسة الخارجيةة التررايةة ،لة
تصظلبغ صبغة عظيفة تجاه سؾرةا ،لتص ا مؾر ال حافة ال را ،حت تؼ تسؾةة

الطسألة في التس يظياتو ومةع بةد ال ةؾرا السةؾرةة عةا  ،2011إالحة عةؾ ا الطتغيةر

الكر وبقؾٍا ،في ثارا السياسةة الخارجيةة التررايةة حيةال سةؾرةا ،ةد
كة مةةؽ كة ار سةةؾرةا وحة ا " ،"pkkوسة يهؼ إلقامةةة كيةةا فيةدرالي مسةةتق  ،وأةةؾ مةةا
ث ة ةةار التخؾف ة ةةات التراي ة ةةة ،الت ة ةةي ترجطة ة ةت لة ة ةر و ف ة ة ة ٍ عمة ة ة الصة ة ة يديؽ السياس ة ةةي
ت ةاعؼ إفةؾذ

وال سكر  ،سيطا في شطال سؾرةا ،حتؾا أها التهديدو
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There are a set of internal and external variables that
influence through various forms in shaping the foreign policies
of countries. The Kurdish presence in Turkey and Syria is a
clear example of this which affected the accounts, decisions,
and orientations of Turkish foreign policy towards Syria,
especially after 2011. Historically, in the 1980s and 1990s,
when Syria supported the "PKK", which is an existential threat
to Turkey and its national security, Turkey adopted a policy of
strict nature towards Syria to reach the brink of war, until the
matter was settled in the 1990s. After the Syrian revolution in
2011, the Kurdish variable returned to impact strongly the
Turkish foreign policy towards Syria after the growing
influence of both the Kurds of Syria and the "PKK", and their
intent to establish an independent federal entity in Syria, which
raised Turkish fears, that turned into political and military
reactions, especially in northern Syria, to contain this threat.
Keywords: Kurdish variable; Turkish policy; Syria.
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السقجمة:

تم ب جطمةة مةؽ الطتغيةرات الداخميةة والخارجيةة و ار فةي التةأثير أشةكال مختمفةة،

مباشةرا وييةةر مباشةرا ،فةةي صةةؾ السياسةات الخارجيةةة لمةةدول تجةاه ضةةها الةةب ض؛ ذ
تتأثر ق اررات السياسة الخارجيةة ،طجطؾعةة مةؽ الطتغيةرات الط ميةة واإلقميطيةة والدوليةة،

والت ةةي ق ةةد تك ةةؾ ال ةةدول متش ةةاراة فيه ةةا م ة ة وج ةةؾ مجطؾع ةةة قؾمي ةةة مظتشة ةرا ب ةةيؽ ول

يؤثر
متجاورا ،طا ر
الطتؾزع في ارب لةة

الكةر
سياسات أةهه الةدول تجةاه ضةها الةب ضو وةشةك الؾجةؾ ر
ٍ
ول متجةاو ٍرا أةي ترايةا واية ار وال ةرار وسةؾرةا م ةا واضة ا لطةد

الطتغيةرات الداخميةةة واإلقميطيةةة ،فةةي تؾجهةةات وسياسةةات اة
تةةأثير ر

ولةةة تجةةاه األخةةر و

وقدر ت مق الطؾضةؾع بترايةا وسةؾرةا فةذ أةهه الد ارسةة تراة عمة تؾجية سياسةة ترايةا

الخارجية تجاه سؾرةا إتيجة إ كاسات الطتغير الكر

الداخمي الترراةي،
عم الغرف
ل

ومةةا ت اإي ة ترايةةا مةةؽ الط ضةةمة الكر يةةة ،سةةيطا "التطةةر الطسةةم " الةةه يقةةؾ ه "ح ة ا

ال طال الكر ستاإي"" ،"pkkوأؾ ما ثر في السياسة التراية قميطيةا ،حيةال ول الجةؾار
الك ة ةةر
وبالت دي ة ةةد س ة ةةؾرةا ،الت ة ةةي ل ة ةةت و ار ا ية ة ة ار ف ة ةةي الطتغي ة ةةر ر

خ ة ةةالل ثطاإيظي ة ةةات

وتس يظيات القر ال شرةؽ ،فضال عؽ م ظة ال ؾرا السةؾرةة التةي بةد ت عةا ،2011
و ثرت في تؾجهات سياسة ترايا الخارجية حيال سؾرةاو
أىسية البحث:

الكر يةة أطيةة ا يةرا ،فةي التةأثير عمة
إغ ار حةتالل الؾجةؾ الكةر  ،والطسةألة ر
تؾجهةةات الةةدول وسياسةةتها ،وعالقاتهةةا الطتبا لةةة ،سةةيطا فةةي مظظقةةة الشةةرر ا وس ة ؛

لةةهلػ تظبةةع أطيةةة الطؾضةةؾع مةةؽ اؾإة يرا ة عمة الطتغيةةر الكةةر

فةةي ترايةةا وسةةؾرةا،

ةر ،فةةي تؾجهةةات السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تج ةاه سةةؾرةا ةةد عةةا
ور ا ية ا
والةةه ل ةةب ا

2011و

اشكالية البحث:
تتط ةةؾر شةةكالية الب ةةف ،فةةي

طتغيةرات عةةدا برزأةةا الطتغيةر الكةةر

السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةاه سةةؾرةا تتةةأثر

الةةه يةةؤثر عمة مسةةارات تمةةػ السياسةةةو وعمية

الكةةر  ،سةؾا
يطكة رةؽ صةةياية السةؤال الب ةةي ا تةةيو ايةةا ثةةر وةةةؤثر الطتغيةةر ر
:

اخة
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تررايا و خارجها ،وبالت ديد في سةؾرةا ،عمة ط ي ةة ومسةارات سياسةة ترايةا الخارجيةة
از سؾرةا ،سيطا د عا  ، 2011والتي تظ ق مؽ أؾاجس األمؽ القؾمي لترايا؟
ومؽ السؤال الب ي الر ل
ئيس تظبع ا سئمة الب ية الفرعية األتيةو
 ماأي القؾمية الكر ية؟ وايا أي عروفهؼ في را مؽ تررايا وسؾرةا؟ -ما أؾ التظؾر التارةخي لتأثير اك ار ترايا عم سياسة ترايا الخارجيةة حيةال سةؾرةا

لغاية عا 2010؟

 -ايا ثر اك ار ترايا وسؾرةا عمة السياسةة الخارجيةة الترايةة حيةال سةؾرةا ةد عةا

2011؟ والتي ترجطت لطخاوف ور و ف ال تراية سياسية وعسكرةة؟

فخضية البحثو

تظظمةةق الفرضةةية ال مطيةةة مةةؽ التةةيو " امطةةا رتفةةع مؤشةةر الطتغيةةر الكةةر  ،فةةي

ال القة الطتبا لة ما بيؽ ترايا وسؾرةا ،امطا اإ كس ذلػ سةمبا ،عمة السةمؾل السياسةي
وال سكر ما بيؽ الظرفيؽ ،وال كس ص ي "و

مشيجية البحث:
مةةؽ ج ة

ثبةةات ص ة ة فرضةةية الب ةةف ،واإلجا ةةة عم ة اإلشةةكالية الب يةةة ،تةةؼ

اعتطةةا الطةةظهت التةةارةخي ،والطةةظهت الؾصةةفي ،اإلضةةافة لة ا سةةت اإة طةةظهت الت مية

الظغطيو

هيكمية البحث:

إظالقةةا مةةؽ فرضةةية الب ةةف والطظةةاأت الطت ظةةاا مةةؽ ق ة الباحةةف ،قسةةؼ الب ةةف ال ة

ثالث ةةة م ةةاور ،اإلض ةةافة لة ة مقدم ةةة وخاتط ةةة احت ةةؾت أ ةةؼ ا س ةةتظتاجات ،وا ةةا تيو

الط ةةؾر األول ظة ةؾا و إ ةةها ت رةكي ةةة ع ةةؽ ا كة ة ار و والط ةةؾر ال ةةاإي تظ ةةاولو التظ ةةؾر

التة ةةارةخي لت ة ةةأثير اك ة ة ار تراي ة ةةا ف ة ةةي السياسة ةةة الخارجي ة ةةة التراي ة ةةة حية ةةال س ة ةةؾرةا لغاي ة ةةة

عةةا 2010و والط ةةؾر ال الةةف رسو تةةأثير اك ة ار ترايةةا وسةةؾرةا فةةي السياسةةة الخارجيةةة
التراية حيال سؾرةا د عا 2011و

:
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يرا أها الط ؾر عم ال ديهيات األساسةية ،التةي يتصةدرأا مقدمةة ت رةكيةة عةؽ

الكةةر فةةي ا ة مةةؽ تررايةةا وسةةؾرةا ،وذلةةػ مةةؽ الظاحيةةة
األك ة ار  ،يميهةةا تظةةاول الؾضةةع ر
الطكاإي ةةة والس ةةكاإية ،وإؾعي ةةة الت امة ة م ةةع األكة ة ار  ،ومؾقة ة ال ةةدولتيؽ لحي ةةال الطس ةةألة

الكر يةو ولهلػ يظقسؼ أها الط ؾر ال ج ئيؽ واا تيو
ر
أوالً :القػمية الكخدية:

ي د األكة ار  ،مةؽ الطكؾإةات السةكاإية الطهطةة فةي مظظقةة الشةرر األوسة  ،ةدأؼ

ج ا مؽ تكؾةؽ الطظظقة وجغرافيتها()1و وةظتشرو شرر ترايا ،وشطال ال رار ،وشطال
يةةرا ية ار  ،وشةةطال شةةرر سةةؾرةا ،فضةةال عةةؽ قةةاليؼ مةةؽو ذربيجةةا وارميظيةةا وروسةةياو
يطمكةةؾ

ولةةة()2و وقةةد شةةهدت مظظقةةة

وة ةةد ا ك ة ار اك ةةر مجطؾعةةة ثظيةةة فةةي ال ةةالؼ
الش ةةرر ا وسة ة ح ةةداثا وتظ ةةؾر ٍ
ات ا ية ةرا عق ةةب ال ةةرا ال الطي ةةة األولة ة  ،فض ةةت لة ة

تك ةةؾةؽ اياإ ةةات ،أليم ةةب الشة ة ؾا والقؾمي ةةات كية ة  ،أ ةةهه التكؾةظ ةةات الجدي ةةدا  ،حرم ةةت
ا كة ار حقةةؾقهؼ ا ساسةةية ،ومةةؽ ثةةؼ تؾزع ةؾا عمة أةةهه الكياإةةات ،والةةب ض مظهةةا تغاف ة

األك ة ار  ،وإف ةةت اإلقة ةرار

قةةؾقهؼ ،وع ةةاممتهؼ ا ةةدخال ()3و كطةةا
قؾقهؼ ،اعتبار

ا كةة ار ل ةةؼ يظ ةةدمجؾا

فيها ،واا رأظال حراات رار ية ،لمطظالبة
وطظهؼ" ،وإاأضت فكار القؾمية الكر ية ،وأؾ الس ب لقيا ا ك ار
وثؾرات في بمدا تؾاجدأؼ()4و

أهه ا إغطةة "احتمةت
راات وتطةر ات

ثانياً :وضع األكخاد في تخكيا:
ت د الكر ية القؾمية ال اإية د التراية في الجطهؾرةة التراية ،أعدا عغةؼ مةؽ

ةةاقي ال م ةةدا الت ةةي فيه ةةا كة ة ار ( ،)5والقس ةةؼ ا ك ةةر م ةةؽ ار س ةةتا  ،واق ةةع ف ةةي ا ارض ةةي

التراي ةةة ،وال ةةه يق ةةدر بة ة ة  194ك ةةؼ ،)6(2وةق ةةدر ع ةةد ا كة ة ار " "15ممي ةةؾ ف ةةي تراي ةةا،
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وةشةةكمؾ ( )%20مةةؽ مجطةةؾع سةةكا ترايةةا ،و( )%56مةةؽ مجطةةؾع عةةد األك ة ار فةةي

ال ةةالؼ()7و وةقيطةةؾ فةةي و يةةات جظةةؾا شةةرر تررايةةا ،وذلةةػ فةةي رم ةد عةةدا مظهةةاو يةةار
كر ،وأكار  ،ول رسيؼ ،وبلتميس()8و
احتم ةةت الطس ةةألة الكر ي ةةة قس ةةطا ا ية ة ار م ةةؽ فك ةةر ص ةةاإع السياس ةةة الترا ةةي ،عمة ة

الطسةةتؾ السياسةةي الةةداخمي والخةةارجي()9؛ فطظ ةةه تأسةةيس ترايةةا ال دي ةةة ع ةةا ،1923
اعتطةدت سياسةةة عةد ا عتةراف

قةؾر األكة ار فةةي الةبال  ،وأةةؾ سةاس الظة اع ،لصةةؾ

الكر يةة فةي حجةا ل ترايةا
األراضي الترايةة وجغرافيتهةا وعةد تج ئتهةاو وتةرتب الطسةألة ر
مةةظ حقةةؾر ا ك ة ار السياسةةية وال قاكيةةة والقؾميةةة()10و و ثةةر تطسةةػ تررايةةا ،الط ةةد الةةه
ث ت ة ر ال ة عيؼ الترراةةي "مصةةظف اطةةال اتةةاتؾرل" الةةه يقةةؾ عم ة وحةةدا تررايةةا السياسةةية
وإالحة ة اإة ة ر رمظة ة ره ع ةةا  1925ق ةةا ا كة ة ار
وال قاكي ةةة ،وحرم ةةا ا كة ة ار م ةةؽ حق ةةؾقهؼ ،ر
ال ديد مؽ ال راات ،لكظهةا ااإةت عةاج ا عةؽ مؾاجهةة السةمظات التررلايةة ،ولةؼ تس ل
ةتظع
ر
خة ةةه حقة ةةؾر األك ة ة ار ()11و وقة ةةد شة ةةك ا ك ة ة ار حراة ة ٍ
ةات ذات مية ةةؾل مختمفة ةةة ومظاأضة ةةة
ر

لم كؾمات التراية واا أدفها واحد تقرةبةا وأةؾ ال صةؾل عمة ا سةتقالل عةؽ ترايةا،
وأة ةةؼ أة ةةهه ال راة ةةات و خظرأة ةةا "ح ة ة ا ال طة ةةال الكر سة ةةتاإي" الط ة ةةروف اختصة ةةا ار ب ة ة ة

()12
" "pkkو تأسس أها ال ا عا  1979ب عامة "ع دهللا وجال " ،وعمؽ عؽ عطم ر
تؼ تهيئة قؾات واست دا ات ()13و وت ظ ال ة را
الطسم عا  ،1984ضد ترايا د

اتجاأ ةةا ماراس ةةيا ،وةهةةةدف لتك ةةؾةؽ " ولة ةةة ار س ةةتا الك ةةر "()14و وأ ةةؾ تظغ ةةيؼ قةةةؾمي

