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المقدمة
تعـــد العالقـــات التركیـــة الســـوریة مـــن أكثـــر العالقـــات تـــوترا مـــن بقیـــة دول 
الجوار العربـي بحكـم الموقـع الجغرافـي، والتـاریخ، والتـداخل أالثنـي، والقـومي، 

ل المعقدة بین الدولتین سواء فـي الماضـي أو فـي الحاضـر فضال عن المشاك
فلــم تكــن العالقــات التركیــة الســوریة ودیــة بعــد الحــرب العالمیــة األولــى بســبب 
أثارة مشاعر القومیة العربیة في سوریا ضد األتـراك فضـال عـن اسـتالب لـواء 
االسكندرونة العربي من قبل تركیـا، ومحاولتهـا الضـغط علـى سـوریا إلدخالهـا 
فــي المشــاریع الغربیــة مــرورا بالمشــكلة الكردیــة فــي تركیــا والــذي لــه انعكاســات 
خطیــــرة علــــى البلــــدین، وكــــذلك مشــــاكل المیــــاه بــــین  الــــدولتین، وتنفیــــذ تركیــــا 
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مشــــروع جنــــوب شــــرق األناضــــول الــــذي ینطــــوي علــــى العدیــــد مــــن األهــــداف 
التركي السیاسیة واالقتصادیة مما یؤثر سلبا على سوریا، وعدم رغبة الجانب 

لوضــع قــانون لمشــكلة المیــاه، وتــأتي العالقــات التركیــة اإلســرائیلیة مــن أكثــر 
العوامل التـي دفعـت بالتـأزم والتـوتر بـین سـوریا وتركیـا، فمنـذ تأسـیس إسـرائیل 

قامــة عالقــات قویــة معهــا علــى مــر العقــود ١٩٤٨عــام  ٕ واعتــراف تركیــا بهــا وا
وجــاء التعــاون العســكري كــان هــذا التعــاون یشــكل خطــرا علــى ســوریا بالــذات، 

لیضــع النقــاط علــى الحــروف علمــا بــان هــذا ١٩٩٦التركــي اإلســرائیلي عــام 
ولعـل الضـغوط التعاون فیه فقرات غیر معلنـة ومنهـا اتفاقیـات دفـاع مشـترك،

ــــى ســــوریا عــــام  ــــواء زعــــیم حــــزب ١٩٩٨التركیــــة عل ــــداهللا ) pkk(بحجــــة إی عب
ها على االعتراف بإسرائیل أوجالن ما هو إال ذریعة للضغط على سوریا لدفع

. والتنازل عن هضبة الجوالن 
تنــاول المحــور .وقــد تضــمن البحــث علــى مقدمــة وثــالث محــاور وخاتمــة

للعالقــات التركیــة الســوریة بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة ) نظــرة تاریخیــة(األول 
أمــا المحــور الثــاني فقــد ركــز علــى .١٩٩٨وحتــى اتفــاق أضــنة ١٩١٨االولــى

ولغایــة عـــام ١٩٩٨التركیــة الســوریة فــي المــدة مــابین اتفــاق اضــنة العالقــات 
ـــین .٢٠٠٢ أمـــا المحـــور الثالـــث فقـــد تنـــاول العالقـــات التركیـــة الســـوریة مـــا ب
٢٠٠٢وتولي حزب العدالة والتنمیة الحكم في تركیا عام ٢٠١١-٢٠٠٢عامي 

عادة صیاغة سیاسة تركیا الخارجیة  وفق رؤیة العمق االستراتیجي الت ٕ ركیة وا
التـــــي وضـــــعها الـــــدكتور احمـــــد داؤد اوغلـــــو وزیـــــر خارجیـــــة تركیـــــا وتحســـــنت 
العالقــــات التركیــــة الســــوریة،  لكنهــــا تغیــــرت بصــــورة فجائیــــة بعــــد االنتفاضــــة 

واصــــطفاف تركیــــا مــــع المشــــروع ٢٠١١آذار ١٥الســــوریة التــــي حــــدثت فــــي 
یـــواء المعارضـــة الســـوریة، وفـــرض عقوبـــات اقتصـــادیة  ٕ الغربـــي ضـــد ســـوریا وا

ا مما أدى إلى اسـتنكار الشـعب التركـي بكافـة فئاتـه ضـد سیاسـة حكومـة علیه
حزب العدالة والتنمیة وتدخلها فـي شـؤون سـوریا الداخلیـة وعـدم صـحة ادعـاء 
رؤیـة العمــق االســتراتیجي، التــي نــادى بهـا وزیــر الخارجیــة التركــي احمــد داؤد 
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البحـــث اوغلــو فیمــا یتعلـــق بتصــفیر المشـــكالت مــع الـــدور المجــاورة ثـــم خــرج 
.باستنتاجات عدة

)نظرة تاریخیة(العالقات التركیة السوریة: المحور األول
لم تكن العالقات التركیة السوریة ودیة بعد انتهـاء الحـرب العالمیـة األولـى 

فقد أثارت السنوات األولى لظهور القومیـة العربیـة المشـاعر )١٩١٨-١٩١٤(
غرابة أن تقف سوریا إزاء تركیا ولیس من ال)١(ضد األتراك وخاصة في سوریا

الن ما هـو حاصـل بـین الـدولتین مـن مشـاكل وتـوترات . موقفا متشددا وصلبا
أهمها استالب تركیا للواء االسكندرونة العربي، وبـدء مـن اتفاقیـة أنقـرة . كثیرة
اعترفــت فرنســا لتركیـا بحــق الســیطرة علــى اللــواء ١٩٢١تشــرین األول ٢٠فـي 

جم الحدید والفضـة والمرافـئ واألنهـر، إذ عمـل األتـراك مقابل امتیازات في منا
على محو هویة اللـواء العربیـة عبـر تكثیـف الهجـرة التركیـة إلیـه، ومنـع الـتكلم 

تســلم الســلطة ١٩٣٨وبعــد وفــاة أتــاتورك فــي تشــرین الثــاني . )٢(باللغــة العربیــة
فــي تركیــا عصــمت اینونــو ومــا لبــث أن تفــاقم الخــالف مــع ســوریا بســبب لــواء 

جراء انتخابات نیابیة في اللواء التي تم تزویرها من قبل فرنسا ا ٕ السكندرونة وا
إن . )٣(وتركیا ورافق االنتخابات قطعات عسكریة تركیة كبیـرة بمسـاعدة فرنسـا

ــــى لــــواء االســــكندرونة هــــو لفــــرض هیمنتهــــا علــــى  دخــــول القــــوات التركیــــة إل
ل التعــاون  ومــن الطبیعــي فــي ظــ١٩٣٨تمــوز٢٣االنتخابــات التــي جــرت فــي 

والبــاقي توزعــت )٤٠(مقعــدا مــن أصــل )٢٢(الفرنســي التركــي فــوز األتــراك بـــ 
اتفــاق ١٩٣٩حزیــران ٢٣، وهكــذا وقــع البلــدان فــي )٤(علــى األقلیــات األخــرى

. )٥(الضـــم إلـــى الســـیادة التركیـــة وأصـــبحت االســـكندرونة تعـــرف باســـم هاتـــاي
ــــو  ــــ)١٩٤٩–١٩٣٨(وطــــوال عهــــد عصــــمت اینون ــــة اتســــمت العالق ات التركی

كمــــا انتابــــت )٦(الســــوریة بالتــــأزم والعــــداء بســــبب سیاســــات اینونــــو التعســــفیة 
حـاالت مـن التـوتر وعـدم االسـتقرار ١٩٤٦العالقات منـذ اسـتقالل سـوریا عـام 

بســبب محــاوالت تركیــا للضــغط علــى ســوریا إلدخالهــا فــي مشــاریع األحــالف 
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یضـا بسـبب اتجـاه تركیـا ، وان هذا التـأزم جـاء أ)٧(الغربیة في عقد الخمسینات
نحــو الــدول الغربیــة وبالمقابــل عــززت ســوریا عالقاتهــا مــع االتحــاد الســوفیتي 

.)٨(ودول المعسكر االشتراكي
وفــي عقــد الســتینات مــن القــرن العشــرین بــدأت تركیــا تعیــد سیاســاتها تجــاه 
الــدول العربیــة بســبب وقــوف حلفــاء تركیــا الغــربیین إلــى جانــب الیونــان أثنــاء 

، ممـــا دفـــع تركیـــا )٩(١٩٦٤-١٩٦٣ة قبـــرص فـــي األمـــم المتحـــدة عـــرض مشـــكل
ســرائیل  ٕ وقــد . )١٠(١٩٦٧للتصــویت لصــالح الــدول العربیــة فــي حــرب العــرب وا

تمكنــت ســوریا وتركیــا فــي عقــد الســبعینات حــل الكثیــر مــن مشــاكل الحـــدود، 
وفـــي . )١١(وزیـــادة حجـــم االتصـــاالت الثنائیـــة الرســـمیة لكبـــار مســـؤولي البلـــدین

، إذ قـــدمت تركیـــا )١٢(حـــدث انفـــراج فــي عالقـــات البلـــدین١٩٧٣حــرب تشـــرین
لســوریا عــن طریــق الصــلیب األحمــر شــحنات كبیــرة مــن مصــل الــدم كإشــارة 
للتعاطف مع سوریا والعرب والسـماح لالتحـاد السـوفیتي بإعـادة تزویـد الجـیش 

.)١٣(السوري والمصري بالوقود عن طریق المرور فوق مجالها الجوي
قلیلة حتى ظهرت عوامـل أدت إلـى تـوتر العالقـات مـن ولم تمض سنوات 

قامــت الثــورة اإلســالمیة فــي إیــران األمــر الــذي ١٩٧٩جدیــد إذ  إن فــي عــام 
اقلـــق تركیـــا، وتمثـــل فـــي تـــربص تركیـــا ودخولهـــا المتخفـــي علـــى خـــط سیاســـة 

ـــة ١٩٨٠وفـــي عـــام . )١٤(االحتـــواء تجـــاه ســـوریا أعـــدت رئاســـة األركـــان التركی
ن الخطــر قــادم مــن الجنــوب وان العــدو األكبــر لتركیــا هــو إ: (تقریــرا جــاء فیــه

فـــي العالقـــات ) بـــؤرة التفجیـــر(، ویعتبـــر التقریـــر مســـالة االســـكندرونة )ســـوریا
التركیة السوریة ویرى التقریر أیضا إن سوریا تحرض المجموعات االثنیة في 

.)١٥(جنوب شرق األناضول ضد الحكومة التركیة
االقتصادیة التركیة السوریة إلـى مرحلـة وصلت العالقات ١٩٨١وفي عام 

بلــغ حجــم التجــارة التركیــة مــع الــدول العربیــة ومنهــا ١٩٨١متطــورة  ففــي آب 
. )١٦(١٩٨٠ملیـــار دوالر فـــي نهایـــة )٤(ملیـــار دوالر بینمـــا كانـــت )٧(ســـوریا 

محــاوالت لتطبیــع العالقــات الثنائیــة مــن خــالل التقلیــل ١٩٨١وجــرت فــي عــام 
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قام نائـب الـرئیس السـوري عبـدالحلیم خـدام ١٩٨١ي عام من أزمة اإلرهاب فف
بزیارة إلى تركیا أعقبتها زیارة وزیر الخارجیة التركي آنذاك إلى دمشق لتبـادل 

فقد أقدمت تركیـا علـى خطـوة ١٩٨٣أما في عام . )١٧(المعلومات بشان األمن
سـام(مفاجئة بحشد قواتها العسكریة على الحدود السـوریة بحجـة أن صـواریخ 

الموجودة في سوریا تشكل تهدیدا لألمن التركي إذ سارعت تركیا إلى عقد ) ٥
األمریكیــة ) بیرشــنغ(اتفــاق مــع الوالیــات المتحــدة األمریكیــة لنصــب صــواریخ 

. )١٨(لمواجهة الصواریخ السوفیتیة في األراضي السوریة
ـــه )PKK(بـــدا حـــزب ١٩٨٤آب ١٥ففـــي  بزعامـــة عبـــد اهللا أوجـــالن حركت

