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 مختمفةة، وبأشكال تؤثر التي خارجية،وال داخميةال مؽ الطتغيرات مجطؾعةتؾجد 
سةةؾرةا وترايةةا مل ةةا   فةةي  الكةةر  الخارجيةةةو وة ةةد الؾجةةؾ   الةةدول سياسةةاتتشةةكلي ل  فةةي

 الخارجيةةةة السياسةةةة وتؾجهةةةات وقةةةرارات حسةةةا ات عمةةة  رواضةةة ا  لةةةهلػ، وأةةةؾ مةةةا  ثةةة
 ثطاإيظيةةةةةات وعظةةةةةدما إ ةةةةةؾ   لةةةةة  .2011حيةةةةةال سةةةةةؾرةا  سةةةةةيطا   ةةةةةد ال ةةةةةا   الترايةةةةةة،

" pkk" "حةة ا ال طةةال الكر سةةتاإي" ال شةةرةؽ، حةةيؽ سةةاعدت سةةؾرةا القةةر   وتسةة يظيات
    الخارجيةة التررايةة،  لة   السياسة ألمظها القؾمي،  فع ذلػاله  ت ده ترايا تهديدا  

 تسؾةة تؼ حت  ال را، حافة ال  ا مؾر لتص  سؾرةا، تجاه عظيفة  صبغة تصظبلغ
 ، إالحة  عةؾ ا الطتغيةر2011بةد  ال ةؾرا السةؾرةة عةا الطسألة في التس يظياتو ومةع 

إفةؾذ  ت ةاعؼ      ةد حيةال سةؾرةا، التررايةة الخارجيةة السياسةة  ثارا في وبقؾٍا، الكر  
مةةا  وأةةؾ مسةةتق ، درالييةةف كيةةا  إلقامةةة ، وسةة يهؼ"pkk"وحةة ا  سةةؾرةا كةةرا   كةة  مةةؽ

عمةةةةة  الصةةةةة يديؽ السياسةةةةةي  ف ةةةةة ٍ  ر و لةةةةة تترجطةةةةة التةةةةةي ،الترايةةةةةة التخؾفةةةةةات ثةةةةةار 
 التهديدو أها تؾا ح  ،سؾرةا شطال في  سيطا ،وال سكر  
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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. 
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 :السقجمة
 ،فةي التةأثير  أشةكال مختمفةة  ورا   خارجيةةوال داخميةةال تغيةراتالطمةؽ  جطمةةتم ب 

 ذ  ؛الةةب ض   ضةةهاتجةاه مةةدول الخارجيةةة ل سياسةاتال صةةؾ مباشةرا وييةةر مباشةرا، فةةي 
دوليةة، القميطيةة و اإلط ميةة و الطتغيةرات ال مةؽ ة الخارجيةة،  طجطؾعةةياسقرارات الس تتأثر

والتةةةي قةةةد تكةةةؾ  الةةةدول متشةةةاراة فيهةةةا م ةةة  وجةةةؾ  مجطؾعةةةة قؾميةةةة مظتشةةةرا بةةةيؽ  ول 
و وةشةك  الؾجةؾ  الكرةر   الةب ض تجةاه   ضةهاسياسات أةهه الةدول متجاورا،  طا يؤثرر 

لطةد   ا  واضة  م ةا    متجةاورٍا أةي ترايةا وايةرا  وال ةرار وسةؾرةا  ولٍ  ارب ةةل ؾزع في تالط
فةةي تؾجهةةات وسياسةةات اةة   ولةةة تجةةاه األخةةر و  تةةأثير الطرتغيةةرات الداخميةةة واإلقميطيةةة،

تؾجية  سياسةة ترايةا  لدراسةة تراة  عمة وقدر ت مق الطؾضةؾع بترايةا وسةؾرةا فةذ  أةهه ا
الداخميل الترراةي،  الغرفعم   الكر   إتيجة  إ كاسات الطتغير سؾرةاالخارجية تجاه 

الةةه  يقةةؾ ه "حةة ا  تطةةر  الطسةةم "الترايةةا مةةؽ الط ضةةمة الكر يةةة،  سةةيطا "  ومةةا ت اإيةة
ال  ول الجةؾار في السياسة التراية  قميطيةا،  حية روأؾ ما  ث ،"pkk"ال طال الكر ستاإي"

وبالت ديةةةةةد سةةةةةؾرةا، التةةةةةي ل  ةةةةةت  ورا  ا يةةةةةرا  فةةةةةي الطتغيةةةةةر الكرةةةةةر   خةةةةةالل ثطاإيظيةةةةةات 
 ،2011وتس يظيات القر  ال شرةؽ، فضال  عؽ م ظة ال ؾرا السةؾرةة التةي بةد ت عةا  

 و ثرت في تؾجهات سياسة ترايا الخارجية حيال سؾرةاو
 :البحث   أىسية
، فةي التةأثير عمة  أطيةة ا يةراالكرر يةة     والطسةألة إغرا   حةتالل الؾجةؾ  الكةر  ، 

سةةيطا فةةي مظظقةةةة الشةةرر ا وسةةة ؛  ، وعالقاتهةةا الطتبا لةةةة، وسياسةةةتها تؾجهةةات الةةدول
فةةي ترايةةا وسةةؾرةا،   الطتغيةةر الكةةر   يراةة  عمةةلةةهلػ تظبةةع  أطيةةة الطؾضةةؾع مةةؽ اؾإةة  

 اه سةةؾرةا   ةةد عةةا ، فةةي تؾجهةةات السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةا  ا يةةر  ا  والةةه  ل ةةب  ور 
 و2011

 اشكالية البحث:
تتةةةأثر  اسةةةة الخارجيةةةة الترايةةةة تجةةةاه سةةةؾرةاالب ةةةف، فةةةي    السيشةةةكالية   تتط ةةةؾر 

الكةةر   الةةه  يةةؤثر عمةة  مسةةارات تمةةػ السياسةةةو وعميةة   رالطتغيةة عةةدا  برزأةةاطتغيةةرات  
يطكةةؽر صةةياية السةةؤال الب  ةةي ا تةةيو ايةةا  ثةةر وةةةؤثر الطتغيةةر الكرةةر  ، سةةؾا    اخةة  
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في سةؾرةا، عمة  ط ي ةة ومسةارات سياسةة ترايةا الخارجيةة  وبالت ديدتررايا  و خارجها، 
  ألمؽ القؾمي لترايا؟والتي تظ  ق مؽ أؾاجس ا ، 2011سؾرةا،  سيطا   د عا    زا 

 األتيةو الفرعية ا سئمة الب  يةتظبع  الب  ي الرئيسل  ومؽ السؤال
 وسؾرةا؟ تررايا  مؽ في ار ماأي القؾمية الكر ية؟ وايا أي عروفهؼ  -
الخارجيةة حيةال سةؾرةا  تراي ا سياسةترايا عم  تأثير اكرا  ل التظؾر التارةخي ؾما أ -

 ؟2010لغاية عا 
ايا  ثر اكرا  ترايا وسؾرةا عمة  السياسةة الخارجيةة الترايةة حيةال سةؾرةا   ةد عةا   -

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

تظظمةةق الفرضةةية ال مطيةةة مةةؽ التةةيو " امطةةا  رتفةةع مؤشةةر الطتغيةةر الكةةر  ، فةةي 
ترايا وسؾرةا، امطا اإ كس ذلػ سةمبا ، عمة  السةمؾل السياسةي  ؽال القة الطتبا لة ما بي

 الظرفيؽ، وال كس ص ي "و  ؽوال سكر  ما بي
 :البحث ةيمشيج

مةةةؽ  جةةة   ثبةةةات صةةة ة فرضةةةية الب ةةةف، واإلجا ةةةة عمةةة  اإلشةةةكالية الب  يةةةة، تةةةؼ 
اعتطةةا  الطةةظهت التةةارةخي، والطةةظهت الؾصةةفي،  اإلضةةافة  لةة  ا سةةت اإة  طةةظهت الت ميةة  

 طيوالظغ
 البحث: هيكمية

  إظالقةةا  مةةؽ فرضةةية الب ةةف والطظةةاأت الطت ظةةاا مةةؽ ق ةة  الباحةةف، قسةةؼ الب ةةف الةة 
واةةةا تيو  ثالثةةةة م ةةةاور،  اإلضةةةافة  لةةة  مقدمةةةة وخاتطةةةة احتةةةؾت  أةةةؼ ا سةةةتظتاجات،

 رالط ةةةؾر األول   ظةةةؾا و إ ةةةها ت رةكيةةةةة عةةةؽ ا كةةةرا و والط ةةةةؾر ال ةةةاإي تظةةةاولو التظةةةةؾ 
التةةةةةارةخي لتةةةةةأثير اكةةةةةرا  ترايةةةةةا فةةةةةي السياسةةةةةة الخارجيةةةةةة الترايةةةةةة حيةةةةةال سةةةةةؾرةا لغايةةةةةة 

و والط ةةؾر ال الةةف  رسو تةةأثير اكةةرا  ترايةةا وسةةؾرةا فةةي السياسةةة الخارجيةةة 2010عةةا 
 و  2011التراية حيال سؾرةا   د عا  
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كيةة عةؽ يرا  أها الط ؾر عم  ال ديهيات األساسةية، التةي يتصةدرأا مقدمةة ت رة
األكةةةرا ، يميهةةةا تظةةةاول الؾضةةةع الكرةةةر   فةةةي اةةة  مةةةؽ تررايةةةا وسةةةؾرةا، وذلةةةػ مةةةؽ الظاحيةةةة 

يةةةةال  الةةةةدولتيؽ ومؾقةةةة  الطكاإيةةةةة والسةةةةكاإية، وإؾعيةةةةة الت امةةةة  مةةةةع األكةةةةرا ،  الطسةةةةألةحل
 الكرر يةو ولهلػ يظقسؼ أها الط ؾر ال  ج ئيؽ واا تيو

 أواًل: القػمية الكخدية:

الشةرر األوسة ،   ةدأؼ  مظظقةة فةي هطةةطالي د األكةرا ، مةؽ الطكؾإةات السةكاإية 
و وةظتشرو  شرر ترايا، وشطال ال رار، وشطال (1)ج  ا  مؽ تكؾةؽ الطظظقة وجغرافيتها

 مةةؽو  ذربيجةةا  وارميظيةةا وروسةةياو  قةةاليؼيةةرا  يةةرا ، وشةةطال شةةرر سةةؾرةا، فضةةال  عةةؽ 
ت مظظقةةة وقةةد شةةهد و(2) ولةةة   ال ةةالؼ   يطمكةةؾ ا كةةرا  اك ةةر مجطؾعةةة  ثظيةةة فةةي ة ةةد و 

 لةةة    فضةةةت عقةةةب ال ةةةرا ال الطيةةةة األولةةة ، ا يةةةرا وتظةةةؾراتٍ  ا   حةةةداث الشةةةرر ا وسةةة 
حرمةةةت  اياإةةةات، أليمةةةب الشةةة ؾا والقؾميةةةات كيةةة ، أةةةهه التكؾةظةةةات الجديةةةدا ، تكةةةؾةؽ

 تغافةة ا كةةرا  حقةةؾقهؼ ا ساسةةية، ومةةؽ ثةةؼ تؾزعةةؾا عمةة  أةةهه الكياإةةات، والةةب ض مظهةةا 
ظةةةدمجؾا يكطةةةا    ا كةةةرا  لةةةؼ  و(3)   قةةةؾقهؼ، وعةةةاممتهؼ اةةةدخال  اإلقةةةرار إفةةةتاألكةةةرا ، و 

ر ية،  مطظالبة   قؾقهؼ،  اعتبار    أهه ا إغطةة "احتمةت لفيها، واا  أرظال حراات ار
  راات وتطةر ات  لكر ية، وأؾ الس ب لقيا  ا كرا  فكار القؾمية ا إاأضتوطظهؼ"، و 

 و(4)تؾاجدأؼوثؾرات في بمدا  
 :تخكياثانيًا: وضع األكخاد في 

مةؽ   عغةؼفي الجطهؾرةة التراية،  أعدا   ت د الكر ية القؾمية ال اإية   د التراية
والقسةةةؼ ا ك ةةةر مةةةؽ ار سةةةتا ، واقةةةع فةةةي ا راضةةةي  ،(5) ةةةاقي ال مةةةدا  التةةةي فيهةةةا  كةةةرا 

" مميةةةؾ  فةةةي ترايةةةا، 15عةةةد  ا كةةةرا  " ةقةةةدر، و (6)2كةةةؼ 194قةةةدر بةةةةة الترايةةةة، والةةةه  ي
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مةةؽ مجطةةؾع عةةد  األكةةرا  فةةي  (%56)و ،مةةؽ مجطةةؾع سةةكا  ترايةةا (%20)وةشةةكمؾ  
ةةفةةي و يةةات جظةةؾا شةةرر تررايةةا ةقيطةةؾ  و و (7)ال ةةالؼ د  عةةدا مظهةةاو  يةةار ، وذلةةػ فةةي مر

 و(8)تميسرسيؼ، وبل  كر، وأكار ، و ل 

صةةةةاإع السياسةةةةة التراةةةةي، عمةةةة   فكةةةةر احتمةةةةت الطسةةةةألة الكر يةةةةة  قسةةةةطا  ا يةةةةرا مةةةةؽ
، 1923ال دي ةةةة عةةةا   ترايةةةا تأسةةةيسفطظةةةه  ؛(9)الطسةةةتؾ  السياسةةةي الةةةداخمي والخةةةارجي

ةد  ا عتةةراف    لصةةؾ  ، وأةةؾ  سةاس الظةة اع، فةةي الةبال  األكةةرا  قةؾر اعتطةدت سياسةةة ع 
 ترايةا  حجةا ل وتةرتب  الطسةألة الكرر يةة فةي  الترايةة وجغرافيتهةا وعةد  تج ئتهةاواألراضي 

ط ةةد  الةةه  تطسةةػ تررايةةا،  ال  ثةةرو  و(10)حقةةؾر ا كةةرا  السياسةةية وال قاكيةةة والقؾميةةة مةةظ 
اطةةال اتةةاتؾرل" الةةه  يقةةؾ  عمةة  وحةةدا تررايةةا السياسةةية   مصةةظفث تةة ر الةة عيؼ الترراةةي "

ظةةةهر عةةةا    قةةةا  ا كةةةرا   1925وال قاكيةةةة، وحرمةةةا  ا كةةةرا  مةةةؽ حقةةةؾقهؼ، وإرالحةةة  اإةةة ر مر
ةمظات الترراليةة، ولةؼ ع ت  ال ديد مؽ ال راات، لكظهةا ااإةت عةاج ا عةؽ مؾاجهةة السر سةتظل

قةةةةؾر األكةةةةرا   خةةةةه حر
 مظاأضةةةةةمختمفةةةةة و  يةةةةؾلمذات  ا كةةةةرا  حراةةةةاتٍ  شةةةةك وقةةةةد  و(11)
ؾل عمة  ا سةتقالل عةؽ ترايةا،  صةالأةؾ و تقرةبةا  واحد أدفها  اا و  لم كؾمات التراية

اختصةةةةةارا بةةةةةةة  الط ةةةةةروفو خظرأةةةةةا "حةةةةة ا ال طةةةةةال الكر سةةةةةتاإي"  و أةةةةةؼ أةةةةةهه ال راةةةةةات
"pkk"(12)عمؽ عؽ عطم ر   ب عامة  "ع دهللا  وجال "، و  1979أها ال  ا عا   و تأسس

 وت ظ  ال ة ار و (13)ست دا ات قؾات  وا تهيئة  تؼ، ضد ترايا   د    1984عا   الطسم 
و وأةةةةؾ تظغةةةةيؼ قةةةةؾمي (14)لتكةةةةؾةؽ " ولةةةةة ار سةةةةتا  الك ةةةةر " ةهةةةةدفو  ،ماراسةةةةيا   اتجاأةةةةا
ةةمؾل ال سةةكر   ،وعرقةي و وااإةةت (15)أةةداف التررايةةة الطدإيةةة وال سةةكرةةا  ضةةد اتخةةه السر
  مسةت   لةهلػ؛  صةمةطر او و (16)وعطمياترة ا لم ة ا مؾاجهتهفي  البظش اعتطدتقد  تررايا
 سة ب  ،الجظؾبية الشةريية مةؽ ا إاضةؾل األقاليؼ، في مستطرا إ دا  ا مؽ، حالةا حالة
 و(17)الطسم ة الكرر ية راات ال