السةةمؾل ال سةةكر ضةةد ا أةةداف التررايةةة الطدإيةةة وال سةةكرةة()15و وااإةةت
وعرقةي ،اتخةةه ر
تررايا قد اعتطدت البظش في مؾاجهتها لم ة ا وعطمياترة ()16و وا رط صةمة لةهلػ؛ مسةت

حالة اإ دا ا مؽ ،حالة مستطرا ،في األقاليؼ الجظؾبية الشةريية مةؽ ا إاضةؾل ،سة ب

الكر ية الطسم ة()17و
ال راات ر

ثالثاً :وضع األ كخاد في سػريا:

:

258

يؤل

ك ار سؾرةا ،صغر جطاعةات الشةرر األوسة الكر يةة( .)18وةقةدر عةد أؼ

()19
الكر يةةة السةةؾرةة تقةةع فةةي شةةطال وشةةطال الشةةرر،
ح ةؾالي مميؾإةةا إسةةطة و والطظةةاطق ر

وت مةةغ مسةةاحة ار سةةتا سةةؾرةا ب ة ة 183300كةةؼ ،2والطظةةاطق التةةي يتؾاجةةد بهةةا ا ك ة ار

متباعةةدا عةةؽ ضةةها ،وبالت ديةةد فةةي ج ة األك ة ار  ،ومظظقةةة الج ة ةرا ،وشةةطال مديظةةة

حم ة ة ةةب( ،)20وع ة ة ةةيؽ ال ة ة ةةرا "كؾب ة ة ةةاإي" ،وجة ة ة ةرابمس ،وعفة ة ة ةرةؽ و مش ة ة ةةق ،والقامش ة ة ةةمي،
وال سكة()21و

الكر ية في تررايا تألفت الطشكمة الكر يةة السةؾرةة ،ةد
وإتيجة لتداعيات الطسألة ر
الكر يةة فةي تررايةا(،)22
حصمت أجرات ار ية ال سؾرةا ،إتيجة لطجابهة ال راةات ر

الكر يةة فةي سةؾرةا ضة
وبس ب قمة عد الجطاعة الكر ية السؾرةة اتسطت الطشكمة ر

الطؾقة ة
ال ة ةرال ،لة ة جاإ ةةب الظ ةةا ع الق ةةؾمي ،ذ يس ةةتظد ر

الرس ةةطي الس ةةؾر  ،عمة ة

القؾميةةة السةةؾرةة ،أةةي الؾحيةةدا فةةي الةةبال ()23و وبهةةها حغةةر عم ة ا ك ة ار الت يةةر عةةؽ

أؾةتهؼ القؾمية ،ولؼ يتؼ ذاررأؼ في قؾاإيؽ الدولة()24و ذ
حةةدي ها الرسةةطي ةةاألك ار  ،عم ة إهةةؼ جطاعةةة قؾميةةة حقيقيةةة فةةي الةةبال  ،ب ة ت ت ةةرأؼ
الدولة السؾرةة

رمهةةاجرةؽ مةةؽ تررايةةا ،وبهةةها

تسمؼ في

تةةر وجةةؾ مسةةألة ار يةةة فةةي الةةبال ؛ واصةةب ت مشةةكمة

الطؾاطظة والتهطيش السياسي شقا لألك ار السؾرةيؽ والخضةؾع أليةالل ثقاكيةة ولغؾةةة،
وفق السياسة التي سارت عميها ال كؾمات السؾرةة()25و

الكر ي ة ةةة الس ة ةةؾرةة اس ة ةةؼ حرا ة ةةة "خؾبية ة ةؾ "
ب ة ةةد ت ال را ة ةةات ر

الكر
عشرةظيات القر ال شرةؽ ،وم مت ال داية ل مؾرا الؾعي القؾمي ر

(*)

وتأرسس ة ةةت ف ة ةةي

السؾر ()26و

الكر ي ة ةةة ف ة ةةي س ة ةةؾرةا أ ة ةةؾ ال ة ة ة ا "ال ة ةةديطقراطي الك ة ةةر
م ة ةةؽ ق ة ةةد األحة ة ة اا ر

( )
ةديطقراطي"
السةةؾر " * الةةه جةةها شةةباا ا ك ة ار لصةةفؾف  ،ضةةافة ل ة ا "ا ت ةةا الة ر

" ،""pydاله يؾص

كؾإ ذات تظسيق اك ر امتالك قاعدا ش ية()27و

إتيجةة لمغة ؽ ال كةؾمي لطظةةاطق ا كة ار فةي سةؾرةا ،مةةؽ تخمة

ومدإية ،فضةال عةؽ تةر

بظةؾا ٍ اقتصةةا ية

الؾاقةع الصة ي وا جتطةاعي؛ فقةد ع ةر ا كة ار عةؽ رفضةهؼ
:
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لتمةةػ األوضةةاع عةةؽ طرةةةق عةةد مةةؽ ا عتصةةامات والطغةةاأرات ،لمطظالبةةة
م ة ة اعتص ةةامات ربي ةةع مش ةةق ع ةةا 2000

()28

ةؾقهؼ،
قة ر

الت ةةي اإظمق ةةت بؾسة ةاطة مجطؾع ةةة م ةةؽ

الط قف ةةيؽ ف ةةي مش ةةق وم ةةظهؼ ا كة ة ار  ،وا ةةا طمة ة هؼ الشة ة ي ت قي ةةق ص ةةال سياس ةةي
ر
واص ة ةةال قض ة ةةائي والطظالب ة ةةة ة ةةال قؾر ا قتص ة ةةا يةو واعمظ ة ةةت ال كؾم ة ةةة ع ة ةةد ا م ة ةةؽ
اإلج ار ات اإلصالحية ،م

ال فؾ عؽ مئات مؽ السجظا السياسييؽ ،اطا قا الرئيس

السؾر " شار ا سد" د مةؽ الت راةات اتجةاه تظةؾلع السةيظرا السةمظؾةة ،عةؽ طرةةق
الطؾافقة عم ييا ا ح اا فت مكاتب تا ة لها واإشا ص

لها()29و

ا كة ة ار  ،يش ةةكمؾ رقط ةةا ساس ةةيا الط ا ل ةةة

م ةةؽ خ ةةالل أ ةةها الط ةةؾر إس ةةتظتت
الس ةةكاإية والجغراكي ةةة اخة ة ل ال ةةدول الت ةةي يتؾاج ةةدو فيه ةةاو وق ةةد ت رضة ةؾا لغم ةةؼ ت ةةأرةخي
حرمهؼ مؽ تكؾةؽ اياإهؼ الخاص ،فضال عؽ عد ا عتراف

قؾقهؼ في الةدول التةي

يتؾاجدو فيها ،ومظهةا ترايةا وسةؾرةا ،مطةا ولةد لةديهؼ اإلحسةاس ةالظفؾر والغمةؼ ،والةه

ترجؼ لر ات ف  ،ج مظها ااإت رمسةم ة ،اطةا فةي ترايةا ،و عمة شةك اعتصةامات
و مغاأ ارت اطا في سؾرةاو

:
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ي ةةاول أةةها الط ةةؾر ت قةةب التظةةؾر التةةارةخي لتةةأثير الطتغيةةر الكةةر

التراةةي فةةي

سياسة تررايا الخارجية حيال سؾرةا حت عا  ،2010والدور السؾر فةي عةؼ "حة ا
ال طال الكر ستاإي" في ترايةا خةالل ثطاإيظةات وتسة يظيات القةر ال شةرةؽ ،والةه
ٍ
كاسات عم ترايا وسياسةتها ،مةؽ ر و ف ة ٍ فةي الجةاإ يؽ السياسةي وال سةكر
ال اإ
تجاه سؾرةاو ولهلػ تؼ تقسيؼ أها الط ؾر ال مدتيؽ زمظيتيؽ االتيو

أوالً :عقج الثسانيشيات:
س ب الت قيدات التي احاطت بترايا ،فةي ت اممهةا مةع القضةية الكر يةة ،وإتيجةة

الظا ع الدولي لههه القضةية صةب ت مشةكمة ا كة ار وأجطةاتهؼ ،ذات تةأثير ةالغ عمة
السياسة التراية وعالقاتهةا ال ظائيةة(،)30عمة الصة يديؽ اإلقميطةي والةدولي وعمة
ط ي ة مؾاق

الدول مؽ أهه القضيةو ذ ت د ت مؾاقة

سةاس

أةهه الةدول الهةاجس األمظةي

الترراي ،وأؾ ما ج تررايا تتا ع مةؾاقفهؼ اأتطةا وقمةق ا يةرةؽ ،ثةر از يةا الهجطةات
ةأثر القضةية الكر يةة،
الكر ية اخ اراضيها()31و و ضة الخظةاا الرسةطي لترايةا رمت ا
ر
اله يظغر لها اذرأاا ،م تطدا عم
يغي ةب

م

عؼ ول خارجية مؽ ج

ض اف ترايا()32و

ترايةةا تشةةارل الج ةؾار ،سةةيطا ال ةةرا ،عةةد ا مةةؽ القؾاسةةؼ الطشةةتراة

الكر
التأرةخ ،وال دو  ،والجغراكية ،والديؽ والطصال  ،وةبق الؾجؾ ر

أؼ و قةؾ

تمة ةةػ ال ؾام ة ة الطشة ةةتراة وذات ثة ةةر ا ية ةةر فة ةةي ت ام ة ة السياسة ةةة الترراية ةةة از جيراإهة ةةا

ال ةةرا()33و وله ةةها طغة ة مؾض ةةؾع األم ةةؽ والطس ةةائ الظا ةةة عظة ة ع ةةر ال ةةدو  ،ف ةةي
تؾجهةةات سياسةةة ترايةةا الخارجيةةة حيةةال الج ةؾار ،فطةةع ت ايةةد أجطةةات " "pkkفةةي اخ ة

ترايةا وعجة القضةا عميهةةا ،فضةال عةؽ التكةاليا الباأغةةة ،اضة ت تررايةا تمقةي المةةؾ
في تمػ ال طميات عم قؾ قميطية تدعؼ زخطها ،سيطا ال رار وسؾرةا واي ار ()34و
:
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لظالطةةا سةةيظر التةةؾتر عمة ال القةةات بةةيؽ ترايةةا وسةةؾرةا إتيجةةة مشةةاك وإ اعةةات

الط ةد ات األساسةية،
عدا ،أطها الطشكمة الكر يةة ومؾضةؾع الطيةاه ،المتةا ت ةدا مةؽ ر
لتؾجي ة السياسةةة الخارجيةةة التررايةةة إ ةةؾ سةةؾرةا؛ ذ لظالطةةا تةةؼ تهةةا األخي ةرا مةةؽ ق ة

السظات الترراية التس ب د األما في ا راضي التراية()35و
عط ةةت س ةةؾرةا ال را ةةات الكر ي ةةة ف ةةي تراي ةةا ،خ ةةالل م ةةدا فت ةةؾر ال الق ةةات ب ةةيؽ
الدولتيؽ

()36

وتس ب مؾقفها مؽ التطر الكر

في ترايا اإ كاسات ا يةرٍا عمة ط ي ةة

ال القةةة بةةيؽ الةةدولتيؽ ،ذ قةةدمت سةةؾرةا الةةدعؼ لمظشةةاطات الكر يةةة مظةةه عقةةد السةةب يظيات
م ة ةةؽ الق ة ةةر ال شة ة ةرةؽ م ة ةةؽ جة ة ة الض ة ةةغ عمة ة ة األخية ة ةرا()37و وق ة ة ة م ة ةةدا قميم ة ةةة م ة ةةؽ
إقالا 1980في ترايا عظت ال كؾمة السؾرةة المجؾ واإلقامةة لة عيؼ "حة ا ال طةال

الكر ستاإي" “ع د هللا اوجال " ،اؾرقة ضةغ سةؾرةة لطؾاجهةة ورقةة الطيةاه الترراية رة(،)38
ر
بيظطةةا وعفةةت تررايةةا مةةؽ جهتهةةا ورقةةة الطيةةاه ،لمتةةأثير والضةةغ عم ة الدولةةة السةةؾرةة،
ل
"األسكظدروإة"(*) الطتظازع عمي ()39و
س ب الدعؼ السؾر لطقاتمي " ،"pkkوقضية لؾا
خة حة ا" " "pkkاأل ارضةةي السةؾرةة بدايةةة عةةا  ،1980و قةا ول مةةؤتطر لة
ل
خالل الطدا  26-15تطؾز /يؾليؾ  ،1981كيطا قا الطةؤتطر ال ةاإي خةالل الطةدا
فيها
 25-20آا /يس ةةظس  ،1982ف ةةي "البق ةةاع الم ظاإي ةةة" الطس ةةيظر عميه ةةا م ةةؽ س ةةؾرةا،

فقةةدمت األخي ةرا الةةدعؼ الةةالز لم ة ا ةةالطالجل وم سةةكرات التةةدرةب ،اخ ة ا ارضةةي
السؾرةة والم ظاإية()40و فضال عؽ فت مقرات ومكاتب ل وتسهيالت لؾجستية()41و

اتهطت ترايا سؾرةا طساعدا ال راات الكر ية ا إفصالية في الطظاطق التي تقع

قةرا سةؾرةا ،و ارضةي "البقةاع الم ظاإيةة"()42و و خةه األتةرال يصةؾرو لمةر ال ةا سةؾرةا
عمة ة

إه ةةا ته ةةد ا س ةةتقرار ال ةةداخمي الترا ةةي ،ب ةةدعطها لمظش ةةاطات الكر ي ةةة ،مظة ة ره ع ةةا

)43(1984و

وق ةةت تراي ةةا وس ةةؾرةا اتفاق ةةا ف ةةي مش ةةق ع ةةا  ،1987ألجة ة احتة ةؾا األزم ةةة،

وبطؾجبة وافقةةت سةةؾرةا عمة مظة لةع مقةةاتمي " ،"pkkمةةؽ ا إظةةالر مةةؽ ارضةةيها ،والقيةةا

طميات ضد تررايا( ،)44وذلػ ةأ تتخةه سةؾرةا جطمةة جة ار ات لطظةع خةؾل ال ظاصةر
:

262

الكر ي ة ة ةةة ذو الطي ة ة ةةؾل ا إفص ة ة ةةالية ،و تمتة ة ة ة س ة ة ةةؾرةا غم ة ة ةةق مكات ة ة ةةب " "pkkف ة ة ةةي

اراضيها( ،)45اطا اشتط ا تفار عم

عؽ 3 500مؽ الطياه في ال اإية()46و

يتؼ ت وةةد سةؾرةا مةؽ ق ة تررايةا ،طةا

يقة

عةةا ت ترايةةا طةةالر ا تهامةةات والتهديةةدات لسةةؾرةا ،ةةد اإقضةةا عة ل
ةاميؽ عم ة