ي تركیـــا بـــالهجوم علـــى مـــدن شـــیرناك واروخ وشـــیروان فـــي والیـــة المســـلحة فـــ
ســیرت وقصــبة شــمدینلي فــي والیــة حكــاري فكــان هــذا الهجــوم المســلح بدایــة 

إن المتتبــــع للعالقــــات التركیــــة الســــوریة المعاصــــرة . )١٩(لحــــرب طویلــــة األمــــد
١٩٨٤وموقــــف ســــوریا مــــن الحركــــة الكردیــــة المســــلحة فــــي تركیــــا منــــذ العــــام 

إذ . )٢٠(هذا الموضوع له انعكاسات خطیرة على عالقات البلـدینسیالحظ إن 
يهــpkkتشــیر المصــادر التركیــة الرســمیة إن العملیــات التــي یشــنها حــزب

یـــواء حـــزب  ٕ فـــي معســـكرات )PKK(بـــدعم مـــن ســـوریا متهمـــة إیاهـــا بتـــدریب وا
ســوریة وفــي ســـهل البقــاع فـــي لبنــان ومـــن بــین أهـــداف ســوریا مـــن ذالــك هـــو 

عـــن مشـــكلة المیـــاه إذ بـــدأت تركیـــا فضـــالً . )٢١()الغـــاب(روع عرقلـــة تنفیـــذ مشـــ
ببنــاء ســدود عدیــدة علــى نهــر الفــرات وروافــده فــي تركیــا ضــمن إطــار مشــروع 

وتتطلــــع تركیــــا مــــن خــــالل هــــذا . )٢٢(الغــــاب دون تشــــاور مــــع ســــوریا والعــــراق
ـــــق عـــــدد مـــــن األهـــــداف والمكاســـــب السیاســـــیة  ـــــى تحقی المشـــــروع التنمـــــوي إل

ـــوتر فـــي العالقـــات بعـــد اتهـــام ســـوریا . )٢٣(واالقتصـــادیة وســـرعان مـــا عـــاد الت
واكتشــاف مــؤامرة لتــدمیر موقــع . )٢٤(بالضــلوع بمحــاوالت تخریبیــة داخــل تركیــا

عنصــــرا مــــن حــــزب )١٢(بنــــاء ســــد أتــــاتورك علــــى یــــد مجموعــــة مكونــــة مــــن 
)PKK( بدعم وتحریض من سوریا ومما خفـف مـن حـدة التـوتر زیـارة الـرئیس

إذ ابـــرم اتفاقیـــة لتزویـــد ١٩٧٨إلـــى ســـوریا فـــي تمـــوز التركـــي توركـــوت اوزال
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متـر مكعـب فـي الثانیـة مـن میـاه نهـر الفـرات إال إن تركیـا لـم )٥٠٠(سوریا بـ 
كما تحـدث اوزال فـي . )٢٥(تلتزم بمستوى تدفق المیاه مما أثار الخالف مجددا

إن هناك عامال مهما في الشرق األوسط هـو أن كمیـة(مدینة فیالدلیفیا قائال 
المیــاه محــدودة فــي تلــك المنــاطق وان مصــدر المــاء أكثــر مــا ینبــع مــن تركیــا  

وقــد أثــارت عملیــة الســالم . )٢٦()ونحــن نســعى لحــل مشــكلة المیــاه مــع جیراننــا
قلـق تركیـا وخاصـة فـي ١٩٩١العربیة اإلسرائیلیة في مدرید فـي تشـرین األول 

لــف التركــي إال الشــأن الســوري إذ افترضــت إن ســوریا بعــد الســالم ســتتفرغ للم
ســرائیل هـو مــا أتــاح لتركیـا فرصــة تقویــة  ٕ أن فشـل عملیــة الســالم بـین ســوریا وا
عالقاتهـــا مـــع إســـرائیل والمضـــي فـــي تحـــالف متســـارع یتـــیح لكـــل مـــن تركیــــا 

ســـرائیل الضـــغط علـــى ســـوریا وحصـــرها بـــین  ٕ وفـــي عـــام . )٢٧()فكـــي كماشـــة(وا
لوالیـــات المتحـــدة قـــام الـــرئیس التركـــي ســـلیمان دیمیرئـــل  بزیـــارة  إلـــى ا١٩٩٢

إن تركیا دولة أوربیة (األمریكیة في مسعى لتحدید الدور التركي وصرح قائال 
وســـرعان مـــا عـــاد . )٢٨()وبلقانیـــة وغـــرب أســـیویة وشـــرق أوســـطیة ومتوســـطیة

.)٢٩(التوتر في العالقات بسبب قضیتي األمن والمیاه
البلـــدین وعلـــى خلفیـــة اتهـــام تركیـــا لســـوریا فقـــد قـــام كبـــار المســـؤولین بـــین 

ــــد أكثــــر مــــن اتفاقیــــة تخــــص عــــدم دعــــم  ــــة وتــــم عق بمناقشــــة المشــــاكل العالق
الجماعــات المســلحة التــي تنــاوئ الطــرف األخــر وتهــدد أمنــه ومنهــا اتفاقیــات 

أعربــــت مصــــادر ١٩٩٥تشــــرین األول ١٤وفــــي . )٣٠(١٩٩٣و١٩٩٢و١٩٧٨
رســمیة ســوریة عــن دهشــتها حیــال تصــاعد االتهامــات التركیــة لســوریا  وقالــت

ـــــة طـــــابع :  هـــــذه المصـــــادر مـــــن المؤســـــف إن تتخـــــذ هـــــذه االتهامـــــات التركی
عملیــات تفجیــر یعتقــد بــان ١٩٩٦كمــا شــهدت ســوریا فــي صــیف )٣١(التهدیــد

وكجــزء مــن مســاعي تركیــا للضــغط علــى )٣٢(المخــابرات التركیــة كانــت ورائهــا
سوریا عـززت تركیـا عالقاتهـا مـع إسـرائیل بتوقیـع اتفاقیـات عسـكریة وسیاسـیة 

اتهمـــت تركیـــا ســـوریا ١٩٩٦كـــانون الثـــاني ٢٤وفـــي . )٣٣(١٩٩٦أمنیـــة عـــام و 
واثــر عــودة الــرئیس التركــي ســلیمان ١٩٩٦آذار ٤وفــي )PKK(بــدعم حــزب 
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دیمیرئــل مـــن زیــارة إســـرائیل وجــه انتقـــادا شــدید اللهجـــة لســوریا واتهمهـــا بـــدعم 
الـــدعم ویشـــكل . )٣٤()إن ســـوریا تقـــف وراء اإلرهــاب فـــي بالدنـــا(األكــراد وقـــال 

التقنـي العســكري واالســتخباري اإلســرائیلي لتركیـا أهمیــة بالغــة الن تصــبح قــوة 
وبعد وصول نجم الدین اربكان إلى رئاسة الوزراء . )٣٥(إقلیمیة عسكریة فاعلة

حــاول تهدئــة تــوتر العالقــات التركیــة الســوریة فلــم یــتهم ١٩٩٦فــي تركیــا عــام 
تحـــدة األمریكیـــة وبریطانیـــا بـــل اتهـــم الوالیـــات الم)PKK(ســـوریا بـــدعم حـــزب 

إذ اتخـذ اربكـان سیاسـة مخالفـة للمسـار التقلیـدي للسیاسـة . )٣٦(بمساندة إرهابه
وقــال اربكــان . )٣٧(الخارجیــة التركیــة مــع المیــل إلــى الــدول العربیــة واإلســالمیة
أالف سـنة بـین )٥(إن الوقت لیس وقت الغفلة مؤكـدا إن الصـراع القـائم منـذ 

الغربیـــة قـــد دخـــل مرحلـــة جدیـــدة لقـــد حـــان الوقـــت لكـــي الحضـــارة اإلســـالمیة و 
یستیقظ جمیع المسلمین في العالم من غفلتهم من اجـل مواجهـة هـذه المـؤامرة 

Randالتقـــــاریر األربعـــــة لجماعـــــة رانـــــد الكبـــــرى  وقـــــد اســـــتعرض اربكـــــان 

corporation تلــك المؤسســة الصــهیونیة فــي إنهــا تتمثــل فــي اإلســراع أكثــر فــي
دون ادنــي ) هــیم نــاحوم(ئیل الكبــرى وتطبیــق تعــالیم الحاخــام تنفیــذ مشــروع إســرا

أو اإلسـالم السـهل ) اإلسـالم المعتـدل(نقـص وتمزیـق العـالم اإلسـالمي ونشـر 
light Islamثنـاء . )٣٨(وتطویر التعاون مع اإلسـالمیین الـدیمقراطیین المـدنیین ٕ وا

ن التركیة ادعت رئاسة األركا)PKK(ضد حزب )٩٧فوالذ (قیام تركیا بعملیة 
ولكــن ٧بصــواریخ ســام )PKK(إن ســوریا زودت حــزب ١٩٩٧حزیــران ٦فــي 

وصـل مسـتوى ١٩٩٨سوریا نفت االتهامـات التركیـة وفـي بدایـة تشـرین األول 
العالقـــات إلـــى ذروة التـــوتر والتـــأزم ووصـــل التصـــعید العســـكري إلـــى مواجهـــة 

.)٣٩(محتملة بین البلدین على وشك الوقوع

٢٠٠٢-١٩٩٨لعالقات التركیة السوریة منذ اتفاق اضنة ا: المحور الثاني
مــن خــالل ١٩٩٨تفجــرت األزمــة التركیــة الســوریة فــي بدایــة تشــرین األول 

تصریحات كبار المسؤولین العسكریین والمدنیین األتراك ضد سـوریا فقـد هـدد 
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ونقـــل )PKK(الــرئیس التركــي ســـلیمان دیمیرئــل باالنتقــام مـــن ســوریا لــدعمها 
األركــان التركـــي قولــه إن بــالده فــي حالـــة حــرب غیــر معلنــة مـــع عــن رئــیس 

تتفـوق علـى القـوات ةسوریا ولوح قائد عسكري تركي بان اآللة الحربیـة التركیـ
. )٤١(أما الطرف السوري فكان تعامله هادئـا جـدا مـع هـذه األزمـة. )٤٠(السوریة

وكــــادت تلــــك األزمــــة أن تصــــل بالبلــــدین إلــــى حــــرب عســــكریة لــــوال التعامــــل 
یــــران  ٕ العقالنــــي للقیــــادة الســــوریة وجهــــود الوســــاطة التــــي قامــــت بهــــا مصــــر وا

٢١لتطویق األزمة والتـي انتهـت بتوقیـع اتفاقیـة جدیـدة بـین تركیـا وسـوریا فـي 

وتــم فــي هــذه االتفاقیــة . )٤٢()اتفاقیــة اضــنة(عرفــت باســم ١٩٩٨تشــرین األول 
وعــدم . )٤٣(إخــراج عبــد اهللا أوجــالن مــن ســوریا وقطــع المســاعدات عــن حزبــه

السماح ألوجالن بالعودة إلى سوریا وتفعیل التعاون األمني واالستخباري بین 
ـرضٍ (االتفاق بأنه ) إسماعیل جم(البلدین إذ وصف وزیر الخارجیة التركي  ُم

ــة كمــا اتفقــا علــى إن ال تكــون أي مــن األراضــي التركیــة أو ) فــي هــذه المرحل
اج فــــي العالقــــات التركیــــة وحــــدث انفــــر . )٤٤(الســــوریة مصــــدر تهدیــــد لألخــــرى

الســوریة فــي هــذه المرحلــة بســبب فتــور عالقــات تركیــا مــع الوالیــات المتحــدة  
نتیجــــة الوقــــوف األمریكــــي العلنــــي إلــــى جانــــب األرمــــن فــــي تأكیــــد ةاألمریكیــــ

.)٤٥(مسؤولیة تركیا في المجزرة االرمنیة
ن وبــدا المشــهد السیاســي للعالقــات التركیــة الســوریة یختلــف تمامــا عمــا كــا