 في سػريا: ادكخ األ وضع ثالثًا: 
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 عةد أؼ قةدروة .(18)الكر يةة الشةرر األوسة  اعةات صغر جط ، كرا  سؾرةا يؤل 
والطظةةةاطق الكرر يةةةة السةةةؾرةة تقةةةع فةةةي شةةةطال  وشةةةطال الشةةةرر،  و(19)إسةةةطةمميؾإةةةا حةةةؾالي 

 ، والطظةةةاطق التةةةي يتؾاجةةةد بهةةةا ا كةةةرا 2كةةةؼ183300وت مةةةغ مسةةةاحة ار سةةةتا  سةةةؾرةا بةةةةة 
وشةةةطال مديظةةةة  ،ومظظقةةةة الج ةةةةرا ،األكةةةرا   متباعةةةدا عةةةؽ   ضةةةها، وبالت ديةةةد فةةةي ج ةةة

و مشةةةةةةةق، والقامشةةةةةةةةمي، وجةةةةةةةرابمس، وعفةةةةةةةةرةؽ  ، وعةةةةةةةيؽ ال ةةةةةةةةرا "كؾبةةةةةةةاإي"،(20)حمةةةةةةةب
 و(21)وال سكة

  ةد  ،السةؾرةة الطشكمة الكر يةة تألفت تررايافي  الكرر يةالطسألة  وإتيجة لتداعيات
، (22)طجابهة ال راةات الكرر يةة فةي تررايةالإتيجة  ،أجرات ار ية ال  سؾرةا حصمت   

    ضةالكرر يةة فةي سةؾرةا  طشكمةعد  الجطاعة الكر ية السؾرةة اتسطت القمة وبس ب 
،  لةةة  جاإةةةب الظةةةا ع القةةةؾمي،  ذ يسةةةتظد الطرؾقةةة  الرسةةةطي السةةةؾر ، عمةةة     ال ةةةرال

عمةة  ا كةةرا  الت  يةةر عةةؽ  حغةةروبهةةها  و(23)القؾميةةة السةةؾرةة، أةةي الؾحيةةدا فةةي الةةبال 
في  تسمؼ  ذ    الدولة السؾرةة   و(24)أؾةتهؼ القؾمية، ولؼ يتؼ ذارأرؼ في قؾاإيؽ الدولة

 ت ت ةةةرأؼفةةةي الةةةبال ، بةةة   حقيقيةةةة عمةةة   إهةةةؼ جطاعةةةة قؾميةةةة الرسةةةطي  ةةةاألكرا ، حةةةدي ها
وجةةؾ  مسةةألة ار يةةة فةةي الةةبال ؛ واصةةب ت مشةةكمة    مرهةةاجرةؽ مةةؽ تررايةةا، وبهةةها   تةةر 

ثقاكيةة ولغؾةةة،  أليةالل لألكرا  السؾرةيؽ والخضةؾع شقا   الطؾاطظة والتهطيش السياسي 
 و(25)عميها ال كؾمات السؾرةة سارتوفق السياسة التي 

أرسسةةةةةةت فةةةةةةي تو  (*)ؾ "يةةةةةةحراةةةةةةة "خؾب اسةةةةةةؼ ال راةةةةةةات الكرر يةةةةةةة السةةةةةةؾرةة  بةةةةةد ت
 و(26)ات القر  ال شرةؽ، وم مت ال داية ل مؾرا الؾعي القؾمي الكرر   السؾر  يعشرةظ

فةةةةةةي سةةةةةةؾرةا أةةةةةةؾ ال ةةةةةة ا "الةةةةةةديطقراطي الكةةةةةةر    مةةةةةةؽ  قةةةةةةد  األحةةةةةة اا الكرر يةةةةةةة
الةةه  جةةها شةةباا ا كةةرا  لصةةفؾف ،  ضةةافة  ل ةة ا "ا ت ةةا  الةةديطرقراطي"  (*)السةةؾر "

"pyd" و(27)اك ر  امتالك  قاعدا ش  ية تظسيق"، اله  يؾص   كؾإ  ذات 

اقتصةةا ية  ا كةرا  فةي سةؾرةا، مةةؽ تخمة  بظةؾا ٍ ال كةؾمي لطظةةاطق  لمغة ؽإتيجةة   
الؾاقةع الصة ي وا جتطةاعي؛ فقةد ع ةر ا كةرا  عةؽ رفضةهؼ  تةر   فضةال  عةؽومدإية، 
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ؼ،  لتمةةػ األوضةةاع عةةؽ طرةةةق عةةد  مةةؽ ا عتصةةامات والطغةةاأرات، لمطظالبةةة   قةةؾقهر
طة مجطؾعةةةة مةةةؽ االتةةةي اإظمقةةةت بؾسةةة (28)2000م ةةة  اعتصةةةامات ربيةةةع  مشةةةق عةةةا  

الطر قفةةةيؽ فةةةي  مشةةةق ومةةةظهؼ ا كةةةرا ، واةةةا  طمةةة هؼ الشةةة  ي ت قيةةةق  صةةةال  سياسةةةي 
مةةةةةةؽ  ا  صةةةةةال  قضةةةةةائي والطظالبةةةةةة  ةةةةةال قؾر ا قتصةةةةةةا يةو واعمظةةةةةت ال كؾمةةةةةة عةةةةةد وا

اإلجرا ات اإلصالحية، م   ال فؾ عؽ مئات مؽ السجظا  السياسييؽ، اطا قا  الرئيس 
ت راةات  اتجةاه تظةؾعل السةيظرا السةمظؾةة، عةؽ طرةةق السؾر  " شار ا سد"   د  مةؽ ال

 و(29)  ة لها واإشا  ص   لهاالطؾافقة عم  ييا  ا ح اا  فت  مكاتب تا

مةةةةؽ خةةةةالل أةةةةها الط ةةةةؾر إسةةةةتظتت    ا كةةةةرا ، يشةةةةكمؾ  رقطةةةةا   ساسةةةةيا  الط ا لةةةةة 
 و  فيهةةةاو وقةةةد ت رضةةةؾا لغمةةةؼ تةةةأرةخيالسةةةكاإية والجغراكيةةةة  اخةةة ل الةةةدول التةةةي يتؾاجةةةد

في الةدول التةي   قؾقهؼعد  ا عتراف  فضال  عؽ حرمهؼ مؽ تكؾةؽ اياإهؼ الخاص، 
ولةد لةديهؼ اإلحسةاس  ةالظفؾر والغمةؼ، والةه   ، ومظهةا ترايةا وسةؾرةا، مطةايتؾاجدو  فيها

عمة  شةك  اعتصةامات  ترجؼ لر ات ف  ، ج   مظها ااإت مرسةم ة، اطةا فةي ترايةا،  و
 اطا في سؾرةاو ت و مغاأرا
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التراةةي فةةي رةخي لتةةأثير الطتغيةةر الكةةر   التةةا التظةةؾر ت قةةبي ةةاول أةةها الط ةةؾر 
والدور السؾر  فةي  عةؼ "حة ا  ،2010حت  عا   سؾرةاحيال الخارجية  تررايا سياسة

خةالل ثطاإيظةات وتسة يظيات القةر  ال شةرةؽ، والةه       في ترايةا ال طال الكر ستاإي"
عم  ترايا وسياسةتها، مةؽ ر و  ف ةٍ  فةي الجةاإ يؽ السياسةي وال سةكر   ال  اإ كاساتٍ 

 زمظيتيؽ االتيو مدتيؽتجاه سؾرةاو ولهلػ تؼ تقسيؼ أها الط ؾر ال  
 : اتيعقج الثسانيش أواًل:

 اممهةا مةع القضةية الكر يةة، وإتيجةة ، فةي تبترايا التي احاطت الت قيداتس ب  
مشةكمة ا كةرا  وأجطةاتهؼ، ذات تةأثير  ةالغ عمة    صةب تالظا ع الدولي لههه القضةية 

،عمة  الصة يديؽ اإلقميطةي والةدولي وعمة   سةاس (30)السياسة التراية وعالقاتهةا ال ظائيةة
ظةي و  ذ ت د ت مؾاقة  أةهه الةدول  الهةاجس األمأهه القضيةط ي ة مؾاق  الدول مؽ 

تررايا تتا ع مةؾاقفهؼ  اأتطةا  وقمةق ا يةرةؽ،  ثةر از يةا  الهجطةات   الترراي، وأؾ ما ج 
تةأثر  و(31)الكرر ية  اخ  اراضيها  القضةية الكر يةة،  ا  و ضة   الخظةاا الرسةطي لترايةا مر

 و(32)اله  يظغر لها اذرأاا، م تطدا  عم   عؼ  ول خارجية مؽ  ج   ض اف ترايا
عةةةد ا  مةةؽ القؾاسةةؼ الطشةةةتراة  ،   ترايةةا تشةةارل الجةةةؾار،  سةةيطا ال ةةرا ب  يغيةة
، وال دو ، والجغراكية، والديؽ والطصال ، وةبق  الؾجؾ  الكرر    أؼ و قةؾ  خم   التأرة

جيراإهةةةةا   زا  وذات  ثةةةةر ا يةةةةر فةةةةي ت امةةةة  السياسةةةةة التررايةةةةة الطشةةةةتراة ال ؾامةةةة تمةةةةػ 
سةةةةائ  الظا  ةةةةة عظةةةة  ع ةةةةر ال ةةةةدو ، فةةةةي ولهةةةةها طغةةةة  مؾضةةةةؾع األمةةةةؽ والط و(33)ال ةةةةرا

" فةةي  اخةة  pkk"أجطةةات  ت ايةةدطةةع فتؾجهةةات سياسةةة ترايةةا الخارجيةةة حيةةال الجةةؾار، 
ترايةا وعجة  القضةا  عميهةةا، فضةال  عةؽ التكةاليا الباأغةةة، اضة ت تررايةا تمقةي المةةؾ  

 و (34)في تمػ ال طميات عم  قؾ   قميطية تدعؼ زخطها،  سيطا ال رار وسؾرةا وايرا 
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 التةةؾتر عمةة  ال القةةات بةةيؽ ترايةةا وسةةؾرةا إتيجةةة مشةةاك  وإ اعةةات سةةيظرلظالطةةا 
الطيةاه، المتةا  ت ةدا  مةؽ الطر ةد ات األساسةية،  مؾضةؾعالطشكمة الكر يةة و  ها،  أطعدا

 ذ لظالطةةةا تةةةؼ  تهةةةا  األخيةةةرا مةةةؽ ق ةةة   ؛سةةةؾرةا التررايةةةة إ ةةةؾلتؾجيةةة  السياسةةةة الخارجيةةةة 
 و(35)في ا راضي التراية ما األالسظات الترراية  التس ب   د  

ا فتةةةةؾر ال القةةةةات بةةةةيؽ مةةةةد عطةةةةت سةةةةؾرةا ال راةةةةات الكر يةةةةة فةةةةي ترايةةةةا، خةةةةالل 
عمة  ط ي ةة  مؽ التطر  الكر   في ترايا  اإ كاسات ا يةراٍ  وتس ب مؾقفها (36)الدولتيؽ

قةةدمت سةةؾرةا الةةدعؼ لمظشةةاطات الكر يةةة مظةةه عقةةد السةةب يظيات  ،  ذال القةةة بةةيؽ الةةدولتيؽ
وق ةةةةة  مةةةةةدا قميمةةةةةة مةةةةةؽ  و(37)مةةةةةؽ القةةةةةر  ال شةةةةةرةؽ مةةةةةؽ  جةةةةة  الضةةةةةغ  عمةةةةة  األخيةةةةةرا

ال كؾمة السؾرةة المجؾ  واإلقامةة لة عيؼ "حة ا ال طةال   عظت في ترايا 1980 إقالا
، (38)طيةاه التررايةةر هللا اوجال "، اؾرقة ضةغ  سةؾرةة لطؾاجهةة ورقةة ال دع “الكرر ستاإي" 

تررايةةةا مةةةؽ جهتهةةةا ورقةةةة الطيةةةاه، لمتةةةأثير والضةةةغ  عمةةة  الدولةةةة السةةةؾرةة، وعفةةةت بيظطةةةا 
"pkk"دعؼ السؾر  لطقاتمي "ال س ب   و (39)الطتظازع عمي  (*)، وقضية لؾا  "األسكظدروإةل

، و قةا   ول مةةؤتطر لةة  1980بدايةةة عةةا   السةؾرةة" األراضةةي  "pkk" خة  حةة ا
، كيطا  قا  الطةؤتطر ال ةاإي خةالل الطةدا 1981 / يؾليؾتطؾز 26-15 الطدافيها خاللل 

، فةةةي "البقةةةاع الم ظاإيةةةة" الطسةةةيظر عميهةةةا مةةةؽ سةةةؾرةا، 1982/  يسةةةظس آا 20-25
قةةدمت األخيةةرا الةةدعؼ الةةالز  لم ةة ا  ةةالطالجل وم سةةكرات التةةدرةب،  اخةة  ا  راضةةي ف

 و(41)ل  وتسهيالت لؾجستيةمقرات ومكاتب  فت  فضال عؽ و(40)السؾرةة والم ظاإية
في الطظاطق التي تقع ا إفصالية اتهطت ترايا سؾرةا  طساعدا ال راات الكر ية 

و خةه األتةرال يصةؾرو  لمةر   ال ةا  سةؾرةا  و(42)الم ظاإيةة" عالبقةا"قةرا سةؾرةا، و راضةي 
بةةةةدعطها لمظشةةةاطات الكر يةةةةة، مظةةةهر عةةةةا   عمةةة   إهةةةا تهةةةةد  ا سةةةتقرار الةةةةداخمي التراةةةي،

 و(43)1984
، ؾا  األزمةةةةةتةةةةحألجةةةة  ا ،1987فةةةةي  مشةةةةق عةةةةا   اتفاقةةةةا  وق ةةةةت ترايةةةةا وسةةةةؾرةا  

، مةةؽ ا إظةةالر مةةؽ  راضةةيها، والقيةةا  "pkk" وبطؾجبةة  وافقةةت سةةؾرةا عمةة  مظةةعل مقةةاتمي
، وذلػ  ةأ  تت خةه سةؾرةا جطمةة  جةرا ات لطظةع  خةؾل  ال ظاصةر (44)  طميات ضد تررايا
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فةةةةةةةةي  "pkk"غمةةةةةةةةق مكاتةةةةةةةةب  سةةةةةةةةؾرةا  تمتةةةةةةةة  و   الكر يةةةةةةةةة ذو  الطيةةةةةةةةؾل ا إفصةةةةةةةةالية، 
  ا تفار عم     يتؼ ت وةةد سةؾرةا مةؽ ق ة  تررايةا،  طةا   يقة اشتط ، اطا (45)اراضيها

 و(46)مؽ الطياه في ال اإية 3 500عؽ
عةةا ت ترايةةا  طةةالر ا تهامةةات والتهديةةدات لسةةؾرةا،   ةةد اإقضةةا  عةةاميؽل عمةة  

 *يس التراي  إةهال "تؾراةت اوزال، حيظطا حهر الرئ1989، وت ديدا  عا  1987 تفار
وا  الط افغةة  سةؾرةا، واةا  يقصةد بهةا ملؽ ر  الف ة  الترراةي حيةال األطةراف الطجةاورا

عم  عالقات جيدا مع ترايا، مةؽ مصةم ة أةهه ا طةراف، م ةهرا  مةؽ  إهةا  ذا  عطةت 
ست رض مصال ها لمخظر، و   ذلةػ قةد يةؤ    األإشظة ا إفصالية ألكرا  ترايا فذإها

 و(47)ال  صراع مسم 
  :2010العام  ات حتىيثانيًا: عقج التدعيش

مةؽ  ا يةرا   عقد التس يظيات، بمغةت ال القةات بةيؽ ترايةا وسةؾرةا مسةتؾ   مع بداية
و وب ةةةةةد مرحمةةةةةة الةةةةةرئيس "تؾراةةةةةت  وزال" اسةةةةةتطرت (48)التةةةةةأزر ل إتيجةةةةةة  لمقضةةةةةية الكر يةةةةةة

وزةةةةةر   رسةةةةالو وتةةةةؼ pkk"(49)" الترايةةةةة الطؾجهةةةةة لسةةةةؾرةا  طسةةةةاعدا حةةةة اا تهامةةةةات 
، والتقةة  حيظهةةا مةةع (50) لةة  سةةؾرةا 1992فةةي عةةا   الداخميةةة  إةةهال "عصةةطت سةةي ايؽ"