تفار ،1987وت ديدا عا  ،1989حيظطا حهر الرئيس التراي إةهال "تؾراةت اوزال*
لمؽ ر الف ة الترراةي حيةال األطةراف الطجةاورا واةا يقصةد بهةا سةؾرةا ،وا الط افغةة
عم عالقات جيدا مع ترايا ،مةؽ مصةم ة أةهه ا طةراف ،م ةه ار مةؽ إهةا ذا عطةت
األإشظة ا إفصالية ألك ار ترايا فذإها ست رض مصال ها لمخظر ،و ذلةػ قةد يةؤ

ال صراع مسم ()47و

ثانياً :عقج التدعيشيات حتى العام :2010

مع بداية عقد التس يظيات ،بمغةت ال القةات بةيؽ ترايةا وسةؾرةا مسةتؾ ا ية ار مةؽ

ةأزل إتيج ة ةةة لمقض ة ةةية الكر ي ة ةةة()48و وب ة ةةد مرحم ة ةةة ال ة ةرئيس "تؾرا ة ةةت وزال" اس ة ةةتطرت
الت ة ة ر
ا تهامة ةةات التراية ةةة الطؾجهة ةةة لسة ةةؾرةا طسة ةةاعدا ح ة ة ا ")49("pkkو وتة ةةؼ رسة ةةال وزةة ةةر
الداخميةةة إةةهال "عصةةطت سةةي ايؽ" فةةي عةةا  1992لة سةةؾرةا( ،)50والتقة حيظهةةا مةةع

ال ةرئيس السةةؾر السةةابق حةةاف األسةةد ،وقةةد ل ة ب ةراأيؽ عم ة مؾاضةةيع عةةدا مظهةةا

" وجةةال " زعةةيؼ"" " pkkيعةةيش فةةي مشةةق ،وأظةةال ثباتةةات ةةأ الطخةةابرات السةةؾرةة

ت ة ة و " ،"pkkالطة ةةال والط ة ةؾا والهؾةة ةةات الط ة ة ورا ،وعم ة ة األ ارضة ةةي السة ةةؾرةة عقة ةةدت
اجتطاعةةات ولقةةا ات ،و سةةؾرةا ذإةةت بتؾاجةةد م سةةكرات و عطت ة و وقةةد وعةةد ل
الجاإةةب
ل
ةذيالر قؾاعة ةةد ال ة ة ا ،واعالإ ة ة مظغطة ةةة رأابية ةةة ،واعتقة ةةال
السة ةةؾر إغي ة ةره التراة ةةي ة ة

وم اكطةةة عضةةا هو ثةةؼ مةةا ل ةةف تةةؼ الكش ة عةةؽ م سةةكر جديةةد ل ة ا " "pkkفةةي
ل
الؾقت إفس استطرت شكاو ترايةا ،مةؽ
وا ل "البقاع الم ظاإي" ،وذلػ د شهر ،وفي

اإظالر عطميات " "pkkمةؽ األ ارض لةي السةؾرةة()51و وفةي تطةؾز وتشةرةؽ ال ةاإي 1993

إة ةةد ت رئيسة ةةة ال كؾمة ةةة إة ةةهال "تاإسة ةةؾ تشة ةةيممر"* السياسة ةةة السة ةةؾرةة ،رية ةةؼ حصة ةةؾل
اجتطاعةةات ،وتؾييةةع اتفاييةةات مظيةةة بةةيؽ ال مةةديؽ()52و وإتيجةةة ل ةةةا ا الطخةةاطر ا مظيةةة،
:
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في جظؾا شرر ترايا سة ب زةةا ا إشةاطات " ،"pkkصةرحت تشةيممر " إة يجةب عمة
جية ار ل ترايةةا

يقةةروا لصةةداقتهؼ ،و يطكةةؽ

إبقة متفةةرجيؽ ،بيظطةةا يقتة الط ةةةد مةةؽ

األترال طميات ""pkkو اطا قامت ذرسال وفد لسةؾرةا ،حةامال رسةالة لمةرئيس السةؾر

"حاف األسد" تظالب مرا رخر بؾق الدعؼ لة"ح ا ال طال الكر ستاإي"()53و
فةةي عةةامي  1995و ،1996عةةا ت اتهام ةةات ترايةةا لسةةؾرةا( ،)54لعظةةدما ش ةةجب

رئيس الؾز ار التراي إهال "مس ؾ يمطاز"* ما وصف بةة" سياسة ا بتة از السةؾرةة فةي

عةةا  ،1996و سةةؾرةا تقةةؾ طسةةمػ خظيةةر طقايضةةة رأةةاا " "pkkاؾرقةةة ارل ةةة،

لطؾاجهةة قضةةية الطيةةاه"()55و وفةةي 4إيسةةا  /برةة  1996رسة يمطةةاز لرسةةالة تضةةطظت
ةدات وت ةةهير ٍ
تهدية ٍ
ات ،ضةةرورا ا متظةةاع عةةؽ يةؾا األكة ار ا إفصةةالييؽ و عطهةةؼ()56و

كيطةةا لةةؾ رئةةيس ترايةةا السةةابق "سةةميطا

يطيةةرل"* ذمكاإيةةة اسةةت طال الق ةؾا ال سةةكرةة

حيال سةؾرةا ،وأةها مةا يؾضة مةد التةؾتر الةه وصةمت الية ال القةة بيظهطةا ،ب مؾيهةا

حةةد الطؾاجهةةة الطسةةم ة()57و وف ةةال قامةةت ترايةةا بت شةةيد قؾاتهةةا ال سةةكرةة قةةرا حةةدو أا
م ةةع س ةةؾرةا ،واش ةةارت الة ة ال ةةدخؾل

ةةرا ،ذا ل ةةؼ تظف ةةه س ةةؾرةا الطظالة ةب التراي ةةة كيط ةةا

يخ ةةص حة ة ا " ،"pkkوق ةةد وصة ة التهدي ةةد الترا ةةي ذروتة ة ف ةةي تشة ةرةؽ األول /إ ةةؾفط ر
 ،1998ثؼ حمت األزمة بؾساطة قميطيةة( ،)58عظةدما اجتطةع الجاإبةا التراةي والسةؾر

عظةةد مظظقةةة "سةةيطا " قةةرا مديظةةة " ضةةظة" ،وتةةؼ تؾييةةع اتفاييةةة " ضةةظة" فةي  20تش ةر ل
ةؽ

األول /إؾفط ر )59(1998و وتضطظت ا تفاييةو

تقةؾ سةؾرةا بؾقة

الةدعؼ السياسةي

وال سةةكر لألكة ار  ،وضةةب األمةةؽ عمة ال ةةدو ( ،)60وب سةةب ا تفاييةةة ،تةةؼ طةةر "ع ةد
هللا وجال " مؽ ق

سةؾرةاو وفةي شةبا  /ف اريةر 1999تةؼ اعتقةال األخيةر فةي "كيظيةا"

بؾاسةةظة الطخةةابرات الترايةةة ،وتةةؼ وض ة فةةي م تق ة مظ ة ل ،فةةي ج ة ةرا " يط ارلةةي" فةةي
ر سةظظ ؾل مةا عظاصةر " "pkkفقةد اضةظروا لظقة ل م سةكرلاتهؼ وقؾاعةدأؼ مةؽ ل ظةا

وسؾرةا ،ل مظظقة جبال قظدي الؾاق ة بيؽ ترايا وشطال ال رار()61و

شةةهدت ال القةةات التررايةةة–السةةؾرةة ،ت سةةظا ا ية ار بدايةةة عةةا  ،2000سةةيطا فةةي

إة ةؾاحي الت ةةاو األمظ ةةي وتب ةةا ل الط مؾم ةةات ،فض ةةال ع ةةؽ تق ةةديؼ الطس ةةاعدا والت ةةدرةبات
:
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الطشةةتراة()62و ةةد

اصةةب ت عالقةةاتهؼ ك ةةر و يةةة وايجابيةةة ،ذ تةةؼ تؾييةةع اتفايي ةةة

تجةةارا ح ةرا ،بةةيؽ الةةدولتيؽ عةةا  ،2004اطةةا تةةؼ فةةي  18يمةةؾل /س ة تط ر 2009لغةةا

سطات الدخؾل بيظهطا()63و واستطرت ال القات بيؽ ال مديؽ حت ال ا  2010الت سؽ

الك ير()64و

يت يؽ مؽ خالل أها الط ؾر ،أ ترايا عاإت ا ي ار مؽ القضية الكر ية ،والدعؼ

اإلقميطي لمطسم يؽ األك ار

سيطا مؽ الجارا الجظؾبية سؾرةا ،والتي اا لهةا تةداعياتها

عم ص يد ا ستقرار ا مظةي الةداخمي لترايةا ،فضةال عةؽ اإ كةاس تمةػ الطشةكمة عمة

الص ة يد الخةةارجي ،سةةيطا عالقاتهةةا مةةع ال ةدول ا قميطيةةة ومظهةةا سةةؾرةا ،التةةي عطةةت

ح ة ا " "pkkف ةةي ثطاإيظي ةةات وتسة ة يظيات الق ةةر ال ش ةرةؽ ،مس ةةتغمة ذل ةةػ اؾرق ةةة ار ةةة
لت قيق مكاسب في مؾاضيع رخر و وإالح

تدرج الطؾق

التراي مؽ الدعؼ السؾر

ل ة ا " "pkkمةةؽ ا سةةاليب الدبمؾماسةةية ،طيمةةة عقةةد ال طاإيظي ةات والتس ة يظيات ،ال ة

التهديد استخدا ال ة ال سةكر فةي عةا  ،1998لت ةدو سياسةة ترايةا الخارجيةة ك ةر
خشةةؾإة فةةي سةةمؾبها وسةةمؾاها حيةةال سةةؾرةا حت ة تطةةت تسةةؾةة األزمةةة طؾجةةب اتفاييةةة

" ضةةظة" عةةا  ،1998وليةةدخ ال مةةدا
2010و

ةةدأا مرحمةةة عالقةةة تقةةارا وصةةداقة حتة عةةا

:
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يرا ة أةةها الط ةةؾر عم ة

ور الطتغيةةر الكةةر

فةةي ال القةةات الترايةةة -السةةؾرةة،

وفي التأثير عم سياقات سياسة ترايا الخارجية حيال سؾرةا ،مظه بداية ال ؾرا السؾرةة

وحتة ة إهاي ةةة ع ةةا  ،2019وذل ةةػ بتظ ةةاول الطؾقة ة

الك ةةر

الس ةةؾر اثظ ةةا ال ةةؾرا ،ط ةةا

يتضطظ زةا ا إفةؾذ ا كة ار السةؾرةيؽ وت ةاوإهؼ مةع حة ا " "pkkالةه از ا إفةؾذه فةي

س ةةؾرةا ،والطخ ةةاوف التراي ةةة م ةةؽ ذل ةةػ ،م ةةرو ار ش ةةر ر و األف ةةال التراي ةةة السياس ةةية
وال سةةكرةة تجةةاه سةةؾرةا ،والتةةي اسةةتهدفت ا ك ة ار السةةؾرةيؽ وح ة ا""pkkو ولةةهلػ قسةةؼ

أها الط ؾر ل ثالثة ج ا واالتيو

اوالً :مػقف اكخاد سػريا وتصػره أثشاء الثػرة الدػرية:
ت ة ةةأثر اإظ ة ةةالر ال ة ةةؾرا الس ة ةةؾرةة بظج ة ةةا ال ة ةةؾرات ال ربي ة ةةة و س ة ةةيطا ف ة ةةي ت ة ةةؾإس
ومصر( ،)65التي ابتد ت دٍ مؽ ا حتجاجات الش ية ،ضد الظغا في ل
آذار /مةارس
)66(2011و وااإت ال كؾمة السؾرةة في مأزر مع ارتفاع أهه ا حتجاجةات ،ةالتؾاز

مةةع امتظاعهةةا عةةؽ تم يةةة الطظالةةب الشة ية()67و ومةةع الؾقةةت تظةةؾرت أةةهه ا حتجاجةةات
ل

شب

را أمية()68و ومظه عا  2013تظؾرت ثؾرا سؾرةا د التدخالت الدولية

واإلقميطيةةة لة حةةرا الؾاالةةة ،مةةؽ جاإةةب الؾ يةةات الطت ةةدا وترايةةا وقظةةر والسة ؾ ية،

ض ةةد الظغ ةةا الس ةةؾر  ،ال ةةه تمقة ة الطس ةةاعدا م ةةؽ حة ة ا هللا الم ظ ةةاإي واية ة ار وروس ةةيا
والصيؽ()69و
يالح ة

ثظةةا ال ةةؾرا،

مشةةاراة ك ة ار سةةؾرةا كاإةةت م ةةدو ا فةةي ال دايةةة ،وقةةد

عم ة عةةد مةةؽ األح ة اا الكر يةةة ذلةةػ لؾجةةؾ مؾق ة

ش ة ي يت اش ة التص ة يد حيةةال

الظغةةا  ،والتكةةاليا الباأغةةة التةةي قةةد تتسة ب جة ار ذلةةػ()70و ولةةؼ يكةةؽ الطؾقة

الكةةر

متجاإسا ،وقد شارل ا ك ار في عد مؽ الطغاأرات ضد الظغا  ،و عؾا لتأميؽ ةض
:
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الطظالةةب وال قةةؾر ،ولةةؼ يظةةال ؾا ذسةةقاط ()71و ثرةةؼ تصةةاعد مةةؾقفهؼ إ ةةؾ ا إخ ة ار فةةي

ال ةةؾرا واس ةةقا الظغ ةةا ()72و اط ةةا س ةةاأطؾا ط ةةؤتطرات الط ارض ةةة ف ةةي ال ةةداخ والخ ةةارج،
اطي"
وشاراؾا بتشكي "الطجمس الؾطظي السؾر "و في وقت اا ح ا "ا ت ا الةديطقر ل

الةةه يرم ة ل ة " "pydالةةه تأسةةس عةةا  ،)73(2003وحسةةب "م هةةد كةةارإيغي" لمشةةرر
األوسة ة  ،ي ة ةد الف ةةرع الس ةةؾر ل ة ة ا " "pkkالترا ةةي ،وأ ةةؾ واح ةةد م ةةؽ ب ةةرز حة ة اا

الط ارضة الكر ية السؾرةة ،وة ةد امتةدا ا عسةكرةا ل ة ا " "pkkفةي سةؾرةا()74و وةؤاةد

أةها ال ة ا عمة ضةرورا بةراز الخصؾصةةية الكر يةة ،وقةا برفةع اعةال وصةؾر ل ة ا

" ،"pkkفي وقت لؼ يكؽ الت رل الطسم مؽ ضطؽ ا جظدات الكر ية()75و
إقسؼ ا ك ار السةؾرةؾ