إذ كان التـوتر والتـأزم واالحتقـان سـمات لمرحلـة ١٩٩٨علیه قبل اتفاق اضنة 
مـــن حـــرب شـــبه بـــاردة وغیـــر معلنـــة بـــین البلـــدین والتـــي أنهاهـــا اتفـــاق اضـــنة 

ســــتراتیجیة ٕ وبــــدا التوافــــق السیاســــي )٤٦(وجعلهــــا تســــیر فــــي عالقــــات متمیــــزة وا
م یحكمــون واضــحا بعــد المشــاعر الحســنة التــي غمــرت المســؤولین األتــراك وهــ

فــي ١٩٩٩شــباط  ١٦الــذي اعتقــل فــي . )٤٧(قبضــتهم علــى عبــد اهللا أوجــالن
وتـم إیداعـه فـي سـجن بجزیـرة ایمرالـي الواقعـة فـي ) نیروبـي(العاصمة الكینیـة 

ــــادل )٤٨(بحــــر مرمــــره وقــــد اســــتمر الجانبــــان التركــــي والســــوري بــــإجراءات التب
المـــــیالد فرصـــــة والتفاعـــــل االجتمـــــاعي والثقـــــافي واإلعالمـــــي وكانـــــت أعیـــــاد 
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للطرفــان بزیــارة األقــارب علــى جــانبي الحــدود دون جــوازات ســفر وكــذا الحــال 
ولعـــــل مـــــن األمـــــور التـــــي . )٤٩(بالنســـــبة للمهرجانـــــات والتغطیـــــات اإلعالمیـــــة

ســـاهمت فـــي دفـــع العالقـــات التركیـــة الســـوریة إلـــى األمـــام هـــي زیـــارة الـــرئیس 
تشــییع جنــازة التركــي احمــد نجــدت ســیزر بشــكل مفــاجئ إلــى ســوریا لحضــور

وبعـــدها حـــدثت تطـــورات ٢٠٠٠فـــي حزیـــران ) حـــافظ األســـد(الـــرئیس الســـوري 
. )٥٠(سریعة وتبادلت الزیارات بین البلدین ووقعت اتفاقیات سیاسیة واقتصادیه

كانت الحیاة ٢٠٠٢تشرین الثاني ١٨ولغایة ١٩٩٩آذار ٢٨وان المدة مابین 
مخضــت عــن نتــائج االنتخابــات السیاســیة فــي تركیــا تقودهــا حكومــة ائتالفیــة ت

وكانــــت تضــــم أحزابــــا تتبنــــى ١٩٩٩البرلمانیــــة المبكــــرة التــــي جــــرت فــــي عــــام 
سیاســات اقتصــادیة متباینــة فالفــائزان الكبیــران همــا حــزب الیســار الــدیمقراطي 
برئاســة بولنـــد أجویــد وحـــزب الحركـــة القومیــة برئاســـة دولــت بغجلـــي وكالهمـــا 

صــاد ویتنــاقض موقفهمــا نحــو اعتمــاد یفضــالن مشــاركة الدولــة بقــوة فــي االقت
أمــا أهــم . )٥١(اقتصــاد الســوق لــدى شــریكهما فــي االئــتالف حــزب الــوطن األم

األحداث التي شهدتها هذه الحكومـة هـي األزمـة االقتصـادیة التـي حـدثت فـي 
فــي %٤٠وكــان ابــرز مالمحهــا هبــوط ســعر اللیــرة التركیــة بنســبة ٢٠٠١عــام 

لیــار دوالر مــن احتیــاطي البنــك الــدولي م)٧-٦(یــوم واحــد وتــم ســحب مــابین 
وقـد تمخضـت عـن هـذه %)٩٠(خالل مدة أسبوعین لمواجهـة التضـخم البـالغ 

األزمــة انــدالع المظــاهرات فــي العدیــد مــن المــدن التركیــة فضــال عــن أحــداث 
أخــرى منهــا تــدهور صــحة رئــیس الــوزراء التركــي بولنــد اجویــد والفســاد المــالي 

انتهـت هـذه الحكومـة بصـورة فوضـویة وقـد أسـفر وقد. )٥٢(واإلداري في البالد
هذا الوضع عن رفض كبیر للطبقـة السیاسـیة الحاكمـة إذ تمیـزت هـذه األزمـة 

فـالس نحـو  ٕ )١٢(بهروب كثیف لرأس المال الـذي قـاد إلـى انهیـار البورصـة وا

مصــــرفا ومئــــات المؤسســــات الصــــغیرة وبیــــوت التجــــارة وارتفــــع معــــدل بطالــــة 
عـــام %)١٦، ٧(إلــى ٢٠٠٠عـــام %)٣,١٤(مــن )ســنة٢٥اقــل مـــن (الشــباب 

ـــى ســـقوط الحكومـــة٢٠٠١ ـــدم الســـید ٢٠٠١وفـــي آب عـــام . )٥٣(ممـــا أدى إل ق
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رجــب طیــب اردوغــان الــرئیس الســابق لبلدیــة اســتنبول طلبــا للتــرخیص لحزبــه 
وقـــد ضـــم فـــي الهیئـــة التأسیســـیة ) حـــزب العدالـــة والتنمیـــة(الـــذي أطلـــق علیـــه 

ربـــة وممثلـــة وطبیبـــة ومعلمـــة فضـــال عــــن مـــنهن مط)٤(امـــرأة )١٣(للحـــزب 
العدیــد مــن شخصــیات حــزب الفضــیلة الــذي تــم حظــر نشــاطه السیاســي وفئــة 

وقـد أعلـن عـن تأسـیس الحـزب . )٥٤(أخرى جاءت مـن أحـزاب قومیـة وعلمانیـة
فـــي حفـــل بســـیط فـــي احـــد فنـــادق العاصـــمة التركیـــة أنقـــرة ٢٠٠١آب ١٤فـــي 

شخصـا )٧٤(لمؤسسین تشـمل دعي إلیه الصحفیون وكانت قائمة األعضاء ا
.)٥٥(من الجامعیین والمثقفین ورجال القانون

رجــــب طیــــب (ویــــذهب حســــین بســــلي وعمــــر اوزبــــاي وهــــم مــــؤلفي كتــــاب 
٧١كــان هنــاك :  وهــم مــن المقــربین الردوغــان قــولهم) قصــة زعــیم : أردوغــان

توقیعا في عریضة تأسیس حزب العدالة والتنمیة ثم انضم إلى هذا العـدد فـي 
نائبــــا مــــن نــــواب حــــزب الشــــعب لیصــــبح بــــذلك عــــدد مجلــــس ٥٣ذاتــــه الیــــوم 

أمــا فیمــا یخــص النســاء فقــد كانــت القائمــة تضــم . )٥٦(عضــوا١٢٤المؤسســین 
امـــرأة وبإعـــادة النظـــر فـــي القائمـــة وتقیـــیم األســـماء المطروحـــة )١٧–١٦(مـــن 

، وكـان شـعار المـؤتمر التأسیسـي للحـزب )٥٧(٦ثـم إلـى ١٢خفض العدد إلـى 
) العمل من اجـل كـل تركیـا واسـتقطاب مختلـف شـرائح المجتمـع(ن تحت عنوا

واســـتهل الحـــزب نشـــاطه انطالقـــا مـــن ضـــریح أتـــاتورك فـــي إشـــارة إلـــى القبـــول 
ویــرى الباحــث ان حــزب العدالــة والتنمیــة . )٥٨(بالعلمانیــة أساســا لنظــام الحكــم

.ذات الطابع االسالمي إال انه یدین بالوالء للعلمانیة وتعالیم اتاتورك
وفي ضوء تنوع تیارات حـزب العدالـة والتنمیـة ال یمكـن وضـع الحـزب فـي 
خانة التیار اإلسالمي لكنه بكل تأكید یعد مدرسة جدیدة في الفكر والممارسة 

إن (لــدى بعــض اإلســالمیین األتــراك وتأكیــدا لــذلك فقــد أكــد عبــداهللا كــول قولــه 
فــي عــداد حزبنــا لــیس حزبــا دینیــا ونحــن نعمــل علــى ضــمان تمثیــل الجمیــع و 

مؤسســینا نســاء محجبــات ونســاء ســافرات ورجــال ملتحــون وغیــر ملتحــون إن 
كمــا أضــاف اردوغــان انــه ) الحــزب السیاســي لــیس وســیلة للتبلیــغ بــل للخدمــة
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یتجنب استخدام مصطلح إسالمي فحزبه محافظ دیمقراطـي والنیـة للحـزب أن 
٢٠٠٢ي عـام تشـرین الثـان٣وفـي . )٥٩(یقیم نظاما دینیـا أو إسـالمیا فـي تركیـا

حزبــا وظهــرت النتــائج )١٨(جــرت االنتخابــات التشــریعیة فــي تركیــا باشــتراك 
ــــة وحــــزب الشــــعب الجمهــــوري  إذ حصــــل األول  ــــة والتنمی بفــــوز حــــزب العدال

) ٥٥٠(مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة )٢٦٣(برئاسة اردوغان على 

ن فــي حــین مــن أصــوات النــاخبی%)٢٩،٣٤(مقعــدا بعــد حصــوله علــى نســبة 
مقعـــدا بعـــد حصـــوله علـــى )١٧٨(حصـــل الثـــاني برئاســـة دینیـــز بایكـــال علـــى 

أمـا فیمـا یتعلـق بمبـادئ وتوجهـات )٦٠(من أصوات الناخبین%)٣٩،١٩(نسبة 
:الحزب فیتضح من تصریحات اردوغان الذي ركز على النقاط التالیة

-الــــةالعد(االحتیاجـــات األساســـیة الـــثالث التــــي تفـــرض نفســـها باســـتمرار -١
).لقمة العیش–الحریة 

المفهوم الخاطئ للعلمانیة على أن العلمانیة عدو للدین وقال سوف نعمل -٢
.على مجابهة هذا المفهوم 

وأشـار المراقبـون . )٦١(التأكید على أن الحریات والحقـوق األساسـیة مكفولـة-٣
إلــى أن إعــالن تشــكیل حــزب العدالــة والتنمیــة یثیــر العدیــد مــن التكهنــات 

ول مستقبل الحركـة اإلسـالمیة  فـي تركیـا خاصـة بعـد أن قـال اردوغـان ح
إن األهداف العلیا للحزب تتبلـور فـي إصـالح مشـاكل الـداخل وتصـحیح (

وتســائل بنبــرة یغلــب علیهــا ) العالقــات غیــر المتكافئــة مــع العــالم الخــارجي
لــیس مــن الغریــب إن األمــة التركیــة ذات الحضــارة العریقــة ا(األســى قــائال 

كمــا یتعــین إدراك إعــادة توجیــه . )٦٢()جدي عضــویة االتحــاد األوربــيتســت
الــــذي ) التصــــور العثمــــاني الجدیــــد(عالقــــات تركیــــا الخارجیــــة فــــي إطــــار 

اعتمدتـــه تركیـــا فـــي سیاســـتها الخارجیـــة منـــذ تســـلم حـــزب العدالـــة والتنمیـــة 
اســتنادا إلــى رؤیــة العمــق االســتراتیجي التركیــة التــي ٢٠٠٢الســلطة عــام 
ــــ ــــو كبیــــر مستشــــاري اردوغــــان لشــــؤون وضــــعها ال دكتور احمــــد داؤد اوغل

السیاسة الخارجیة ویذهب اوغلو إلى أن السیاسة الخارجیة التركیـة كانـت 
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تفتقـــر إلـــى التـــوازن بســـبب تركیزهـــا المفـــرط علـــى العالقـــات مـــع الوالیـــات 
المتحــدة وأوربــا إلــى درجــة إهمــال مصــالح تركیــا مــع دول الشــرق األوســط  