، وقةةةد  لةةة  بةةةراأيؽ عمةةة  مؾاضةةةيع عةةةدا مظهةةةا    حةةةاف  األسةةةد الةةةرئيس السةةةؾر  السةةةابق
الطخةةةابرات السةةةؾرةة   ةةةأ   ثباتةةةات " يعةةةيش فةةةي  مشةةةق، وأظةةةال   "pkk"" وجةةةال " زعةةةيؼ

 ت الطةةةةةال والطةةةةةؾا  والهؾةةةةةةات الطةةةةة ورا، وعمةةةةة  األراضةةةةةي السةةةةةؾرةة عقةةةةةد ،"pkk"تةةةةة و  
وقةةةد وعةةد الجاإلةةةب  بتؾاجةةةد م سةةكرات  و عطتةة و  ذإةةتاجتطاعةةات ولقةةا ات، و   سةةةؾرةا 

رأابيةةةةة، واعتقةةةةال ، واعالإةةةة  مظغطةةةةة  االسةةةةؾر  إغيةةةةره التراةةةةي  ةةةةذيالرل قؾاعةةةةد ال ةةةة  
فةةي  "pkk"تةةؼ الكشةة  عةةؽ م سةةكر جديةةد ل ةة ا  ل ةةف    ثةةؼ مةةا وم اكطةةة  عضةةا هو

وا  ل "البقاع الم ظاإي"، وذلػ   د  شهر، وفي الؾقتل إفس  استطرت شكاو  ترايةا، مةؽ 
 1993وفةي تطةؾز وتشةرةؽ  ال ةاإي  و(51)مةؽ األراضةيل السةؾرةة "pkk"اإظالر عطميات 

ريةةةةؼ حصةةةةؾل  السياسةةةةة السةةةةؾرةة،  *رئيسةةةةة ال كؾمةةةةة  إةةةةهال "تاإسةةةةؾ تشةةةةيممر" إةةةةد ت
وإتيجةةة ل ةةةا ا الطخةةاطر ا مظيةةة،  و(52)اجتطاعةةات، وتؾييةةع اتفاييةةات  مظيةةة بةةيؽ ال مةةديؽ
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يجةب عمة     إة" ، صةرحت تشةيممر"pkk"  سة ب زةةا ا إشةاطات في جظؾا شرر ترايا
يطكةةؽ    إبقةة  متفةةرجيؽ، بيظطةةا يقتةة  الط ةةةد مةةؽ  جيةةرا ل ترايةةا    يقةةروا  لصةةداقتهؼ، و 

و اطا قامت  ذرسال وفد لسةؾرةا، حةامال  رسةالة لمةرئيس السةؾر  "pkk"األترال   طميات 
 و(53)"حاف  األسد" تظالب  مرا   رخر  بؾق  الدعؼ لة"ح ا ال طال الكر ستاإي"

 شةةةجبظةةةدما ، عل (54)لسةةةؾرةا ترايةةةاهامةةةات عةةةا ت ات ،1996و 1995فةةةي عةةةامي 
ا بتة از السةؾرةة فةي  ة سياسبةة" ما وصف  *"التراي  إهال "مس ؾ  يمطازرئيس الؾزرا  

اؾرقةةة را ل ةةة،  "pkk"، و   سةةؾرةا تقةةؾ   طسةةمػ خظيةةر  طقايضةةة   رأةةاا 1996 عةةا 
رلسةةالة  تضةةطظت  يمطةةاز  رسةة  1996/  برةة  إيسةةا  4وفةةي و(55)" لطؾاجهةة قضةةية الطيةةاه

و (56)تهديةةداٍت وت ةةهيراٍت،  ضةةرورا ا متظةةاع عةةؽ  يةةؾا  األكةةرا  ا إفصةةالييؽ  و  عطهةةؼ
ال سةةةكرةة  اؾ القةةة ذمكاإيةةةة اسةةةت طال  * يطيةةةرل"  سةةةميطا"كيطةةةا لةةةؾ  رئةةةيس ترايةةةا السةةةابق 

ال القةة بيظهطةا، ب مؾيهةا  الةه  وصةمت الية  تةؾترالمةد    حيال سةؾرةا، وأةها مةا يؾضة
قامةةت ترايةةا بت شةةيد قؾاتهةةا ال سةةكرةة قةةرا حةةدو أا ف ةةال و  و(57)حةةد الطؾاجهةةة الطسةةم ة

الترايةةةة كيطةةةا  ب  ةةةرا،  ذا لةةةؼ تظفةةةه سةةةؾرةا الطظالةةةواشةةةارت الةةة  الةةةدخؾل  مةةةع سةةةؾرةا،
/ إةةةؾفط ر وقةةةد وصةةة  التهديةةةد التراةةةي ذروتةةة  فةةةي تشةةةرةؽ األول ،"pkk" يخةةةص حةةة ا

، عظةدما اجتطةع الجاإبةا  التراةي والسةؾر  (58)، ثؼ حمت األزمة بؾساطة  قميطيةة1998
رةؽل تشةة 20 يفةة" وتةةؼ تؾييةةع اتفاييةةة " ضةةظة "،ة ضةةظ"" قةةرا مديظةةة  سةةيطاعظةةد مظظقةةة "

السياسةي  الةدعؼو وتضطظت ا تفاييةو    تقةؾ  سةؾرةا بؾقة  (59)1998 / إؾفط راألول
 دع ةة"، وب سةةب ا تفاييةةة، تةةؼ طةةر  (60)وال سةةكر  لألكةةرا ، وضةةب  األمةةؽ عمةة  ال ةةدو 

" اكيظية"فةي  تةؼ اعتقةال األخيةر1999/ ف رايةر  وفةي شةبا  وهللا  وجال " مؽ ق   سةؾرةا
يطرالةةي" فةةي  ، فةةي ج ةةةرا "مظ ةة لبؾاسةةظة الطخةةابرات الترايةةة، وتةةؼ وضةة   فةةي م تقةة  

 هؼ وقؾاعةدأؼ مةؽ ل ظةا  سةكراتل م لظقة ل  ضةظروافقةد ا ""pkk مةا عظاصةر   سةظظ ؾل   ر
 و(61)قظدي  الؾاق ة بيؽ ترايا وشطال ال رار،  ل  مظظقة جبال وسؾرةا

،  سةةيطا فةةي 2000السةةؾرةة، ت سةةظا  ا يةةرا  بدايةةة عةةا  –شةةهدت ال القةةات التررايةةة
 ةةةاو  األمظةةةي وتبةةةا ل الط مؾمةةةات، فضةةةال  عةةةؽ تقةةةديؼ الطسةةةاعدا والتةةةدرةبات التإةةةؾاحي 
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و   ةةةد    اصةةةب ت عالقةةةاتهؼ  ك ةةةر و يةةةة وايجابيةةةة،  ذ تةةةؼ تؾييةةةع اتفاييةةةة (62)الطشةةةتراة
 لغةةا   2009 ر/ سةة تط يمةةؾل 18فةةي  ، اطةةا تةةؼ2004تجةةارا حةةرا، بةةيؽ الةةدولتيؽ عةةا  

 الت سؽ  2010حت  ال ا   ال القات بيؽ ال مديؽ استطرتو  و(63)الدخؾل بيظهطا سطات
 و(64)الك ير

والدعؼ  مؽ القضية الكر ية، عاإت ا يرا  يت يؽ مؽ خالل أها الط ؾر،  أ  ترايا 
 اا  لهةا تةداعياتهاوالتي  اإلقميطي لمطسم يؽ األكرا   سيطا مؽ الجارا الجظؾبية سؾرةا،

عةؽ اإ كةاس تمةػ الطشةكمة عمة   فضةال  عم  ص يد ا ستقرار ا مظةي الةداخمي لترايةا، 
ومظهةةا سةةؾرةا، التةةي  عطةةت  يةةةدول ا قميطالةةالصةة يد الخةةارجي،  سةةيطا عالقاتهةةا مةةع 

فةةةي ثطاإيظيةةةات وتسةةة يظيات القةةةر  ال شةةةرةؽ، مسةةةتغمة ذلةةةػ اؾرقةةةة را  ةةةة  "pkk"حةةة ا 
 السؾر   الدعؼ مؽ التراي الطؾق  تدرج  إالح و  لت قيق مكاسب في مؾاضيع  رخر و

 الةة  ،اتيوالتسةة يظ اتيةةال طاإيظ عقةةد  مةةةيط ،الدبمؾماسةةية ا سةةاليب مةةؽ ""pkk ل ةة ا
، لت ةدو سياسةة ترايةا الخارجيةة  ك ةر 1998 عةا  فةي ال سةكر   ال ة  ستخدا  ا التهديد

اتفاييةةة خشةةؾإة فةةي  سةةمؾبها وسةةمؾاها حيةةال سةةؾرةا حتةة  تطةةت تسةةؾةة األزمةةة  طؾجةةب 
مرحمةةة عالقةةة تقةةارا وصةةداقة حتةة  عةةا   ، وليةةدخ  ال مةةدا    ةةدأا1998عةةا   " ضةةظة"
 و2010
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السةةؾرةة،  -تغيةةر الكةةر   فةةي ال القةةات الترايةةةيراةة  أةةها الط ةةؾر عمةة   ور الط
وفي التأثير عم  سياقات سياسة ترايا الخارجية حيال سؾرةا، مظه بداية ال ؾرا السؾرةة 

، وذلةةةػ بتظةةةاول الطؾقةةة  الكةةةر   السةةةؾر  اثظةةةا  ال ةةةؾرا،  طةةةا 2019وحتةةة  إهايةةةة عةةةا  
الةه  از ا  إفةؾذه فةي  "pkk"يتضطظ  زةا ا إفةؾذ ا كةرا  السةؾرةيؽ وت ةاوإهؼ مةع حة ا 

الترايةةةةة مةةةةؽ ذلةةةةػ، مةةةةرورا   شةةةةر  ر و  األف ةةةةال الترايةةةةة السياسةةةةية  سةةةةؾرةا، والطخةةةةاوف
و ولةةهلػ قسةةؼ "pkk"وال سةةكرةة تجةةاه سةةؾرةا، والتةةي اسةةتهدفت ا كةةرا  السةةؾرةيؽ وحةة ا

 ثالثة  ج ا  واالتيو ل  أها الط ؾر 
 :الدػرية وتصػره أثشاء الثػرة اسػرياد كخ اواًل: مػقف ا

و سةةةةةيطا فةةةةةي تةةةةةؾإس ال ةةةةةؾرا السةةةةةؾرةة بظجةةةةةا  ال ةةةةةؾرات ال ربيةةةةةة  تةةةةةأثر اإظةةةةةالر
 / مةارس  دٍ  مؽ ا حتجاجات الش  ية، ضد الظغا  في آذارل  التي ابتد ت ،(65)ومصر
وااإت ال كؾمة السؾرةة في مأزر مع ارتفاع أهه ا حتجاجةات،  ةالتؾاز   و(66)2011

تظةةؾرت أةةهه ا حتجاجةةات الؾقةةت و ومةةع (67)الطظالةةب الشةة  يةعةةؽ تم يةةة  مةةع امتظاعهةةا
ت ظؾرت ثؾرا سؾرةا   د التدخالت الدولية  2013ومظه عا   و(68) ل   شب    را  أمية

واإلقميطيةةة  لةة  حةةرا  الؾاالةةة، مةةؽ جاإةةب الؾ يةةات الطت ةةدا وترايةةا وقظةةر والسةة ؾ ية، 
ضةةةد الظغةةةةا  السةةةةؾر ، الةةةةه  تمقةةةة  الطسةةةةاعدا مةةةةؽ حةةةة ا هللا الم ظةةةةاإي وايةةةةرا  وروسةةةةيا 

 و(69)والصيؽ
 ، وقةةدال دايةةة فةةي م ةةدو ا كاإةةت سةةؾرةا كةةرا   مشةةاراة   ثظةةا  ال ةةؾرا،   يالحةة   
حيةةةال  لؾجةةةؾ  مؾقةةة  شةةة  ي يت اشةةة  التصةةة يد عةةةد  مةةةؽ األحةةة اا الكر يةةةة ذلةةةػ عمةةة 

 الطؾقةة  الكةةر  لةةؼ يكةةؽ و  و(70)ذلةةػ جةةرا التةةي قةةد تتسةة ب  الظغةةا ، والتكةةاليا الباأغةةة
  ةض  لتأميؽ، وقد شارل ا كرا  في عد  مؽ الطغاأرات ضد الظغا ، و عؾا ا  متجاإس
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مةةؾقفهؼ إ ةةؾ ا إخةةرا  فةةي  تصةةاعدو ثرةةؼ (71)ولةةؼ يظةةال ؾا  ذسةةقاط  الطظالةةب وال قةةؾر،
و اطةةةا سةةةاأطؾا  طةةةؤتطرات الط ارضةةةة فةةةي الةةةداخ  والخةةةارج، (72)واسةةةقا  الظغةةةا  ال ةةةؾرا

" وقوشاراؾا بتشكي  "الطجمس الؾطظي السؾر "و في  ت اا  ح ا "ا ت ا  الةديطقراطيل
 لمشةةرر " كةةارإيغي م هةةد" وحسةةب ،(73)2003 الةةه  تأسةةس عةةا  "pyd" يرمةة  لةة   الةةه

  حةةةة اا  بةةةةرز  مةةةةؽ احةةةةدو  وأةةةةؾالتراةةةةي، " "pkk ل ةةةة ا السةةةةؾر   الفةةةةرع د ةةةةي ،األوسةةةة 
ةؤاةد و  و(74)سةؾرةا فةي" pkk" ل ة ا عسةكرةا   امتةدا ا وة ةد السؾرةة، الكر ية الط ارضة

ضةرورا  بةراز الخصؾصةةية الكر يةة، وقةا  برفةع اعةال  وصةؾر ل ةة ا أةها ال ة ا عمة  
"pkk"و(75)، في وقت لؼ يكؽ الت رل الطسم  مؽ ضطؽ ا جظدات الكر ية 

   ثظةا  ال ةؾرا السةؾرةة الة  قسةطيؽو األولو حة ا "ا ت ةا   إقسؼ ا كرا  السةؾرةؾ 
،  ما ال اإيو "الطجمس "pkk ال طال الكر ستاإي "ح ا الطت او  مع "pyd الديطقراطي

 م ارضةةة، ر يةةةجطؾعةةة احةة اا امةةؽ م 2011 عةةا  فةةي تشةةك   الةةه" الةةؾطظي الكةةر  
 الةت، ت زةةا ا وتيةرا الطؾاقة  ال ربيةة والدوليةة و وب ةدpkk"(76)" السةؾر  ول ة المظغا  

، الظغا   زا  حدمؾ  كؾةؽ مؾق  ار  ت السؾرةة  أأطية-صرة ات والدعؾات الكر يةالت
 دراليةةة، عةةؽ طرةةةقيلمطظالبةةة بتكةةؾةؽ ف 2012/ ف رايةةرأةةها الطؾقةة  فةةي شةةبا  ظةةؾروليت
 و(77)غاأرات في عد  مؽ الطظاطقالط

إسة  ت ،   ةد    ابهؼ خاصةٍ  لتشكي    اراٍ  ،اصب  أظال فرصة مهطة لألكرا   
و وبهةها تةرل الظغةا  األكةرا  وشةأإهؼ، ا مةر الةه  (78)الكر يةقؾات الظغا  مؽ الطظاطق 

الطسةةةم  مةةع الظغةةةا ، و صةةةب  عةةةؽ الصةةراع   ةةةدتت  ةةأ   الكر يةةة، تختةةةارج ةة  ا حةةة اا 
 ، فةي ا  راضةيل (79)األك ةر سةيظرا،   ةد ت  ةة  حضةؾره األمظةي والسياسةي "pyd" حة ا

 "ypg"حطايةةة الشةة ب الكةةر  "  توحةةدا"ذات الغال يةةة الكر يةةة الشةةطالية، مسةةتظدا  عمةة  
 وتط ةةةةةة  الجاإةةةةةةب الطسةةةةةةم  ل ةةةةةة ا (80)2012/ يؾليةةةةةةؾ تطةةةةةةؾز 19التةةةةةةي تشةةةةةةكمت فةةةةةةي 