ثظةا ال ةؾرا السةؾرةة الة قسةطيؽو األولو حة ا "ا ت ةا

الديطقراطي  "pydالطت او مع "ح ا ال طال الكر ستاإي  ،"pkkما ال اإيو "الطجمس
الةةؾطظي الكةةر " الةةه تشةةك فةةي عةةا  2011مةةؽ مجطؾعةةة احة اا ار يةةة م ارضةةة،

لمظغا السةؾر ول ة ا ")76("pkkو وب ةد زةةا ا وتيةرا الطؾاقة

ال ربيةة والدوليةة ،ت الةت

التصرة ات والدعؾات الكر ية-السؾرةة أأطية تكؾةؽ مؾق

مؾحد از الظغا ،

وليتظةةؾر أةةها الطؾقة

ار

فةةي شةةبا  /ف اريةةر 2012لمطظالبةةة بتكةةؾةؽ فيدراليةةة ،عةةؽ طرةةةق

الطغاأرات في عد مؽ الطظاطق()77و

اصب أظال فرصة مهطة لألك ار  ،لتشكي

ٍ
خاصة بهؼ ،ةد
ارٍا

اإسة ت

قؾات الظغا مؽ الطظاطق الكر ية()78و وبهةها تةرل الظغةا األكة ار وشةأإهؼ ،ا مةر الةه

ج ة ا ح ة اا الكر يةةة ،تختةةار ةةأ ت ت ةةد عةةؽ الص ةراع الطسةةم مةةع الظغةةا  ،و صةةب

حة ا " "pydاألك ةر سةيظرا ،ةد ت ةة حضةؾره األمظةي والسياسةي( ،)79فةي ا ارض لةي

ذات الغال يةةة الكر يةةة الشةةطالية ،مسةةتظدا عم ة "وحةةدات حطايةةة الش ة ب الكةةر " ""ypg
الت ة ةةي تشة ة ةةكمت فةة ةةي  19تطةة ةةؾز /يؾلي ة ةةؾ 2012

()80

وتط ة ة ة الجاإ ة ةةب الطسة ة ةةم ل ة ة ة ا

")81("pydو واث تت افا تها في حف الطظاطق الطسيظرا عميها ،مؽ خظةؾرا التظغيطةات
الطتظرفة م

تظغيؼ " اعش" وييرأا()82و

:
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في خضؼ ال ؾرا السؾرةة ،اا ا ستقرار صفة الطظاطق الكر ية ،لتتقد مظةال هؼ
تجاه ل
الفدرالية ،وا عتراف قؾميتهؼ ،اطا قامؾا بتشةكي بظة مظيةة وا ارةةة ومؤسسةاتية،
فةةي اك ةةر الطةةد الخاض ة ة لهةةؼ م ة "عف ةرةؽ" و"كؾبةةاإي" وييرأةةا ،واض ة ت األعةةال

الكر ية ترفرف فيها()83و وقد استفا ح ا " "pydمؽ عؾام عدا مظهةاو تفكةػ السةمظة

الس ةؾرةة فةةي الطظةةاطق الكر يةةة ،وج ة إفس ة ا ةةدي لسةةمظة الدولةةة ،عةةؽ طرةةةق قدرت ة
عم تقديؼ الخدمات وت قيق ا مؽ ،وأميت في مقاومةة تظغةيؼ " اعةش" طس ل
ةاإدا وليةة
تت عطها الؾ يات الطت دا()84و واا لمتدخ الدولي ور أائ  ،في عؼ " "pydسيطا
عظةةد أجةةؾ " اعةةش" عمة مديظة لةة "كؾبةةاإي" ،واإسة ب تظغةةيؼ " اعةةش" مةةؽ الطديظةةة فةةي

كاإؾ ال اإي /يظاير  ،2015د خسائر ا يرا تك دأا()85و

سيظر عظاصر" ،"ypgعم مظاطق ك ر ،سيطا التةي تةؼ اسةت ا تها مةؽ تظغةيؼ

" اعة ةةش" ،ليت قة ةةق لهة ةةا السة ةةيظرا الططتة ةةدا ظة ةةؾل ال ة ةةدو التراية ةةة مة ةةؽ "مميكية ةةا" ال ة ة

"كؾب ةةاإي" ،ثرة ةةؼ تطكظ ةةت مةةةؽ ع ةةةؾر إه ةةر الف ة ةرات ف ةةي اة ةةاإؾ األول /يسةةةط ر ،2015
والسة ةةيظرا عم ة ة سة ةةد تش ة ةرةؽ ،وبهة ةةها تطكة ةةؽ" ،"pydمة ةةؽ ال ة ةرب بة ةةيؽ الطقاط ة ةةات ذات

األك رةة الكر ية "عفرةؽ" و"الج ةرا" و"كؾباإي"()86و

تشكمت "قةؾات سةؾرةا الديطقراطيةة" "قسةد" بةدعؼ امرةكةي ،فةي إهايةة عةا ،2015

مؽ ا ك ار وال را وا قميات()87و وتقدمت الطؾاق
 17آذار /م ةةارس  2016عظ ةةدما ت ةةؼ ع ةةال ل
الفدرالي ةةة ف ةةي األق ةةاليؼ الش ةةطالية الس ةةؾرةة،
السياسية ل ا " ،"pydوذلةػ فةي

والطتكؾإة مؽو الج ةرا ومظظقة الفرات ومظظقة "عفرةؽ"()88و وباتت ا ارض لةي السةؾرةة،

مة ة ةةالذا مظة ة ةةا لجطاعة ة ةةة " "pkkالطظة ة ةةاوي لتراية ة ةةا ،س ة ة ة ب ال القة ة ةةة القؾةة ة ةةة بة ة ةةيؽ ""pyd
و")89("pkkو

ثانياً :السخاوف التخكية حيال الػضع الكخدي الدػري أثشاء الثػرةو

اأتطةةت السةةمظات الترايةةة ةةال ؾرا السةةؾرةة ،س ة ب األأطيةةة الك ي ةرا لسةةؾرةا اؾإهةةا

جارا جظؾبية لها والطدخ لمؾصؾل لمطظظقة ال ربيةة()90و وقةد سةاإدت ترايةا الطغةاأرات

الشة ة ة ة ية ،وطال ة ة ةةت ال كؾم ة ة ةةة الس ة ة ةةؾرةة ة ة ة ةذج ار ص ة ة ةةالحات يطقراطي ة ة ةةة ،وتؾس ة ة ةةيع
:
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ال رة ةةات()91و وب ةةد اإلخف ةةار ف ةةي قظ ةةاع الظغ ةةا الس ةةؾر

بمؾماس ةةيا لتظفي ةةه ص ةةالحات

لتقمي ة الغضةةب الش ة ي ،سةةاإدت السةةمظات الترايةةة الط ارضةةة السةةؾرةة( ،)92و عطةةت

الط ارضة الطسم ة()93و

وبالطقاب ة ااإةةت أظةةال مجطؾعةةة مخةةاوف مشةةروعة لةةد ترايةةا()94؛ ذ اضة ة

ل
تجاور سؾرةا في حةدو أا مةع
استطرار األزمة السؾرةة خظ ار عم األمؽ التراي إتيجة
ترايةا ،و سةةيطا القمةةق التراةةي حيةةال اكة ار سةؾرةا الةةهيؽ ربطةةا يةتؼ اسةةتخدامهؼ ضةةد ترايةةا
ذا تؼ الت او مع اخؾاإهؼ فةي الشةطال()95و وأكةها عةا ا ال ةؾرا السةؾرةة عهةؾر التهديةد

الكر  ،في السياسة التراية حيال سؾرةا()96و

مع بداية ال ؾرا السؾرةة ،اصب أظال قمق لةد الجاإةب التراةي ،مةؽ الط فة ات

الت ةةي مظ ه ةةا الظغ ةةا الس ةةؾر لألكة ة ار  ،لم ص ةةؾل عمة ة

عطه ةةؼ ،ع ةةالوا عمة ة ا ع ةةا

التراي بؾجؾ اتصا ت بيؽ عضا " "pkkوالظغا السؾر  ،والت ال

بيظهؼ ،والهدف

ذ الظغ ةةا الس ةةؾر
ال ةةأر م ةةؽ تراي ةةا سة ة ب مؾقفه ةةا م ةةؽ ال ةةؾرا( ،)97س ةةيطا ةةد
ل ظاصةةر " "pkkوفرع ة السةةؾر " ،"pydاسةةتئظاف الهجطةةات والت راةةات فةةي األقة لةاليؼ
الكر ية ةةة فة ةةي شة ةةطال سة ةةؾرةا؛ وأة ةةؾ مة ةةا ثة ةةار مخة ةةاوف تراية ةةا إتيجة ةةة تهدية ةةدات الطسة ةةألة

الكر ية()98و

رثي ة ةةرت عالم ة ةةات ا س ة ةةتفها ح ة ةةؾل الطؾاقة ة ة

وما ة ةةدأا ،ذ

سؾرةا()99و ةد

مة ةةا يقم ة ةق تراية ةةا عم ة ة

والطظال ة ةةب الكر ي ة ةةة ،اثظ ة ةةا ال ة ةةؾرا

مظهة ةةا القة ةةؾمي أة ةةؾ ت ة ةةاعؼ ور ا ك ة ة ار فة ةةي

اسةت ؾذوا عمة مظةاطق واسة ة ،ورف ةت فيهةا ال اريةات الكر يةة ()100و

وفةةي ع ة الؾضةةع السةةؾر الطتةةأز اسةةتطرت الطخةةاوف األمظيةةة لترايةةا ،ةةدما سةةيظر

ح ة ا" "pydويي ةره مةةؽ ا ح ة اا الكر يةةة ،عم ة

ك رةةةة الطظةةاطق الكر يةةة فةةي سةةؾرةا،

وقةةامؾا ذإشةةا اإل ارا الهاتيةةة لهةةا ،واصةةب ذلةةػ عام ة قمةةق لترايةةا؛ لس ة لب تةةأثير ذلةةػ

عم

ك ار أا ،وعم األقميات األرخر فيها()101و و صب ت ترايةا قمقةة مةؽ أةها التظةؾر

الكر  ،اله يشك تهديدا اعمة

مظهةا وسةالمة ارضةيها ووحةدتها القؾميةة ،فةي طةار

تطتع ا ك ار ال رةة وال كؼ الهاتي ،اطاأؾ ال ال ألكة ار ال ةرار مظةه عةا )102(2003و
:
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أها ا مر سيؤثر في رفع مظالب ا ك ار فةي ترايةا ،فةي حالةة تأسةيس سيكة سياسةي،
ارا ذاتية و حكطا ذاتيا و وةمة()103و

سؾا اا

إظسة

أظةةال ت ةال

بةةيؽ حة ا " "pydوحة ا" ،"pkkالةةه يسةةمػ رسةةمؾا

حةةرا ال صةةا ات ،ضةةد الدولةةة الترايةةة( ،)104مشةةكال خظ ة ار الغةةا عميهةةا ،وأل

ارضةةي

شةةطال سةةؾرةا ض ة ت مظةةاطق سةةيظرا و اعطةةة لطقةةاتمي " "pkkسياسةةيا وعسةةكرةا ،ت ايةةد

القم ة ةةق الترا ة ةةي ا ية ة ة ار ،ا ة ةةؾ أ ة ةةهه الطظ ة ةةاطق ص ة ةةب ت خظة ة ة ار عمة ة ة األم ة ةةؽ الق ة ةةؾمي
التراي( ،)105سيطا د السةيظرا وتةأميؽ ر ٍ
اض واسة ة مةؽ الشةطال السةؾر  ،مةؽ ق ة

ح ة ا" "pydالةةه ي ةراه الك يةةر صةةؾرا ل ة ا")106(،"pkkو وبهةةها ض ة

أظةةال قاعةةدا

جديدا لة" ،"pkkفي شطال سؾرةا ،لتشك امتدا ه ا قميطي ،في صراع مع ترايا()107و

وساأطت الظجاحات التي حققتها "وحدات حطاية الش ب الكر " " "ypgسؾرةا،
قمةةق ترايةةا مةةؽ ح ة ا " ،"pkkفةةي سةةعي لت قيةةق

أسةةظا إفةةؾذ " ،"pkkوبهةةها تضةةاع
اإتصةةارات ل
سياسةةية ،وزةةةا ا ططؾحة فضة الظجاحةةات التةةي رإجة ت لة سةةؾرةا ،ا مةةر
الةةه يةةؤثر فةةي مظالب ة الظسةةبة ألك ة ار ترايةةا ،عةةالوا عم ة مخةةاوف ا خي ةرا ،مةةؽ
يشةةك اإلقمةةيؼ الكةةر  ،الطسةةتق

اخ ة سةةؾرةا ،ط ا ةةة خ ة ا ٍ شةةرٍ وتسةةمي ٍي ل ة ا

" ،)108( pkkا مةة ةةر الة ة ةةه يج ة ة ة الطؾاجهة ة ةةة مباش ة ة ةرا بة ة ةةيؽ تراي ة ةةا وا ة ة ة مة ة ةةؽ ""pkk
و" ،)109("pydسيطا د ارتفاع إشاطات " "pkkفي ترايةا ،)110(،مطةا سةيظ كس عمة
مؾاقة ة

وت را ةةات تراية ةةا ف ةةي الجة ةةاإ يؽ السياس ةةي وال س ةةكر  ،وت دية ةةدا إ ةةؾ الشة ةةطال

السؾر  ،اطا سي يظ الج ال الف مؽ أها الط ؾرو

ثالثاً :ردود الفعل التخكية الدياسية والعدكخية حيال وضعع األ كعخاد فعي سعػريا دععج

عام:2011

ايقظ ة ةت تراية ةةا إ ة ة لة ةةؼ ي ة ةةد الطسة ةةتظاع

السؾرةة( ،)111ذ

اله ج مها

تكة ةةؾ

ية ةةدا ،ة ةةد حة ةةدا

تكؾ طرفا في أهه األحةدا

األزمة ةةة

أةؾ تةأثيرات الؾضةع

السةؾر عمة الطظظقةة وتشةةكيالتها السياسةية وال رييةةة والظائكيةة()112و سةةيطا و
ترايا القؾمي يتأثر الصراع السؾر لطا ل مؽ اإ كاس عم
:

مةةؽ

ك ار ترايةا وعمؾةليهةا فةي
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حالةة المجةؾ لمفدراليةة وتكةةؾةؽ اقمةيؼ اةر  ،واقمةيؼ عمةةؾ ()113و وفةي أةها السةيار صةةر

رئيس الؾز ار التراي آإهال "رجب طيب ار ويا " :إة
لط ةةا يج ةةر ف ةةي س ةةؾرةا و

تبقة ترايةا تظغةر

يطكةؽ

تف ة ة ش ةةيئار ،أل ذل ةةػ لة ة إت ةةائت عمة ة األم ةةؽ الق ةةؾمي

التراةي" .وأكةةها اسةةت دت ترايةا لمتةةدخ فةةي األزمةةة السةؾرةة ةةد تصةةاعد حةةداثها()114و
واةةا الغةةرض مةةؽ ذلةةػ مظةةع أةةها الظ ة اع واإ كاسةةات مةةؽ التؾسةةع ال ة
سيطا كيطا يت مق القضية الكر ية()115و