إذ كــان لتصــور اوغلــو حــول السیاســة الخارجیــة األثــر . )٦٣(ومنهــا ســوریا
ـــــــد االســـــــتقرار السیاســـــــي  ـــــــة وبالتحدی ـــــــا الداخلی ـــــــي سیاســـــــة تركی ـــــــالغ ف الب
واالقتصادي للبالد إذ أن اإلصـالحات الداخلیـة وتنـامي القـوة االقتصـادیة 
عمال على تمكین الـبالد مـن الظهـور بصـفة المـروج للسـالم فـي المنـاطق 

.)٦٤(المجاورة

٢٠١١-٢٠٠٢العالقات التركیة السوریة : ر الثالثالمحو 
شــهدت العالقــات التركیــة الســوریة تطــورا كبیــرا منــذ وصــول حــزب العدالــة 

ویــدخل تحســن العالقــات الثنائیــة بــین ٢٠٠٢والتنمیــة إلــى الســلطة فــي تركیــا 
البلدین في سیاق تفـاهم الحكـومتین التركیـة والسـوریة حـول إعـادة تعریـف كـل 

دورهــا اإلقلیمــي فــي المنطقــة ففــي تركیــا هنــاك إجمــاع علــى انــه دولــة لوزنهــا و 
تقــف الــبالد وســط ٢٠٠٣فــي مرحلــة مــا بعــد االحــتالل األمریكــي للعــراق عــام 

ســـتراتیجیة جدیـــدة، ومـــن جهتهـــا تـــدرك ســـوریا إنهـــا ال  ٕ متغیـــرات جیوسیاســـیة وا
لي تملك أسـباب القـوة السیاسـیة واالقتصـادیة واإلسـتراتیجیة التـي تملكهـا وبالتـا

ـــنهج والتوجهـــات بمـــا یتوافـــق والمســـتجدات  فـــان المطلـــوب منهـــا هـــو تغییـــر ال
الجدیـــدة فـــي المنطقـــة وبمـــا یعـــود إلـــى تعزیـــز البیـــت الســـوري وتحصـــینه مـــن 
التـــدخالت والضـــغوط الخارجیـــة، إن العامـــل الجـــوهري فـــي تبـــدالت السیاســـة 

تركیـا الخارجیة التركیة في عهـد حكومـة حـزب العدالـة والتنمیـة ومنهـا سیاسـة 
تجاه سوریا یكمن في محاولة تركیا الخروج من واقع الحصـار اإلقلیمـي الـذي 

ســرائیل توصــلت إلیــه فــي ظــل ارتبــاط سیاســاتها بالوالیــا ٕ المتحــدة األمریكیــة وا
ــــى مشــــاكلها  ــــب عل ــــا وال فــــي جعلهــــا تتغل ــــم تنفــــع فــــي تقویــــة تركی وكلتاهمــــا ل

رة التخفیف مـن حـدة االقتصادیة األمر الذي رسخ القناعة لدى األتراك بضرو 
القیـــــد األمریكـــــي واإلســـــرائیلي وتفعیـــــل عالقـــــات تركیـــــا بـــــدول الجـــــوار ومنهـــــا 
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ـــــي عـــــام . )٦٥(ســـــوریا ـــــیس األركـــــان الســـــوري العمـــــاد ٢٠٠٢فف حســـــن (زار رئ
تركیــــا ووقــــع اتفاقــــا للتعــــاون األمنــــي تضــــمن تبــــادل المعلومــــات ) توركمــــاني

مكـــان إجـــراء منـــاورات عســـكر  ٕ لقـــد . )٦٦(یة مشـــتركةوالتكنولوجیـــا والتـــدریب،  وا
إذ أدرك الســوریون ٢٠٠٣تقــرر التقــارب التركــي الســوري بصــورة نهائیــة عــام 

دعوة من رئـیس ٢٠٠٤بان لهم صدیقا في تركیا اثر رفض أردوغان في عام 
الـــوزراء اإلســـرائیلي ارییـــل شـــارون لزیـــارة إســـرائیل وبـــدال مـــن ذلـــك وبعـــد مـــدة 

برئاسة خالد مشـعل وفـي وقـت قصیرة  قام أردوغان باستقبال وفد من حماس
الحق خفض أردوغان لقاءا مقـررا مـع وزیـر العمـل والتجـارة اإلسـرائیلي أیهـود 

وفــي خطــوة ســوریة . )٦٧(٢٠٠٤اولمـرت إلــى مســتوى ادنــى فــي تمـوز مــن عــام 
أخـرى سـاهمت فـي إحــداث نقلـة نوعیـة للعالقـات التركیــة السـوریة قـام الــرئیس 

بعـد وفـاة والـده ٢٠٠٠طة في سـوریا عـام السوري بشار األسد الذي تولى السل
بزیارة رسمیة إلى تركیا مطلع كانون الثاني وهي أول زیارة لرئیس سوري منـذ 

عاما واستقبل بترحیب كبیر من قبل المسؤولین األتراك واإلعالم  التركي ٥٧
فقــد وصــف دبلوماســي تركــي هــذه الزیــارة بأنهــا بدایــة جدیــدة ســتعید العالقــات 

لــــى مســــارها  واعتبــــر الــــرئیس الســــوري  إن العالقــــات تتحســــن بــــین البلــــدین إ
لتصــل إلــى أفضــل مســتویاتها رغــم الظــروف الصــعبة التــي تمــر بهــا المنطقــة 
وأكــد األســد انــه یجــب علــى تركیــا وســوریا التعــاون معــا لتحقیــق االســتقرار فــي 
المنطقـة، وصـرح مراقبــون سیاسـیون بــان المحادثـات التركیــة السـوریة أظهــرت 

ـــاط  ـــدین حـــول الشـــرق إن نق ـــر مـــن نقـــاط االخـــتالف فـــي أراء البل ـــاق أكث االتف
األوســط  إذ وقــع البلــدین خــالل هــذه الزیــارة اتفــاقیتین اقتصــادیتین هــدفتا إلــى 
تطویر التجارة والسـیاحة واالسـتثمارات بینهمـا وبعـد زیـارة األسـد لتركیـا حققـت 

٢٠٠٤الر عـام ملیـون دو )٨٠٠(التجارة بین البلدین نموا كبیرا إذ وصلت إلـى 

. )٦٨(ملیار دوالر مسـتقبال)٢(وبحث الجانبان في زیادة تبادلهما التجاري إلى 
وفضال عن التعاون األمني بین البلدین فـي مجـال مكافحـة اإلرهـاب وتهریـب 
المخــــدرات وتســــلیم المجــــرمین والهجــــرة غیــــر الشــــرعیة شــــكال أســــاس تطــــور 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٢٠٠[

ر التعــاون األمنــي فــي التعــاون فــي المجــاالت األخــرى وقــد تجســد آخــر مظــاه
مشـــتبها بـــه بتفجیـــرات اســـتانبول وهـــو األمـــر الـــذي )٢٢(قضـــیة تســـلیم ســـوریا

القى ارتیاحا كبیرا في أنقرة التي بادرت إلى إرسال عدد من أعضاء برلمانهـا 
كــانون األول ٢٢وفــي . )٦٩(إلـى دمشــق لشــكر الحكومـة الســوریة علــى تعاونهـا

ي أردوغــان بزیــارة رســمیة إلــى ســوریا قــام رئــیس الــوزراء التركــ٢٠٠٤مــن عــام 
ووقــع مــع الحكومــة الســوریة اتفاقیــة التجــارة الحــرة بــین البلــدین وقــال فــي هــذا 

إن توقیـــع هـــذه االتفاقیـــة یظهـــر كـــم أصـــبحت العالقـــات بـــین البلـــدین (الصـــدد 
إن (ومـــن جانبـــه قـــال رئـــیس الـــوزراء الســـوري محمـــد نـــاجي عطـــري ) عمیقـــة

وبعــد . )٧٠()مجــاالت وخصوصــا التجاریــةروابطنــا ســوف تتطــور فــي جمیــع ال
ــــى التــــزام )٦( ــــوزراء التركــــي أردوغــــان عل أشــــهر مــــن الزیــــارة عمــــل رئــــیس ال

الصـــمت عنـــدما بـــدأت الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة بممارســـة الضـــغوط علـــى 
ســوریا لالنســحاب مــن لبنــان وعلــى العكــس ممــا فعلــه معظــم حلفــاء الوالیــات 

القاضـــــي ١٥٥٩األمـــــم المتحـــــدة رقـــــم المتحـــــدة األمریكیـــــة بعـــــد تمریـــــر قـــــرار
٢٠٠٥بانسـحاب سـوریا مـن لبنـان وقـام وفـد تركـي بزیـارة إلـى سـوریا فــي آذار 

فـــي غمـــرة الضـــجة التـــي أثیـــرت ضـــد ســـوریا وعقـــد الوفـــد مـــؤتمرا صـــحفیا فـــي 
مـــدخل البرلمــــان الســــوري عبــــر فیــــه عــــن تضــــامنه مــــع ســــوریا واســــتیاءه مــــن 

ءت زیـارة الـرئیس التركـي احمـد نجـدت ثـم جـا. )٧١(الوالیات المتحـدة األمریكیـة
تصــمیما علــى الســیر قــدما نحــو ٢٠٠٥ســیزر إلــى دمشــق فــي آذار مــن عــام 

التنســـیق بـــین البلـــدین خصوصـــا إن هنـــاك مصـــالح مشـــتركة وحـــدودا واســـعة 
االمتــداد بینهمــا فضــال عــن الرغبــة المشــتركة فــي إزالــة العوائــق التــي تعتــرض 

ر إزاء العدیـد مـن القضـایا اإلقلیمیـة طریق تعاونهما وكان توافق وجهات النظـ
المتعلقـــــة بتطـــــورات القضـــــیة العراقیـــــة والتنســـــیق المشـــــترك فـــــي االجتماعـــــات 
اإلقلیمیـــــة ســـــید الموقـــــف بـــــین ســـــوریا وتركیـــــا فضـــــال عـــــن تطـــــورات القضـــــیة 

لقــد بــذلت تركیــا جهــودا كبیــرة للحفــاظ علــى . )٧٢(الفلســطینیة واألزمــة اللبنانیــة
وفـــي خطـــوة تركیـــة أخـــرى قـــام نائـــب رئـــیس . )٧٣(سیاســـة االلتـــزام تجـــاه ســـوریا
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الــوزراء ووزیــر الخارجیــة التركــي عبــد اهللا كــول بزیــارة رســمیة إلــى دمشــق فــي 
التقى فیها الـرئیس السـوري  بشـار األسـد ونائبـه فـاروق الشـرع ٢٠٠٦آب ٢٢

ووزیــر الخارجیـــة ولیـــد المعلـــم وتنـــاول اللقـــاء تطـــورات األوضـــاع فـــي المنطقـــة 
علق بالقضیتین الفلسطینیة والعراقیة والـدور الـذي یمكـن أن وخصوصا فیما یت

) قــوات الیونیفیــل(تقــوم بــه تركیــا فــي قــوات األمــم المتحــدة المعــززة فــي لبنــان 
كمــــا أعطــــت الزیــــارة الثانیــــة للــــرئیس . )٧٤(وفــــي إحــــالل الســــالم فــــي المنطقــــة

دفعـة قویـة للعالقـات٢٠٠٧السوري بشار األسـد إلـى تركیـا فـي تشـرین األول 
التركیـــة الســـوریة إذ ســـاهمت فـــي تأكیـــد الـــدور اإلقلیمـــي للبلـــدین اللـــذان تنمـــو 

. )٧٥(عالقاتهمــــا بشــــكل مطــــرد قــــد یصــــل إلــــى مســــتوى الشــــراكة اإلســــتراتیجیة
٢٦وجاءت الزیارة التي قام بها رئیس الوزراء التركي أردوغان إلى سوریا فـي 

برعایــة الوالیــات نتیجــة لتعثــر المفاوضــات الســوریة اإلســرائیلیة٢٠٠٨نیســان 
إذ التقـى المسـؤلین وجهـا ١٩٩١المتحدة األمریكیة والتي كانـت قـد بـدأت عـام 