"pyd"(81)الطظاطق الطسيظرا عميها، مؽ خظةؾرا التظغيطةات  حف واث تت افا تها في  و
 و(82)الطتظرفة م   تظغيؼ " اعش" وييرأا
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مظةال هؼ  تتقد ل الكر ية،في خضؼ ال ؾرا السؾرةة ، اا  ا ستقرار صفة الطظاطق 
تجاه الفلدرالية، وا عتراف  قؾميتهؼ، اطا قامؾا بتشةكي  بظة   مظيةة وا ارةةة ومؤسسةاتية، 

" و"كؾبةةةاإي" وييرأةةةا، واضةةة ت األعةةةال  ؽعفةةةرة"فةةةي اك ةةةر الطةةةد  الخاضةةة ة لهةةةؼ م ةةة  
السةمظة  تفكةػمؽ عؾام  عدا مظهةاو  "pyd"و وقد  استفا  ح ا (83)الكر ية ترفرف فيها

ؾرةة فةةي الطظةةاطق الكر يةةة، وج ةة  إفسةة  ا ةةدي  لسةةمظة الدولةةة، عةةؽ طرةةةق قدرتةة  السةة
في مقاومةة تظغةيؼ " اعةش"  طسةاإدال  وليةة   أميت عم  تقديؼ الخدمات وت قيق ا مؽ، و 

 سيطا  "pyd"، في  عؼ أائ و واا  لمتدخ  الدولي  ور (84)الؾ يات الطت دا تت عطها
واإسةة ب تظغةةيؼ " اعةةش" مةةؽ الطديظةةة فةةي  بةةاإي"،"كؾ  عظةةد أجةةؾ  "  اعةةش" عمةة  مديظةةةل 

 و(85)  د خسائر ا يرا تك دأا ،2015 / يظايركاإؾ   ال اإي
، عم  مظاطق  ك ر،  سيطا التةي تةؼ اسةت ا تها مةؽ تظغةيؼ "ypg"سيظر عظاصر

 الةةةة  " اعةةةةش"، ليت قةةةةق لهةةةةا السةةةةيظرا  الططتةةةةدا   ظةةةةؾل ال ةةةةدو  الترايةةةةة مةةةةؽ "مميكيةةةةا"
، 2015 /  يسةةةةط رفةةةةي اةةةةاإؾ  األول مةةةةؽ ع ةةةةؾر إهةةةةر الفةةةةرات"كؾبةةةةاإي"، ثرةةةةؼ تطكظةةةةت 

، مةةةةؽ الةةةةرب  بةةةةيؽ الطقاط ةةةةات ذات "pyd"والسةةةةيظرا عمةةةة  سةةةةد تشةةةةرةؽ، وبهةةةةها تطكةةةةؽ
 و(86)" و"كؾباإي"او"الج ةر " ؽعفرة"األك رةة  الكر ية 

، 2015 تشكمت  "قةؾات سةؾرةا الديطقراطيةة" "قسةد" بةدعؼ امرةكةي، فةي إهايةة عةا 
وذلةػ فةي  ،"pyd"الطؾاق  السياسية ل  ا  تقدمتو  و(87)وا قمياتمؽ ا كرا  وال را 

الشةةةطالية السةةةؾرةة،  األقةةةاليؼعظةةةدما تةةةؼ  عةةةال  الفلدراليةةةة فةةةي  2016/ مةةةارس آذار 17
ا راضةيل السةؾرةة،  باتتو  و(88)"ؽعفرة"والطتكؾإة مؽو الج ةرا ومظظقة الفرات ومظظقة 

 "pyd" سةةةةةة ب ال القةةةةةةة القؾةةةةةةةة بةةةةةةيؽ  ،الطظةةةةةةاوي لترايةةةةةةا "pkk" مةةةةةةالذا   مظةةةةةةا  لجطاعةةةةةةة
 و pkk"(89)"و

 والػضع الكخدي الدػري أثشاء الثػرةحيال  التخكيةثانيًا: السخاوف 
 سةة ب األأطيةةة الك يةةرا لسةةؾرةا اؾإهةةا  الترايةةة  ةةال ؾرا السةةؾرةة، اأتطةةت السةةمظات

وقةد سةاإدت ترايةا الطغةاأرات  و(90)جارا جظؾبية لها والطدخ  لمؾصؾل لمطظظقة ال ربيةة
وتؾسةةةةةةةيع  ، صةةةةةةةالحات  يطقراطيةةةةةةةة ذجرا الشةةةةةةة  ية، وطال ةةةةةةةت ال كؾمةةةةةةةة السةةةةةةةؾرةة  ةةةةةةة
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 صةةةالحات  تظفيةةةهفةةةي  قظةةةاع الظغةةةا  السةةةؾر   بمؾماسةةةيا  ل اإلخفةةةار وب ةةةد و(91)ال رةةةةات
و عطةةةت  ،(92)السةةةمظات الترايةةةة الط ارضةةةة السةةةؾرةة سةةةاإدتلتقميةةة  الغضةةةب الشةةة  ي، 

 و(93)الط ارضة الطسم ة
 ذ اضةةة    ؛(94)مخةةةاوف مشةةةروعة لةةةد  ترايةةةا أظةةةال مجطؾعةةةة بالطقابةةة  ااإةةةتو 

سؾرةا في حةدو أا مةع  تجاورل التراي إتيجة   ألمؽا استطرار األزمة السؾرةة خظرا  عم 
 ترايةةاضةةد  تؼ اسةةتخدامهؼيةة ربطةةااكةةرا  سةؾرةا الةةهيؽ  و سةةيطا القمةةق التراةةي حيةةال ترايةا،

را  و(95)مع اخؾاإهؼ فةي الشةطال  ذا تؼ الت او   السةؾرةة عهةؾر التهديةد وأكةها  عةا ا ال ةؾ 
 و(96)الكر  ، في السياسة التراية حيال سؾرةا

أظال قمق لةد  الجاإةب التراةي، مةؽ الط فة ات ال ؾرا السؾرةة، اصب   مع بداية 
السةةةؾر  لألكةةةرا ، لم صةةةؾل عمةةة   عطهةةةؼ، عةةةالوا عمةةة  ا  عةةةا    التةةةي مظ هةةةا الظغةةةا

والظغا  السؾر ، والت ال  بيظهؼ، والهدف  "pkk" التراي بؾجؾ  اتصا ت بيؽ  عضا 
الظغةةةا  السةةةؾر    ذ  سةةةيطا   ةةةد     ،(97)مةةةؽ ترايةةةا  سةةة ب مؾقفهةةةا مةةةؽ ال ةةةؾرا ال ةةةأر

 ليؼاألقةةةال ،  اسةةةتئظاف الهجطةةةات والت راةةةات فةةةي "pyd"وفرعةةة  السةةةؾر   "pkk"ل ظاصةةةر 
 الطسةةةةألةالكر يةةةةة فةةةةي شةةةةطال سةةةةؾرةا؛ وأةةةةؾ مةةةةا  ثةةةةار مخةةةةاوف ترايةةةةا إتيجةةةةة  تهديةةةةدات 

 و(98)الكر ية  
 رثيةةةةةرت عالمةةةةةات ا سةةةةةتفها  حةةةةةؾل الطؾاقةةةةة  والطظالةةةةةب الكر يةةةةةة، اثظةةةةةا  ال ةةةةةؾرا 

 مظهةةةةا القةةةةؾمي أةةةةؾ ت ةةةةاعؼ  ور ا كةةةةرا  فةةةةي   ترايةةةةا عمةةةة قوما  ةةةةدأا،  ذ    مةةةةا يقمةةةة
و (100) ، ورف ةت فيهةا الرايةات الكر يةةواسة ة   ةد    اسةت ؾذوا عمة  مظةاطق و(99)سؾرةا

اسةةةتطرت الطخةةةاوف األمظيةةةة لترايةةةا،   ةةةدما سةةةيظر وفةةةي عةةة  الؾضةةةع السةةةؾر  الطتةةةأز  
وييةةره مةةةؽ ا حةة اا الكر يةةةة، عمةة   ك رةةةةة الطظةةاطق الكر يةةةة فةةي سةةةؾرةا،  "pyd"حةة ا

واصةةب  ذلةةػ عامةة  قمةةق لترايةةا؛  لسةة بل تةةأثير ذلةةػ  وقةةامؾا  ذإشةةا  اإل ارا الهاتيةةة لهةةا،
التظةؾر  أةها ؽمة و صب ت ترايةا قمقةة و(101)عم   كرا أا، وعم  األقميات األرخر  فيها

ا القؾميةة، فةي  طةار وسةالمة  راضةيها ووحةدته اعمة   مظهةا ا  ، اله  يشك  تهديدالكر  
 و(102)2003 ال رةة وال كؼ الهاتي، اطاأؾ ال ال ألكةرا  ال ةرار مظةه عةا  تطتع ا كرا 
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أها ا مر سيؤثر في رفع مظالب ا كرا  فةي ترايةا، فةي حالةة تأسةيس سيكة  سياسةي، 
 و(103) و  وةمة ا  ذاتي ا  ذاتية   و حكط سؾا  اا    ارا  
سةةمؾا  ر  يسةةمػ، الةةه  "pkk"وحةة ا "pyd"بةةيؽ حةة ا  ال ت ةة أظةةال       إظسةة

مشةةكال  خظةةرا   الغةةا  عميهةةا، وأل   راضةةي  ،(104)الدولةةة الترايةةةحةةرا ال صةةا ات، ضةةد 
ت ايةةد  ،سياسةةيا  وعسةةكرةا   "pkk" و اعطةةة لطقةةاتمي سةةيظرا ضةة ت مظةةاطق  شةةطال سةةؾرةا

ألمةةةةةةؽ القةةةةةةؾمي عمةةةةةة  ا صةةةةةةب ت خظةةةةةرا   ، اةةةةةؾ  أةةةةةةهه الطظةةةةةةاطقا يةةةةةةرا   التراةةةةةةيالقمةةةةةق 
واسة ة مةؽ الشةطال السةؾر ، مةؽ ق ة   وتةأميؽ  راضٍ  السةيظرا ،  سيطا   د(105)التراي
وبهةةها  ضةة   أظةةال قاعةةدا   وpkk"،(106)"ا  ل ةة اصةةؾر الةةه  يةةراه الك يةةر  "pyd"حةة ا

 و(107)ترايا مع صراع  في ،قميطي ا همتدا ا لتشك  في شطال سؾرةا، ،"pkk"جديدا  لة
 سؾرةا،  "ypg"الظجاحات التي حققتها "وحدات حطاية الش ب الكر  " وساأطت 

، فةةي سةةعي  لت قيةةق "pkk" قمةةق ترايةةا مةةؽ حةة اضةةاع  وبهةةها ت "،"pkkإفةةؾذ   أسةةظا 
ةةية، وزةةةا ا ططؾحةة   فضةة  الظجاحةةات التةةي  رإجةة ت لةة   سةةؾرةا، ا مةةر  اإتصةةارات سياسل

مةةةؽ     مظالبةة   الظسةةبة ألكةةرا  ترايةةا، عةةالوا عمةة  مخةةاوف ا خيةةرا،الةةه  يةةؤثر فةةي 
 ل ةةة ا لطسةةةتق   اخةةة  سةةةؾرةا،  ط ا ةةةة خةةة اٍ   شةةةرٍ  وتسةةةمي يٍ يشةةةك  اإلقمةةةيؼ الكةةةر  ، ا

"pkk (108) ا مةةةةةةر الةةةةةةه  يج ةةةةةة  الطؾاجهةةةةةةة مباشةةةةةةرا بةةةةةةيؽ ترايةةةةةةا واةةةةةة  مةةةةةةؽ ،"pkk" 
عمة   سطةا سةيظ ك، م(110)في ترايةا، "pkk" ،  سيطا   د ارتفاع إشاطاتpyd"(109)"و

مؾاقةةةة  وت راةةةةات ترايةةةةا فةةةةي الجةةةةاإ يؽ السياسةةةةي وال سةةةةكر ، وت ديةةةةدا  إ ةةةةؾ الشةةةةطال 
 السؾر ، اطا سي يظ  الج   ال الف مؽ أها الط ؾرو 

اد فعي سعػريا دععج كعخ األ  وضعع لحيا والعدكخية الدياسية التخكية الفعل ردود :ثالثاً   
 :2011عام

زمةةةةة  حةةةةدا  األ   ةةةةد ،تكةةةةؾ    يةةةةدا    إةةةة  لةةةةؼ ي ةةةةد  الطسةةةةتظاعترايةةةةا  ت ظةةةةايق
 الؾضةع في أهه األحةدا   أةؾ تةأثيرات طرفا  تكؾ     ها ج م ذ    اله   ،(111)السؾرةة
 سةةيطا و    مةةؽ  و(112)الطظظقةة وتشةةكيالتها السياسةية وال رييةةة والظائكيةة عمةة  السةؾر  

فةي يهةا وعمؾةلترايا القؾمي يتأثر  الصراع السؾر  لطا ل  مؽ اإ كاس عم   كرا  ترايةا 
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صةةر  فةي أةها السةيار و و (113)حالةة المجةؾ  لمفدراليةة وتكةةؾةؽ اقمةيؼ اةر  ، واقمةيؼ عمةةؾ  
   تبقة  ترايةا تظغةر  ؽ إة    يطكة: "رجب طيب ار ويا " آإهال رئيس الؾزرا  التراي

، أل  ذلةةةػ لةةة  إتةةةائت عمةةة  األمةةةؽ القةةةؾمي  و     تف ةةة  شةةةيئار يجةةةر  فةةةي سةةةؾرةا  لطةةةا
 و(114)ا لمتةةدخ  فةةي األزمةةة السةؾرةة   ةةد تصةةاعد  حةةداثهااسةةت دت تراية اوأكةةه .التراةي"

مظةةع أةةها الظةة اع واإ كاسةةات  مةةؽ التؾسةةع الةة   اخةة   راضةةيها،  مةةؽ ذلةةػ الغةةرضاةةا  و 
 و(115) سيطا كيطا يت مق  القضية الكر ية

 سةةتب ا  الطكةةؾ  الكةةر   السةةؾر ، مةةؽ مةةؤتطرات الط ارضةةة التةةي  سةة ت ترايةةا 
 "pkk" التأكيد عم   صدار بياإةات تشةجب أجطةاتعقدت عم   راضيها، عالوا  عم  

إغةةةا   دوبسةةة ب الطظالبةةةة الكر يةةةة بدسةةةتؾر فةةةدرالي فةةةي مرحمةةةة مةةةا   ةةة و(116)ضةةةد ترايةةةا
فةةةي مةةةؤتطر الط ارضةةةة،  مشةةةاراة مط مةةةيؽ ا كةةةرا  السةةةؾرةيؽ رفضةةةت ترايةةةااألسةةةد، فقةةةد 

 أإة  ": و وصةر  الةرئيس "رجةب طيةب  ر ويةا (117)2011 اله  استضافت  في صيا
و واإتشةةرت م مؾمةةات عةةؽ إيةةة (118)ايةةا  اةةر   فةةي شةةطال سةةؾرةا" بتأسةةيسلةةؽ يسةةط  

 رجةةةةة  زا ت  ةةةةد     (119)ترايةةةةة إلإشةةةةا  مظظقةةةةة  مظةةةةة عمةةةة  ال ةةةةدو  الشةةةةطالية لسةةةةؾرةا
و (120)ال سةةكرةة، قةةرا ال ةةدو  مةةع سةةؾرةا قةةدراتهاالتأأةةب ال سةةكر ، وتةةؼ حشةةد إصةة  

 تظغيؼ عم  حساا ،يؽةر جظاأا ا كرا  السؾ ا إتصارات التي مؽ  التراي واز ا  األرر 
"، فةةةةي مظظقةةةةة ال ةةةةدو  بةةةةيؽ ترايةةةةا وسةةةةؾرةا مةةةةؽ احتطاليةةةةة تشةةةةكي    ارا ذاتيةةةةة  اعةةةةش"

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

،  ذ "pkk"وحة ا "pyd"مؽ وجهة الظغر التراية، ليس أظال اختالف بيؽ حة ا
، عمةةةةة     األول فةةةةةرع 2014/ يظةةةةةاير كةةةةةاإؾ  ال ةةةةةاإي 23 شةةةةةار " اوو  اويمةةةةةؾ" فةةةةةي 