س ة ت ترايةةا سةةتب ا الطكةةؾ الكةةر

عقدت عم

اخ ة

ارضةةيها،

السةةؾر  ،مةةؽ مةةؤتطرات الط ارضةةة التةةي

راضيها ،عالوا عم التأكيد عم

صدار بياإةات تشةجب أجطةات ""pkk

ضةةد ترايةةا()116و وبس ة ب الطظالبةةة الكر يةةة بدسةةتؾر فةةدرالي فةةي مرحمةةة مةةا ةد إغةةا

األسةةد ،فقةةد رفضةةت ترايةةا مشةةاراة مط مةةيؽ ا ك ة ار السةةؾرةيؽ فةةي مةةؤتطر الط ارضةةة،
اله استضافت في صيا )117(2011و وصةر الةرئيس "رجةب طيةب ر ويةا " :أإة

لةةؽ يسةةط بتأسةةيس ايةةا اةةر

فةةي شةةطال سةةؾرةا"()118و واإتشةةرت م مؾمةةات عةةؽ إيةةة

تراي ةةة إلإش ةةا مظظق ةةة مظ ةةة عمة ة ال ةةدو الش ةةطالية لس ةةؾرةا

التأأةةب ال سةةكر  ،وتةةؼ حشةةد إص ة

()119

ةةد

از ت رج ةةة

قةةدراتها ال سةةكرةة ،قةةرا ال ةةدو مةةع سةةؾرةا()120و

واز ا األرر التراي مؽ ا إتصارات التي جظاأا ا ك ار السؾرةيؽ ،عم حساا تظغيؼ

" اعة ةةش" ،فة ةةي مظظقة ةةة ال ة ةةدو بة ةةيؽ تراية ةةا وسة ةةؾرةا مة ةةؽ احتطالية ةةة تشة ةةكي

ارا ذاتية ةةة

أظةال()121و ومةؽ جة مظةع تؾسةع ا كة ار السةؾرةيؽ صةب أظةال تةدخ تراةي سياسةةي
وعسكر ()122و

مؽ وجهة الظغر التراية ،ليس أظال اختالف بيؽ حة ا" "pydوحة ا" ،"pkkذ

ش ة ةةار " اوو اويم ة ةةؾ" ف ة ةةي  23ك ة ةةاإؾ ال ة ةةاإي /يظ ة ةةاير  ،2014عمة ة ة

األول ف ة ةةرع

لم ةةاإي()123و اطةةا تسةةاو ال كؾمةةة الترايةةة بةةيؽ ح ة ا " "pydو" اعةةش" ،عم ة اعتبةةار
إهطا مظغطتيؽ رأابيتيؽ()124و

:
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تضةررت ال القةات الترايةة -األمرةكيةة ا ية ار سة ب اخةتالف الطؾاقة

""pyd؛ فترايا تظغر لي بؾصف مظغطة ارأابية ،بيظطا
كطظغطة رأابية()125و

مةؽ حة ا

تظغر الية الؾ يةات الطت ةدا

كطةةا سة ت ال كؾمةةة الترايةةة لم صةةؾل عمة تفةةؾةض مةةؽ ال رلطةةا التراةةي لمقيةةا

بت راةات عسةكرةة خةةارج مظةاطق ترايةةا()126و ومةؽ جة مكاف ةةة مقةاتمي " ،"pkkومظةةع
إفةةؾذ ك ة ار سةةؾرةا ،ض ة ت ال كؾمةةة الترايةةة مج ةرا لمتةةدخ
وجهة الظغر التراية"()127و

الشةةطال السةةؾر "حس ةب

فةةي عةةا  ،2016ومةةؽ ج ة ج ة ال سةةا ات لصةةال ترايةةا بةةد الت ةدخ التراةةي

عسكرةا في سؾرةا ألإها الطخاطر التةي تهةد أا()128و ففةي  11شةبا  /ف اريةر 2016
عمظةةت ترايةةا عةةؽ خظتهةةا لمتةةدخ ال ةةر فةةي سةةؾرةا ،وتؾيمةةت ا ليةةات الترايةةة برفقةةة

عظاصر الط ارضة السةؾرةة "الجةيش السةؾر ال ةر" فةي مديظةة "جةرابمس" فةي  24آا/
يس ةةظس  ،2016لت ةةد عطمي ةةة " رع الفة ةرات" ،لتطش ةةي مظ ةةاطق ال ةةدو التراي ةةة ،م ةةؽ

عظاصة لةر "سةةؾرةا الديطقراطيةةة" وتظغةةيؼ " اع ةش"()129و ومظيةةت ال ظاصةةر الكر يةةة التا ةةة

ل ة ة ا " "pydالخسة ةةارا فة ةةي الطؾاجهة ةةة مة ةةع تراية ةةا ،وفقة ةةدت ة ةةض ا ارضة ةةي غة ةةرا
الفة ةرات()130و وباش ةةرت تراي ةةا ال طمي ةةة ال س ةةكرةة ف ةةي الش ةةطال الس ةةؾر ل طاي ةةة ال ةةدو

التراي ةةة ،ومظ ةةع حة ة ا " "pydم ةةؽ ا س ةةت ؾاذ عمة ة مديظ ةةة "جة ةرابمس" ،وم ةةؽ ث ةةؼ قظ ةةع

ا تصال بيظهؼ وبيؽ الكر فةي شةطال يةرا سةؾرةا عظةد "عفةرةؽ"()131و وفةي  29آذار/

مارس  2017عمؽ مجمس "األمؽ القؾمي التراي" اإتها عطمية " رع الفرات" ،و شار"
بةةؽ عمةةي يمةةدر " رئةةيس الةةؾز ار التراةةي "

الططكة ةةؽ فة ةةي الطس ة ةةتق

القية ةةا

ال طميةةة اإتهةةت بت قيةةق أةةدافها ،واإ ة مةةؽ

طمية ةةات مطاثم ة ةةة ،ذا كة ةةا أظة ةةال خظ ة ةةر يهة ةةد م ة ةةؽ

ترايةةا"()132و وفةةي تش ةرةؽ األول /إةةؾفط ر  ،2017شةةؽ األت ةرال عطميةةة عسةةكرةة تجةةاه
مديظةةة " لةةب" السةةؾرةة ،وبالت ةةاو مةةع روسةةيا واية ار  ،لط اصةرا وعة ل الجيةةب الكةةر
في مديظة "عفرةؽ" ،ومظع تؾس

إ ؾ الجظؾا ،عظد " لب" ،ومؽ ثؼ الب ةر الطتؾسة ،

وقد قامت ترايا ،الس ق الهجؾ ألإها

تريب ب ةا ا قؾا األك ار عم حدو أا()133و

:
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وفةةي  14اةةاإؾ ال ةةاإي /يظةةاير  2018تكؾإةةت ق ةؾات ار يةةة فةةي شةةطال س ةؾرةا،

مؽ 30الة

شةخص ،طؾجةب عةال ٍ مرةك ٍةي قضة بتشةكيمها( ،)134مةؽ جة التطراة

عمة حةةدو الطظظقةةة الطسةةيظر عميهةةا مةةؽ ق ة "قةؾات سةةؾرةا الديطقراطيةةة"()135و وقامةةت
ترايا ط ارضة أها ا مر ،وعدت حسب الطت د

اسؼ ال كؾمة التراية "ل ةب الظةار

مةةؽ جاإةةب الؾ يةةات الطت ةةدا حيةةال ترايةةا" ،اطةةا صةةر ال ةرئيس التراةةي "رجةةب طيةةب

ر ويةةا "و " ةةأ الؾ يةةات الطت ةةدا ،تقةةد الةةدعؼ لجةةيش رأةةابي عم ة ال ةةدو الترايةةة،

وترايا ستتخه ا ج ار ات الطظاسبة لطكاف ة أهه القؾات"()136و

وفةةي 20كةةاإؾ ال ةةاإي /يظةةاير  2018ومةةؽ ج ة مكاف ةةة إشةةظة ح ة ا"،"pkk

وعرقمة تؾس

في ال دو التراية -السةؾرةة ،وا ةا الكةر عةؽ يةرا الفةرات ،ومةؽ ثةؼ

مظةةع ييةةا قمةةيؼ اةةر فةةدرالي ،اإظمقةةت عطميةةة "يص ةؽ ال ةتةةؾ " التررايةةة الت ةةاو مةةع
فص ة ةةائ الط ارض ة ةةة الس ة ةةؾرةة ،ض ة ةةد مق ة ةةاتمي " ،"ypgوأ ة ةةدفت لمس ة ةةيظرا عمة ة ة مديظ ة ةةة
"عفرةؽ"( ،)137وب د ثالثة شهر مؽ الط ارل ،خ الجيش التراي ،لمطديظة الؾاق ة في

الشطال السؾر ()138و

س ت ترايا لتؾسيع إفؾذأا في الشطال السؾر  ،ولؼ تكت

السيظرا عمة مديظةة

"عفرةؽ" ،حيظطا كد الرئيس الترراي "ار ويةا " فةي  18ح ةة ار  /يؾإيةؾ  ،2018خةؾل
الق ةؾات الترايةةة لطديظةةة "مظةةبت" تظفيةةها تفةةار امرةكةةي -تراةةي تةةؼ تؾيي ة فةةي 4ح ة ة ار
 ،2018وتؾسةةيع الظفةةؾذ فةةي الشةةطال السةةؾر  ،وتظهيةةر الطظظقةةة ال دو يةةة مةةؽ مخةةاطر

مقاتمي" ،"ypgوأؾ ما ترا ت حؾل األأداف التراية()139و

مظةةه شةةهر تشةرةؽ األول /كتةةؾبر  ،2018تسةةارعت التظةةؾرات فةةي مظظقةةة "شةةرر

الف ةرات"؛ ذ ارتفةةع الت ةرل التراةةي عظةةدما تةةؼ قص ة
ال را" "كؾباإي" شرر الفرات ،د

قؾاعةةد " ،"ypgفةةي مديظةةة "عةةيؽ

كد الرئيس التراةيو "

ترايةا مهةد ا اإلرأةاا

ف ةةي مظظق ةةة ش ةةرر الفة ةرات ،ول ةةهلػ ب ةةد م ةةؽ التراية ة عميه ةةا"()140و وف ةةي ش ةةهر تشة ةرةؽ

ال ةةاإي /إ ةةؾفط ر  2018ص ةةدر ت ةةهي ار ةةأ تراي ةةا ،س ةةتقؾ بهج ةةؾ ب ةةرٍ عمة ة مق ةةاتمي
" "ypgشرر الفرات ذا لؼ تضطؽ الؾ يات الطت دا اإس ابهؼ ،وفةي الؾقةت إفسة  ،أةد
:
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ال ة ةرئيس التراةةةي "ار وية ةةا " :س ة ة ق الطقة ةةاتميؽ األك ة ة ار شة ةةرر الف ة ةرات"و وقامة ةةت تراية ةةا
قص

اماكؽ " "ypgفي تمػ الطظظقة()141و

ف ةةي  19ك ةةاإؾ األول /يس ةةط ر  ،2018عمظ ةةت ال كؾم ةةة ا مرةكي ةةة اإسة ة اا

جظؾ أةةا م ةةؽ ا ارض ةةي الس ةةؾرةة ،وس ةةيكؾ أظةةال تف ةةاأؼ م ةةع الظ ةةرف الترا ةةي لط ارب ةةة

ا رأةاا فةةي ا ارضةي التةةي سيظسة ب مظهةةا ا مرةكةا ()142و وتةةؼ صةدور القةرار ،ة ٍ
ةأمر

مةةؽ ال ةرئيس األمرةكة لةي " وإالةةد ت ارمةةب" ،س ة ب الجظةةؾ ا مرةكةةا مةةؽ سةةؾرةا ،والبةةالغ
عد أؼ  2000جظةد  ،ةد تةؼ ت قيةق الهةدف لبه ةطةة تظغةيؼ " اعةش"و اطةا اشةارت
ةةض الطصةةا ر يضةةا ةةأ القةرار صةةدر عقةةب مباح ةةات تطةةت بةةيؽ الةرئيس ا مرةكةةي

والة ةرئيس الترا ةةي()143و وق ةةد تة ة امؽ اإلع ةةال األمرةك ةةي م ةةع ت ةةهيرات الة ةرئيس الترا ةةي
" ر ويا " لألك ار القضا عميهؼ ،مظؾأا احتطاليةة أجةؾ تراةي جديةد ،ةد

طالةب

بت ةراج هؼ مةةؽ مظةةاطق عةةدا برزأةةا "شةةرر الف ةرات"()144و ومةةؽ وجهةةة إغةةر الباحةةف فةةذ

س ة ب الق ةؾات ا مرةكيةةة مةةؽ سةةؾرةا اةةا يهةةدف ل ة

ت سةةيؽ ال القةةة مةةع ترايةةا التةةي

سةةا ت س ة ب الةةدعؼ ا مرةكةةي ألك ة ار سةةؾرةا وس ة ي الؾ يةةات الطت ةةدا اس ةب ترايةةا،
سيطا د

يت مةةق ةةالطم

لمقيا

اتجهت األخيرا ،إلقامة عالقة ت او وتفاأطات مع روسيا واي ار  ،كيطا

السةةؾر و ومةةؽ ثةةؼ فةةذ س ة ب الق ةؾات ا مرةكيةةة فس ة الطجةةال لترايةةا

طميات عسكرةة ،في الشطال السؾر لمتقمي مؽ قؾا ا كة ار التةي تظامةت ومظةع

اقامة ايا مستق خاص بهؼو

تباح ةةف اة ة م ةةؽ الة ةرئيس الترا ةةي “ ر وي ةةا " ،والة ةرئيس ا مرةك ةةي "ت ارم ةةب" ،ف ةةي

كةةاإؾ ال ةةاإي  /يظةةاير  2019فةةي خظةةة إشةةا مظظقةةة عازلةةة ،خاليةةة مةةؽ اإلرأةةاا،
شةةطال سةةؾرةا ،الةةه يسةةيظر عمي ة األك ة ار  ،وقةةد صةةر وزةةةر الخارجيةةة التراةةي "مؾلةةؾ

جاوةش اويمؾ"و " أ ترايا ليست ضد وجؾ فكرا مظظقة آمظة في سؾرةا"()145و

ف ةةي ش ةةبا  /ف اري ةةر  2019عق ةةد م ةةؤتطر "مي ةةؾإخ لألم ةةؽ" ،وص ةةر وزة ةةر ال ةةدفاع