بسـبب اخـتالف وجهـات النظـر بشـان قضـیة ) مؤتمر مدرید الدولي(لوجه في 
هضــــبة الجـــــوالن الســـــوریة المحتلـــــة مـــــن قبـــــل إســـــرائیل منـــــذ الحـــــرب العربیـــــة 

بمن فیهم سـكان الجـوالن إذ رفض السوریون ١٩٦٧حزیران ٥اإلسرائیلیة في 
لضــم الجــوالن إلــى إســرائیل إذ تطالــب ســوریا باســتعادة تلــك المرتفعــات كاملــة 

التي تشكل اكبـر مخـزون ١٩٦٧حزیران ٤حتى بحیرة طبریة أي حتى حدود 
ومــن جانــب آخــر قــام الــرئیس الســوري بشــار . )٧٦(للمــاء العــذب فــي إســرائیل

ركیــــا وهــــي محطــــة مفصــــلیة بزیــــارة إلــــى ت٢٠٠٩أیلــــول عــــام ١٦األســــد فــــي 
لالنتقــال بالتعــاون بــین ســوریا وتركیــا مــن مرحلــة إســتراتیجیة تمثلــت بتأســیس 
مجلس التعاون االستراتیجي السوري التركي علـى المسـتوى الـذي أثمـر خـالل 

بروتوكــوال غطــى كــل ) ٤٠(اقــل مــن عــام عــن إبــرام اتفــاق اســتراتیجي تضــمن 
٢٣-٢٢اع األول لهذا المجلس في مجاالت التعاون بین البلدین خالل االجتم

وبــدال مــن المنــاورات ٢٠٠٩وفــي منتصــف تشــرین األول ٢٠٠٩كــانون األول 
ــــي إطــــار تــــدریبات حلــــف شــــمال  العســــكریة اإلســــرائیلیة التركیــــة المشــــتركة ف
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فــي مدینــة قونیــة إذ أعلــن عــن ) صــقر األناضــول(األطلســي التــي تحمــل اســم 
وریة تركیة علـى الحـدود السـوریة والعراقیـة والتركیـة إجراء مناورات عسكریة س

قـام ٢٠١٠أیـار ٨وفـي )٧٧(التي تقع على مرمى حجر من العمـق اإلسـرائیلي
الـــرئیس بشـــار األســـد بزیـــارة إلـــى تركیـــا وذلـــك فـــي إطـــار تعزیـــز الشـــراكة بـــین 
البلــدین والبحــث فــي التطــورات اإلقلیمیــة إذ وقــع الــرئیس التركــي عبــداهللا كــول 

وقد لخص رئیس الوزراء . )٧٨(رئیس السوري بشار األسد اتفاقیات ثنائیةمع ال
التركـــي رجـــب طیـــب أردوغـــان عالقـــة بـــالده بالجمهوریـــة الســـوریة أثنـــاء كلمـــة 

فـــي اســـتانبول ) منتـــدى التعـــاون العربـــي التركـــي(ألقاهـــا أمـــام المشـــاركین فـــي 
ى أبــواب تركیــا كانـت فــي بدایــة القــرن علــ(قــال فیــه ٢٠١٠حزیــران ١٠بتـاریخ 

عرضـــت علـــى ٢٠٠٢الحـــرب مـــع ســـوریا وبعـــد أن تولیـــت الرئاســـة فـــي عـــام 
الرئیس السوري بشار األسد حل المشاكل بالمباحثـات والحـوار والیـوم تحولـت 
العالقـات بــین البلــدین إلــى نمــوذج إذ تحولــت الــدولتان إلــى دولــة واحــدة وأســرة 

ـــا هـــي ســـوریا ٢٠١١هد وشـــ. )٧٩(مشـــتركة وأصـــبحت ســـوریا هـــي تركیـــا وتركی

أحداثا كبیرة تمثلت في اندالع حركات التغییر التي قامت بها بعض الشعوب 
العربیة لتغییـر أنظمـة الحكـم وكـان مـن بـین هـذه الحركـات واالحتجاجـات فـي 

وفیمــــا یتعلــــق بســــوریا فقــــد بـــــدأت . تــــونس ومصــــر ولیبیــــا والــــیمن  وســــوریا 
ـــا ـــوم الثالث آذار ١٥ء االحتجاجـــات بمظـــاهرة صـــغیرة فـــي العاصـــمة دمشـــق ی

لكن قوات األمن السوریة قامت باعتقال المتظاهرین وفـي الیـوم التـالي ٢٠١١
شـــخص طـــالبوا بـــاإلفراج عـــن المعتقلـــین )١٠٠(خرجـــت مظـــاهرة شـــارك فیهـــا 

آذار خرجت المظاهرات فـي خمـس مـدن بأنحـاء سـوریا تحـت شـعار ١٨وفي 
وهـــــذه المـــــدن هـــــي درعـــــا ودمشـــــق وحمـــــص ودیـــــر الـــــزور ) جمعـــــة الكرامـــــة(

أمـــا فیمـــا یخـــص العالقـــات التركیـــة الســـوریة فـــي هـــذه  المرحلـــة . )٨٠(وبانیـــاس
الحرجة من تاریخ المنطقة العربیة والتي تشهد تحدیا خطیـرا لثقافتهـا وخیراتهـا 
وتمــر العالقــات التركیــة الســوریة فــي مرحلــة ســیئة للغایــة نظــرا لموقــف تركیــا 
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ة التــــي عقــــدت بــــین الــــذي یتنــــاقض ومبــــدأ حســــن الجــــوار واالتفاقیــــات الثنائیــــ
. الجانبین في السنوات الماضیة

ســـمته أوبعـــد االنتفاضـــة الســـوریة ســـارعت الحكومـــة التركیـــة إلـــى عقـــد مـــا
وكـــــأن ) مـــــؤتمر رابطـــــة العلمـــــاء المســـــلمین لنصـــــرة ودعـــــم الشـــــعب الســـــوري(

الحكومــة التركیـــة ال تریـــد لســـوریا الدولـــة والشـــعب أن تـــنعم بالهـــدوء ولـــو لیـــوم 
٢٠١١نیســان ١٢قــد بــدأت بالتــأمر علــى ســوریا فــي واحــد وهــي التــي كانــت

عندما رعت لقاء بین كل من فیلتمان وریاض الشـفقة  المرشـد العـام لإلخـوان 
ســرائیلیه فــي فنـدق مرمــره علــى مضــیق  ٕ المسـلمین الســوري وبمشــاركة قطریـة وا

بــرفض نظریــة المــؤامرة ) احمــد داؤد اوغلــو(البســفور لیتبعــه وزیــر خارجیتهــا  
تــي تحــدث عنهــا  الــرئیس الســوري بشــار األســد لیــأتي نفــي اوغلــو الخارجیــة ال

بمثابة الهروب بعد افتضاح المؤتمر المذكور ومن ثم تبعه المؤتمر الصحفي 
ومن ثم مؤتمر انطالیا الذي حضرته مجموعـة مـن المتعـاملین ةلریاض الشفق

وقبیـــل . )٨١(مـــع إســـرائیل الـــذین طـــالبوا مـــن خاللـــه إســـقاط نظـــام بشـــار األســـد
دوث االنتفاضة السوریة رأت تركیـا بضـرورة قیـام الحكومـة السـوریة بإدخـال ح

داریة وفي بدایة االنتفاضـة السـوریة لـم یتجـاوز  ٕ إصالحات سیاسیة وقانونیة وا
الموقـــف التركـــي هنـــا النصـــح فـــي الحـــث علـــى اإلصـــالح وأحیانـــا إدانـــة قتـــل 

أن مـــع المـــواطنین لكـــن دون نبـــرة حـــادة أو هجـــوم مباشـــر علـــى النظـــام غیـــر 
اســتمرار االنتفاضــة وتوســعها واإلدانــات الدولیــة المتزایــدة ارتفعــت حــدة النبــرة 
التركیــة بعــد تضــخیم اإلعــالم التركــي لصــور القتلــى والــدماء ممــا ولــد احتقــان 
وغضــب فــي أوســاط القاعــدة االجتماعیــة لحــزب العدالــة والتنمیــة الحــاكم فــي 

ئفیـة ودینیـة وهـذا ادعـاء تركیا والتي صورت األحداث في سوریا على أنها طا
ال أساس لـه مـن الصـحة باعتقـادي فتركیـا توظـف المشـاعر الدینیـة فـي تنفیـذ 
سیاستها العلمانیة فالشعب العربي علـى تنـوع مذاهبـه متعـایش دومـا مـع كافـة 

سكانهم في . )٨٢(المذاهب واألدیان ٕ وبدأت تركیا باستقدام الالجئین السوریین وا
وســائل اإلعــالم علــى أوضــاعهم فــي إشــارة مخیمــات وتســلیط األضــواء عبــر 

علــــى الضــــغط علــــى ســــوریا والتحــــریض علیهــــا مــــن خــــالل الســــماح لــــبعض 
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التشـــكیالت الســـوریة المعارضـــة بتنظـــیم مـــؤتمرات ومقـــابالت تلفزیونیـــة ، كمـــا 
ـــة علـــى لســـان رئـــیس  ارتفعـــت حـــدة الخطـــاب السیاســـي لـــدى الحكومـــة التركی

ورئـــــیس الجمهوریـــــة قولـــــه ) ريفضـــــائع یرتكبهـــــا النظـــــام الســـــو (الــــوزراء قولـــــه 
ووزیـر ) استعداد تركیا لجمیع االحتمـاالت فـي المیـدانین السیاسـي والعسـكري(

ـــدفاع عـــن النظـــام الســـوري الحـــاكم فـــي المحافـــل (الخارجیـــة قولـــه  ال یمكـــن ال
فقد تحدث رئیس فرع مؤسسة فریـدریش ایبـرت فـي اسـتانبول میشـایل ) الدولیة

كـي رجـب طیـب أردوغـان یسـتغل األوضـاع إن رئـیس الـوزراء التر (مایر قولـه 
. )٨٣()السیاسیة التي تمر بها البالد العربیة لتعزیز وجـوده فـي الشـرق األوسـط

وتـرى الحكومـة التركیـة أن نظـام بشـار األسـد مسـتعد للـدخول فـي لعبـة خطــرة 
علـي وعلـى (سبق وان قام بها والده حافظ األسد عندما كان یلجا إلـى منطـق 

داخل األراضـي التركیـة لزعزعـة االسـتقرار فـي )PKK(ویدعم حزب ) أعدائي
فقبل أن یذهب وزیر خارجیة تركیا احمد داؤد اوغلو إلى دمشـق معلنـا . تركیا

انــه یحمــل رســالة قاســیه إلــى الــرئیس الســوري بشــار األســد أســرعت مستشــارة 
الــرئیس الســوري بثینــة شــعبان لتقــول بــان الــوزیر التركــي ســوف یســمع كالمــا 

بثینة شعبان قد هددت بإشعال النیران في المناطق الكردیـة مـن اقسى وكانت 
مــن جدیــد ولقــد انطلقــت تركیــا لتوضــح موقفهــا الحقیقــي ) PKK(خــالل دعــم 

بقطع اتصاالتها مع الحكومة السوریة وأوضح أردوغان في خطابه فـي األمـم 
المتحدة الذي تحدث فیـه عـن تنحـي الـرئیس السـوري وكانـت هنـاك اتصـاالت 

ن تركیــــا والــــدول الغربیــــة وكــــل المؤشــــرات تــــدل علــــى أن الوالیــــات مكثفــــة بــــی
المتحدة األمریكیة والدول الغربیة ترى أن أي خطوة قد تقرر القیام بهـا سـوف 
تكون عن طریق تركیا أما بالنسبة لطبیعة هذه الخطوات فهناك مجموعة من 

أعضــاء العقوبـات االقتصــادیة التـي قــررت تركیــا القیـام بهــا ومسـاعیها إلقنــاع 
مجلــس األمــن الــدولي بالتصــویت علــى قــرار یــدین النظــام الســوري ویوجــه لــه 