و" اعةةش"، عمةة  اعتبةةار  "pyd"و اطةةا تسةةاو  ال كؾمةةة الترايةةة بةةيؽ حةة ا (123)لم ةةاإي
 و (124) إهطا مظغطتيؽ  رأابيتيؽ
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 مةؽ حةة ا الطؾاقة  سة ب اخةتالف  األمرةكيةة ا يةرا   -تضةررت ال القةات الترايةة
"pyd" الية  الؾ يةات الطت ةدا  رمظغطة  ارأابية ، بيظطا   تظغ لي  بؾصف تظغر   تراياف؛

 و(125)كطظغطة  رأابية
لمقيةةا   مةةؽ ال رلطةةا  التراةةي م صةةؾل عمةة  تفةةؾةضلسةة ت ال كؾمةةة الترايةةة كطةةا 

، ومظةةع "pkk" ومةؽ  جة  مكاف ةةة مقةاتمي و(126)بت راةات عسةكرةة خةةارج مظةاطق ترايةةا
 بحسةةلسةةؾر  " ضةة ت ال كؾمةةة الترايةةة مج ةةرا لمتةةدخ   الشةةطال ا إفةةؾذ  كةةرا  سةةؾرةا،

 و(127)وجهة الظغر التراية"
 التراةةي  دخبةةد  التةة ترايةةاجةة  ج ةة  ال سةةا ات لصةةال  ، ومةةؽ  2016 فةةي عةةا 

 2016 / ف رايةرشةبا  11 ففةيو (128)هةد أاالتةي تفي سؾرةا ألإها  الطخاطر  عسكرةا  
ا ليةةةات الترايةةةة برفقةةةة وتؾيمةةةت  ،سةةةؾرةاعةةةؽ خظتهةةةا لمتةةةدخ  ال ةةةر  فةةةي ترايةةةا  مظةةةت ع

/ آا 24فةي  فةي مديظةة "جةرابمس" السةؾر  ال ةر" شالجةي"عظاصر الط ارضة السةؾرةة 
، لت ةةةد  عطميةةةة " رع الفةةةرات"، لتطشةةةي  مظةةةاطق ال ةةةدو  الترايةةةة، مةةةؽ 2016  يسةةةظس
التا  ةةة  ومظيةةت ال ظاصةةر الكر يةةة و(129)"ش اعةة"" وتظغةةيؼ الديطقراطيةةة   اسةةؾرة"عظاصةةرل 
غةةةةرا     ةةةةض ا راضةةةةي فقةةةةدتو  مةةةةع ترايةةةةا،  الخسةةةةارا فةةةةي الطؾاجهةةةةة "pyd" ل ةةةة ا
ال ةةةدو   طايةةةة ل الشةةةطال السةةةؾر   فةةةي  سةةةكرةةال ترايةةةا  ال طميةةةة باشةةةرتو  و(130)الفةةةرات

ثةةةةؼ قظةةةةع ومةةةةؽ  مةةةةؽ ا سةةةةت ؾاذ عمةةةة  مديظةةةةة "جةةةةرابمس"، "pyd"الترايةةةةة، ومظةةةةع حةةةة ا 
/ رآذا 29 فةيو  و(131)"ؽعفةرة"فةي شةطال يةرا سةؾرةا عظةد  ا تصال بيظهؼ وبيؽ الكر 

" شارو  ،"الفرات  رع" عطمية اإتها  التراي" القؾمي مؽ"األ مجمس عمؽ   2017 مارس
 مةةؽ واإةة   أةةدافها، بت قيةةق اإتهةةت ال طميةةة   " التراةةي الةةؾزرا  رئةةيس" يمةةدر  عمةةي بةةؽ

  مةةةةةؽ يهةةةةةد  خظةةةةةر أظةةةةةال كةةةةةا   ذا مطاثمةةةةةة،   طميةةةةةات القيةةةةةا  الطسةةةةةتق   فةةةةةي الططكةةةةةؽ
شةةةؽ األتةةةرال عطميةةةة عسةةةكرةة تجةةةاه  ،2017 / إةةةؾفط روفةةةي تشةةةرةؽ األول و(132)"ترايةةةا

ط اصةةرا وعةة ل الجيةةب الكةةر   ل مديظةةة "  لةةب" السةةؾرةة، وبالت ةةاو  مةةع روسةةيا وايةةرا ،
 في مديظة "عفرةؽ"، ومظع تؾس   إ ؾ الجظؾا، عظد "  لب"، ومؽ ثؼ الب ةر الطتؾسة ،

 و(133)ةا ا قؾا األكرا  عم  حدو أاب   بوقد قامت ترايا،  الس ق  الهجؾ  ألإها   تري
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ؾرةا، تكؾإةةةت قةةؾات ار يةةةة فةةي شةةةطال سةةة 2018 / يظةةةايراةةةاإؾ  ال ةةاإي 14فةةي و 
 ، مةؽ  جة  التطراة (134)قضة  بتشةكيمها الة  شةخص،  طؾجةب  عةالٍ   مرةكةيٍ  30مؽ

وقامةةت  و(135)"الديطقراطيةةة سةةؾرةا قةةؾات" مةةؽ ق ةة  عميهةةا الطسةةيظر الطظظقةةة حةةدو عمةة  
 الظةار  بل ة" حسب الطت د   اسؼ ال كؾمة التراية   عدت ا مر، و ترايا  ط ارضة أ ها 

جةةةب طيةةةب "ر  التراةةةياطةةةا صةةةر  الةةةرئيس  ،"مةةةؽ جاإةةةب الؾ يةةةات الطت ةةةدا حيةةةال ترايةةةا
 ةةةأ  الؾ يةةةات الطت ةةةدا، تقةةةد  الةةةدعؼ لجةةةيش  رأةةةابي عمةةة  ال ةةةدو   الترايةةةة، "ر ويةةا "و  

 و(136)"وترايا ستتخه ا جرا ات الطظاسبة لطكاف ة أهه القؾات
، "pkk"ومةةةؽ  جةة  مكاف ةةةة  إشةةظة حةةة ا 2018 / يظةةايركةةاإؾ  ال ةةةاإي 20فةةيو 

السةؾرةة، وا  ةا  الكةر  عةؽ يةرا الفةرات، ومةؽ ثةؼ  -وعرقمة تؾس   في ال دو  التراية
ال ةتةةؾ " التررايةةة   الت ةةاو  مةةع  ؽيصةة"اإظمقةةت عطميةةة  ،مظةةع ييةةا   قمةةيؼ اةةر   فةةدرالي
، وأةةةةةدفت لمسةةةةةيظرا عمةةةةة  مديظةةةةةة "ypg"ضةةةةةد مقةةةةةاتمي  ،ةفصةةةةةائ  الط ارضةةةةةة السةةةةةؾرة

وب د ثالثة  شهر مؽ الط ارل،  خ  الجيش التراي، لمطديظة الؾاق ة في  ،(137)"عفرةؽ"
 و(138)الشطال السؾر  

ولؼ تكت   السيظرا عمة  مديظةة  س ت ترايا لتؾسيع إفؾذأا في الشطال السؾر ،
،  خةؾل 2018يةؾ / يؾإح ةةرا  18"عفرةؽ"، حيظطا  كد الرئيس الترراي "ار ويةا " فةي 

ح ةةةرا   4تراةةي تةةؼ تؾيي ةة  فةةي -تظفيةةها   تفةةار امرةكةةي القةةؾات الترايةةة لطديظةةة "مظةةبت"
وتظهيةةر الطظظقةةة ال دو يةةة مةةؽ مخةةاطر  ، وتؾسةةيع الظفةةؾذ فةةي الشةةطال السةةؾر ،2018
 و(139)التراية أدافحؾل  األ ترا تأؾ ما و  ،"ypg"مقاتمي

ظةةؾرات فةةي مظظقةةة "شةةرر الت سةةارعتت، 2018 /  كتةةؾبراألول مظةةه شةةهر تشةةرةؽ
ديظةةةة "عةةةيؽ م، فةةةي "ypg"راةةةي عظةةةدما تةةةؼ قصةةة  قؾاعةةةد الت رلالت ةةة الفةةةرات"؛  ذ ارتفةةةع
   ترايةا مهةد ا  اإلرأةاا "،   د     كد الرئيس التراةيو الفرات   ر شر ال را" "كؾباإي" 

وفةةةي شةةةهر تشةةةرةؽ  و(140)"فةةةي مظظقةةةة شةةةرر الفةةةرات، ولةةةهلػ  بةةةد مةةةؽ الترايةةة  عميهةةةا
عمةةة  مقةةةاتمي   ةةةأ  ترايةةةا، سةةةتقؾ  بهجةةةؾ  بةةةر ٍ صةةةدر ت ةةةهيرا   2018 إةةةؾفط ر/ ال ةةةاإي

"ypg" أةد وفةي الؾقةت إفسة ،   ذا لؼ تضطؽ الؾ يات الطت دا اإس ابهؼ، شرر الفرات 
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و وقامةةةةت ترايةةةةا " سةةةة ق الطقةةةةاتميؽ األكةةةةرا  شةةةةرر الفةةةةرات": الةةةةرئيس التراةةةةي "ار ويةةةةا 
 و(141)في تمػ الطظظقة "ypg" قص  اماكؽ 

 إسةةةة ااا ،  عمظةةةةت ال كؾمةةةةة ا مرةكيةةةةة2018 /  يسةةةةط ركةةةةاإؾ  األول 19فةةةةي 
التراةةةي لط اربةةةة  الظةةةرف، وسةةةيكؾ  أظةةةال تفةةةاأؼ مةةةع السةةةؾرةة ا راضةةةي مةةةؽ جظؾ أةةةا

 ةةأمٍر  وتةةؼ صةدور القةةرار، و(142)ا رأةاا فةةي ا راضةي التةةي سيظسة ب مظهةةا ا مرةكةا 
مةةؽ سةةؾرةا، والبةةالغ  مةةؽ الةةرئيس األمرةكةةيل " وإالةةد ترامةةب"،  سةة ب الجظةةؾ  ا مرةكةةا 

اشةارت  "و اطةاجظةد ،   ةد    تةؼ ت قيةق الهةدف بله ةطةة تظغةيؼ " اعةش 2000عد أؼ 
 ةةأ  القةةرار صةةدر عقةةب مباح ةةات تطةةت بةةيؽ الةةرئيس ا مرةكةةي   يضةةا     ةةض الطصةةا ر
و وقةةةد تةةةة امؽ اإلعةةةال  األمرةكةةةي مةةةةع ت ةةةهيرات الةةةرئيس التراةةةةي (143)والةةةرئيس التراةةةي

عميهؼ، مظؾأا   احتطاليةة أجةؾ  تراةي جديةد،   ةد    طالةب " ر ويا " لألكرا   القضا  
و ومةةؽ وجهةةة إغةةر الباحةةف فةةذ  (144)الفةةرات" ر شةةر "بتةةراج هؼ مةةؽ مظةةاطق عةةدا  برزأةةا 
ت سةةيؽ ال القةةة مةةع ترايةةا التةةي  اةةا  يهةةدف  لةة   سةة ب القةةؾات ا مرةكيةةة مةةؽ سةةؾرةا

ب ترايةةةا، سةةةا ت  سةةة ب الةةةدعؼ ا مرةكةةةي ألكةةةرا  سةةةؾرةا وسةةة ي الؾ يةةةات الطت ةةةدا اسةةة
مع روسيا وايرا ، كيطا  را، إلقامة عالقة ت او  وتفاأطات سيطا   د    اتجهت األخي
 مةةةؽ ثةةةؼ فةةةذ  سةةة ب  القةةةؾات ا مرةكيةةةة  فسةةة  الطجةةةال لترايةةةايت مةةق  ةةةالطم  السةةةؾر و و 

ومظةع  تقمي  مؽ قؾا ا كةرا  التةي تظامةتلمقيا    طميات عسكرةة، في الشطال السؾر  لم
 خاص بهؼو  اقامة ايا  مستق 

"، والةةةرئيس ا مرةكةةةي "ترامةةةب"، فةةةي   ر ويةةةا“تباحةةةف اةةة  مةةةؽ الةةةرئيس التراةةةي 
فةةةي خظةةةة  إشةةةا  مظظقةةةة عازلةةةة، خاليةةةة  مةةةؽ اإلرأةةةاا،  2019/ يظةةةاير كةةةاإؾ  ال ةةةاإي 

شةةطال سةةؾرةا، الةةه  يسةةيظر عميةة  األكةةرا ، وقةةد صةةر  وزةةةر الخارجيةةة التراةةي "مؾلةةؾ  
 و(145)"وجؾ  فكرا مظظقة آمظة في سؾرةا أ  ترايا ليست ضد "جاوةش اويمؾ"و 

وزةةةةر الةةةدفاع   وصةةةر  ،"لألمةةةؽ خميةةةؾإ" مةةةؤتطرعقةةةد  2019 / ف رايةةةرشةةةبا  فةةةي
   مؽ  أداف التدخ  التراي فةي سةؾرةا، عةد  السةطا  " وقائال   " كار يخمؾص" التراي

 ذقامة ايا  ار   في الشطال السؾر ، حت  وا  امة  األمةر الةدخؾل فةي حةرا ضةد 
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التراةةةي  خصةةةؾص عطةةةق الطظظقةةةة  -ا مرةكةةةي الخةةةالف ت ايةةةدو و (146)"مةةةؽ يطةةةاإع ذلةةةػ
ال ازلة، التي ت  ل بيؽ مظاطق سيظرا اكرا  سؾرةا عؽ حدو  ترايا،  ذ يريةب الجاإةب 

 ة تشكي  ايا  ار   سؾر  عاقإل كؼ،30التراي    تكؾ  الطظظقة  اخ  سؾرةا   طق 
 و (147)وسؾرةامطاث  إلقميؼ ار ستا  ال رار، عم  ال دو  بيؽ ترايا 

"، ال ةةةد    ر ويةةةا"،  عمةةةؽ الةةةرئيس التراةةةي 2019 / اكتةةةؾبرتشةةةرةؽ األول 9وفةةةي
و والتةةي تهةةدف (148)السةةال " فةةي الشةةطال الشةةرقي مةةؽ سةةؾرةا عإبةة"  طمةةة عسةةكرةة  اسةةؼ 

جطيةةع الفصةةائ  الكر يةةة مةةؽ ال ةةدو    ا  ةةاو كةةؼ، 30الطظظقةةة المظةةة   طةةق   إشةةا الةة  
عةةةةؽ تمةةةةػ ال طميةةةةة تؾييةةةةع ترايةةةةا  إجةةةةؼو و (149) 30الترايةةةةة، واإتةةةة اع سةةةةالحها، و ف هةةةةا

، ومةع روسةيا فةةي 2019األول/ اكتةؾبرتشةرةؽ  17 ؽل مةع الؾ يةات الطت ةدا فةيتيتفةاقيا
الفصةةةةةائ  الكر يةةةةةة عةةةةةؽ ال ةةةةةدو   ع فةةةةة"ا ت، تضةةةةةطظ2019 / اكتةةةةةؾبرتشةةةةةرةؽ األول 22

وااإةةةةت وزارا  و(150)كةةةةؼ"30الترايةةةةة، وإةةةة ع  سةةةةم تها، وتكةةةةؾةؽ الطظظقةةةةة المظةةةةة  طقةةةةدار
، السعتسخار حسمعة" نبعع الدع م"، فعي داع  شعا  "لع يعج ى أإة و   فا ت الدفاع التراية قد

فعي  الذسال الذخقي لدػريا، وأن الحسمة قج أنجدْت أغخاضيا، وساىست دذعكل كييعخ
ل قيععايرىععا ، ولععغ ت مكافحععة طيععف السشصقععة مععغ ايرىععانييغ، و ن تخكيععا ستػا ععلتش

 و (151)"نتكػيغ كيان إرىاني عمى حجودىا الجشػبية
وعمةة   ثةةر  2011مةةؽ عةةا   ا  يطكةةؽ مالحغةةة،  إةة  بةةد مةةؽ خةةالل أةةها الط ةةؾر 

الطتغيةةر الكةةر   الةة  الؾاجهةةة، ات ديةةد مهةةؼ واساسةةي فةةي  عةةا  اإةةد ع ال ةةؾرا السةةؾرةة،
تؾجهةةةةةات السياسةةةةةة الخارجيةةةةةة الترايةةةةةة تجةةةةةاه سةةةةةؾرةا،   ةةةةةد از يةةةةةا  إفةةةةةؾذ اكةةةةةرا  سةةةةةؾرةا 