التراي "خمؾصي كار" قائالو "
ذقامة ايا ار

مؽ أداف التدخ التراي فةي سةؾرةا ،عةد السةطا

في الشطال السؾر  ،حت وا امة
:

األمةر الةدخؾل فةي حةرا ضةد
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مةةؽ يطةةاإع ذلةةػ"()146و وت ايةةد الخةةالف ا مرةكةةي -التراةةي خصةةؾص عطةةق الطظظقةةة
ال ازلة ،التي ت ل بيؽ مظاطق سيظرا اك ار سؾرةا عؽ حدو ترايا ،ذ يريةب الجاإةب

التراي

تكؾ الطظظقة اخ سؾرةا طق 30كؼ ،إلعاقة تشكي ايا ار

مطاث إلقميؼ ار ستا ال رار ،عم ال دو بيؽ ترايا وسؾرةا()147و

سؾر

وف ةةي 9تشة ةرةؽ األول /اكت ةةؾبر  ،2019عم ةةؽ الةةرئيس الترا ةةي " ر وي ةةا " ،ال ةةد

طمةةة عسةةكرةة اسةةؼ "إبةع السةةال " فةةي الشةةطال الشةرقي مةةؽ سةةؾرةا()148و والتةةي تهةةدف
ال ة

إشةةا الطظظقةةة المظةةة طةةق 30كةةؼ ،وا ةا جطيةةع الفصةةائ الكر يةةة مةةؽ ال ةةدو

التراية ةةة ،واإت ة ة اع سة ةةالحها ،و ف هة ةةا)149( 30و وإجة ةةؼ عة ةةؽ تمة ةةػ ال طمية ةةة تؾيية ةةع تراية ةةا

اتفةاقيتي لؽ مةع الؾ يةات الطت ةدا فةي  17تشةرةؽ األول /اكتةؾبر ،2019ومةع روسةيا فةةي
 22تشةة ةرةؽ األول /اكت ة ةةؾبر  ،2019تض ة ةةطظتا " فة ة ةع الفص ة ةةائ الكر ي ة ةةة ع ة ةةؽ ال ة ةةدو

التراي ةةة ،وإة ة ع س ةةم تها ،وتك ةةؾةؽ الطظظق ةةة المظ ةةة طق ةةدار30ك ةةؼ"()150و وااإ ةةت و ازرا

الدفاع التراية قد فا ت أإة و "لع يعج ىشعا داع ،السعتسخار حسمعة" نبعع الدع م" ،فعي

أنجدت أغخاضيا ،وساىست دذعكل كييعخ فعي
الذسال الذخقي لدػريا ،وأن الحسمة قج
ْ
تشطيععف السشصقععة مععغ ايرىععانييغ ،و ن تخكيععا ستػا ععل مكافحععة ايرىععا  ،ولععغ تقي عل
نتكػيغ كيان إرىاني عمى حجودىا الجشػبية"()151و

مةةؽ خةةالل أةةها الط ةةؾر يطكةةؽ مالحغةةة ،إ ة بةةد ا مةةؽ عةةا  2011وعم ة

اإةةد ع ال ةةؾرا السةةؾرةة ،عةةا الطتغيةةر الكةةر

ثةةر

ال ة الؾاجهةةة ،ات ديةةد مهةةؼ واساسةةي فةةي

تؾجهة ةةات السياسة ةةة الخارجية ةةة التراية ةةة تجة ةةاه سة ةةؾرةا ،ة ةةد از ية ةةا إفة ةةؾذ اك ة ة ار سة ةةؾرةا

الطت اوإيؽ مع ح ا" ،"pkkفي ع غياا الدولة السؾرةةو ولتغهةر الطخةاوف الترايةة
م ةةؽ مكاإي ةةة تأس ةةيس اي ةةا ا ةةر  ،وم ةةا يش ةةكم م ةةؽ تهدي ةةد واإ ك ةةاس وج ةةؾ

لمدول ةةة

الترايةةة ،اؾإهةةا ت ةةاإي مةةؽ الطشةةكمة الكر يةةة ،وليظةةتت عةةؽ ذلةةػ ر و ف ة ترايةةة فةةي
وقائي واسةتباقي لمقضةا
جاإ يها السياسي وال سكر حيال سؾرةا ،ات ير عؽ سمؾا
ٍ

عمة ة خظ ةةر كة ة ار س ةةؾرةا ،الطت ةةاوإيؽ م ةةع حة ة ا""pkkو وق ةةد ا ةةا القة ةرار ا مرةك ةةي
ا إسة ة اا م ةةؽ س ةةؾرةا ق ةةد فسة ة الطج ةةال ش ةةك "يي ةةر مباش ةةر" لم مطي ةةات ال س ةةكرةة
:
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الترايةةة الت ةي اإظمقةةت فةةي األشةةهر الالحقةةة ،فةةي شةةطال سةةؾرةاو والغةةرض ا مرةكةةي قةةد
يكةةؾ ت سةةيؽ ال القةةة مةةع ترايةةا ةةد سةةا ت س ة ب مؾاضةةيع عة ٍ
ةدا ،وأطهةةا الةةدعؼ
ا مرةكةةي لألك ة ار  ،ومةةؽ ثةةؼ الس ة ي األمرةكةةي لكسةةب ترايةةا ،سةةيطا ةةد

األخيرا ،لمتفاأؼ مع روسيا واي ار كيطا يت مق الطم

الخاتسة واالستشتاجات:

السؾر و

اتجهةةت

مةؽ خةةالل مةا تقةةد يطكةةؽ مالحغةة ةةأ ا كة ار الةةهيؽ يكؾإةةؾ عظصة ار مهطةةا مةةؽ

ال ظيةةة السةةكاإية والجغراكيةةة ألج ة ا مةةؽ ول الشةةرر األوس ة  ،فضةةال عةةؽ ول رخةةر ،
ةؾر ،وحراة ل
ةات عصةةيا ٍ ورفة ٍ
ةض
وإتيجةةة لإلج ةةاف الةةه ل ةةق بهةةؼ ،مطةةا ولةةد لةةديهؼ إفة ا
لمؾاقةةع فةةي الةةدول التةةي يعيشةةؾ فيهةةاو ومةةؽ أةةهه الةةدول التةةي يؾجةةد فيهةةا ا ك ة ار ترايةةا
الطسةةألة الكر يةة السةةؾرةة ااإةت أا ئةةة ولةؼ ت ةر مؾاجه ٍ
ةات عظيفةةة،
وسةؾرةاو وةالحة
وبقيت فةي اإلطةار السةمطي حتة إشةؾا ال ةؾرا السةؾرةة عةا 2011و فةي حةيؽ تقاسةي

تراي ةةا م ةةؽ القض ةةية الكر ي ةةة الط مظة ةة ،الت ةةي أ ةةد ت وح ةةدا ا ارض ةةي التراي ةةة ،ف ةةي عةة
ا متظةاع التراةي عةؽ ا عتةراف ةاألك ار وحقةؾقهؼ ،وأةؾ مةا إةتت حراةا لت تطةرٍ ار يةةة،
ومؾاجهة مسم ة بةيؽ الجةاإ ل
يؽ ،وإتيجةة لةهلػ ،اةا لتمةػ القضةية اإ كاسةات عمة اة
مؽ الداخ ل التراي وعم السياسة الخارجية لترايا حيال بمدا الجؾار ،و سيطا سؾرةاو
حة ة ا " ،"pkkوالؾجةةةؾ الك ةةر

فة ةةي س ةةؾرةا ل ة ة ث ةةر ا ية ةةر ،عمة ة حسةةةا ات

وق ة ة اررات وتؾجهة ةةات ،السياسة ةةة الخارجية ةةة التراية ةةة حية ةةال سة ةةؾرةا ،وأة ةةها مة ةةا ت ة ةةيؽ فة ةةي

ثطاإيظيات وتس يظيات القر ال شرةؽ ،حيظطا اا لمسؾرةيؽ ،يد في ثارا الطم
ضةةد ترايةةا ،ةةد

الكر

سةةاعدت "حة ا ال طةةال الكر سةةتاإي" ،الةةه أةةد وةهةةد مةةؽ ترايةةا

القةةؾمي ووحةةدا ارضةةيها ،وأةةؾ مةةا ج ة السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة ،تصةةظبغ صةةبغة
عظيفة تجاه سؾرةا ،لتص األمؾر ال حافة ال را ،حت تؼ ح الطسألة بتؾييع اتفار

" ضظة" عا 1998و

وعظ ةةدما اإ ةةدل ت ال ةةؾرا الس ةةؾرةة ع ةةا  2011ع ةةا الطتغي ةةر الك ةةر

ت رةػ السياسة الخارجية التراية تجاه سؾرةا ،د
:

استشةر

ق ةةؾا ،ف ةةي

ور اكة ار سةؾرةا ،و از
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إفةةؾذأؼ سةةيطا ح ة ا" ،"pydفةةي ع ة ت ةةاوإهؼ م ةع ح ة ا" ،"pkkاألمةةر الةةه ج مهةةؼ
يت كطؾ

طظاطق واس ة مؽ الشطال السؾر  ،فةي عة

س ؾا لتشكي

قميؼ فيدرالي اةر

فةؾل لمدولةة السةؾرةة ،ومةؽ ثةؼ

مسةتق  ،وأةؾ مةا ثةار مخةاوف ترايةا وقمقهةا ،سةيطا

ف ةةي مؾض ةةؾع األم ةةؽ الق ةةؾمي ووح ةةدا ا ارض ةةي التراي ةةة ،كؾإة ة س ةةيظ كس مباشةةرا عمة ة

الطسألة الكر ية في ترايةا ،وليج ة السياسةة الخارجيةة الترايةة حيةال سةؾرةا تتةرجؼ الة
ر و ف  ،سياسية وعسكرةة وقائية استبايية ،خصؾصا فةي الشةطال السةؾر  ،لمقضةا
عم أها التهديد ،وتقميص إفؾذ ا مؽ األك ار السؾرةيؽ وح ا ""pkkو

طمي ةةات عس ةةكرةة جدي ةةدا ف ةةي

تهي ةةأت الغ ةةروف اإلقميطي ةةة والدولي ةةة لتراي ةةا ،لمقي ةةا

الشةةطال السةةؾر  ،سةةيطا ةةد التفةةاأؼ والتظسةةيق التراةةي مةةع ية ار وروسةةيا ،واةةهلػ ةةد
س ة ب الق ةؾات األمرةكيةةة مةةؽ سةةؾرةا ،ق ةرار مرةكةةي يس ة

لمتقةةارا مةةع ترايةةاو وم ةؽ

الطتؾقع تس ترايا لط ةد مؽ التفاأطات اإلقميطية والدوليةة ،وذلةػ إلفسةا الطجةال
ةات جدي ٍ
لها ،لطكاف ةة حة ا " "pkkوالطجةاميع الكر يةة السةؾرةة ،ومةؽ ثةؼ تقةؾ طمي ٍ
ةدا
ف ةةي الش ةةطال الس ةةؾر  ،وذل ةةػ لطظ ةةع تظ ةةامي ق ةةؾا األكة ة ار  ،وال يمؾل ةةة و ق ةةامتهؼ اياإة ةا
مستقال عم حدو أا الجظؾبية طا يشك خظ ار عم

مظها القؾمي ووحدا راضيهاو

ووفقا لطا س ق عرض تؾص الب ف ل ا ستظتاجات التيةو

1و يشةةك التطةةر ال سةةكر الكةةر
لألمؽ القؾمي الترايو

فةةي ترايةةا ،سةةيطا مةةؽ حة ا ،pkkعظصةةر تهدية ٍةد

2و ثةةر الطتغيةةر الكةةر  ،ةةد زةةةا ا قؾت ة وعطميات ة  ،عم ة عالقةةات ترايةةا اإلقميطيةةة،
سيطا مع سؾرةا ،وأؾ مةا ج ة السياسةة الخارجيةة الترايةة تجةاه سةؾرةا تتجة إ ةؾ

التهديد والشدا ،في ثطاإيظيات وتس يظيات القةر الطاضةي عظةدما عطةت سةؾرةا أةها
3و

التطر و

ةةد اإظةةالر ال ةةؾرا السةةؾرةة عةةا  ،2011عةةا الطتغيةةر الكةةر

ليجةةد الطخةةاوف

الترايةةة ،وةؾج ة السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةاه سةةؾرةا ،إ ةةؾ األسةةمؾا السياسةةي

:
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الطتشةةد  ،والتهديةةد اسةةتخدا القةةؾا ف ميةةا ،ةةد
ت اوإهؼ مع ح ا""pkkو

تظةةام إفةةؾذ كة ار سةةؾرةا فةةي ع ة

4و ترجطةةت السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةاه سةةؾرةا ةةد عةةا  ،2011طجطؾعةةة ر و
ف

سياسية شديدا ،وعطميات عسكرةة في الداخ السؾر  ،ألج احتةؾا إفةؾذ اة

مؽ ك ار سؾرةا وح ا ،pkkومظ هؼ مؽ تكؾةؽ ايا ار
5و يالح ة

سؾر يهد تراياو

السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةاه سةةؾرةا ،تظظمةةق متةةأثرا مةةؽ الطخةةاوف

التراية مؽ القضية الكر ية ،وتتج إ ؾ التص يد والتشد السياسي واستخدا القؾا،
كمطةا تظةةام إفةةؾذ األكة ار السةةؾرةيؽ الطت ةاوإيؽ مةةع حة ا  ،""pkkو فةةي حالةةة عةةؼ

6و

الظغا السؾر ل ا  ""pkkكطا ف

سا قاو

إجةةا ترايةةا فةةي مكاف ةةة ا ة مةةؽ ح ة ا " ،"pkkوالطجةةاميع ال سةةكرةة الكر يةةة

السةةؾرةة ،ومظةةع زةةةا ا إفةةؾذأؼ وسةةيظرتهؼ ،ي تطةةد شةةك ا يةةر عم ة تفاأطةةات ترايةةا

اإلقميطية والدولية ،لتهيأ األجؾا لمقيا ط

:

تمػ ال طميات ال سكرةةو
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الكععخد والثععػرة الدععػرية  ،مجمععة سياسععات عخبيععة ،العععجد ،29السخكععد العخبععي
( )28عيععج الباسع سععيجاُ ،
لألدحاث ودراسة الدياسات ،الجوحة – قصخ ،تذخيغ الثاني ،2017 -ص.75
) ) 29ربيع دمذق ،2018 /8 /6 ،متاح عمى السػقع:

www.carnegie-mec.org

( )30جػاد ،السرجر الدانق ،ص ،ص.167،161

الكخديعة السدعمحة فعي ُتخكيعا ،1998 -1984
( )31خميل عمي معخاد ،السػاقعف ايقميسيعة معغ الحخكعة ُ
مجمة دراسات إقميسية ،العجد ،3مخكد الجراسات ايقميسية -جامعة السػ ل ،2005،ص ص-34
:35

http://dx.doi.org/10.33899/regs.2005.36056

( )32خاروداكي ،السرجر الدانق ،ص.212
()33عثسان ،السرجر الدانق ،ص.126

التخكيععة مععا دعععج الحعخ البععاردة ،اشخوحععة دكتععػراه" غيععخ
( )34حسيعج فععارس حدععغ ،الدياسععة الخارجيعة ُ
مشذػرة" كمية العمػم الدياسية -جامعة دغجاد ،2006،ص ص.224-223