أمـــا فیمـــا . )٨٤(إنـــذارا قـــد یمهـــد لقـــرارات أكثـــر قســـوة فـــي مرحلـــة زمنیـــة محـــددة
یخــص موقــف الشــعب التركــي المختلــف تمامــا عــن موقــف الحكومــة التركیــة 

كــــي فقـــد وصـــف الشـــعب التر .بشـــان التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیــــة الســـوریة 
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موقــف الحكومــة التركیــة تجــاه االنتفاضــة الســوریة بــالموقف الهســتیري متهمــا 
حكومة حزب العدالة والتنمیـة بأنهـا ذراع أمریكـا وأوربـا فـي اسـتانبول وتورطـه 
بالمشـــــروع الغربـــــي والـــــدلیل علـــــى ذالـــــك المواقـــــف المتصـــــاعدة التـــــي توجـــــت 

ة التركیــة بعقوبـات اقتصــادیة ضـد الشــعب السـوري فضــال عـن موافقــة الحكومـ
علــى فـــتح قواعــد عســـكریة أمریكیــة علـــى أراضــیها وتحـــاول الحكومــة التركیـــة 
الحالمــة بالــدخول إلــى االتحــاد األوربــي اســتجالب المتــل الغربــي الجدیــد إلــى 
الشــرق فوجــدت فــي عــدائها لســوریا فرصــة إلرضــاء متحولــة إلــى أداة تتحــرك 

لمواطنــون العــادیون لــم فــاألتراك المثقفــون وا. )٨٥(بتوجیــه مــن أمریكــا وحلفاءهــا
یســتطیعوا تفســیر العدائیــة الشــدیدة فــي موقــف الحكومــة التركیــة تجــاه األزمــة 
السوریة كما استغرب بعض المراقبین التحول الكبیر في سیاسة حزب العدالة 

بتصفیر المشاكل إلى سیاسـة محورهـا هوالتنمیة في المدة األخیرة من ادعاءات
قامة منطقة عازلةاألساسي كلمات الهجوم والتسلیح ٕ الخ ...والحظر الجوي وا

إن قـرارات حكومـة ) ایـدنیلین(وقال عصـمت اوزجیلیـك رئـیس تحریـر صـحیفة 
حـــزب العدالـــة والتنمیـــة األخیـــرة خاطئـــة جـــدا ،بینمـــا ربطهـــا محللـــون آخـــرون 
باتفاقیـــات تركیـــة أمریكیـــة علـــى حســـاب الشـــعب الســـوري تقضـــي بفـــتح البـــاب 

لتنفیذ مشاریعها مقابل مـنح الحكومـة التركیـة حریـة التركي أمام القوى الغربیة 
ونــــدد . )٨٦(التصــــرف بملــــف األكــــراد علــــى األراضــــي التركیــــة وشــــمال العــــراق

الشـــارع التركـــي أیضـــا بالتـــدخل التركـــي فـــي ســـوریا ودعاهـــا إلـــى حـــل قضـــایا 
وقــال احــد المــواطنین ،األتــراك أوال وتلبیــة مطــالبیهم فــي الحریــة والدیمقراطیــة

الحكومـة التركیـة تنفـذ المطلـوب منهـا مـن قبـل األوامـر األمریكیـة إن:األتـراك
ــــد تضــــرروا مــــن .واألطلســــیة ــــراك ق ــــد مــــن المــــواطنین والتجــــار األت وان العدی

عبـــدالغني (اإلجـــراءات التـــي فرضـــتها الحكومـــة التركیـــة وقـــال التـــاجر التركـــي 
أالف عائلــــة تركیــــة كانــــت تعــــیش علــــى )٥(لقنــــاة الجزیــــرة  إن نحــــو ) بیلــــیج

كمـــا شـــهدت العاصـــمة التركیـــة أنقـــرة أعمـــال الملتقـــى . )٨٧(لتجـــارة مـــع ســـوریاا
بمشـــاركة عـــدد مـــن الكتـــاب ) قضـــیة ومواقـــف(الســـوري التركـــي تحـــت عنـــوان 

والمفكــــرین وأســــاتذة الجامعــــات فــــي ســــوریا وتركیــــا ولبنــــان واألردن وفلســــطین 
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كومــة بهــدف مناقشــة العالقــات التركیــة الســوریة واآلثــار الســلبیة لسیاســات الح
التركیة تجاه األزمـة الراهنـة فـي سـوریا ،كمـا أكـد رئـیس اتحـاد األدبـاء األتـراك 

فــي كلمتـه علـى أهمیــة الملتقـى فـي تعزیــز التعـاون بــین ) كوكهـان جنكیزخـان(
األدبــاء األتــراك والعــرب باعتبــارهم یشــكلون جــزء مــن الشــعوب وعلــیهم القیــام 

موقـــف الحكومـــة وأضـــاف الشـــك إن... بـــدور فعـــال فـــي صـــیاغة السیاســـات
وقـال منسـق )٨٨(التركیة تجاه سوریا خطیر والشعب التركـي یـدرك حقیقـة ذلـك

كان لدینا أمـل ): انیس النقاش(شبكة األمان للبحوث والدراسات اإلستراتیجیة 
كبیـــر عنـــدما ســـمعنا بإنهـــاء المشـــاكل بـــین تركیـــا وســـوریا وتـــم توقیـــع عشـــرات 

نــا بسیاســة أطلســیة تســتهدف ســوریا االتفاقیــات بــین تركیــا والعــرب ولكننــا فوجئ
نهـا تـدعم المشـاریع األمریكیـة  ٕ وان سیاسة تركیا مستغربة ومستهجنة خاصة وا
ـــا إن  ـــد شـــاهدنا الحـــروب األطلســـیة تنكســـر وألنامـــل لتركی وأضـــاف النقـــاش لق

الن یعـود الصـواب والعقـل إلـى نأمـلیصیبها ما أصاب الوالیات المتحـدة بـل 
ب المشروع الغربي في المنطقة قادر على هزیمة اإلدارة التركیة الن الذي غل

كنــده (كمــا قالــت الــدكتورة . )٨٩(المشــروع األطلســي الــذي تحلــم أن تقــوده تركیــا
أالن تحدث الجمیع بلسان :أستاذة القانون الدولي في جامعة دمشق ) الشماط

األدبــاء والمثقفــین العــرب ولــدینا رســالة مــن النســاء الســوریات للشــعب التركــي 
أن یحــــــول دون اســــــتخدام أراضــــــیه وســــــیلة لضــــــرب االســــــتقرار فــــــي یطلــــــبن 

رئـــیس الـــوزراء التركـــي أردوغـــان إن اهتمـــام تركیـــا مـــا ریعتبـــكمـــا. )٩٠(ســـوریا
یجري في سوریا یختلف عن اهتمامهـا بمـا جـرى فـي تـونس ومصـر إذ تعتبـر 
تركیا ما یجري في سوریا مسالة تمسـها تمامـا والشـك إن الموقـف التركـي مـن 

بل تحكمه أیضا ئلسوریة ال تحكمه المصالح والمنافع فقط وال المباداألزمة ا
جملـــــة مـــــن االعتبـــــارات والحســـــابات والتوازنـــــات الداخلیـــــة وكـــــذلك الضـــــغوط 

وأخیــــرا فــــان التحــــالف التركــــي العلنــــي مــــع األخــــوان . )٩١(الداخلیــــة والخارجیــــة
میة المسلمین قد حولهم إلـى قیـادة أمـر واقـع تكـاد تخطـف انتفاضـة شـعبیة سـل

ســوریة عامــة بــدأت بــال قیــادة وتكــاد تــدفعها إلــى وضــع علــى وشــك أن تنزلــق 
فیه إلى مجرد كونها انتفاضة طائفیة وتهدد اللحظة السوریة الراهنـة بـان تفقـد 



٢٠٧[حامد محمد طھ السویداني. د.....العالقات التركیة السوریة
[

سـنوات مضـت مـن العالقـات االسـتتراتیجیة مـع جوارهـا ١٠تركیا ما بنتـه فـي 
اإلقلیمیــــة فــــي العربــــي واإلســــالمي فالمســــار الــــذي تتخــــذه تطــــورات األحــــداث

المشــرق العربــي باتجــاه دق إســفین یوســع شــقة الخــالف التــي كانــت قــد بــدأت 
تضـیق بــین تیــارات اإلسـالم السیاســي والتیــار العروبـي علــى الصــعید الشــعبي 
العربــــي وباتجــــاه نســــف بــــدایات كانــــت قــــد بــــدأت تتبلــــور لشــــراكة عربیــــة مــــع 

بعـــة المســـتجدات علـــى وتواصـــل المنظومـــة األمنیـــة اإلســـرائیلیة متا. )٩٢(تركیـــا
الساحة السوریة فبعد أن صرح وزیر األمن اإلسرائیلي أیهود بـاراك بـان نظـام 

ـــات قریبـــا مـــن النهایـــة نقـــل موقـــع صـــحیفة  ) هـــأرتس(الـــرئیس بشـــار األســـد ب
اإلسرائیلیة إن تقـدیرات األجهـزة األمنیـة اإلسـرائیلیة تشـیر إلـى تـدخل عسـكري 

.)٩٣(یةتركي وشیك في المنطقة الحدودیة السور 

الخاتمة
ـــین مـــن خـــالل دراســـة العالقـــات التركیـــة الســـوریة إن هنـــاك جملـــة مـــن  تب
العوامــل والسیاســات المختلفــة والظــروف الدولیــة تــدفع باتجــاه تــأزم وتــوتر فــي 
عالقــات البلــدین بــین فتــره وأخــرى فعلــى الــرغم مــن تعاقــب الحكومــات التركیــة 

أو یساریة أو إسالمیة لكن على السلطة سواء كانت نخب علمانیة  أو قومیة 
هـــذه النخـــب متفقـــة علـــى إن تكـــون تركیـــا دولـــة ذات توجـــه غربـــي مـــن خـــالل 

فضـــال عـــن ارتباطهـــا . ســعیها المســـتمر إلـــى االنضــمام إلـــى االتحـــاد األوربــي
الوثیق مع الوالیات المتحدة األمریكیة وتنفیـذ سیاسـات حلـف شـمال األطلسـي 

العالقــات التركیــة اإلســرائیلیة وكــذلك حــرص الحكومــات التركیــة علــى تمتــین 
وتوقیـــع اتفاقیـــات عســـكریة واســـتخباریة واقتصـــادیة علـــى حســـاب مبـــدأ حســـن 
الجــوار العربــي علمــا بــان هــذه العالقــة تــؤثر علــى امــن الــوطن العربــي عامــة 
وعلى سوریا خاصة وهذا ما صرح به بعض زعماء إسـرائیل وتشـجیعهم علـى 

لعربیـــة وخاصـــة تلـــك المحیطــــة إقامـــة عالقـــات مـــع الـــدول اإلســــالمیة غیـــر ا
.بالوطن العربي ومنها تركیا وقد خلص البحث بجملة من االستنتاجات منها
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یغلــب علــى العالقــات التركیــة الســوریة صــفة التــوتر بــین الحــین واألخــر :أوالً 
بســبب عــدم التوصــل لبنــاء عالقـــات ثابتــة وارتبــاط المؤسســات التركیـــة 

سـرائیل السیاسیة واالقتصادیة واألمنیة مع ال ٕ والیات المتحدة األمریكیـة وا
. واالستفادة من هذا االرتباط للضغط على سوریا

فیمــــا یتعلــــق بحــــزب العدالــــة والتنمیــــة وسیاســــته مــــع ســــوریا یتبــــین أن :ثانیــــاً 
كانـت مرحلـة جیـدة ٢٠٠٢حتى عـام ١٩٩٨المرحلة مابین اتفاق أضنه 

سیرتها حزب ابتدأها الرئیس التركي السابق احمد نجدت سیزر وأكمل م
العدالــــة والتنمیــــة الــــذي بنــــي رؤیــــة العمــــق االســــتراتیجي لتركیــــا ومنهــــا 

عبـــداهللا أوجـــالن )PKK(التواصـــل مـــع ســـوریا وحـــل قضـــیة إیـــواء زعـــیم 
خراجه من سوریا واعتقالـه فـي كینیـا عـام  ٕ وان هـذا التطـور فـي ١٩٩٩وا