في ع  غياا الدولة السؾرةةو ولتغهةر الطخةاوف الترايةة  ،"pkk"الطت اوإيؽ مع ح ا
مةةةؽ تهديةةةد واإ كةةةاس وجةةةؾ   لمدولةةةة   مةةةؽ  مكاإيةةةة تأسةةةيس ايةةةا  اةةةر  ، ومةةةا يشةةةكم
ذلةةةػ ر و  ف ةةة  ترايةةةة فةةةي عةةةؽ ليظةةةتت الترايةةةة، اؾإهةةةا ت ةةةاإي مةةةؽ الطشةةةكمة الكر يةةةة، و 

جاإ يها السياسي وال سكر  حيال سؾرةا، ات  ير عؽ  سمؾا وقائٍي واسةتباقي لمقضةا  
رار ا مرةكةةةةي وقةةةةد اةةةةا  القةةةة و""pkkعمةةةة  خظةةةةر  كةةةةرا  سةةةةؾرةا، الطت ةةةةاوإيؽ مةةةةع حةةةة ا

قةةةد  فسةةة  الطجةةةال  شةةةك  "ييةةةر مباشةةةر" لم مطيةةةات ال سةةةكرةة   ا إسةةة اا مةةةؽ سةةةؾرةا
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ي اإظمقةةت فةةي األشةةهر الالحقةةة، فةةي شةةطال سةةؾرةاو والغةةرض ا مرةكةةي قةةد الترايةةة التةة
، و أطهةةا الةةدعؼ عةةداٍ  يكةةؾ  ت سةةيؽ ال القةةة مةةع ترايةةا   ةةد    سةةا ت  سةة ب مؾاضةةيع

ا مرةكةةةي لألكةةةرا ، ومةةةؽ ثةةةؼ السةةة ي األمرةكةةةي لكسةةةب ترايةةةا،  سةةةيطا   ةةةد    اتجهةةةت 
 السؾر واألخيرا، لمتفاأؼ مع روسيا وايرا  كيطا يت مق  الطم  

 الخاتسة واالستشتاجات:
مةةؽ  عظصةرا  مهطةةا   يكؾإةةؾ   ةةأ  ا كةرا  الةةهيؽ  يطكةةؽ مالحغةة  مةا تقةةدمةؽ خةةالل 

 ول  رخةةر ،  فضةةال  عةةؽمةةؽ  ول الشةةرر األوسةة ،  جةة ا السةةكاإية والجغراكيةةة أل ال ظيةةة
 ورفةةةضٍ  عصةةيا ٍ  ، وحراةةاتل ا  ولةةد لةةديهؼ إفةةؾر  الةةه  ل ةةق بهةةؼ، مطةةا لإلج ةةافوإتيجةةة  

لمؾاقةةع فةةي الةةدول التةةي يعيشةةؾ  فيهةةاو ومةةؽ أةةهه الةةدول التةةي يؾجةةد فيهةةا ا كةةرا  ترايةةا 
عظيفةةة ،  ر مؾاجهةاتٍ الكر يةة السةةؾرةة ااإةت أا ئةةة ولةؼ ت ةة الطسةةألة    وسةؾرةاو وةالحة 

 تقاسةيو فةي حةيؽ 2011عةا   ال ةؾرا السةؾرةة إشةؾاحتة   وبقيت فةي اإلطةار السةمطي
وحةةةدا ا راضةةةي الترايةةةة، فةةةي عةةة  أةةةد ت ة، التةةةي ترايةةةا مةةةؽ القضةةةية الكر يةةةة الط مظةةة

 ،ار يةةة   تطةر ٍ  تل احراة تالتراةي عةؽ ا عتةراف  ةاألكرا  وحقةؾقهؼ، وأةؾ مةا  إةت  متظةاع  ا
عمة  اة   لةهلػ، اةا  لتمةػ القضةية اإ كاسةات   ، وإتيجةة  الجةاإ يؽل بةيؽ  مسم ة ومؾاجهة  

 مؽ الداخ ل التراي وعم  السياسة الخارجية لترايا حيال بمدا  الجؾار، و سيطا سؾرةاو
، عمةةةة  حسةةةةا ات ا يةةةةر    ثةةةةر  لةةةة   ، والؾجةةةةؾ  الكةةةةر   فةةةةي سةةةةؾرةا"pkk"   حةةةة ا 

فةةةةةي  ؽوقةةةةرارات وتؾجهةةةةات، السياسةةةةة الخارجيةةةةة الترايةةةةة حيةةةةال سةةةةؾرةا، وأةةةةها مةةةةا ت ةةةةي
الطم  الكر     ثارافي  يد  اا  لمسؾرةيؽ،  حيظطاثطاإيظيات وتس يظيات القر  ال شرةؽ، 

ةهةةد   مةةؽ ترايةةا أةةد  و ضةةد ترايةةا،   ةةد    سةةاعدت "حةة ا ال طةةال الكر سةةتاإي"، الةةه  
السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة، تصةةظبغ  صةةبغة    القةةؾمي ووحةةدا  راضةةيها، وأةةؾ مةةا ج ةة

مؾر ال  حافة ال را، حت  تؼ ح  الطسألة بتؾييع اتفار عظيفة  تجاه سؾرةا، لتص  األ
 و1998 عا  " ضظة "
عةةةا  الطتغيةةةر الكةةةر    قةةةؾا ، فةةةي  2011اإةةةدل ت ال ةةةؾرا السةةةؾرةة عةةةا   وعظةةةدما 

ت رةػ السياسة الخارجية التراية تجاه سؾرةا،   د    استشةر   ور اكةرا  سةؾرةا، وزا  
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"، األمةةر الةةه  ج مهةةؼ "pkkع حةة ا"، فةةي عةة  ت ةةاوإهؼ مةة"pydإفةةؾذأؼ  سةةيطا حةة ا
ومةؽ ثةؼ  ،السةؾرةة لمدولةة  فةؾل عة  فةي  طظاطق واس ة مؽ الشطال السؾر ،   يت كطؾ 
مخةاوف ترايةا وقمقهةا،  سةيطا  ردرالي اةر   مسةتق ، وأةؾ مةا  ثةايلتشكي   قميؼ ف س ؾا

كؾإةةة  سةةةيظ كس مباشةةةرا عمةةة   فةةةي مؾضةةةؾع األمةةةؽ القةةةؾمي ووحةةةدا ا راضةةةي الترايةةةة،
الكر ية في ترايةا، وليج ة  السياسةة الخارجيةة الترايةة حيةال سةؾرةا تتةرجؼ الة   الطسألة

ر و  ف  ، سياسية وعسكرةة وقائية استبايية، خصؾصا  فةي الشةطال السةؾر ، لمقضةا  
 و"pkk" عم  أها التهديد، وتقميص إفؾذ ا  مؽ األكرا  السؾرةيؽ وح ا

  طميةةةةات عسةةةةكرةة جديةةةةدا فةةةةي  تهيةةةةأت الغةةةةروف اإلقميطيةةةةة والدوليةةةةة لترايةةةةا، لمقيةةةةا 
الشةةطال السةةؾر ،  سةةيطا   ةةد التفةةاأؼ والتظسةةيق التراةةي مةةع  يةةرا  وروسةةيا، واةةهلػ   ةةد 
 ؽسةةة ب القةةةؾات األمرةكيةةةة مةةةؽ سةةةؾرةا،  قةةةرار  مرةكةةةي يسةةة   لمتقةةةارا مةةةع ترايةةةاو ومةةة

فسةا  الطجةال إل وذلةػ ،قميطية والدوليةةطات اإلس   ترايا لط ةد مؽ التفاأالطتؾقع    ت
 جديةداٍ  الطجةاميع الكر يةة السةؾرةة، ومةؽ ثةؼ تقةؾ    طميةاتٍ و  pkk"" لطكاف ةة حة ا ،لها

 ا  قةةةامتهؼ اياإةةة و    وال يمؾلةةةة ،كةةةرا ظةةةامي قةةةؾا األوذلةةةػ لطظةةةع ت ،فةةةي الشةةةطال السةةةؾر  
 راضيهاو  مظها القؾمي ووحداظرا  عم   ا يشك  خطعم  حدو أا الجظؾبية   مستقال  

  ل  ا ستظتاجات التيةو ووفقا  لطا س ق عرض  تؾص  الب ف
 تهديةةدٍ  عظصةةر  ، pkk سةةيطا مةةؽ حةة ا فةةي ترايةةا،التطةةر  ال سةةكر  الكةةر    يشةةك   و1

 ولألمؽ القؾمي التراي
  ةةةد زةةةةا ا قؾتةةة  وعطمياتةةة ، عمةةة  عالقةةةات ترايةةةا اإلقميطيةةةة،  ، ثةةةر الطتغيةةةر الكةةةر    و2

السياسةة الخارجيةة الترايةة تجةاه سةؾرةا تتجة  إ ةؾ   وأؾ مةا ج ة  سيطا مع سؾرةا،
عظةدما  عطةت سةؾرةا أةها  في ثطاإيظيات وتس يظيات القةر  الطاضةيالتهديد والشدا، 

 التطر و
عةةا  الطتغيةةر الكةةر   ليجةةد  الطخةةاوف  ،2011  ةةد اإظةةالر ال ةةؾرا السةةؾرةة عةةا    و3

سةةةمؾا السياسةةةي الترايةةةة، وةؾجةةة  السياسةةةة الخارجيةةةة الترايةةةة تجةةةاه سةةةؾرةا، إ ةةةؾ األ
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فةةي عةة   ،   ةةد    تظةةام  إفةةؾذ  كةةرا  سةةؾرةااسةةتخدا  القةةؾا ف ميةةا   الطت شةةد ، والتهديةةد 
 "و"pkkت اوإهؼ مع ح ا

،  طجطؾعةةة ر و  2011ترجطةةت السياسةةة الخارجيةةة الترايةةة تجةةاه سةةؾرةا   ةةد عةةا    و4
ف   سياسية شديدا، وعطميات عسكرةة في الداخ  السؾر ، ألج  احتةؾا  إفةؾذ اة  

 ، ومظ هؼ مؽ تكؾةؽ ايا  ار   سؾر  يهد  تراياوpkk كرا  سؾرةا وح امؽ 
 الطخةةةاوف مةةةؽ متةةةأثرا تظظمةةةق سةةةؾرةا، تجةةةاه الترايةةةة الخارجيةةةة السياسةةةة    يالحةةة   و5

 القؾا، واستخدا  السياسي والتشد  التص يد إ ؾ وتتج  الكر ية، القضية مؽ التراية
  عةةؼ حالةةة فةةي  و ،""pkk حةة ا مةةع الطت ةاوإيؽ السةةؾرةيؽ األكةةرا    إفةةؾذ تظةةام  كمطةا
 و سا قا   ف   كطا"" pkk ل  ا السؾر   الظغا 

"، والطجةةةاميع ال سةةةكرةة الكر يةةةة "pkk    إجةةةا  ترايةةةا فةةةي مكاف ةةةة اةةة  مةةةؽ حةةة ا و6
ترايةةا السةةؾرةة، ومظةةع زةةةا ا إفةةؾذأؼ وسةةيظرتهؼ، ي تطةةد  شةةك  ا يةةر عمةة  تفاأطةةات 

 تمػ ال طميات ال سكرةةو  األجؾا  لمقيا   ط   اإلقميطية والدولية، لتهيأ
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 اليػامر والسرادر
                                                 

 الُتخكيععععة التععععجاييات الدياسععععية -د العخبيععععةجو ( نععععاضع  ععععػنذ عثسععععان، االكععععخاد عمععععى شخفععععي الحعععع1)
، 1العععخ  وُتخكيععا تحععجيات الحاضععخ ورىانععات السدععتقيل،  واالجتساييععة، دحععث مشذععػر فععي كتععا :

 .129، ص2012ليشان،  –السخكد العخبي لألدحاث ودراسة الدياسات، نيخوت 
( خالععج مػسععى جععػاد، الدياسععة الُتخكيععة تجععاه مشصقععة الذععخ  األوسعع  فععي السععجة الػاقعععة نععيغ عععام 2)

جامععععععة  -كتعععععػراه "غيعععععخ مشذعععععػرة"، كميعععععة العمعععععػم الدياسعععععيةم"، اشخوحعععععة د2002-2010"
 .161، ص2012دغجاد،

 .179، صالدانق سرجرال(عثسان، 3)
، العخبععي لمشذععخ والتػزيعععع، 1نشععاء الجولعععة،   إشععكالية( عسععار يبععاس محسععػد، القزعععية الُكخديععة: 4)

 .5ص 2016مرخ،  -القاىخة
، دار زىععخان لمشذععخ 1يععة: الػاقععع والسدععتقيل،  الُتخك –( احسععج نععػري الش،يسععي، الع قععات العخاقيععة 5)

 .211ص ،2010األردن،  -لمتػزيع، عسان
 .58، ص( محسػد، السرجر الدانق(6
، تقخيععخ الجععحور التاريخيععة لمقزععية الكخديععة، السعيععج السرععخي لمجراسععات الدياسععية ( خالععج عقعع ن(7

 .6ص ،2018-تخكيا،ايار -واالستخاتيجية، اسصشيػل
 .58، صالدانق سرجرالمحسػد،  (8)
( احسععج نععػري الش،يسععي وكععػثخ ياسععيغ شععو، القزععية الُكخديععة فععي ُتخكيععا وترثيخىععا عمععى دول الجععػار 9)

جامعععععة  –، مخكععععد الجراسععععات االسععععتخاتيجية والجوليععععة 20العخبععععي، مجمععععة دراسععععات دوليععععة، العععععجد
 .13، ص2003دغجاد،

األمخيكيعة: الع قعات الجوليعة  فعي الذعخ  األوسع  ( ماريانا خاروداكي، الكعخد والدياسعة الخارجيعة 10)
 .  126-123ص ، ص2013، نيخوت ليشان،1خميل الجيػسي،   ، تخجسة:1945مشح عام 

 .229-222ص ص، الدانق سرجرال الُتخكية، -الش،يسي، الع قات العخاقية (11)
، نيععت 1الُتخكععي، ( كععخيع ح حسععدة ودىععام محسععػد عمععي الجيععػري، القععػة الفاعمععة فععي السجتسععع 12)

 .103، ص2002العخا ، -الحكسة، دغجاد
الُتخكيعة  –( حشا عدو نيشان، قزية حد  العسال الكخدسعتاني وانعكاسعاتيا عمعى الع قعات العخاقيعة 13)

جامععة السػ عل،  –، مخكعد الجراسعات االقميسيعة 12مجمة دراسات اقميسية، العجد ،1984-2007
  http://dx.doi.org/10.33899/regs.2008.6501:        93، ص2008 -تذخيغ األول

http://dx.doi.org/10.33899/regs.2008.6501
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  www.aljazeera.net              :21/1/2012 الجديخة نت،( حد  العسال الكخدستاني ، 14)
-1999الستغيعخات الدياسعية الُتخكيعة تجعاه السذعكمة الُكخديعة  ( نػال عيج الجبار سعمصان الصعا،ي،15)

، 20007جامععة السػ عل،  –، مخكد الجراسعات االقميسيعة 7 ،مجمة دراسات اقميسية، العجد2007
  http://dx.doi.org/10.33899/regs.2007.29395               :            110ص

( مارتغ فان نخويشدعغ، األغعا والذعيا والجولعة: اليشعى االجتساييعة والدياسعية لكخدسعتان، تخجسعة: 16)
 . 89، ص2007ليشان، –، معيج الجراسات االستخاتيجية، نيخوت 1  احسج حدغ،

 .212، صقالدان سرجرال الُتخكية، –الش،يسي، الع قات العخاقية  (17)
 .130، صالدانق سرجرال خاروداكي، (18)
-1السجمعج ( فيرل شع ل يبعاس السيعجاوي، العجور الُتخكعي فعي األزمعة الدعػرية، مجمعة األسعتاذ،19)

 .517، ص2014جامعة دغجاد،-، كمية التخبية أنغ رشج1العجد
 . 61،  55-54ص  ص ،الدانق سرجرال محسػد، (20)
 .133ص ،الدانق سرجرالخاروداكي،  (21)
( حسدة السرصفى، مؤتسخ: العخ  والكخد السرالح والسخاوف والسذتخكات، مجمة سياسات عخبية، 22)

 .150، ص2017 -قصخ، أيار –، السخكد العخبي لألدحاث ودراسة الدياسات، الجوحة 26العجد
 .63، صالدانق سرجرال خاروداكي، (23)
 .152، صالدانق سرجرال السرصفى، (24)
 .132-131 ص ص، الدانق سرجرال ( خاروداكي،25)
االنعخز لمصبقعة الدياسعية والشخيػيعة الكخديعة ىعػ تذعكيل، "مشطسعة االسعتق ل  السشجعدج يعع"خػييػن":  *