التخكي ايقميسي ُلتخكيعا فعي مشصقعة الذعخ األوسع دععج الحعخ البعاردة،1 ،
( )35إيسان دني ،الجور ُ
مكتبة الػفاء القانػنية ،ايسكشجرية-مرخ ،2014 ،ص.141

( )36سععارة ععػنذ كاكععل ،األكعخاد والسشععاشق الستشععازع عمييععا نععيغ الفجرلععة والرعخاع ،رسععالة ماجدععتيخ "
غيخ مشذػرة"  ،كمية األدآ والعمػم -جامعة الذخ األوس  ،2011 ،ص ،ص .63،56

( )37رضععا ى ع ل ،الدععيف والي ع لُ :تخكيععا مععغ اتععاتػر الععى اربكععان

عخاع نععيغ السؤسدععة العد عكخية

وايس م الدياسي ،1 ،دار الذخو  ،القاىخة -مرخ ،1999،ص.239

( )38عسخ شييشار ،سياسات ُتخكيا في الذخ األوس نعيغ الكساليعة والعثسانيعة الجج عجة ،مجمعة أو ار
كاريشغي ،العجد ،2008 ،10ص.11

* يقع لػاء االسكشجرونة في الداوية الذسالية الذخقي بة لمبحخ األنيس الستػس  ،وكان في الساضعي فعي
أ بقرى شسال غخبي سعػريا ،وىعػ مترعل معغ الذعخ والجشعػ الذعخقي ،دسحعافطتي إدلعو وحمعو،
:
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ومععغ الجشععػ دسج شععة ال ذقيععة ،ومععغ الذععسال دسحافطععة غععازي عشتععا التخكيععة ،ومػقعععو اآلن فععي
عو فععي فتععخة
جشععػبي تخكيععا .ضععستو الجولععة التخكي عة عععام  ،1939دعععج أن "تشازلععت" فخندععا ليععا عشع ُ
عو محافطععة تخكيععة ،وأسععستو "محافطععة ىاتععاي" .و"لعػاء االسععكشجرونة" إقمععيع
احت ليععا لدععػريا ،وعجتع ُ

استخاتيجي محل نداع في ممكيتو نيغ سعػريا وتخكيعاف فييشسعا تععجه األولعى جعدءاً مشيعا وتصمعق عميعو
"دالمػاء الدػري الع ،″15فإن الثانية تخزععو واق،يعاً لدعيصختيا و دارتيعا مشعح بععام  ،1939حيبشسعا
ضعستو إلعى دولتيععا وأسعستو "واليعة ىتععاي" .أنطعخ :لعػاء اسععكشجرون..مشصقة تتشعازع ممكيتيعا سععػريا
وتخكيا ،نق ً عغ شبكة السعمػمات العالسية "األنتخنعت" ،تعاريا الشذعخ فعي السػقعع،2016/9/26 :
www.aljazeera.net
متاح عمى السػقع:

التخكيعة السعاىعجات واالتفاقيعات وأثخىعا
( )39زيشة خالج حديغ وعييخ ضيجان انخاهيع ،الدياسة السا،ية ُ
عمععى اينتععاج الدراعععي فععي الع ع اخ  ،مجمععة كميععة التخبيععة األساسععية ،السجمععج -23العععجد ،97كميععة
التخبية االساسية – الجامعة السدتشرخية ،2017 ،ص.617

التخكية  ،السرجر الدانق ،ص ص.235-232
( )40احسج نػري الش،يسي ،الع قات العخاقية – ُ
( )41محسػد ،السرجر الدانق ،ص.127
( )42جػاد ،السرجر الدانق ،ص.168

( )43سميسان ،السرجر الدانق ،ص ص .224-223
( )44محسػد ،السرجر الدانق ،ص.127

التخكية ،السرجر الدانق ،ص.232
( )45احسج نػري الش،يسي ،الع قات العخاقية – ُ
( )46محسػد ،السرجر الدانق ،ص.127
وتقمععج الخ،اسععة فععي تذععخيغ األول
* "تػركععت اوزال" :سياسععي تخكععي وىععػ الععخ،يذ الثععامغ لمجولععة التخكيععة ،ب
 1989حتععى ععػم وفاتععو فععي 17نيدععان  .1993وولععج "أوزال" عععام 1923فععي مج شععة "م شيععة" ،
و ار ميشجساً مغ جامعة اسصشيػل عام  ،1950واشتغل في محصعة لمصاقعة الكيخبا،يعة ،كسعا بتعػلى

درجة نا،و ر،يذ "ىيئة التخصي التخكيعة" ،وأيزعاً عسعل فعي "اليشعظ العجولي" .أنطعخ :تػركعػت أوزال،

نق ً عغ شبكة السعمػمات العالسية "األنتخنت" ،تاريا الشذخ في السػقع :متاح عمى السػقع:
www.marefa.org
( )47سميسان ،السرجر الدانق.225،
( )48جػاد ،السرجر الدانق ،ص.168

( )49حدغ ،السرجر الدانق ،ص.225

:
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التخكية ،السرجر الدانق ،ص.236
( )50الش،يسي ،الع قات العخاقية – ُ
الكخديععة فععي ُتخكيععا ،تخجسععة :هبععو فععال،1 ،مؤسدععة مػكخيععاني
( )51ىشععخي دععاركي وأخععخون ،القزععية ُ
لمبحػث والشذخ ،اربيل -الع اخ  ،2007،ص ص.104-103

* "تاندػ تذيمخ" :سياسعية تخكيعة ،وىعي أول ر،يدع بة لمعػزراء فعي تخكيعا .ولعجت فعي 1943 /5/ 24فعي
التخكية ،نالت الساجدعتيخ والعجكتػراه
إسصشيػل .وتخخجت مغ كمية االقتراد ،جامعة "نػغاز إيجي" ب
داالقتراد ،مغ الػاليات الستحجة ،ورجعت إلى تخكيعا لمعسعل أُسعتاذة .وتعع تخشعيحيا معغ قيعل حعد

"الصخيق البقػيع" لعزػية اليخلسان ،لتسثيل مج شة "إسصشيػل" في انتخادات  ،1991وتقمجت مشرو

الػزراء عام .1995انطخ :تاندػ تذيمخ ،نق ً عغ الجديخة نت:2014/9/4 ،
ر،يذ
ب
ُ
www.aljazeera.net
( )52ح نػر الج غُ ،تخكيا في الدمغ الستحػل قمق اليػية و خاع الخيارات ،1 ،ريعا العخيذ لمكتعو
والشذخ ،نيخوت-ليشان ،1997 ،ص.103

التخكية ،السرجر الدانق ،ص.238
( )53نق ً عغ :الش،يسي ،الع قات العخاقية – ُ
( )54جػاد ،السرجر الدانق ،ص.168

* "مدعععػد مسععاز" :سياسععي ولععج فععي  6تذععخيغ الثععاني  ،1947فععي إسععصشيػل .درس فععي كميععو العمععػم
الدياسععية قدععع ماليععة واالقترععاد جامعععة أنقععخة .وأكسععل دراسععتو العميععا ،فععي كميععة اقترععاد وعمععػم
سياسعععية "جامععععة كػلػنيعععا" فعععي ألسانيعععا .واشعععتغل فعععي وضعععا،ف ،فعععي قصاععععات الشدعععي التػ عععيل
الكيسيععععاء .عسععععل ر،ععععيذ وزراء دعععععج انتخادععععات .1995و ععععار ر،ععععيذ وزراء 3مععععخات فععععي 20

حديخان .1997أُنطخ :مدعػد مساز ،نق ً عغ السعخفة نت:
( )55نق ً عغ :ىشخي داركي وأخخون ،السرجر الدانق ،ص.104

www.marefa.org

( )56حدغ ،السرجر الدانق ،ص.226

* "سميسان ديسيخيل" سياسي تخكي شغل مشرو ر،يذ الػزراء 7مخات ،وأ بح بر،يداً لمجسيػريعة وبقعي
ر،يداً  7سشػات .وولج في عام  ،1924وأكسل دراستو الجام،ية في "الجامعة التقشيعة دإسعصشيػل"

فعععي.1949و شعععتغل ميشجسعععاً دعععإدارة الجراسعععات الكيخبا،يعععة ،وأ عععبح بر،يدعععاً "لعععجا،خة الدعععجود" ععععام
فعي انتخادعات

 ،1954واختيخ في تذخيغ األول  ،1965ليربح ر،يذ الػزراء .وفاز معخًة أُخعخ
تذععخيغ األول ،1969وأسععذ حكػمععة ثانيععة .واختيععخ ر،يدعاً لمجسيػريع بة فععي أيععار  .1993أُنطععخ:

سميسان ديسيخيل ،نق ً عغ الجديخة نت:2015/6/20 ،
( )57محسػد ،السرجر الدانق ،ص.128

:

www.aljazeera.net
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(ُ )58لقسان عسعخ محسعػد الش،يسعي ،وميثعا خيعخ د جمعػد ،ع قعات ُتخكيعا ايقميسيعة فعي عيعج حكػمعة
حععععد العجالععععة والتشسيععععة  ،1 ،2011 -2002دار أنععععغ األثيععععخ لمصباعععععة والشذععععخ ،السػ ععععل-
الع اخ  ،2012،ص ص.88-87

( )59جػاد ،السرجر الدانق ،ص.169

( )60السيجاوي ،السرجر الدانق ،ص.513

فعععي السعععػازيغ الجيػسعععتخاتيجية ،مجمعععة أفعععا

التخكعععي – الكعععخدي  :انقععع
( )61دكعععخ عععجقي ،الدععع م ُ
السدتقيل ،العجدج ،19مخكد ايمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية ،أنػضيي -ايمعارات العخبيعة
الستحجة ،تسػز -أ  -أ مػل ،2013-ص.18

( )62دني ،مرجر سيق ذكخه ،ص.142

( )63جعععػرج عععيخةُ ،تخكيعععا والسعارضعععة الدعععػرية سياسعععة البعععا السفتعععػح ،مجمعععة آراء حعععػل الخمعععي ،
العجد،105مخكد الخمي لألدحاث ،ججة -السسمكة العخبية الدعػدية،آذار ،2016-ص.76
( )64جػاد ،السرجر الدانق ،ص.231

( )65حسععدة مرععصفى السرععصفى ،تقخيععخ :السجععال العععام االفتخاضععي فععي الثععػرة الدععػرية الخرععا،ز –
االتجاىععات – اليععات

ععشع ال عخأي العععام ،السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات ،الجوحععة-

قصخ ،2015،ص.6

( )66أُسامة عيج الخحسغ ،دور إ خان في األزمة الدػرية ،1 ،األكعاديسيػن لمشذعخ والتػزيعع ،عسعان-
األردن ،2016 ،ص.3

وتخكيعععا وتحعععجيات الحاضعععخ ورىانعععات السدعععتقيل ،مرعععجر سعععيق ذكعععخه،
( )67مجسػععععة معععؤلفيغ ،الععععخ ُ
ص.621
( )68عيج الخحسغ ،السرجر الدانق ،ص ص .4-3

التخكيععة تجععاه القععػ العطسععى والععب د
( )69مػريععال مي ع اخ فايدععباخ وجسععال واكععيع ،الدياسععة الخارجيععة ُ
العخبيعععة مشعععح الععععام  ،1 ،2002شعععخكة السصيػععععات لمتػزيعععع والشذعععخ ،نيعععخوت-ليشعععان،2014،
ص.185

( )70مجسػعة مؤلفيغ ،مدرلة أكخاد سػريا ،السرجر الدانق ،ص ص.114-109
( )71سيجا ،السرجر الدانق ،ص ص.78-77
( )72محسػد ،السرجر الدانق ،ص.172

) )73سيجا ،السرجر الدانق ،ص –ص .81-79

:
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) )74ما ىػ "حد االتحعاد العجيسقخاشي" أنعخز التشطيسعات الكخديعة التعي تحاربيعا تخكيعا فعي عسميعة "نبعع
الد م"؟ نق ً عغ نػست العخبية:2019/ 10 /12 ،

www.arabicpost.net

( )75سيجا ،السرجر الدانق ،ص –ص .81-79

( )76زياد ػسف حسج ،األزمة الدػرية  2018-2011دراسة في مػاقف القػ السؤثخة فييا ،مجمة
اتجاىععات سياسععية ،العععجد ،6السخكععد الععجيسقخاشي العخبععي ،نعخليغ-السانيععا ،كععانػن االول – ،2018

ص.71

( )77مجسػعة مؤلفيغ ،مدرلة اكخاد سػريا ،السرجر الدانق ،ص ص.114-109

( )78جاكدػن د ل ،االكخاد الخادح األكيخ معغ الخبيعع العخبعي ،تخجسعة :حدعيغ داسعع ،نذعخة العع اخ فعي

مخاكععد األدحععاث العالسيععة ،العععجد ،5مخكععد الجراسععات االسععتخاتيجية – جامعععة كععخب ء 18،ا مععػل-

 ،2013ص.7

( )79مجسػععة األزمععات الجوليعة ،تقخيععخ الذعخ األوسع رقعع  :36أكعخاد سعػريا

عخاع داخعل

عخاع،

تخجسعععة :حدعععيغ داسعععع ،نذعععخة العععع اخ فعععي مخاكعععد األدحعععاث العالسيعععة ،الععععجد ،23مخكعععد الجراسعععات

االستخاتيجية – جامعة كخب ء 17 ،حديخان  ،2013ص ص .6-5

( )80وحعععجة تحميعععل الدياسعععات فعععي مخكعععد اسعععبارُ ،مدعععتقيل األكعععخاد فعععي العسميعععة الدياسعععية السػاقعععف
والتحععجيات والخيععارات ،مخكععد اسععبار لمجراسععات والبحععػث ،الخيععا  -السسمكععة العخبيععة الدعععػدية،
كانػن األول  ،2018ص ص.2-1

( )81محسػد ،السرجر الدانق ،ص.172
( )82وحععجة تحميععل الدياسععات فععي مخكععد اسععبار ،مدععتقيل االكعخاد فععي العسميععة الدياسععية مرععجر سععيق
ذكخه ،ص.2

( )83محسػد ،السرجر الدانق ،ص ص .174-173

( )84دا ار عيجد ،عغ السريخ الكخدي الدػري ،نق ً عغ :الحخة:2018 /11/19 ،
www.alhurra.com
( )85كخيدتػف رويتخ ،الدمصة الدػداء  :الجولة ايس مية واستخاتيجيػ ايرىا  ،تخجسة :ح سعامي
الحبال ،1 ،مشتج الع قات العخبية والجولية ،الجوحة-قصخ ،2016،ص.75