العالقات كان في صالح تركیا أكثر مما كان في صالح سوریا وخاص 
.لمجاالت االقتصادیةفي ا

ــاً  إن الزیــارات المكثفــة التــي قــام بهــا كبــار مســؤولي الــدولتین ابتــداء مــن :ثالث
الرئیس التركي السابق احمد نجدت سیزر والرئیس الحالي عبداهللا كـول 

ـــرئیس الســـوري بشـــار األســـد هـــو مـــن اجـــل  عالقـــات صـــداقة إقامـــةوال
سیاســــة تركیــــا وتعــــاون، وتأمــــل ســــوریا مــــن هــــذه العالقــــة إن ال تكــــون 

المتوافقــــة مــــع إســــرائیل عائقــــا ضــــد ســــوریا إذا مــــا وقــــع صــــدام ســــوري 
.إسرائیلي

إن االنتفاضات الشعبیة التي حدثت ضـد أنظمـة الحكـم العربیـة كشـفت :رابعاً 
ادعــــاءات رؤیــــة العمــــق االســــتراتیجي التركیــــة وتناقضــــها فــــي تصــــفیر 

بـــدور المشـــكالت مـــع دول الجـــوار بـــل تحـــول الموقـــف إلـــى قیـــام تركیـــا
تحریضي من خـالل فـرض عقوبـات اقتصـادیة علـى سـوریا واالسـتعداد 

.للتدخل العسكري في سوریا في إطار حلف شمال األطلسي
األمــر المهــم فــي هــذا البحــث هــو التوصــل إلــى أن الشــعب التركــي :خامســاً 

بكافة طبقاته من مثقفین ومواطنین أنكروا على سیاسة حكومة حزب 
ل فـــي شـــؤون ســـوریا الداخلیـــة وان العدیـــد مـــن العدالـــة والتنمیـــة التـــدخ
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ــــــة  ــــــة الفجائی ــــــة اســــــتغربوا مــــــن العدائی المؤسســــــات والصــــــحف التركی
.للمسؤولین األتراك واصطفافهم مع التوجهات واألطماع الغربیة

Turkish - Syrian Relations ١٩٩٨ - ٢٠١١
By: Dr. Hamid M. Taha AL-Sweidany

Lecturer, Regional Studies Center, Mosul University.

Abstract
Turkish-Syrian relations are considered the most strained rather than

Arab Neighboring countries as for geographic location, history, ethnic

blending, Kurdish problem, water problem, and Turkish-Israeli Alliance

and its impact on Syria as well as Turkey's relations with the USA and

the NATO.

This study included an introduction, three subjects and conclusion.

The first subject involved the Turkish-Syrian relations (historical view).

While the second subject treated with Turkish - Syrian relations during

the period from Adana's agreement in ١٩٩٨ until ٢٠٠٢ and reformation

for Turkish foreign policy and the Syrian Intifada on March ١٥,٢٠١١
and the Turkish attitude from that.

الهوامش
ارث أردوغان، ترجمـة ناصـر مطلـك عبـد، ترجمـات إقليميـة، : كيةسامي مبيض، العالقات السورية التر )١(

.٤، ص )٢٠٠٩–جامعة الموصل (، مركز الدراسات اإلقليمية ١، المجلد ٢السنة األولى، العدد 
صـــالح زهـــر الـــدين، مشـــروع إســـرائيل الكبـــرى بـــين الـــديموغرافيا والـــنفط والميـــاه، المركـــز العربـــي )٢(

.٢٠٦-٢٠٥ص ،)ت.د-م.د(لألبحاث والتوثيق 
ــد عــن تفاصــيل مشــكلة االســكندرونة ينظــر قاســم مهــدي حمــزة، ٢٠٧المصــدر نفســه، ص )٣( للمزي

) ١٩٩٤-جامعــة بغــداد(رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ١٩٥٨-١٩٤٥العالقــات الســورية التركيــة 
حـاد ، األمانـة العامـة الت٢٣، على محافظة، لـواء االسـكندرونة مجلـة المـؤرخ العربـي، العـدد ١٧ص

.٨٩، ص )١٩٨٣بغداد، (المؤرخين العرب 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٢١٠[

دراســة فــي العالقــات :١٩٩٨-١٩٨٨حســن علــي العبيــدي، تركيــا ودول الجــوار الشــرق أوســطي )٤(
.٤٠، ص)٢٠١٠-جامعة الموصل(السياسية، أطروحة دكتوراه غير منشورة 

- ســوريا (اب العــرب  خورشــيد حســين دلــي، تركيــا وقضــايا السياســة الخارجيــة، منشــورات اتحــاد الكتــ)٥(
.٤٠، ص )١٩٩٩

.٢٠٨زهر الدين، مشروع إسرائيل الكبرى، ص )٦(
فـــي مجموعـــة ) المحـــددات واآلفـــاق(عـــوني عبـــدالرحمن الســـبعاوي، العالقـــات التركيـــة الســـورية )٧(

ــة،  ــة، مركــز الدراســات اإلقليمي ــة التركي ، ص )١٩٩٥-جامعــة الموصــل (مــؤلفين، العالقــات العربي
ظر فواز جرجيس، النظام اإلقليمي العربي والمغربي والقوى العظمـى، مركـز دراسـات ، للمزيد ين٦١

.١٢٤، ص)١٩٩٧-بيروت (الوحدة العربية 
، أطروحة دكتوراه غيـر ١٩٦٧-١٩٤٥عوني عبدالرحمن السبعاوي، تركيا وقضايا المشرق العربي )٨(

.١٩٣، ص )١٩٩١-جامعة الموصل(منشوره 
مقاربات في الدين والسياسة والعالقات الخارجية، مركز : كيا الجمهورية الحائرةمحمد نورالدين، تر )٩(

.١٩٩، ص ١٩٩٨-بيروت (والبحوث اإلستراتيجيةالدراسات 
.٤٥ص... العبيدي، تركيا ودول الجوار الشرق األوسطي )١٠(
.٦١ص ... السبعاوي، العالقات التركية السورية )١١(
، )١٩٩٩-دمشـق (ي وساالر اوسي، تركيا وسـوريا، دار حـوران للطباعـة يوسف إبراهيم الجهمان)١٢(

.٤٧ص 
المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم، معهـــد ) مـــن منظـــور عربـــي(العالقـــات العربيـــة التركيـــة )١٣(

.٣٣١، ص )١٩٩١-استانبول(١البحوث والدراسات العربية،ج 
، مركـز دراسـات ١قـع الـراهن واحتمـاالت المسـتقبل، طالوا: عقيل سعيد محفوظ، سـوريا وتركيـا)١٤(

.٨٣، ص )٢٠٠٩-بيروت(الوحدة العربية  
) األعمـال الكاملـة(إسـرائيل -الميـاه-سـوريا: يوسف إبراهيم الجهماني، تركيـا والشـرق األوسـط)١٥(

.٤٨، ص )٢٠٠٩-سوريا(، دار حوران للطباعة والنشر٢ط
جـــالل : للمزيـــد عـــن حجـــم التجـــارة التركيـــة ينظـــر٤٩ص .. وســـطالجهمـــاني، تركيـــا والشـــرق األ)١٦(

ـــة، دراســـات إســـتراتيجي ـــة التركي ـــات االقتصـــادية العربي ـــداهللا معـــوض، العالق ، مركـــز األمـــارات ةعب
). ١٩٩٨-أبو ظبي(، ١للبحوث والدراسات االستراتيجية،  ط

.٦٣ص.. السبعاوي، العالقات التركية السورية،)١٧(
.٤٩ص ... يا والشرق األوسط الجهماني، ترك)١٨(
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، مجلــة ١٩٩٨- ١٩٨٤خليــل علــي مــراد، الموقــف اإلقليمــي مــن الحركــة الكرديــة المســلحة فــي تركيــا )١٩(
.٣٢، ص)٢٠٠٥- جامعة الموصل(، مركز الدراسات اإلقليمية ٣، العدد ٢دراسات إقليمية، السنة 

.٤١المصدر نفسه، ص )٢٠(
، مركز ١٣، العدد ةعمال الكردستاني التركي، دراسات إستراتيجيوصال نجيب العزاوي، حزب ال)٢١(

.١٤٠، ص )٢٠٠٢-بغداد (الدراسات الدولية 
، ١٢٧، ص )١٩٩٩-بيـروت(التحـدي واالسـتجابة : عبدالمالك خلـف التميمـي، الميـاه العربيـة)٢٢(

. ٧٣، ص )١٩٩٩-دمشق(يوسف إبراهيم الجهماني، ثرثرة فوق المياه : للمزيد ينظر
ريان ذنون محمود العباسي، مشروع جنوب شرق األناضول وتأثيره فـي العالقـات العربيـة التركيـة، )٢٣(

.١٠٣، ص )٢٠٠٤-جامعة الموصل(أطروحة دكتوراه غير منشورة 
. ٦٢ص ... السبعاوي، العالقات التركية السورية )٢٤(
د ينظر للمزي. ١٤١ص ... العزاوي، حزب العمال الكردستاني التركي )٢٥(

Henry.j. Barkey and Graham Fuller, Turkey's Kurdish Questio n,Rowman

and Littefltd  Publishers ,(New York-١٩٩٨)

، أرشـيف مركــز ١٩٩٠وزارة الخارجيـة العراقيـة، وثــائق الـدائرة الصـحفية فــي سـفارة العـراق بــأنقرة )٢٦(
.٨، ص )جامعة الموصل(الدراسات اإلقليمية 

، )١٩٩٧-بيروت(عايدة العلى سري الدين، دول المثلث بين فكي الكماشة التركية اإلسرائيلية )٢٧(
ص للمزيد ينظر

-Robert Olson , Turkey – Syria Relations Sinc the Gulf War :Kurdish

ataer, Middle East Policy , Volume ٥ Issue ٢ ,١٩٩٧
.٥٣الجهماني، تركيا والشرق األوسط، ص)٢٨(
.٥٦المصدر نفسه، ص )٢٩(
.٦٣ص)١٩٩٠-م.د(جرجيس حسن، تركيا في االستراتيجية األمريكية بعد سقوط الشاه )٣٠(
.٦١ص ..الجهماني ،تركيا والشرق األوسط)٣١(
.٤٣ص.. مراد، الموقف اإلقليمي من الحركة الكردية )٣٢(
، مجلـة ١٩٩٨ضـوء أزمـة اوجـالن تشـرين األول خليل علـي مـراد، العالقـات السـورية التركيـة فـي )٣٣(

.٨١ص ) ٢٠٠١-جامعة الموصل(، مركز الدراسات اإلقليمية ١٦أوراق تركية معاصرة، العدد 
دراسة في العوامل المـؤثرة، رسـالة ماجسـتير غيـر : قصي غريب عليوي، العالقات السورية التركية)٣٤(

.٦٢-٦١، ص )٢٠٠٠-جامعة بغداد(منشورة 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٢١٢[

ميـادين الشـراكة االسـتتراتيجية، مجلـة الفكـر : وني عبدالرحمن السبعاوي، تركيا والكيان الصهيونيع)٣٥(
:للمزيد ينظر١٥٣، ص )٢٠٠٠- دمشق(، اتحاد الكتاب العرب ٥، السنة ١٥السياسي، العدد 

مــن العالقــات الخفيــة إلـــى العالقــات المعلنــة، ترجمــة أنـــور : يعقــوب عبــادي، إســرائيل وتركيـــا-
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودمح

.)ت.د-جامعة الموصل(نجم، أرشيف مركز الدراسات اإلقليمية 
.٦٣ص ... عليوي، العالقات السورية التركية )٣٦(
، ١٩٩٧-١٩٦٩منال محمد صالح الحمداني، نجـم الـدين اربكـان ودوره فـي السياسـة التركيـة )٣٧(