، فعععي ناحيعععة 1927/ 7/10الكخديعععةب" درسعععع "خػييعععػن"، وتسكشعععت معععغ عقعععج مؤتسخىعععا االول فعععي 
لمكفعاح  عسػميعةلغعة قػميعة  تذعكيلمغ االجتسعاع، ىعػ  الخ،يدي"دحسجون الميشانية"، وكان اليجف 

كخدستان مغ سيصخة االتخا . ُأنطخ: نػاكيخ الحخكة  الستق ليةضج الشطام التخكي الكسالي، والدعي 
الكخدية الدياسية في سػريا، السشفى، جس،ية خػييػن، اختخاع " غخ  كخدستان"، نقع  ععغ شعبكة 

 . متاح عمى السػقع: 2016/ 20/1السعمػمات العالسية "االنتخنت"، تاريا الشذخ في السػقع: 
www.alaalam.org  

 .151، صالدانق سرجرال السرصفى، (26)
" سعػريا -كخدسعتان ديسقخاشعي دعارتي" داسع 1957عام "الحد  الجيسقخاشي الكخدي الدػري": ترسذ *

 حعدبيغ إلعى الحد  ىحا أنقدع االكخاد، والسثقفيغ الدياسييغ مغ نخبة نػاسصة سػري،  حد  وىػ

http://www.aljazeera.net/
http://dx.doi.org/10.33899/regs.2007.29395
http://www.alaalam.org/
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" الععج غ نععجر  عع ح"  ندعامععة ،"اليدععاري " "الدععػري  الععجيسقخاشي "الحععد  :داسععع األول: 1963 عععام
 العجيسقخاشي الحعد : انطخ".  ػسف فيرل"ندعامة "  الكخدي التقجمي الجيسقخاشي  الحد : "والثاني
: السػقععع فععي الشذععخ تععاريا ،"االنتخنععت"  العالسيععة السعمػمععات شععبكة عععغ نقعع ً  الدععػري، الكععخدي

    www.ar.wikipedia.org                            :السػقع عمى متاح. 2020/ 8/12
، السخكعععد العخبعععي 1  األسعععصخة، –التعععاريا  –مجسػععععة معععؤلفيغ، مدعععرلة اكعععخاد سعععػريا: الػاقعععع  (27)

 .81-77ص –، ص 2013ليشان،-ودراسة الدياسات، نيخوتلألدحاث 
، السخكععد العخبععي 29( عيععج الباسعع  سععيجا، الُكععخد والثععػرة الدععػرية ، مجمععة سياسععات عخبيععة، العععجد28)

 .75، ص2017 -قصخ، تذخيغ الثاني –لألدحاث ودراسة الدياسات، الجوحة 
 .mec.org-carnegiewww                ، متاح عمى السػقع:2018/ 8/ 6ربيع دمذق،  ( 29(
 .167،161، ص، صالدانق سرجرال جػاد، (30)
، 1998 -1984( خميل عمي معخاد، السػاقعف ايقميسيعة معغ الحخكعة الُكخديعة السدعمحة فعي ُتخكيعا 31)

-34ص ، ص2005جامعة السػ ل، -، مخكد الجراسات ايقميسية3مجمة دراسات إقميسية، العجد
35:                                  http://dx.doi.org/10.33899/regs.2005.36056  

 .212، صالدانق سرجرال خاروداكي، (32)
 .126، صالدانق سرجرال(عثسان، 33)
غيععخ  دعععج الحعخ  البععاردة، اشخوحععة دكتععػراه" الدياسععة الخارجيعة الُتخكيععة مععا( حسيعج فععارس حدععغ، 34)

 .224-223ص ص، 2006جامعة دغجاد، -مشذػرة" كمية العمػم الدياسية
، 1( إيسان دني، الجور الُتخكي ايقميسي لُتخكيعا فعي مشصقعة الذعخ  األوسع  دععج الحعخ  البعاردة،  35)

 .141، ص2014خ، مر-مكتبة الػفاء القانػنية، ايسكشجرية
( سععارة  ععػنذ كاكععل، األكععخاد والسشععاشق الستشععازع عمييععا نععيغ الفجرلععة والرععخاع، رسععالة ماجدععتيخ " 36)

 .63،56 ، ص، ص2011جامعة الذخ  األوس ،  -غيخ مشذػرة" ، كمية األدآ  والعمػم
كخية ( رضععا ىعع ل، الدععيف واليعع ل: ُتخكيععا مععغ اتععاتػر  الععى اربكععان  ععخاع نععيغ السؤسدععة العدعع37)

 .239، ص1999مرخ، -، دار الذخو ، القاىخة1  وايس م الدياسي،
( عسخ شييشار، سياسات ُتخكيا في الذخ  األوس  نعيغ الكساليعة والعثسانيعة الجج عجة، مجمعة أورا  38)

 .11، ص2008، 10كاريشغي، العجد
فعي  في الساضعيلمبحخ األنيس الستػس ، وكان  السكشجرونة في الداوية الذسالية الذخقيةب ايقع لػاء  *

دسحعافطتي إدلعو وحمعو،  ،معغ الذعخ  والجشعػ  الذعخقي ىعػ مترعلرى شسال غخبي سعػريا، و أقب 

http://www.ar.wikipedia.org/
https://carnegie-mec.org/
http://dx.doi.org/10.33899/regs.2005.36056
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اآلن فععي  مػقعععوسج شععة ال ذقيععة، ومععغ الذععسال دسحافطععة غععازي عشتععا  التخكيععة، و ومععغ الجشععػ  د  
 فععي فتععخة ليععا عشععوُ  فخندععا لععت"دعععج أن "تشاز  ،1939عععام  ةتخكيععضععستو الجولععة الجشععػبي تخكيععا. 

" إقمععيع ةسععكشجروناال"لععػاء وتععاي". ا"محافطععة ى سععستومحافطععة تخكيععة، وأ عجتععوُ دععػريا، و ل احت ليععا
 صمعق عميعومشيعا وت األولعى جعدءاً  جهتعع ييشسعاسعػريا وتخكيعاف ف محل نداع في ممكيتو نيغ استخاتيجي

ع لدعيصختيا و دارتيعا واق،يعاً ، فإن الثانية تخزععو ″15"دالمػاء الدػري الع  حيشبسعا، 1939ام مشعح عب
"واليعة ىتععاي". أنطعخ: لعػاء اسععكشجرون..مشصقة تتشعازع ممكيتيعا سععػريا  سعستووأ دولتيععاضعستو إلعى 

، 26/9/2016وتخكيا، نقً  عغ شبكة السعمػمات العالسية "األنتخنعت"، تعاريا الشذعخ فعي السػقعع: 
 www.aljazeera.net                                                  متاح عمى السػقع:

 

( زيشة خالج حديغ وعييخ ضيجان انخاهيع، الدياسة السا،ية الُتخكيعة السعاىعجات واالتفاقيعات وأثخىعا 39)
كميععة ، 97العععجد -23عمععى اينتععاج الدراعععي فععي العععخا ، مجمععة كميععة التخبيععة األساسععية، السجمععج

 .617، ص2017الجامعة السدتشرخية،  –التخبية االساسية 
 .235-232ص ص، الدانق سرجرال الُتخكية ، –( احسج نػري الش،يسي، الع قات العخاقية 40)
 .127، صالدانق سرجرال محسػد، (41)
 .168، صالدانق سرجرالجػاد،  (42)
 .224-223 ص ص، الدانق سرجرالسميسان،  (43)
 .127، صالدانق سرجرالمحسػد،  (44)
 .232، صالدانق سرجرالالُتخكية،  –( احسج نػري الش،يسي، الع قات العخاقية 45)
 .127صالدانق،  سرجرال محسػد، (46)
 األول تذععخيغ فععي الخ،اسععة وتبقمععج التخكيععة، لمجولععة الثععامغ الععخ،يذ وىععػ تخكععي "تػركععت اوزال": سياسععي *

 ،" م شيععة" مج شععة فععي1923 عععام" أوزال" وولععج. 1993 نيدععان17 فععي وفاتععو  ععػم حتععى 1989
 تبعػلى كسعا الكيخبا،يعة، لمصاقعة محصعة في واشتغل ،1950 عام اسصشيػل جامعة مغ ميشجساً  و ار
 أوزال، تػركعػت :أنطعخ". العجولي اليشعظ" فعي عسعل وأيزعاً  ،"التخكيعة التخصي  ىيئة" ر،يذ نا،و درجة
 :السػقع عمى متاح: السػقع في الشذخ تاريا ،"األنتخنت" العالسية السعمػمات شبكة عغ نق ً 

 www.marefa.org  

 .225،الدانق سرجرال سميسان، (47)
 .168، صالدانق سرجرال جػاد، (48)
 .225ص الدانق، سرجرال حدغ، (49)

http://www.aljazeera.net/
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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 .236، صالدانق سرجرال الُتخكية، –الش،يسي، الع قات العخاقية  (50)
،مؤسدععة مػكخيععاني 1القزععية الُكخديععة فععي ُتخكيععا، تخجسععة: هبععو فععال،  ( ىشععخي دععاركي وأخععخون،51)

 .104-103ص ص، 2007العخا ، -لمبحػث والشذخ، اربيل
 فعي 1943/ 5/ 24فعي ولعجت .تخكيعا فعي لمعػزراء ر،يدعةب  أول وىعي تخكيعة، "تاندػ تذيمخ": سياسعية *

  والعجكتػراه الساجدعتيخ نالت التبخكية،" إيجي نػغاز" جامعة االقتراد، كمية مغ وتخخجت. إسصشيػل
 حعد  قيعل معغ تخشعيحيا  وتعع. ُأسعتاذة لمعسعل تخكيعا إلى ورجعت الستحجة، الػاليات مغ داالقتراد،

ػيع الصخيق"  مشرو وتقمجت ،1991 انتخادات في" إسصشيػل" مج شة لتسثيل اليخلسان، لعزػية" القب
 :4/9/2014 عغ الجديخة نت، نق ً  تذيمخ، تاندػ: انطخ. 1995عام الػزُراء ر،يبذ

 www.aljazeera.net  

، ريعا  العخيذ لمكتعو 1( ح نػر الج غ، ُتخكيا في الدمغ الستحػل قمق اليػية و خاع الخيارات، 52)
 .103، ص1997ليشان، -والشذخ، نيخوت

 .238، صالدانق سرجرال الُتخكية، –الع قات العخاقية الش،يسي، نقً  عغ: ( 53)
 .168، صالدانق سرجرال جػاد، (54)
 العمععػم كميععو فععي درس. إسععصشيػل فععي ،1947 الثععاني تذععخيغ 6 فععي ولععج سياسععي":  مسععاز مدعععػد" *

 وعمععػم اقترععاد كميععة فععي العميععا، دراسععتو وأكسععل. أنقععخة جامعععة واالقترععاد ماليععة قدععع الدياسععية
  التػ عععيل الشدعععي  قصاععععات فعععي وضعععا،ف، فعععي واشعععتغل. ألسانيعععا فعععي" كػلػنيعععا جامععععة" سياسعععية
 20 فععععي مععععخات3 وزراء ر،ععععيذ و ععععار.1995 انتخادععععات دعععععج وزراء ر،ععععيذ عسععععل. الكيسيععععاء
  www.marefa.org              :السعخفة نت عغ نق ً   مساز، مدعػد: ُأنطخ. 1997حديخان

 .104ص ،الدانق سرجرال ىشخي داركي وأخخون، نقً  عغ: (55)
 .226، صالدانق سرجرال حدغ، (56)
 وبقعي لمجسيػريعة ر،بيداً  وأ بح مخات، 7الػزراء ر،يذ مشرو شغل تخكي سياسي" ديسيخيل سميسان" *

" دإسعصشيػل التقشيعة الجامعة" في الجام،ية دراستو وأكسل ،1924 عام في وولج. سشػات 7 ر،يداً 
 ععععام" الدعععجود لعععجا،خة" ر،بيدعععاً  الكيخبا،يعععة، وأ عععبح الجراسعععات دعععإدارة ميشجسعععاً  و شعععتغل.1949فعععي

 انتخادعات فعي  ُأخعخ   معخةً  وفاز .الػزراء ر،يذ ليربح ،1965 األول تذخيغ في واختيخ ،1954
: ُأنطععخ. 1993 أيععار فععي لمجسيػريععةب  ر،يدععاً  واختيععخ .ثانيععة حكػمععة وأسععذ ،1969األول تذععخيغ
  www.aljazeera.net                :20/6/2015 الجديخة نت، عغ نق ً  ديسيخيل، سميسان

 .128، صالدانق سرجرالمحسػد،  (57)

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.marefa.org/
http://www.aljazeera.net/
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حكػمعة ( ُلقسان عسعخ محسعػد الش،يسعي، وميثعا  خيعخ د جمعػد، ع قعات ُتخكيعا ايقميسيعة فعي عيعج 58)
 -، دار أنععععغ األثيععععخ لمصباعععععة والشذععععخ، السػ ععععل1، 2011 -2002حععععد  العجالععععة والتشسيععععة 

 .88-87ص ص، 2012العخا ،
 .169ص ،الدانق سرجرال جػاد، (59)
 .513، صالدانق سرجرال السيجاوي، (60)
نقععع   فعععي السعععػازيغ الجيػسعععتخاتيجية، مجمعععة أفعععا  االكعععخدي :  –( دكعععخ  عععجقي، الدععع م الُتخكعععي 61)

ايمعارات العخبيعة  -، أنػضيياالستخاتيجية، مخكد ايمارات لمجراسات والبحػث 19السدتقيل، العجدج
 .18، ص2013-أ مػل -أ  -تسػز الستحجة،

 .142( دني، مرجر سيق ذكخه، ص62)
السفتعععػح، مجمعععة آراء حعععػل الخمعععي ، ( جعععػرج  عععيخة، ُتخكيعععا والسعارضعععة الدعععػرية سياسعععة البعععا  63)

 .76، ص2016-السسمكة العخبية الدعػدية،آذار -،مخكد الخمي  لألدحاث، ججة105العجد
 .231، صالدانق سرجرال جػاد، (64)
 –فععي الثععػرة الدععػرية الخرععا،ز  االفتخاضععي( حسععدة  مرععصفى السرععصفى، تقخيععخ: السجععال العععام 65)

-السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات، الجوحععةاليععات  ععشع الععخأي العععام،  – االتجاىععات
 .6، ص2015قصخ،

-، األكعاديسيػن لمشذعخ والتػزيعع، عسعان1( ُأسامة عيج الخحسغ، دور إ خان في األزمة الدػرية،  66)
 .3، ص2016األردن، 

، ( مجسػععععة معععؤلفيغ، الععععخ  وُتخكيعععا وتحعععجيات الحاضعععخ ورىانعععات السدعععتقيل، مرعععجر سعععيق ذكعععخه67)
 .621ص

 .4-3 ص ص، الدانق سرجر، العيج الخحسغ (68)
ميععخا  فايدععباخ وجسععال واكععيع، الدياسععة الخارجيععة الُتخكيععة تجععاه القععػ  العطسععى والععب د  مػريععال( 69)

، 2014ليشعععان،-، شعععخكة السصيػععععات لمتػزيعععع والشذعععخ، نيعععخوت1،  2002العخبيعععة مشعععح الععععام 
 .185ص

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

 .81-79 ص– ص الدانق، السرجر سيجا، ((73
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 "نبعع عسميعة فعي تخكيعا تحاربيعا التعي الكخديعة التشطيسعات أنعخز العجيسقخاشي" االتحعاد ما ىػ "حد  ((74
 arabicpost.net.www:                2019/ 10/ 12الد م"؟ نقً  عغ نػست العخبية، 

    
 .81-79ص –، ص الدانق سرجرالسيجا،  (75)
دراسة في مػاقف القػ  السؤثخة فييا، مجمة  2018-2011( زياد  ػسف حسج، األزمة الدػرية 76)

، 2018 –السانيععا، كععانػن االول -، السخكععد الععجيسقخاشي العخبععي، نععخليغ6سياسععية، العععجد اتجاىععات
 .71ص

 .114-109ص ص، الدانق سرجرال ( مجسػعة مؤلفيغ، مدرلة اكخاد سػريا،77)
( جاكدػن د ل، االكخاد الخادح األكيخ معغ الخبيعع العخبعي، تخجسعة: حدعيغ داسعع، نذعخة الععخا  فعي 78)