:
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( )86مخوة حامج اليجري ،حد العسال الكخدستاني الفاعل ال دولي في سعيا الرعخاع العجولي ،مجمعة

سياسععات عخبيععة ،العععجد،34السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات ،الجوحععة -قصععخ ،ا مععػل-

 ،2018ص ص.80-79

( )87وحجات حساية الذعو ،نق ً عغ السػسػعة الحخة:2019/1/10 ،
www.wikipedia.org
( )88وحجة تحميل الدياسات في مخكد اسبار ،السرجر الدانق ،ص.2

) )89محسػد ،السرجر الدانق ،ص.173

التخكيععة حيععال األزمععة الدععػرية ،مجمععة الجراسععات التاريخيععة
( )90عععارف ح خمععف الييععاتي ،الدياسععة ُ
والحزارية ،السجمج-5العجد،17كمية التخبية -جامعة تكخيت،حديخان ،2013-ص.156

( )91عساد ػسفُ ،تخكيا استخاتيجية شسػحة وسياسة مقيعجة ،1 ،مخكعد ايمعارات لمجراسعات والبحعػث
االستخاتيجية ،انػضيي-االمارات العخبية الستحجة ،2015،ص.81

التخكيععة والثععػرات العخبيععة السخج،يععات السخخجععات األدوار"،
( )92لقععخع نععغ عمععي" ،الدياسععة الخارجيععة ُ
عجيسقخشي العخبععي ،ن عخليغ– السانيععا ،نيدععان
ا
مجمععة العمععػم الدياسععية والقععانػن ،العععجد ،8السخكععد الع

 ،2018ص.91

( )93ػسف ،السرجر الدانق ،ص ،ص.81،83
وتخكيا ،السرجر الدانق ،،ص.615
( )94مجسػعة مؤلفيغ ،العخ ُ

التخكععععي تجععععاه السشصقعععة العخبيععععة،1 ،مخكعععد دراسععععات الذععععخ
( )95نػلشعععت اراس واخععععخون ،التحعععػل ُ
االوس ،عسان-االردن ،2012،ص.52

( )96اركععان ان عخاهيع عععجوان" ،أثععار وانعكاسععات الخبيععع العخبععي واألزمععة الدععػرية عمععى ُتخكيععا" ،مجمععة
السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية ،العجد ،47الجامعة السدتشرخية ،2014،ص.169

( )97ػسف ،السرجر الدانق ،ص.85

( )98عجوان ،السرجر الدانق ،ص.183
( )99حسج ،السرجر الدانق ،ص.71

( )100السيجاوي ،السرجر الدانق ،ص.517

( )101دذيخ عيعج الفتعاحُ ،تخكيعا الجج عجة تحعت سعيصخة اردوغعان ،مجمعة السجمعة ،الععجد ،1599الذعخكة
الدعػدية لألدحاث ،الخيا

 -السسمكة العخبية الدعػدية ،ا مػل ،2014-ص.35

( )102اليياتي ،السرجر الدانق ،ص ص.184-183

:
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( )103اليجري ،السرجر الدانق ،ص.79

ععالح الػاليععات الستحععجة ،تخجسععة :نرععخ ح عمععي،

( )104جععان ىععاليغ ،اسععتق ل كخدسععتان يرععو فععي

نذخة الع اخ في مخاكد األدحاث العالسية ،العجد ،5مخكد الجراسات االستخاتيجية -جامعة كعخب ء،

 18ا مػل ،2013-ص.20-19

( )105السيجاوي ،السرجر الدانق ،ص.517

( )106سػنيخ كاجانتي ،تخكيا والػرقة الكخدية ،تخجسة :مؤيج جبار ،نذخة العع اخ فعي مخاكعد األدحعاث فعي
مخاكععد األدحععاث العالسيععة ،العععجد ،4مخكععد الجراسععات االسععتخاتيجية -جامعععة كععخب ء 15،ا مععػل-

 ،2013ص.6

( )107اليجري ،السرجر الدانق ،ص ص.80-79

الكخديعة فعي ايقمعيع ،مجمعة السجمعة ،الععجد ،1610
وتخكيعا و ععػد القزعية ُ
( )108ح عيجالقادر ،إ خان ُ
الذخكة الدعػدية لألدحاث ،الخيا  -السسمكة العخبية الدعػدية ،2015،ص.28
( )109كاجانتي ،السرجر الدانق ،ص.6

( )110واكيع ،السرجر الدانق ،ص.195

( )111انتدام ح العامخي" ،البععج ايقميسعي فعي األزمعة الدعػرية" ،السجمعة الدياسعية والجوليعة ،الععجدان
 ،29-28كمية العمػم الدياسية -الجامعة السدتشرخية ،2015 ،ص.136

( )112ػسف ،السرجر الدانق ،ص.91

( )113احسج سميع اليخ ان" ،سػريا مخحمة ما دعج االسج وانعكاساتيا عمى دول الجػار الدعػري" ،مجمعة

آراء حععػل الخمععي  ،العععجد  ،98مخكععد الخمععي لألدحععاث ،جععجة-السسمكععة العخبيععة الدعععػدية ،آ -

 ،2015ص.36

التخكيعععة -اي خانيعععة دععععج ععععام  ،1 ،2011السخكعععد
( )114نقععع ً ععععغ :جاسعععع ح الععععداوي ،الع قعععات ُ
الععجيسقخاشي العخبععي لمجراسععات االسععتخاتيجية والدياسععية واالقترععادية ،ن عخليغ – السانيععا،2019 ،
ص.102

( )115جيععاد عععػدة عمععي وعيععج السععشعع عععجلي ،داعععر واألزمععة االسععتخاتيجية فععي اقمععيع الذععخ األدنععى،
السكتو العخبي لمسعارف ،القاىخة-مرخ ،2015،ص.115

( )116السيجاوي ،السرجر الدانق ،ص.519
( )117العامخي ،السرجر الدانق ،ص.138

( )118نق ً عغ :اليخ ان ،السرجر الدانق ،ص.36

:

287

( )119واكيع ،السرجر الدانق ،ص.185

()120عيج القادر ،السرجر الدانق ،ص.36

فيح سعاخغ ،مجمعة السدعتقيل العخبعي ،الععجد

( )121انصػان عيج السديحُ ،تخكيا واألكخاد وداعر فػ
 ،28مخكد ايمارات لمجراسات والبحػث االستخاتيجية ،أنػضيي -ايمارات العخبية الستحجة ،تذعخيغ
األول-تذخيغ الثاني -كانػن األول  ،2015ص.27

( )122نغ عمي ،السرجر الدانق ،ص ص.193-192

( )123مخكععد الجديععخة لمجراسععات ،تقخيععخ :األزمععة الدععػرية اتجاىععات التععجافعات االقميسيععة والجوليععة ،مخكععد
الجديخة لمجراسات ،الجوحة-قصخ ،كانػن الثاني ،2016-ص ص.5-4

التخكيععة فععي سععػريا ،مجمععة سياسععات عخبيععة،
( )124جععان مععاركػ ،السفاعيععل الجوليععة والجاخميععة لمدياسععة ُ
العععجد،17السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات ،الجوحععة-قصععخ ،تذععخيغ الثععاني،2015-
ص.95

( )125عيج العديد نغ عثسان نغ قخُ ،تخكيعا والخيعار الخميجعي ،مجمعة آراء حعػل الخمعي  ،الععجد،105
مخكد الخمي لألدحاث ،ججة -السسمكة العخبية الدعػدية،آذار ،2016-ص.7
( )126دني ،السرجر الدانق ،ص.153

( )127محسػد ،السرجر الدانق ،ص.176

( )128العداوي ،السرجر الدانق ،ص.106

( )129ج ع ل مععخزو  ،دور االش عخاف ايقميسيععة والجوليععة فععي األزمععة الدععػرية ،رسععالة ماجدععتيخ " غيععخ
مشذععػرة" ،كميععة الحقععػ والعمععػم الدياسععية ،جامعععة العخبععي نععغ مييععجيق ام اليعػاقيق،2018 ،

ص.20

التخكيعععة الثالثعععة
( )130شعععفان ح ،العسميعععة العدعععكخية ُ
:2018 /12/15

عععخاع الغعععاز والػجعععػد ،نقععع ً ععععغ مػقعععع روداو،
www.rudaw.net

( )131مخكد الخمي العخبي لمجراسات اي خانيعة ،التقخيعخ االسعتخاتيجي نرعف الدعشػي األول كعانػن االول
 ،1 ،2018مخكععد الخمععي العخبععي لمجراسععات اي خانيععة ،الخيععا
كانػن االول ،2018-ص.151

 -السسمكععة العخبيععة الدعععػدية،

( )132نق ً عغ :مخزو  ،مرجر سيق ذكخه ،ص.21

:
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التخكي فعي سعػريا :المجعػء لمقعػة العدعكخية فعي الع قعات الجوليعة،
( )133فخيجة حسػم ،التجخل العدكخي ُ
مجمة اتجاىعات سياسعية،العجد ،3السخكعد العجيسقخاشي العخبعي ،نعخليغ -السانيعا،آذار ،2018-ص
ص.4،8

عمععى السسعخات ومقععج دا،عع فععي

وتخكيعا تعيعج التفعاو
) )134ح زاىعج جعػل ،لعػزان تشتيعي عععام ُ 2023
مجمععذ األمععغ ،مجمععة آراء حععػل الخمععي  ،العععجد ،127مخكععد الخمععي لألدحععاث ،جععجة -السسمكععة
العخبية الدعػدية ،كانػن الثاني ،2018-ص.70

) )135تخكيا :تجريو أمخيكا لػحجات حسايعة الذععو الكخديعة غيعخ مقيعػل ،نقع ً ععغ مػقعع  DWالعخبعي،
www.dw.com/ar
:2018/1/14
( )136نق ً عغ :جػل ،مرجر سيق ذكخه ،ص.70
( )137السعيج الجولي لمجراسات اي خانية ،تقخيخ الحالة اي خانية في اخ خ ،2018-السعيج الجولي لمجراسات
اي خانية ،الخيا

 -السسمكة العخبية الدعػدية،في اخ خ ،2018-ص.34

اي خانية ،الخيا

 -السسمكة العخبية الدعػدية،انخيل ،2018-ص.36

اي خانية ،الخيا

 -السسمكة العخبية الدعػدية ،ػنيػ  ،2018-ص ص .41-40

( )138السعيج الجولي لمجراسات اي خانية ،تقخيخ الحالة اي خانية انخيعل  ،2018السعيعج العجولي لمجراسعات
( )139السعيج الجولي لمجراسات اي خانية ،تقخيخ الحالعة اي خانيعة ػنيعػ ،2018السعيعج العجولي لمجراسعات
( )140نق ع ً عععغُ :تخكيععا تذععتت تخكيععد االك عخاد عمععى داعععر داسععتيجاف عععيغ العععخ  ،نق ع ً عععغ مػقععع
www.alarab.uk
العخ :2018/10/29،
دعالتحخ عقعو تيج عجات اردوغعان ،نقع ً ععغ مػقعع سعكاي
( )141نق ً عغُ :تخكيا واالكعخاد عجور اوامعخ
ُ
www.skynewsarabia.com
نيػز عخبية:2018/11/1 ،
( )142ح زاىج جػل" ،روسيا في الذخ ال تشعافذ امخيكعا نعل أداة امخيكيعة لتحقيعق اىعجاف واشعشصغ"،

مجمة آراء حػل الخمي  ،العجد ،134مخكد الخمي لألدحعاث ،جعجة – السسمكعة العخبيعة الدععػدية،

شبا  ،2019-ص.95

( )143جػزيععف ن عخاودي ،سععحو تخامععو لمق عػات مععغ سععػريا ثيععخ ضععيق الحععدبيغ فععي واشععشصغ ،مجمععة "
السجمة" ،العجد ،1728الذخكة الدعػدية لألدحاث ،الخيا

الثاني ،2018ص.22

:

 -السسمكعة العخبيعة الدععػدية ،كعانػن
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( )144ىل ُيعيج سحو واششصغ قػاتيا مغ سػريا االكخاد الى حزغ دمذق؟ ،نق ً عغ مػقع ا خام نيػز،
www.eramnews.com
 ،2018 /12/ 20متاح عمى السػقع:
عحيفة الععخ اليػميعة ،أنقعخة تتخاجعع أمعام تيج عجات تخامعو،

عحيفة الععخ اليػميعة،

( )145نق ً عغ:
الدععشة  -41العععجد ،11229لشععجن -السسمكععة الستحععجة ،الث ثععاء/15 -كععانػن الثععاني،2019/
ص.1

( )146نق ً عغ :ح زاىج جػل ،خصرت ُتخكيا دالسخاىشة عمى الخبيع العخبي وأ عجت ثعػرات غيعخ مػجعػدة،
مجمععععة آراء حععععػل الخمععععي  ،العععععجد ،136مخكعععععد الخمععععي لألدحععععاث ،جععععجة –السسمكععععة العخبيعععععة
الدعػدية،نيدان ،2019-ص.96

( )147السعيج الجولي لمجراسات اي خانية ،تقخيخ الحالعة اي خانيعة ا معػل ،2019السعيعج العجولي لمجراسعات
اي خانية ،الخيا

-السسمكة العخبية الدعػدية،ا مػل ،2019-ص.36

التخكيعععة فعععي سعععػريا ػمعععاً نيعععػم ،نقععع ً ععععغ مػقعععع الجديعععخة نعععت،
( )148تصعععػرات عسميعععة نبعععع الدععع م ُ
www.aljazeera.net
:2019/10/17
التخكي عمعى سعػريا االىعجاف والتعجاييات عمعى السشصقعة والذعخ االوسع ،
( )149ح الخميدان ،العجوان ُ
مجمععة آراء حععػل الخمععي  ،مخكععد الخمععي لألدحععاث ،جععجة-السسمك عة العخبيععة الدعععػدية ،تذععخيغ
الثاني ،2019-ص.16

( )150نق ً عغ :تقخيخ وحجة الخ ج والتحميل في مخكد الفكخ االستخاتيجي لمجراسات ،عسمية نبعع الدع م
نعيغ القعػة والجنمػماسعية ،مخكعد الفكعخ االسعتخاتيجي لمجراسعات ،اسعصشيػلُ-تخكيعا ،تذعخيغ األول-
 ،2019ص.1

السذعتخكة معع روسعيا ،نقع ً ععغ مػقعع
( )151نق ً عغُ :تخكيعا تعمعغ وقعف نبعع الدع م وتيعجأ ايجعخاءات ُ
www.aawsat.com
جخيجة الذخ األوس االلكتخونية:2019/10/24 ،

:
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