.١٠٧، ص )٢٠٠٨-جامعة الموصل(رسالة ماجستير غير منشورة 
ــة ، وثــائق حــزب الســعادة الــوطني )٣٨( ــة التركي ــنجم الــدين ) وثيقــة مــاذا يعنــي فكــر األمــة(الجمهوري ل

مــع األســتاذ حســن ٢٠٠٨/ ٣/ ٢٢اربكــان، حصــل عليهــا الباحــث أثنــاء لقــاءه فــي أنقــرة بتــاريخ  
.بيتماس مسؤول التشكيالت اإلعالمية في حزب السعادة الوطني

.٦٣ص .. ة عليوي، العالقات السورية التركي)٣٩(
.٧٩ص ... مراد، العالقات السورية التركية في ضوء أزمة اوجالن )٤٠(
.٨٨ص ... الجهماني، تركيا والشرق األوسط)٤١(
.٤٣ص .... مراد، الموقف اإلقليمي من الحركة الكردية )٤٢(
بيـــروت، (، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ١إبـــراهيم الـــداقوقي، صـــورة األتـــراك لـــدى العـــرب، ط)٤٣(

.٣٦٧، ص )٢٠٠١
هدى درويش، العالقات التركية اليهودية وأثرها على البالد العربيـة منـذ قيـام دعـوة يهـود الدونمـة )٤٤(

.٢٠٦ص ) ٢٠٠٢-دمشق(، دار القلم ١إلى نهاية القرن العشرين، ج١٦٤٨
ــرات الجديــد)٤٥( ــة الســورية فــي ضــوء المتغي ــرة إســماعيل العبيــدي، العالقــات التركي ة فــي العــراقأمي

، أرشيف مركـز الدراسـات اإلقليميـة ٢٤٢، وحدة البحوث السياسية رقم الملفة ٢٠٠٥-٢٠٠٣
:للمزيد عن المجزرة االرمنية ينظر.٤،  ص )الموصل-جامعة(
دراسـة(١٩١٨-١٨٧٨غسان وليد مصطفى الجـوادي، المسـالة االرمنيـة فـي الدولـة العثمانيـة -

).٢٠١٠-جامعة الموصل(اه غير منشورة أطروحة دكتور ) تاريخية
٧من التأزم إلى التعاون  نقال عن شبكة االنترنيت ص : عمر كوش، العالقات السورية التركية)٤٦(

http:Aljazeera.net/nr/exers/acea٥٢ce.htm.

فوزيــة صــابر، دراســات فــي القضــية الكرديــة فــي تركيــا وتــداعيات أزمــة اوجــالن، وحــدة البحــوث )٤٧(
.٥٧ص ) ت.د-جامعة الموصل(، أرشيف مركز الدراسات اإلقليمية ٩٨سياسية، رقم الملفة ال
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، مكتبة العبيكان ١هاينتس كرامر، تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد، تعريب فاضل جتكر، ط)٤٨(
:للمزيد ينظر٩٤، ص )٢٠٠١-الرياض(
) محكمــة حقــوق اإلنســان األوربيــةالمرافعــة المقدمــة إلــى (عبــداهللا اوجــالن، الــدفاع عــن شــعب -

ترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
.)٢٠٠٥-م. د(، مؤسسة اوجالن  للثقافة والبحث العلمي ١زاخو شيار، ط

.٨٧-٨٦ص . محفوظ، سوريا وتركيا)٤٩(
.٥ص .. العبيدي، العالقات التركية السورية )٥٠(
.٣٧ص ... كرامر، تركيا المتغيره )٥١(

(٥٢) CuneytArcayurek,Bir Ozgurluk Tutkunu ,Bulnt Ecevit ,Baski ( Istanbul

-٢٠٠٦ ) S ٣٧٣ -٣٧٤.

، الـدار العربيـة ١االتجاهات الجديـدة للسياسـة التركيـة، ط: ميشال نوفل، عودة تركيا إلى الشرق)٥٣(
.٦٥، ص )٢٠١٠-بيروت(للعلوم ناشرون 

-١٨٤٢الـدين اربكـان إلـى نجـم .. مـن السـلطان...مصطفى محمد الطحان، تركيا التـي عرفـت)٥٤(

.٣٥٧، ص )٢٠٠٦-م.د(٢، ج٢٠٠٦
نـوال عبـدالجبار الطــائي، تجربـة حــزب العدالـة والتنميــة فـي تركيــا، سلسـلة شــؤون إقليميـة، العــدد )٥٥(

.٢، ص٢٠٠٧-جامعة الموصل(، مركز الدراسات اإلقليمية ١٣
طـــارق عبـــدالجليل، ، ترجمـــة )قصـــة زعـــيم(حســـين بســـلي وعمـــر اوزبـــاي، رجـــب طيـــب أردوغـــان )٥٦(

.٣٢٣، ص )٢٠١١-بيروت(، الدار العربية للعلوم ناشرون ١مراجعة رمضان يلدرم، ط
. ٣١٣المصدر نفسه، ص)٥٧(
.٥٨ص .....الطحان، تركيا التي عرفت)٥٨(
ســـعد عبـــدالعزيز مســـلط، المشـــروع السياســـي لحـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي تركيـــا، وحـــدة البحـــوث )٥٩(

.٨، ص )٢٠٠٨- جامعة الموصل(، أرشيف مركز الدراسات اإلقليمية ٤٨٦ملفة السياسية، رقم ال
، نشرة متابعـات ٢٠٠٢تشرين الثاني ٣زياد عزيز حميد الجلبي، االنتخابات التشريعية في تركيا )٦٠(

.١، ص)٢٠٠٢-جامعة الموصل(، السنة األولى، مركز الدراسات اإلقليمية ٩تركية، العدد 
ل العـالف، السياسـة العربيـة لحـزب العدالـة والتنميـة التركـي، نشـرة متابعـات إقليميـة، إبراهيم خلي)٦١(

.١، ص)٢٠٠٣-جامعة الموصل(، السنة األولى، مركز الدراسات اإلقليمية ١١العدد 
.٢المصدر نفسه، ص)٦٢(
، ١العربـي، طمعالم التجربة وحـدود المنـوال فـي العـالم : جالل ورغي، الحركة اإلسالمية التركية)٦٣(

.٥٥، ص )٢٠١٠-بيروت(الدار العربية للعلوم ناشرون 



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٢١٤[

:للمزيد عن تفاصيل سياسة تركيا الجديدة ينظر٨٣ص ...نوفل، عودة تركيا إلى الشرق )٦٤(
موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمـة محمـد: احمد داؤد اوغلو، العمق االستراتيجي-

، الـــدار العربيـــة١لجليل، مراجعـــة بشـــير نـــافع وبرهـــان كوروغلـــو، طجـــابر ثلجـــي وطـــارق عبـــدا
.)٢٠١٠-بيروت(للعلوم ناشرون 

بولنـت اراس، عهــد داؤد اوغلـو فــي السياسـة الخارجيــة التركيــة، ترجمـة أنــور محمـود نجــم، نشــرة )٦٥(
-الموصـلجامعة (، مركز الدراسات اإلقليمية ١، المجلد ٢، السنة ١٣ترجمات إقليمية، العدد 

.١، ص)٢٠٠٩
نشــرة الراصــد ،٢٠٠٧-٢٠٠٣لقمــان عمــر محمــود النعيمــي، سياســة تركيــا تجــاه ســوريا وإيــران  )٦٦(

.٢، ص )٢٠٠٨-جامعة الموصل(، مركز الدراسات اإلقليمية ٢٢اإلقليمي، العدد 
.٨٧ص ...محفوظ، سوريا وتركيا)٦٧(
.٧ص .. مبيض، العالقات السورية التركية )٦٨(
.٤ص ... النعيمي، سياسة تركيا تجاه سوريا وإيران )٦٩(
مـؤذن اسـتانبول ومحطـم الصـنم االتـاتوركي، : شريف تغيان، الشيخ الـرئيس رجـب طيـب أردوغـان)٧٠(

.٢٠١، ص )٢٠١٠-القاهرة-دمشق(، دار الكتاب العربي ١ط
.٤ص ..النعيمي، سياسة تركيا تجاه سوريا وإيران )٧١(
.٧ص .. القات السورية التركية مبيض، الع)٧٢(
.٤ص ..النعيمي، سياسة تركيا تجاه سوريا وإيران )٧٣(
. ٨٠ص ..نوفل، عودة تركيا إلى الشرق)٧٤(
.٥ص .. النعيمي، سياسة تركيا تجاه سوريا وإيران )٧٥(
.٢٠٢ص ... تغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان )٧٦(
وســـاطة التركيـــة فــي التقريـــب بـــين ســـوريا وإســـرائيل، نشـــرة تحلـــيالت حنــا عـــزو بهنـــان، هـــل تـــنجح ال)٧٧(

- جامعــة الموصــل(، مركــز الدراســات اإلقليميــة ٢، الســنة الثالثــة، المجلــد ٣٤اســتتراتيجية، العــدد 
.١، ص )٢٠٠٨

:للمزيد ينظر٢٠٣ص ..تغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان )٧٨(
- Ufuk ulutas,Turkish Foreign policy in ٢٠٠٩ :Ayear of pro -aclivity,

insight Turkey vol /١٢ No ١ /٢٠١٠ .p. ١ - ٢ .

.٢٠٣ص ... تغيان، الشيخ الرئيس رجب طيب أردوغان )٧٩(
.٢٠٠المصدر نفسه، ص )٨٠(



٢١٥[حامد محمد طھ السویداني. د.....العالقات التركیة السوریة
[

عــــن شــــبكة نقــــالً ١، ص)الموســــوعة الحــــرة(، موقــــع ويكيبيــــديا ٢٠١١االحتجاجــــات الســــورية )٨١(
httpاالنترنيـت :// Wikipedia.org/ wiki/٢٠١١

.

١عن شبكة االنترنيت  صالعالقات السورية التركية بين الغدر التركي والحلم السوري نقالً )٨٢(
http:// Syrian.sy.

ة، متابعـــات حامـــد محمـــد طـــه الســـويداني، رؤيـــة العمـــق االســـتراتيجي التركيـــة واالنتفاضـــة الســـوري)٨٣(
.٤، ص )٢٠١١-جامعة الموصل(، مركز الدراسات اإلقليمية ١٠، السنة٢١إقليمية، العدد 

: للمزيد عن الموقف التركي من االنتفاضة السورية  ينظر-٤المصدر نفسه، ص )٨٤(
، مجلــة شــؤون األوســط، العــدد)العمــق االســتراتيجي(نهايــة : محمــد نــور الــدين، تركيــا وســوريا-

.)٢٠١١-بيروت(١٣٩
١بسمة قضماني، ماذا تريد تركيا من السوريين، نقال عن شبكة االنترنيت،  ص)٨٥(

com.Qenshrin.www

التركـي ينـدد بتـدخل الحكومـة التركيـة فـي الشـؤون الداخليـة السـورية، نقـال عأخبار العالم، الشـار )٨٦(
١homsrevolution byترنيت  صعن شبكة االن ١٠/٣/٢٠١١ postedon

.٢المصدر نفسه، ص)٨٧(
.٣المصدر نفسه، ص)٨٨(
أنقرة، الملتقى السوري التركـي فـي أنقـرة يبحـث اآلثـار السـلبية لسياسـات الحكومـة التركيـة تجـاه )٨٩(

//:٢http-١سوريا نقال عن شبكة االنترنيت،  ص  t:/pid ٢٢٠٥١ .htm.

.٣مصدر نفسه، صال)٩٠(
.٤المصدر نفسه، ص)٩١(
.٤عمر كوش، خيارات تركيا وموقفها من األزمة السورية ، نقال عن شبكة االنترنيت  ص)٩٢(
ــايمز نقــالً ) الهاويــة(رمــزي بــارود، تركيــا وســوريا )٩٣( ٥muslimعــن شــبكة االنترنيــت  صاســيا ت

village com.
عن شبكة االنترنيتفي سوريا، نقالً وشيكاً عسكرياً توقع تدخالً األجهزة األمنية اإلسرائيلية ت)٩٤(

http:// www .syria hr com/indx.html