-ا مععػل 18جامعععة كععخب ء، –، مخكععد الجراسععات االسععتخاتيجية 5العالسيععة، العععجدمخاكععد األدحععاث 
 .7، ص2013

: أكععخاد سعػريا  ععخاع داخعل  ععخاع، 36( مجسػععة  األزمععات الجوليعة، تقخيععخ الذعخ  األوسعع  رقعع 79)
، مخكعععد الجراسعععات 23تخجسعععة: حدعععيغ داسعععع، نذعععخة الععععخا  فعععي مخاكعععد األدحعععاث العالسيعععة، الععععجد

 .6-5 ص ص، 2013حديخان  17جامعة كخب ء،  – االستخاتيجية
( وحعععجة تحميعععل الدياسعععات فعععي مخكعععد اسعععبار، ُمدعععتقيل األكعععخاد فعععي العسميعععة الدياسعععية السػاقعععف 80)

السسمكععة العخبيععة الدعععػدية،  -والتحععجيات والخيععارات، مخكععد اسععبار لمجراسععات والبحععػث، الخيععا 
 .2-1ص ص، 2018كانػن األول 

 .172، صنقالدا سرجرال محسػد، (81)
مدععتقيل االكععخاد فععي العسميععة الدياسععية مرععجر سععيق  ( وحععجة تحميععل الدياسععات فععي مخكععد اسععبار،82)

 .2، صذكخه
 .174-173ص  ص ،الدانق سرجرال ػد،سمح (83)
 :2018 /19/11 :الحخة،( دارا عيجد، عغ السريخ الكخدي الدػري، نقً  عغ 84)

www.alhurra.com  

( كخيدتػف رويتخ، الدمصة الدػداء : الجولة ايس مية واستخاتيجيػ ايرىا ، تخجسة: ح سعامي 85)
 .75، ص2016قصخ،-، مشتج  الع قات العخبية والجولية، الجوحة1الحبال،  

http://www.arabicpost.net/
http://www.alhurra.com/
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العجولي، مجمعة دولي في سعيا  الرعخاع  ( مخوة حامج اليجري، حد  العسال الكخدستاني الفاعل ال 86)
-قصععخ، ا مععػل -،السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات، الجوحععة34سياسععات عخبيععة، العععجد

 .80-79ص ص، 2018
   :10/1/2019، السػسػعة الحخة( وحجات حساية الذعو، نقً  عغ 87)

 www.wikipedia.org  
 .2، صالدانق سرجر، الي مخكد اسبار( وحجة تحميل الدياسات ف88)

 .173، صالدانق سرجرال( محسػد، (89
( عععارف ح خمععف الييععاتي، الدياسععة الُتخكيععة حيععال األزمععة الدععػرية، مجمععة الجراسععات التاريخيععة 90)

 .156، ص2013-جامعة تكخيت،حديخان -،كمية التخبية17العجد-5والحزارية، السجمج
، مخكعد ايمعارات لمجراسعات والبحعػث 1( عساد  ػسف، ُتخكيا استخاتيجية شسػحة وسياسة مقيعجة، 91)

 .81، ص2015االمارات العخبية الستحجة،-، انػضيياالستخاتيجية
 ،األدوار"الدياسععة الخارجيععة الُتخكيععة والثععػرات العخبيععة السخج،يععات السخخجععات "( لقععخع نععغ عمععي، 92)

 نيدععان السانيععا، –شي العخبععي، نععخليغاالسخكععد الععجيسقخ  ،8العععجد والقععانػن،مجمععة العمععػم الدياسععية 
 .91ص ،2018

 .81،83، ص، صالدانق سرجرال  ػسف، (93)
 .615، ص،الدانق سرجر، ال( مجسػعة مؤلفيغ، العخ  وُتخكيا94)
،مخكعععد دراسععععات الذععععخ  1( نػلشعععت اراس واخععععخون، التحعععػل الُتخكععععي تجععععاه السشصقعععة العخبيععععة، 95)

 .52، ص2012االردن،-عساناالوس ،
، مجمععة "نعكاسععات الخبيععع العخبععي واألزمععة الدععػرية عمععى ُتخكيععااأثععار و " ( اركععان انععخاهيع عععجوان،96)

 .169ص ،2014الجامعة السدتشرخية، ،47العجد السدتشرخية لمجراسات العخبية والجولية،
 .85، صالدانق سرجرال ػسف،  (97)
 .183، صالدانق سرجرال عجوان، (98)
 .71ص ،الدانق سرجرال ،حسج (99)
 .517، صالدانق سرجرال السيجاوي، (100)
، الذعخكة 1599الععجد ( دذيخ عيعج الفتعاح، ُتخكيعا الجج عجة تحعت سعيصخة اردوغعان، مجمعة السجمعة،101)

 .35، ص2014-السسمكة العخبية الدعػدية، ا مػل -الخيا  الدعػدية لألدحاث،
 .184-183ص ص، الدانق سرجرال اليياتي، (102)

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 .79، صالدانق سرجر، الاليجري  (103)
 نرععخ ح عمععي، ( جععان ىععاليغ، اسععتق ل كخدسععتان يرععو فععي  ععالح الػاليععات الستحععجة، تخجسععة:104)

 جامعة كعخب ء، -االستخاتيجيةمخكد الجراسات  ،5نذخة العخا  في مخاكد األدحاث العالسية، العجد
 .20-19، ص2013-ا مػل 18

 .517، صالدانق سرجرال السيجاوي، (105)
مؤيج جبار، نذخة الععخا  فعي مخاكعد األدحعاث فعي  تخكيا والػرقة الكخدية، تخجسة: نتي،ا( سػنيخ كاج106)

-ا مععػل 15جامعععة كععخب ء، -، مخكععد الجراسععات االسععتخاتيجية4مخاكععد األدحععاث العالسيععة، العععجد
 . 6، ص2013

 .80-79ص ص، الدانق سرجرال اليجري، (107)
 ،1610 ، مجمعة السجمعة، الععجدايقمعيع( ح عيجالقادر، إ خان وُتخكيعا و ععػد القزعية الُكخديعة فعي 108)

 .28، ص2015السسمكة العخبية الدعػدية، -الذخكة الدعػدية لألدحاث، الخيا 
 .6، صالدانق سرجرال ،نتياكاج (109)
 .195، صالدانق سرجرالواكيع،  (110)
 لععجداناالجوليعة، و  ةيسجمعة الدياسعال، "ايقميسعي فعي األزمعة الدعػريةالبععج "ح العامخي،  انتدام( 111)

 . 136ص ،2015 الجامعة السدتشرخية، -، كمية العمػم الدياسية28-29
 .91ص ،الدانق سرجرال  ػسف، (112)
، مجمعة "عمى دول الجػار الدعػري  وانعكاساتيادعج االسج  سػريا مخحمة ما"( احسج سميع اليخ ان، 113)

-السسمكععة العخبيععة الدعععػدية، آ -، مخكععد الخمععي  لألدحععاث، جععجة98 خمععي ، العععجدآراء حععػل ال
 .36ص ،2015

السخكعععد  ،1، 2011اي خانيعععة دععععج ععععام  -جاسعععع ح الععععداوي، الع قعععات الُتخكيعععة نقعععً  ععععغ: (114)
، 2019السانيععا،  –الععجيسقخاشي العخبععي لمجراسععات االسععتخاتيجية والدياسععية واالقترععادية، نععخليغ 

 . 102ص
داعععر واألزمععة االسععتخاتيجية فععي اقمععيع الذععخ  األدنععى،  ( جيععاد عععػدة عمععي وعيععج السععشعع عععجلي،115)

 .115، ص2015مرخ،-السكتو العخبي لمسعارف، القاىخة
 .519، صالدانق سرجرال السيجاوي، (116)
 .138ص ،الدانق سرجرالالعامخي،  (117)
 .36، صالدانق سرجرال ،اليخ ان نقً  عغ: (118)
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 .185، صالدانق سرجرال كيع،( وا119)
 .36، صالدانق سرجر، ال(عيج القادر120)
 ( انصػان عيج السديح، ُتخكيا واألكخاد وداعر فػ   فيح سعاخغ، مجمعة السدعتقيل العخبعي، الععجد121)

تذعخيغ  ايمارات العخبية الستحجة، -، أنػضيياالستخاتيجية، مخكد ايمارات لمجراسات والبحػث 28
 .27، ص2015كانػن األول  -الثانيتذخيغ -األول

 .193-192ص ص، الدانق سرجرال نغ عمي، (122)
مخكععد  اسععات، تقخيععخ: األزمععة الدععػرية اتجاىععات التععجافعات االقميسيععة والجوليععة،ر ( مخكععد الجديععخة لمج123)

 .5-4ص ص، 2016-كانػن الثاني قصخ،-الجديخة لمجراسات، الجوحة
مجمععة سياسععات عخبيععة،  والجاخميععة لمدياسععة الُتخكيععة فععي سععػريا،( جععان مععاركػ، السفاعيععل الجوليععة 124)

، 2015-تذععخيغ الثععاني قصععخ،-،السخكععد العخبععي لألدحععاث ودراسععة الدياسععات، الجوحععة17العععجد
 .95ص

 ،105( عيج العديد نغ عثسان نغ  قخ، ُتخكيعا والخيعار الخميجعي، مجمعة آراء حعػل الخمعي ، الععجد125)
 .7، ص2016-السسمكة العخبية الدعػدية،آذار -ججة مخكد الخمي  لألدحاث،

 .153، صالدانق سرجر، الدني (126)
 .176، صالدانق سرجرال محسػد، (127)
 .106، صالدانق سرجرال العداوي، (128)
( جعع ل مععخزو ، دور االشععخاف ايقميسيععة والجوليععة فععي األزمععة الدععػرية، رسععالة ماجدععتيخ " غيععخ 129)

، 2018سععية، جامعععة العخبععي نععغ مييععجيق ام اليععػاقيق، مشذععػرة"، كميععة الحقععػ  والعمععػم الديا
 .20ص

، مػقعععع روداو( شعععفان ح، العسميعععة العدعععكخية الُتخكيعععة الثالثعععة  عععخاع الغعععاز والػجعععػد، نقعععً  ععععغ 130)
15/12/ 2018:                                                      www.rudaw.net  

التقخيعخ االسعتخاتيجي نرعف الدعشػي األول كعانػن االول  ( مخكد الخمي  العخبي لمجراسات اي خانيعة،131)
 السسمكععة العخبيععة الدعععػدية، -، مخكععد الخمععي  العخبععي لمجراسععات اي خانيععة، الخيععا 1،  2018

 . 151، ص2018-كانػن االول
 .21مخزو ، مرجر سيق ذكخه، ص نقً  عغ: (132)

http://www.rudaw.net/
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( فخيجة حسػم، التجخل العدكخي الُتخكي فعي سعػريا: المجعػء لمقعػة العدعكخية فعي الع قعات الجوليعة، 133)
 ص ،2018-السانيعا،آذار -، السخكعد العجيسقخاشي العخبعي، نعخليغ3سياسعية،العجد اتجاىعاتمجمة 
 .4،8ص

 فععي دا،عع ومقععج السسعخات عمععى التفعاو  تعيعج وُتخكيعا 2023 عععام تشتيعي لعػزان جعػل، زاىعج ح ((134
 السسمكععة -جععجة لألدحععاث، الخمععي  مخكععد ،127العععجد الخمععي ، حععػل آراء مجمععة األمععغ، مجمععذ
 .70، ص2018-الثاني كانػن  الدعػدية، العخبية

العخبعي،  DWمقيعػل، نقعً  ععغ مػقعع  غيعخ الكخديعة الذععو حسايعة لػحجات أمخيكا تجريو: تخكيا ((135
14/1/2018                                           :              www.dw.com/ar  

 .70ص ،مرجر سيق ذكخه جػل، نقً  عغ: (136)
لمجراسات ، السعيج الجولي 2018-تقخيخ الحالة اي خانية فيخا خ ( السعيج الجولي لمجراسات اي خانية،137)

 .34ص ،2018-السسمكة العخبية الدعػدية،فيخا خ -اي خانية، الخيا 
، السعيعج العجولي لمجراسعات 2018( السعيج الجولي لمجراسات اي خانية، تقخيخ الحالة اي خانية انخيعل 138)

 .36ص ،2018-السسمكة العخبية الدعػدية،انخيل -اي خانية، الخيا 
، السعيعج العجولي لمجراسعات 2018ي خانية، تقخيخ الحالعة اي خانيعة  ػنيعػ( السعيج الجولي لمجراسات ا139)

 .41-40 ص ص، 2018- ػنيػ  السسمكة العخبية الدعػدية، -اي خانية، الخيا 
مػقععع عععيغ العععخ ، نقععً  عععغ  داسععتيجافُتخكيععا تذععتت تخكيععد االكععخاد عمععى داعععر  نقععً  عععغ: (140)

  www.alarab.uk                                                 :29/10/2018العخ ،
مػقعع سعكاي نقعً  ععغ  ُتخكيا واالكعخاد  عجور اوامعخ دعالتحُخ  عقعو تيج عجات اردوغعان، نقً  عغ: (141)

   www.skynewsarabia.com                               :1/11/2018نيػز عخبية، 
 ،"تشعافذ امخيكعا نعل أداة امخيكيعة لتحقيعق اىعجاف واشعشصغ روسيا في الذخ  ال"( ح زاىج جػل، 142)

السسمكعة العخبيعة الدععػدية،  –، مخكد الخمي  لألدحعاث، جعجة 134مجمة آراء حػل الخمي ، العجد
 .95ص ،2019-شبا 

( جػزيععف نععخاودي، سععحو تخامععو لمقععػات مععغ سععػريا  ثيععخ ضععيق الحععدبيغ فععي واشععشصغ، مجمععة " 143)
السسمكعة العخبيعة الدععػدية، كعانػن  -، الخيا لألدحاث، الذخكة الدعػدية 1728السجمة"، العجد

 .22، ص2018الثاني

http://www.dw.com/ar
http://www.alarab.uk/
http://www.skynewsarabia.com/
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قع ا خام نيػز، مػ ( ىل ُيعيج سحو واششصغ قػاتيا مغ سػريا االكخاد الى حزغ دمذق؟، نقً  عغ 144)
 www.eramnews.com                           ، متاح عمى السػقع:2018 /12/ 20

   
 عحيفة الععخ  اليػميعة، أنقعخة تتخاجعع أمعام تيج عجات تخامعو،  عحيفة الععخ  اليػميعة، نقً  عغ: ( 145)

، 2019/كععانػن الثععاني/15 -الستحععجة، الث ثععاء السسمكععة -، لشععجن11229العععجد -41الدععشة 
 . 1ص

ح زاىج جػل، خصرت ُتخكيا دالسخاىشة عمى الخبيع العخبي وأ عجت ثعػرات غيعخ مػجعػدة، نقً  عغ: ( 146)
السسمكععععة العخبيعععععة –، مخكعععععد الخمععععي  لألدحععععاث، جععععجة 136مجمععععة آراء حععععػل الخمععععي ، العععععجد

 .96، ص2019-الدعػدية،نيدان
، السعيعج العجولي لمجراسعات 2019ي لمجراسات اي خانية، تقخيخ الحالعة اي خانيعة ا معػل( السعيج الجول147)

 .36، ص2019-السسمكة العخبية الدعػدية،ا مػل-اي خانية، الخيا 
مػقعععع الجديعععخة نعععت، ( تصعععػرات عسميعععة نبعععع الدععع م الُتخكيعععة فعععي سعععػريا  ػمعععًا نيعععػم، نقعععً  ععععغ 148)

17/10/2019:                                                    www.aljazeera.net  
( ح الخميدان، العجوان الُتخكي عمعى سعػريا االىعجاف والتعجاييات عمعى السشصقعة والذعخ  االوسع ، 149)

تذععخيغ  ة العخبيععة الدعععػدية،السسمكعع-مجمععة آراء حععػل الخمععي ، مخكععد الخمععي  لألدحععاث، جععجة
 .16، ص2019-الثاني

تقخيخ وحجة الخ ج والتحميل في مخكد الفكخ االستخاتيجي لمجراسات، عسمية نبعع الدع م  نقً  عغ: (150)
-تذعخيغ األول ُتخكيعا،-نعيغ القعػة والجنمػماسعية، مخكعد الفكعخ االسعتخاتيجي لمجراسعات، اسعصشيػل

 .1، ص2019
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